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Os livros da Codificação Espírita constituem fonte permanente para estudos e reflexões.
Sempre encontramos em suas páginas fecundas oportunidades de análise para qualquer
tema do cotidiano da vida humana. Isto sem falar nas questões transcedentais…
Assuntos admiráveis ou polêmicos encontram no pensamento do Codificador ou na
revelação dos Espíritos, roteiros e argumentações, orientações e material para manter
concentrado qualquer pesquisador que venha procurar na Doutrina Espírita respostas às
suas indagações. Trata-se de vasto campo cultural alicerçado na mais alta moral que o
planeta pode conhecer: a moral de Jesus. Incrível como qualquer assunto possa ser
analisado sob a ótica espírita.
Trazemos essas considerações pensando em convidar o leitor a pensar conosco sobre a
última questão de O LIVRO DOS ESPÍRITOS, a de número 1.018. É que o tema
dessa questão está diretamente relacionada com uma preocupação coletiva.
Vive-se no planeta um período de grandes dificuldades, agravadas por inúmeros
problemas sociais, todos conhecidos graças ao poder da mídia. Problemas que têm
gerado grandes aflições coletivas. Aí estão presentes no dia-a-dia do cidadão do planeta
a violência, a miséria, o desemprego e pior, a indiferença, o desamor.
Ao lado de um tanto de criaturas que lutam pelo bem, que se esforçam pelo
aprimoramento individual e coletivo, boa parcela da população se perde ainda nos
excessos, na incompreensão, na intolerância, fechando-se no egoísmo que tantos males
tem gerado.
E vem a última pergunta do livro referido:
"1.018 - Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a Terra ?
- O bem reinará sobre a Terra quando, entre os Espíritos que vêm habitá-la, os bons
vencerem sobre os maus. Então, farão nela reinar o amor e a justiça que são a fonte do
bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o
homem atrairá sobre a Terra os bons Espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus
não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. A
transformação da Humanidade foi predita e atingis esse momento, que apressam todos
os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de Espíritos
melhores, que constituirão sobre a Terra uma nova geração (...)".
Notem os leitores que a transformação virá pela atração de Espíritos melhores, através
da transformação moral dos próprios homens e da prática das leis de Deus.
O amadurecimento humano, pelo progresso inevitável, fará isso, cedo ou tarde. Porém,
nada nos impede de antecipar o notável acontecimento, através de esforços individuais e

coletivos que melhorem o padrão moral do planeta.
Felizmente, há muita gente boa trabalhando para isso, em todo o mundo. Iniciativas
brilhantes nas áreas de pesquisas científicas (para as conquistas tecnológicas que
beneficiem o homem em todos os sentidos), ou esforços de solidariedade que despertem
o coração humano para a importância da afabilidade, estão levando o homem para o
caminho da tão sonhada paz e felicidade.
Vou citar um exemplo muito simples, pequenino mesmo, mas muito ilustrativo. Em
nossa pequena cidade, há um cidadão espírita, atualmente cego, que solicita para seu
funcionário escrever diariamente uma frase motivadora ou de teor cristão, em pequena
lousa localizada em seu estabelecimento comercial. Trata-se um hábito muito antigo, já
conhecido da cidade. Pois, com a prática já transformada em hábito, hoje em dia é
comum pessoas pararem para ler a frase e outras copiarem a dita frase para reflexão
posterior. Até uma professora solicita a uma de suas alunas passar por lá diariamente
para copiar a frase...
O comerciante teve uma idéia simples, mas gerou simpatia e ajuda às criaturas que por
ali passam e já buscam até com certa ansiedade a frase do dia, inclusive para anotações.
A iniciativa criou um clima melhor naquele ambiente, atraindo forças positivas e
irradiando amor para muitos.
O exemplo simples pode ser usado para dimensões mais abrangentes que gerem
modificações positivas em ambientes perturbados ou perturbadores.
Desejamos atingir o fato, destacando para o leitor, de que a a implantação do reino do
bem e por extensão natural da paz e da felicidade tão procurada, está principalmente nas
iniciativas que tenhamos para criar oportunidades do bem aparecer, fazendo-o presente
em nossas vidas. Se a ação generalizar-se, em breve tempo, teremos o bem implantado
sobre o planeta. E isto propiciará a encarnação de Espíritos melhores…
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