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Moderador: “Luno” (nick: [Moderador])
“médium digitador”: “cacs” (nick: Altivo_Pamphiro)
Oração Inicial:

Apresentação do Palestrante:
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<[Moderador]> Deus, Pai querido, é com grande alegria que hoje nos
reunimos, mais uma vez neste meio virtual, para estudar um pouquinho mais
a Doutrina Espírita. Pedimos aos amigos espirituais que nos envolvam em
suas vibrações de amor, dando-nos condições para que façamos da noite de
hoje uma noite bem proveitosa. Que envolvam também nosso querido
palestrante, de maneira a auxiliá-lo em seu trabalho. Permanece conosco.
Que assim seja!
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<Altivo_Pamphiro> Sou presidente do Centro Espírita Léon Denis, onde atuo
também como médium. A Casa desenvolve o trabalho de divulgação espírita,
de socorro mediúnico e de ação social. (t)

Considerações Iniciais do Palestrante:
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<Altivo_Pamphiro> Consideramos que o Espiritismo trará para a
Humanidade um período de alegrias espirituais, além da
própria felicidade, fazendo com que os homens se vejam como
irmãos uns dos outros. A Doutrina Espírita proporciona a
todos uma visão humanista de trabalho e de amor ao próximo,
com conseqüências duradouras no campo da felicidade pessoal e
coletiva. (t)
Perguntas/Respostas:

<[Moderador]>
[01]
<Marcos_Cunha>
Para
que
as
conseqüências
do
Espiritismo para a humanidade atinjam os objetivos desejados, não seria
necessária uma maior divulgação da Doutrina, como fazem outras doutrinas?
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<Altivo_Pamphiro> Sim. O espírita, de um modo geral, é tímido na
divulgação doutrinária. As sociedades espíritas precisam dar também sua
contribuição, participando de ações coletivas, oferecendo explicações
claras e precisas sobre assuntos do momento, além da divulgação de temas
espíritas com vistas à sociedade humana. A Casa Espírita deve desenvolver
ao máximo o potencial da própria instituição neste sentido. (t)
<[Moderador]> [02] <Luno> Poderíamos dizer que,, no futuro, a religião
que irá predominar será o Espiritismo?
<Altivo_Pamphiro> Léon Denis afirma que o Espiritismo não será a religião
do futuro, mas, sim, o futuro das religiões. Entendemos esta afirmativa
como uma forma de manter as pessoas em seus próprios grupos religiosos
até o momento em que as mesmas sintam que não precisam mais de uma
religião, mas sim de viver uma filosofia de vida com conseqüências

religiosas. O Espiritismo será o modo de ver de todos os homens, quando
os mesmos perceberem que devem ser bons, devem amar a Deus e fazer tudo
que for possível para que a sociedade seja feliz. (t)
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<[Moderador]> [03] <Nadia_e_Patricia> Geralmente as pessoas procuram o
Centro Espírita porque estão acometidas de problemas existenciais, seja
em qualquer setor da vida e acham que, no Espiritismo, como se fosse num
passo de mágica, tudo vai mudar. Quando começam a freqüentar se
decepcionam. Como devemos trabalhar com essas pessoas para falar sobre o
verdadeiro significado do Espiritismo em sua vidas?
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<Altivo_Pamphiro> As pessoas que agem assim, no fundo da questão, esperam
que alguém resolva os problemas que as acometem. Cabe aos diretores de
Centros, aos médiuns, aos espíritas em geral mostrar que o plano
espiritual atua socorrendo ao homem, mas não resolvendo seus problemas.
Não se deve dizer às pessoas que nos buscam que não estamos ali para
resolver seus problemas, mas deve-se dizer a todos que Deus está presente
em todas as horas que solicitarmos Sua presença.
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Assim, diremos às pessoas: tenham fé, procurem. Tenham a certeza
que suas preces serão ouvidas. E diremos mais ainda: procurem descobrir
dentro de vocês mesmos o que pode ser corrigido. Certamente que, nessas
horas, estaremos ensinando às pessoas a agirem. Elas precisam, antes de
tudo, encontrar Deus. (t)
o

berço

do

CEs
p

<[Moderador]> [04] <Reno> O Brasil será, no futuro,
Espiritismo e terá repercussão mundial essa centralização?

<Altivo_Pamphiro> Não acredito pessoalmente que o Brasil
venha a ser o berço do Espiritismo. A meu ver, isto contraria
a idéia de que os Espíritos agem em toda parte. O que vemos
no Brasil, no momento, é uma maior concentração de espíritos
espíritas, encarnados e desencarnados, dando ao País um
honroso título: o de país com maior número de espíritas do
mundo. Também se deve levar em consideração o caráter
assistencial que o Espiritismo tomou no Brasil. Não apenas
assistência social, mas também assistência espiritual.
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Quando vemos, nas casas espíritas, serviços como
desobsessão, cura, assistência fraterna e outros mais,
observamos o socorro que os espíritas desenvolvem em favor da
Humanidade. Isto não se observa na maioria dos Centros
Espíritas no exterior. Eles falam da filosofia, mas nem
sempre fazem um socorro efetivo aos que batem às suas portas.
Entendem, em sua maioria, que as pessoas, permanecendo na
casa espírita, já serão socorridas, pelo simples fato de aí
comparecerem. (t)
<[Moderador]> [05] <Luno> Sabendo da importância do Espiritismo para a
humanidade, como devemos ver aqueles que não são espíritas? Estariam, de
alguma maneira, sendo prejudicados por não serem adeptos dessa Doutrina?

<Altivo_Pamphiro> Não necessariamente. Estarão apenas adiando
um encontro com as explicações lógicas e saudáveis que a
Doutrina oferece para um sem número de problemas. Deus, no
dizer do médium Chico Xavier, tem pressa que homem seja bom,
não, necessariamente, que pertença a esta ou aquela religião.

o

Observemos que, antes da chegada da Doutrina Espírita, havia também
loucos, obsidiados e outros sofredores espirituais e estes foram
socorridos por homens bons em todas as épocas. (t)
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<[Moderador]> [06] <Issana> Quais as opções de divulgação da Doutrina
Espírita que considera mais adequadas ao momento atual da Humanidade?
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<Altivo_Pamphiro> No momento, o livro espírita ainda é o
maior e melhor meio de divulgação doutrinária. Não devemos,
porém, esquecer do rádio e da televisão. Por serem de custo
elevado, estes meios ainda atingem uma camada pequena da
sociedade.
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O trabalho da Internet, por ser mais caro ainda, atinge a uma
camada bem menor da população. Mas, não esqueçamos de que o Brasil
caminha para uma maior riqueza coletiva. Assim, é de se esperar que os
meios que hoje consideramos caros estejam bem mais baratos no futuro.
Entendo, assim, que o limite da divulgação está sempre sendo mais e mais
alongado. (t)
<[Moderador]> [7] <Nadja> Há quem imagine que o Espiritismo teria
dificuldades para ser levado a povos de religião não cristã porque tem um
de seus pilares na moral cristã. Por isso, tais pessoas defendem que
Jesus seja retirado do corpo doutrinário e permaneçam somente seus
ensinamentos. O que o senhor acha de tais sugestões?
<Altivo_Pamphiro> Evidentemente, Jesus não poderá ser retirado do
Espiritismo, mas poderemos citá-lo menos para esses povos. Tenho no, Rio
de Janeiro, conhecimento de um Centro Espírita de origem judaica que,
pouco e pouco, seus freqüentadores foram aceitando a presença de Jesus
junto à Doutrina Espírita, ao ponto de hoje eles terem uma sessão de
estudos dedicada ao estudo de "O Evangelho Segundo o Espiritismo".
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De qualquer modo, entendo que, ao falarmos de Jesus para
membros de outras religiões não cristãs, devemos adotar uma
atitude de moderação, não de esquecimento de Jesus. (t)
<[Moderador]> [08] <Issana> Como organizar o trabalho de divulgação junto
a comunidades carentes, onde há grande quantidade de analfabetos e
analfabetos funcionais, haja vista a necessidade de leitura para
incremento dos estudos doutrinários?

<Altivo_Pamphiro> Devemos divulgar a Doutrina Espírita pelo
modo oral, mas não se deve esquecer de que podemos falar de
Espiritismo com o livro espírita na mão e falarmos com
simplicidade. Não se deve esquecer que realmente as traduções

dos livros de Kardec e de Léon Denis foram feitas na primeira
metade do século XX.
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O Centro Espírita Léon Denis, reconhecendo a necessidade
de atualizarmos a linguagem doutrinária, está traduzindo os
textos de Kardec e de Léon Denis para uma linguagem atual.
Não estamos mexendo em nada do que disseram os referidos
autores, estamos somente atualizando a linguagem.
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Já temos o livro "O que é o Espiritismo", "Depois da
Morte", traduzidos e impressos. No próximo mês de agosto/2000
estaremos lançando "A Prece" e até dezembro/2000, estaremos
lançando "O Evangelho Segundo o Espiritismo", "A Gênese", "O
Grande Enigma" e "O porquê da vida". É a nossa contribuição
para atingirmos a camada da sociedade brasileira que vive os
dias de hoje.
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No serviço assistencial do CELD, as assistidas têm aulas de "O
Evangelho Segundo o Espiritismo", "O Livro dos Espíritos" e "O Livro dos
Médiuns". Com todas as dificuldades de leitura, elas conseguem acompanhar
os textos doutrinários. (t)
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<[Moderador]> [09] <Nadja> Qual a principal conseqüência do Espiritismo
para a Humanidade?
<Altivo_Pamphiro> Tornar o homem feliz. Na medida em que vamos
compreendendo que somos irmãos, que devemos socorrer-nos mutuamente,
tornar a sociedade em que vivemos mais humanizada e divulgarmos a crença
na imortalidade da alma e na reencarnação, faremos bastante pela
Humanidade, que hoje em dia tanto sofre, por não compreender que seu
espírito é imortal e que ele muito terá que trabalhar a si mesmo para
tornar-se feliz com Jesus e com a Doutrina Espírita. (t)
<[Moderador]> [10] <Issana> Ao desenvolver ao máximo seu potencial no
trabalho de divulgação, quais cuidados o grupo espírita deve tomar para
não descambar no proselitismo?
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<Altivo_Pamphiro> Todas as vezes que nos tornarmos insuportáveis para os
outros, estaremos fazendo proselitismo. Falemos com moderação e as
pessoas nos ouvirão. (t)
<[Moderador]> [12] <Luno> Poderíamos dizer que o Espiritismo é a
"revelação final", que nenhuma outra revolução no campo do conhecimento
moral
irá
ocorrer,
restando
apenas
ao
Espiritismo
atualizar-se
progressivamente conforme a humanidade vai evoluindo?
<Altivo_Pamphiro> Não é assim que devemos entender a função do
Espiritismo. A maior revolução no campo moral foi apresentada por Jesus:
a lei do amor. A Doutrina Espírita explica, atualiza e aumenta a
compreensão da lei de amor, apresentada por Jesus. Quanto a outros
valores morais, nada podemos dizer, pois não sabemos qual será o futuro
da Humanidade. Que outros valores poderão se apresentar?

No estágio atual e no dizer de um benfeitor espiritual
do Centro Espírita Léon Denis, nos próximos 500 anos ainda
teremos o Espiritismo como o máximo em Revelação. (t)
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<[Moderador]> [11] <Issana> Ainda que iluminados pelos ensinamentos da
Doutrina Espírita, fica difícil impedir que, em algum momento, sintamonos perplexos diante da vastidão de orgulho e de egoísmo em nós mesmos.
Como lidar com tal perplexidade, para que não se transforme em pessimismo
improdutivo?
<Altivo_Pamphiro> Realmente, o orgulho e o egoísmo assustam. Mas, devemos
ir fazendo o combate aos mesmos, de forma moderada e sem pressa. Quando
nos dermos conta, já teremos vencido muitas dificuldades oriundas destes
dois vilões do nosso espírito. O homem não pode esquecer que ele é bem
antigo, mas que tem a eternidade pela frente. É olharmos para o futuro
quando tivermos que analisar nossas fraquezas. (t)
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<[Moderador]> [13] <Quinto> Não é difícil não falar em Jesus? O
palestrante conhece alguma vertente religiosa, mesmo as espiritualistas,
na qual a linha mestra tenha como eixo o amor, o amor universal, conforme
o Divino Mestre, por palavra e prática, pontuou o seu trabalho de
renúncia por esta Humanidade? Unindo Cristo com a fé raciocinada, o
Espiritismo, vejo eu, vem ao encontro do aprimoramento intelectual da
humanidade neste século durante longos anos pela frente. Um momento de
trânsito entre um mundo de expiação para de regeneração. (t)
<Altivo_Pamphiro> De um modo geral, o Budismo, o Xintoísmo falam do amor
de Deus por nós. Buda chegou mesmo a dizer que devemos fazer aos outros o
que queremos que nos façam. Mas, realmente, Jesus sublimou-se e nos
ensinou que devemos amar ao próximo como Ele nos amou. (t)

Considerações Finais do Palestrante:

1)
2)
3)
4)
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<Altivo_Pamphiro>
Esperamos
que
todos
nós,
espíritas,
espiritualistas de um modo geral, divulguemos com decisão a
Doutrina de amor ao próximo. Kardec, em "O Livro dos
Médiuns", diz que a Doutrina Espírita se baseia nos seguintes
princípios:
Crença na imortalidade da alma;
Manutenção da sua individualidade;
Possibilidade de comunicação entre os Espíritos;
Reencarnação, ou seja, retorno à vida terrena.

Baseados nestes princípios, vivamos o dia
projetemos o nosso futuro para o amanhã. (t)
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