O ESPIRITISMO VEIO ABRIR AS PORTAS DO MUNDO
ESPIRITUAL
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Apesar da presença de milhares de correntes religiosas no cenário
cultural da humanidade encarnada, ainda perdura, para a maioria
dos religiosos, a dúvida sobre o mundo espiritual, baseados no fato
de que não têm contato com essa realidade invisível aos olhos
materiais.
A Doutrina Espírita implantou-se definitivamente, a partir de meados
do século XIX, graças ao trabalho conjunto de Allan Kardec e uma
vasta equipe de homens e mulheres de boa-fé e médiuns, pelo lado
dos encarnados, e, pelo lado dos desencarnados, o próprio Jesus,
Divino Governador do Planeta, e a Equipe de Espíritos Sublimados
que o assessora.
A mediunidade, ou seja, a capacidade que alguns encarnados
detêm de entrar em contato com os desencarnados, devido a
disposições especiais do cérebro material, ainda é a única
ferramenta utilizada para essa intercomunicação.
Cientistas ligados à Eletrônica têm encarnado com a finalidade de
desenvolver equipamentos que possibilitem esse intercâmbio, que
funcionarão como os atuais aparelhos de televisão, apenas que
transmitindo as imagens e sons “de lá para cá”, todavia, mais
aperfeiçoados, pois, como a Internet, possibilitarão, igualmente o
caminho reverso.
Não é sem razão que Espíritos ligados aos meios eletrônicos de
comunicação encarnaram nos últimos tempos e continuam
nascendo, dentre os quais Bill Gates e outros grandes cientistas,
além de um número imenso de técnicos, espalhados por todas as
partes do mundo: podemos comparar a realidade tecnológica atual
com os tempos que precederam o renascimento de Allan Kardec e
sua equipe.
Daqui a algum tempo deveremos ter em funcionamento
equipamentos que nos possibilitem o intercâmbio entre os dois
planos da Vida.
Aí, sim, dispensável será o esforço hercúleo dos médiuns,
substituído por esses aparelhos, que todas as famílias acabarão
tendo ao seu dispor em suas residências em um futuro mais
distante.

A dúvida que ainda perdura quanto à realidade espiritual faz com
que a maioria dos encarnados se concentre nos interesses
materiais, lutando em demasia pelo poder e pelo dinheiro, turvando
a própria consciência nessa batalha, que chega à insensatez,
apelando muitos para a desonestidade, a frieza e a desumanidade.
Devemos aguardar que esses dias gloriosos cheguem, mas é
imprescindível que nos reformemos moralmente, pois, se a
inteligência humana está madura, sua moralidade ainda justifica a
iniquidade no dia a dia da maioria.
Trabalhemos pela superação das nossas más tendências, trazidas
das encarnações passadas, quando ainda tínhamos poucas
informações sobre a Verdade.
A implantação da Nova Era da humanidade depende apenas de nós
próprios mudarmos nossos paradigmas no pensar, sentir e agir,
adotando as Leis Divinas e não as primitivas e egoísticas normas
da humanidade dos tempos transatos.
Que o Pai Celestial nos faça entender o que nos compete fazer!
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