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<|Moderadora|> Bem, amigos, estamos iniciando mais uma palestra virtual
nos sintonizando com os amigos espirituais, que coordenam este trabalho.
Solicitemos ao Pai que, mais uma vez aqui reunidos, possamos, amparados
no amor, na fraternidade do Mestre Jesus, iniciarmos mais um momento de
estudo e reflexão em torno dos conceitos da Doutrina Espírita. Auxilia a
todos nós, Senhor. Que possamos enriquecer mais os nossos conhecimentos,
que estejamos abertos ao estudo da noite, refletindo, analisando, para
que compreendamos melhor o nosso dia a dia. Que a tua misericórdia nos
alcance. Que assim seja!
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<Carlos_Alberto> Nosso boa noite a todos os amigos :) Sou freqüentador do
Núcleo de Caridade Espírita Irmão Joé, situado em Piedade no Rio de
Janeiro e um entusiasta das oportunidades de trabalho que o meio virtual
nos oferece. (t)
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Considerações Iniciais do Palestrante:

<Carlos_Alberto> Vamos fazer as nossas considerações iniciais
em cima do Capítulo XVIII do livro “A Gênese”, de Allan
Kardec. Transcrevemos o ítem para nosso apoio e reflexão:
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“25 - O Espiritismo não cria a renovação social; a
madureza da Humanidade é que fará dessa renovação uma
necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências
progressistas,
pela
amplitude
de
suas
vistas,
pela
generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais
apto, do que qualquer outra doutrina, a secundar o movimento
de regeneração; por isso, é ele contemporâneo desse
movimento. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade,
visto que também para ele os tempos são chegados. Se viera
mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis;
houvera inevitavelmente sucumbido, porque, satisfeitos com o
que tinham, os homens ainda não sentiriam. falta do que ele
lhes traz. Hoje, nascido com as idéias que fermentam,
encontra preparado o terreno para recebê-lo. Os espíritos
cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo
que se lhes abre à frente, o acolhem como âncora de salvação
e consolação suprema.”
Observadas as considerações de “A Gênese”, podemos dizer
o seguinte:
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Além do cansaço das dúvidas e incertezas que nos fala
Kardec, estamos necessitados de entendimento das dores
físicas e morais que nos cercam no mundo de hoje. A violência
parece tomar conta, como se momentaneamente nosso PAI maior
pudesse ter perdido o controle da situação. A Doutrine
Espírita, pelo seu poder moralizador, conforme nos diz
Kardec, é precioso instrumento para nossa reforma íntima, com
conseqüente transformação moral. Através da fé raciocinada,
desenvolve em nós o poder do raciocício claro para
entendimento das Leis de Deus.
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Perguntas/Respostas:
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Desta forma vai, pouco a pouco, unindo Ciência e
Religião. Neste milênio que chega é preciso diminuir a
distância existente entre as nossas conquistas intelectuais e
as conquistas morais. É principalmente aí, que a Doutrina
Espírita (a meu ver) estará auxiliando a humanidade na sua
caminhada. O Homem do milênio que chega sente sede e
necessidade de espiritualização. Estudemos com afinco a
Doutrina Espírita para podermos participar desta nova era,
mais conscientes da nossa realidade (física e espiritual)
mas, principalmente, de que somos filhos de Deus. Que Jesus e
os bons Espíritos abençoem a todos nós. (t)

<|Moderadora|> [01] <cames> O próximo milênio como realidade existencial
é a peneira ou ainda a consolação elucidativa?
<Carlos_Alberto> Ambas as coisas. Ao se voltar para a sua realidade
espiritual, o homem da Ciência fará grandes descobertas, o que não o
isentará totalmente das dores vivenciadas hoje, de forma que o consolo
estará presente. (t)
<|Moderadora|> [02] <cames> Em caso de peneira haverá expurgo? Já existe
mundo para os expurgados?
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<Carlos_Alberto> Sim, haverá expurgo. Vamos ver o que nos diz
Kardec, no livro “A Gênese”, capítulo XVIII:
“27 - Para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que
somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente
ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica
dos que a habitam: a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados
pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta
transformado, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionariam de novo
perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão
expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros
em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem,
aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão
fazê-las avançar. Substituí-los-ão Espíritos melhores, que farão reinem
em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade.”

Kardec, portanto, é bastante claro neste sentido.
Entendemos que, certamente, existem planetas para estes
espíritos, pois não existe improvisação na Obra Divina. A
nossa visão é muito limitada com relação aos infinitos
atributos de Deus que NADA faz ao acaso. (t)
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<|Moderadora|> [03] <Caminheiro> Por que transformações deverá passar a
Terra no próximo milênio, em busca do status de planeta de regeneração?
Essas modificações deverão acontecer da noite para o dia ou ocorrerão no
decorrer de todo o novo milênio, aos poucos, de maneira perene?
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<Carlos_Alberto> Acontecerão aos poucos, como tudo na Natureza, que não
dá saltos. Quando voltamos a nossa visão para o Universo, para a criação
dos mundos, nos perdermos nos números. São mais de 4 bilhões de anos para
chegarmos ao estágio atual no Planeta Terra. A principal transformação
pela qual estaremos passando é o combate ao materialismo, ao orgulho e ao
egoísmo, que conforme nos alertam os Espíritos, é o maior entrave ao
nosso progresso moral, que urge acontecer. (t)
<|Moderadora|> [04] <Caminheiro> Ao falar-se em "expurgo", ocorre-nos a
idéia de "expulsão". Entretanto, nos parece que "expulsão” não seria o
caso, pois o que ocorreria com a Terra seria uma mera lei de afinidades,
onde a maioria formada por espíritos bons atrairia outros espíritos bons
que a transformariam - pouco a pouco - nesse novo planeta, não é isso?
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<Carlos_Alberto> Concordo plenamente, Caminheiro. Para ilustrarmos o que
você disse, podemos comparar o Planeta Terra a uma grande escola. Quando
não conseguimos acompanhar uma turma, não somos expulsos dela, apenas
trocamos de turma, para não atrapalharmos os que seguem. E também por não
termos méritos (aprendizado) para prosseguirmos. A sua idéia está
perfeita, pois resume parte do Capítulo XVIII, de “A Gênese”, em que nos
apoiamos para as nossas considerações iniciais. (t)
<|Moderadora|> [05] <cames>
O consumismo é latente e rápidamente
consome-se tudo e a todos consome! Como, sem fugir da realidade, os
Espíritos devem interagir na sociedade sem o conformismo estático, sem a
autoridade abusiza e ou a indulgência, acumpliciado com interesses
adversos a Moral da Doutrina Espírita?
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<Carlos_Alberto> A interação dos bons espíritos é sempre feita
respeitando o nosso livre arbítrio e sempre nos direcionando para o bem,
não nos carregando no colo, e nem retirando a possibilidade de nosso
crescimento espiritual através das nossas próprias experiências. O
Espírito Hammed, no Livro "Renovando Atitudes" nos ensina inclusive que
errar faz parte do nosso processo de aprendizado. Se temos uma tendência
materialista, isto nos será alertado, mas não haverá imposição por parte
dos bons espíritos. (t)
<|Moderadora|> [06] <Caminheiro>
Olhando para a Ciência e suas
descobertas maravilhosas, podemos dizer que parte dessas descobertas são,
na verdade, simulacro de destruição do próprio homem, ou seria a Ciência,
no novo milênio, motivo apenas de crescimento e desenvolvimento para toda
a humanidade?

<Carlos_Alberto> Ainda no Capítulo XVIII, de “A Gênese”,
Kardec prevê a chegada de "grandes acontecimentos que se vão
dar para a regeneração da humanidade."
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A Ciência certamente terá grande contribuição neste
processo, pois além das descobertas que nos aliviam as dores
físicas (vide a medicina) estará mergulhando na descoberta do
Homem Integral, mas, principalmente, estará envolvida na
idéia de DEUS. A esse respeito, li interessante matéria na
revista “Època”, (27 de dezembro). Não podemos esquecer que a
Doutrina Espírita tem importante papel, no que tange a união
desta Ciência com a Religião, o que nos conduzirá ao maior
discernimento no uso dessas descobertas. Para exemplificar, a
clonagem (a meu ver) será possível quando o homem estiver
moralmente preparado para esta descoberta, nos trazendo
grandes benefícios. (t)
<|Moderadora|> [07] <Benna> O expurgo
semelhante ao que houve em Capela?

previsto

para

a

Terra

será
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<Carlos_Alberto> Há controvérsias. Não conheço bibliografia espírita que
nos afirme isto. Podemos, pelo nosso raciocínio, fazer esta projeção. Eu,
particularmente,
já
acreditei
que
fôssemos
passar
por
grandes
turbulências no nosso Planeta no periodo desta transformação. Hoje
entendo (de acordo com o que nos diz Kardec em “A Gênese”) que a
separação realmente acontecerá. Ou seja, como a Terra precisa ascender no
seu estágio evolutivo, é necessário que somente os espíritos de boa
vontade aqui permaneçam. Trabalhemos na nossa reforma íntima, pois, desta
forma, com grandes turbulências ou não estaremos garantindo a renovação
da nossa matrícula nesta abençoada escola, que é o Planeta Terra. (t)
<|Moderadora|>
[08]
<Caminheiro>
Caso
os
espíritos
que
ja
vêm
reencarnando na Terra, passem a ser forçados a reencarnarem em outro
planeta mais "atrasado" que o nosso, não ocorrerá aí uma "involução" para
eles, o que contradiria a própria Doutrina Espírita que nos ensina que o
espirito jamais regride?
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<Carlos_Alberto> Entendo perfeitamente o questionamento do
amigo. Normalmente pensamos assim por não abrangermos a
grandiosidade da Criação Divina e de suas Leis. Ao
reencarnarem em um Planeta menos evoluído, não existe
"involução", mas sim uma oportunidade de aprendizado através
da dor, por não ter valorizado a abençoada oportunidade
oferecida pelo amor. Amor, inclusive, do nosso irmão maior,
Jesus, que além de participar da criação do nosso Planeta e
acompanhar todo seu processo evolutivo, desceu até nós para
ensinar a amar incondicionalmente.

Além disso, estes Espíritos passam a ser grandes
colaboradores da obra de Deus auxiliando seus irmãos menos
evoluídos, através do conhecimento intelectual que já
assimiliram. Este conhecimento sem a moral não os capacita
para permanecer na Terra, mas os habilita a colaborar com
irmãos menos evoluídos. (t)
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<|Moderadora|> [09] <Publio> Carlos_Alberto, você acredita que, por
estarmos entrando em um milênio de grande transformações morais, está
muito próximo de acontecer o que Kardec nos coloca na primeira parte de
“O Céu e o Inferno”: "A unificação feita relativamente à sorte futura das
almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo
imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e, mais tarde, para
a completa fusão"?
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<Carlos_Alberto>
Muito
boa
questão,
amigo
Publio.
Sim,
acredito
firmemente nisto. Podemos resumir esta idéia dizendo o seguinte: O
Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões.
(t)
<|Moderadora|> [10] <_angelo_> Caro Carlos Alberto, na questão 799 de “O
Livro dos Espíritos”, os espíritos nos informam que o Espiritismo pode
contribuir para o progresso, destruindo o materialismo. Você acredita que
o movimento espirita está mesmo nesta direção?
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<Carlos_Alberto> Sem dúvida alguma. No momento em que a Ciência avança em
progressão geométrica neste último século, observamos que NENHUM dos
postulados espíritas foram derrogados, até porque a Doutrina Espírita não
é estática. Há mais de um século atrás já nos informava que o átomo não
era indivisível (Vide “O Livro dos Espíritos”)

Desta forma, quando o homem da Ciência iniciar o combate
ao seu orgulho, e buscar compreender sem prevenção o ensino
dos Espíritos, o materialismo dará seu suspiro final. (t)

IR

<|Moderadora|> [11] <Caminheiro> A Rede Globo noticiou hoje um
acontecimento muito interessante: Uma mulher despertou do coma profundo
após 16 anos. Diz o médico dela, que ela despertou como quem acorda de um
sono profundo e está sem nenhuma lesão no cérebro. Às portas de um novo
milênio que se iniciará daqui a um ano, como devemos nos posicionar
diante
dos
"cientistas”
que
defendem
a
eutanásia
como
prática
humanitária?
<Carlos_Alberto> Devemos através destes próprios casos, ressaltar (com
humildade) aos defensores da Eutanásia os erros que são cometidos. Mas a
base fundamental para o nosso apoio passa pela compreensão de Deus. A
partir do momento que compreendemos Deus como Pai e criador de TUDO, de
sua perfeição, dos seus atributos, do seu infinito amor fica claro em
nossas mentes e corações que somente a Deus é possível decidir pela
cessação da vida material (t)
<|Moderadora|> [12] <Aumbandha> A Doutrina Espirita será a religião do
futuro, ou será o primeiro caminho para a unificação das convicções
religiosas?

Considerações Finais do Palestrante:

o

<Carlos_Alberto> Não será a religião do futuro no que diz respeito a
TODOS se tornarem espíritas. Será a base para a unificação das convicções
religiosas, através do desenvolvimento da idéia da reencarnação, da
sobrevivência da alma, da vida futura, da comunicação entre encarnados e
desencarnados, mas principalmente, nos fazendo refletir que "Fora da
caridade não há salvação" e nos relembrando os ensinamentos do Cristo
(Amar ao próximo como a si mesmo). (t)
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<Carlos_Alberto> Espero que o tema nos faça refletir sobre a
misericórdia de Jesus. A Doutrina Espírita, certamente, tem
grande importância para todos nós, pois nos aproxima de Deus,
seja percebendo a criação do Universo, (ciência), seja pela
compreensão
da vida (filosofia) seja pelo despertamento do
amor latente em nós pelo próximo (religião).

Oração Final:
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Possamos TODOS nós no ano que chega, nos esforçar para
colocarmos em prática aquilo que os Bons Espíritos nos
ensinam.
Desta
forma
estaremos
contribuindo
para
a
concretização da PAZ que é tão falada e tão desejada por
todos nós. A PAZ não é utopia, é uma conquista que está ao
nosso alcance. Há pelo menos 2000 anos estamos sendo
convidados. É hora de aceitarmos o convite de Jesus. (t)
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<|Moderadora|> Senhor Jesus, mais uma vez, agradecemos a Ti a
oportunidade
de
estudarmos
a
Doutrina
Espírita,
neste
meio
de
comunicação. Ampara -nos, Mestre amigo, na execução das nossas tarefas.
Envolva aos nossos espíritos em tuas vibrações de paz. Que possamos
refletir sobre tudo que nesta noite recebemos. Conceda-nos, Mestre, uma
semana proveitosa e que no limiar do ano que se inicia, possamos ter a
paz e a resignação necessárias aos nossos espíritos. Que assim seja!

