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Prece de Abertura
<Naema> Querido Jesus
esperamos nesta noite maravilhosa
termos a companhia dos amigos espirituais
que possam nos orientar, nos amparar e nos acomselhar
em todos nossos momentos
aqui nos estudos
em nossa vida
que possamos sempre sentir esse amparo e proteção
dando também de nossa parte
nossos esforços em melhorarmos
em produzirmos nossa reforma íntima
para que sejamos homens e mulheres
que possam produzir um mundo novo
e que possamos colaborar na sua transformação
para um mundo de regenaração
Assim Seja ! (t)

Texto Introdutório
Diante de Mundos Novos
Em

matéria

de

mundos

a

conquistar,

não

nos

esqueçamos

de

que

todos,

individualmente, respiramos no mundo que nos é próprio.
Peçamos aos anões docos para que interpretem, de improviso, o pensamento musical
de Beethoven; insistamos com os esquimós para que exprimam, sem delonga, a
conceituação que possam alinhar sobre o direito romano ou roguemos aos nossos
xavantes amigos para que assimilem, de imediato, alguma definição de Spinosa, e,
decerto, não exerceríamos senão violência sobre o campo mental em que estagiam,
esperando que o tempo lhes ofereça a necessária maturação.

Não nos vale fantasiar incursões demasiado profundas no espaço infinito, sem a
justa preparação perante a vida que nos espera.
Sem dúvida, é natural que a ciência cogite da indagação a novos domínios da
natureza, construindo no presente os alicerces dos grandes cometimentos com que
fulgirá no futuro.
Todavia, se quisermos galgar os degraus da Vida Maior, ingressando em círculos
mais vastos e mais elevados do amor e da inteligência, é preciso saibamos partir
da

consciência

egoística

a

que

ainda

nos

ajustamos,

ao

preço

de

estudo

e

abnegação, trabalho e acrisolamento, no rumo das Esferas Superiores, a refletir
a luz da Vida Cósmica, que somente à custa de educação e bondade nos acolherá em
seu infinito esplendor.
Emmanuel
Do Livro: Nascer e Renascer
Psicografia: Francisco Cândido Xavier
Editora: GEEM

Exposição
<Naema> Amigas, devido a alguns problemas a Andreia Azevedo não poderá fazer a
preleção
Vamos então procurar estudar juntas o assunto, que é Vida Espírita, Espíritos
Errantes
O Livro dos Espíritos nos diz que a alma algumas vezes reencarna imediatamente;
porém

o

mais

comum

é

que

tenha

intervalos

mais

ou

menos

longos

entre

as

encarnações
Nos mundos superiores a reencarnação é qse sp imediata
No intervalo das encarnações a alma se torna espírito errante q aspira a seu
novo destino
Esse intervalo, entre uma encarnação e outra pode ser de algumas horas a alguns
milhares de séculos
Não há um limite assinalado para o estado errante, mas ele nunca é perpétuo
Cedo

ou

tarde

o

espírito

encontra

a

oportunidade

existência, q sirva de purificação às anteriores

de

recomeçar

uma

nova

Perguntas/Respostas

[01] <DulceEstudos> O que quer dizer exatamente o termo "errante"?
<Naema> Quer dizer que o Espírito não está encarnado
<DulceEstudos> entre uma encarnação e outra? é isso, Naema?
<Naema> sim, isso mesmo :))

[02] <DulceEstudos> e o termo Vida Espírita? é a mesma coisa?
<Jordana>

Espíritos

errantes

referem-se

a

todos

os

espíritos

que

estão

no

"interválo" de uma nova reencarnação?
<Naema> sim Jordana e Dulce
E precisamos considerar que há espíritos errante de todos os graus

[03] <Jordana> Quando um espírito estaria preparado para não mais ser errante?
Quando atingir a categoria de evolução maior?
<Naema> A encarnação é um estado transitório, no seu estado normal o espírito
está liberto da matéria. Os espíritos puros, q alcançaram a perfeição, não são
errantes,

seu

estado

é

definitivo,

isto

é,

Jordana,

não

necessitam

mais

reencarnar, mas o podem fazer em missões

[04] <DulceEstudos> então, a verdadeira vida é a vida espírita... isto é...mesmo
quando não há mais necessidade de encarnação, e portanto o espírito não é mais
errante, a vida espírita continua.!!
<Naema> Sim Dulce, sabemos q a encarnação é para nós uma escola onde temos
oportunidade de evoluir e resgatar alguns débitos, porém o Espírito tb pode
melhorar-se no estado errante, segundo a sua vontade

mas é na existência

corporal q põe em prática as idéias q adquiriu. Os espíritos errantes serão
felizes ou infelizes de acordo com seus méritos.
Bem, alguém gostaria de fazer mais algum comentário?
Vemos do falado acima que o estado errante é um estado normal para o espírito,
isto

é,

será

um

intervalo

entre

as

encarnações

momentos

em

que

ele

pode

progredir, principalmente observando seus erros, sem véus que cubram os diversos
passados. A duração da erraticidade não tem um tempo pré-determinado

[05]

<DulceEstudos>

o

estado

de

encarnado

é

que

é

passageiro...o

da

vida

espírita é o permanente...
<Naema> sim Dulce, e o mais importante, é o momento em que poremos em prática as
lições aprendidas, pois estaremos entregues ao nosso livre arbítrio, com o
esquecimento do passado sem a visão geral dos diversos compromissos assumidos
<DulceEstudos> sim, Naema
<Naema> O que devemos sempre lembrar, é que não importa nosso atual estado,
encarnado ou errante, sempre teremos ao nosso lado àqueles espíritos que nos
amam a nos amparar e querer o nosso adiantamento
Mesmo na erraticidade, qdo estamos em aprendizagem, eles estarão lá, os antigos
e espero que vários e vários novos amigos :))) Vemos isso nos livros de André
Luiz onde ele conta o contato com instrutores que procuram esclarecer sobre a
vida no plano espiritual
[06] <DulceEstudos> isso é extremamente consolador, Naema :))
<Naema> E se formos comparar os livros dele, vemos que ele foi evoluindo no
nível de informaçoes que nos fornecia primeiro em nosso lar, o mais básico, o
despertamento no mundo espiritual o reconhecimento de atividades e situações

e

nos demais livros , a cada um deles, um nível maior de conhecimentos, de
aprofundamento

é o que ocorrerá com todos nós e o tempo mais ou menos longo

dependerá de nós mesmos pois os amigos estarão lá, da mesma que estão aqui só
depende de nós termos ouvidos de ouvir :)))
[07] <DulceEstudos> eu tava aqui pensando quanta diferença faz saber disso...da
vida espírita...de que somos ainda errantes...da reencarnação...isso muda tudo
em

nossas

vidas....diante

das

dores,

olhamos

com

outros

olhos...é

muito

consolador... sabemos que a vida aqui é só um instante...e que a verdadeira vida
é a espiritual...então, quando perdemos um ente querido, por exemplo, podemos
dizer que ele apenas voltou para casa...e que logo, logo, o reencontraremos :)
<Naema> sim, que ele voltou para casa , mas que também não está inacessível
sempre poderemos manter contato, mesmo que nossos reencontros sejam através dos
sonhos :))
<DulceEstudos> exato :)

Prece de Encerramento
<DulceEmPrece> Jesus amigo,

nesses

momentos

em

que

vamos

finalizando

mais

esse

encontro

de

estudos

e

meditações em torno dos ensinamentos dos Espíritos Amigos,
nos elevamos o nosso pensamento e o nosso coração a Ti,
em gratidão por tantas luzes que nos chegam.
Luzes que esclarecem as nossas mentes,
Luzes que consolam nosso coração,
Luzes que animam nossas mãos e nosso pés,
na direção do outro...do Bem.
Que possamos estar aqui na proxima semana, juntos,
unidos em pensamento e coração,
para aprofundarmos os nossos conhecimentos,
o nosso entendimento acerca da Verdade,
que nos libertará, como Tu nos ensinaste.
Que as tuas Luzes possam alcançar todos os corações que não conseguiram aqui
chegar.
Que todos sejam beneficiados pela Teu Amor,
pelas Tuas energias de Paz, Harmonia e Serenidade.
Que possamos nos melhorar a cada dia, para estarmos sempre ao Teu lado...
na certeza da Tua presença ao nosso lado sempre.
Obrigada, querido Amigo.
Graças a Deus. Graças a Jesus. (t)

