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Quando Moisés afirmou que Deus descansou depois de ter criado o homem a
partir do barro, soprando-lhe vida nas narinas e que fez a mulher da costela do
homem, estava dando ao povo ignaro da época o máximo de informações que
se fazia possível, uma vez que as correntes religiosas mais avançadas
circunscreviam-se a poucos adeptos, selecionados entre os homens e
mulheres mais evoluídos intelecto-moralmente, ficando para a população em
geral apenas o politeísmo mais rudimentar que se possa imaginar.
Somente os iniciados tinham uma ideia do que é realmente o Espírito, que
sabiam ser independente do corpo, obrigado a reencarnar periodicamente para
evoluir tanto na inteligência quanto na moralidade.
Naqueles tempos recuados da História, Sócrates foi um dos poucos que
ensinou abertamente sobre o que é o Espírito, inclusive afirmando que, ao
encarnar, o ser perde muito da sua lucidez. Também se dizia orientado por
Espíritos desencarnados, que lhe ensinavam muitas coisas.
Jesus avançou muito mais nessas informações, por exemplo, quando ainda
encarnado, apareceu transfigurado junto de Moisés e Elias, oportunidade em
que Seus discípulos presentes puderam constatar que o Espírito sobrevive à
morte e que os Espíritos Superiores são verdadeiras centelhas de luz e não
sólidos e opacos como os corpos que habitavam enquanto encarnados.
Depois de desencarnado, como se sabe, Jesus apareceu para centenas de
discípulos, demonstrando a existência do Espírito e sua sobrevivência à
decomposição do corpo físico. Maria de Magdala foi a primeira a vê-l’O em Sua
Pujança Espiritual, Paulo de Tarso converteu-se sob o impacto de Sua Luz e
Magnetismo Inigualáveis e assim por diante.
Todavia, foi somente a Doutrina Espírita, através dos ensinos claros e simples
dos Espíritos Superiores, que mostrou a essência espiritual, tornando seu
conhecimento acessível a qualquer pessoa de boa-vontade que se proponha a
estudar essa realidade.
As dúvidas se dissiparam e há um século e meio podemos ter certeza de que
somos Espíritos e não corpos mortais, que fomos criados pelo Pai “simples e
ignorantes”, ou seja, como sementes que guardam em si todas as
potencialidades da árvore gigantesca.
Com o passar dos evos, vamos subindo na escala evolutiva, partindo do
modesto átomo, que ainda não representa o começo, até a perfeição relativa,
que supera inclusive a do próprio Jesus, que afirmou que cada criatura é um
“deus”, o qual, um dia, poderá fazer muito mais que Ele próprio.
Devemos divulgar a realidade espiritual às coletividades, a fim de que as
pessoas deixem para trás as ideias primitivistas das crenças ultrapassadas e
passem a investir na própria evolução intelecto-moral.

Os interesses materiais, que ainda escravizam a mente da maioria das
pessoas e as fazem sofrer por conta das oscilações da vida no mundo terreno,
devem ir, gradativamente, perdendo espaço em sua realidade diária e sendo
substituídas pelos objetivos espirituais.
Nossa pátria verdadeira e definitiva é a espiritual, sendo as encarnações
meramente o caminho para aqueles ainda não purificados: essa é uma das
mais importantes revelações para a humanidade.
Ensinemos aos que desconhecem essa realidade, que pouco sabem de sua
própria essência, e estaremos contribuindo para o ingresso da humanidade na
Era Nova, que está chegando.
Sejamos divulgadores da Verdade, dentro da nossa singeleza, como Sócrates
o foi antes mesmo de Jesus, o Divino Mestre aqui veio pessoalmente e os
Espíritos Superiores têm ensinado através da boca e da pena dos médiuns
idealistas, como Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco.
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