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O que é um Carma Coletivo?
Rivail
Resgate coletivo, conceito que envolve a
correção de rumo de um grupo de Espíritos
que em alguma outra encarnação cometeu
atos semelhantes – e muitas vezes em
conjunto – de descumprimento da lei divina
e que, portanto, para individualmente terem
a consciência tranquilizada, precisam sanar
o débito. Toda a problemática, nesse caso,
está no trabalho dos mentores na reunião
desses Espíritos de modo a que juntos
possam se reajustar frente à Lei Divina.
Impulsionar o progresso: a meta.
O resgate de nossas ações contrárias à
Lei Divina, ao bem e ao amor pode ocorrer
de várias formas, inclusive coletivamente. O
objetivo, segundo “O Livro dos Espíritos”,
questão 737, é “fazê-lo avançar mais
depressa” e as calamidades “são
frequentemente necessárias para fazerem
com que as coisas cheguem mais
prontamente a uma ordem melhor,
realizando-se em alguns anos o que
necessitaria de muitos séculos”. Além disso
(“O Livro dos Espíritos”, questão 740), “são
provas que proporcionam ao homem a
ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar
sua paciência e sua resignação ante a
vontade de Deus, ao mesmo tempo em que
lhe permitem desenvolver os sentimentos de
abnegação, de desinteresse próprio e de
amor ao próximo”.
E assim, entendemos o sentimento de
solidariedade que essas calamidades
despertam, auxiliando todos a desenvolver o
amor. O importante para os mais diretamente
envolvidos, para que tenham o progresso
devido, como está dito em “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”, capítulo 14, item 9,
é “não falir pela murmuração”, pois “as
grandes provas são quase sempre um indício

de um fim de sofrimento e de
aperfeiçoamento do Espírito, desde que
sejam aceitas por amor a Deus”.
Nesta frase selecionada no “O Evangelho
Segundo o Espiritismo” está uma informação
de cabal importância: indício de aperfeiçoamento do espírito. E qual seria o objetivo
prático de tudo isso e como esses fatos atuam
em nosso progresso, com que finalidade?
A resposta está na Lei do Progresso, que
determina ao homem o progresso
incessante, sem retrocesso, no campo
intelectual e moral; cada um há seu tempo,
seguindo seu ritmo próprio, sendo que “se
um povo não avança bastante rápido, Deus
lhe provoca, de tempo em tempos, um abalo
físico ou moral que o transforma” (“O Livro
dos Espíritos”, questão 783).
Como vemos, o progresso se faz, sempre,
e quando estamos atravancando-o, Deus, em
sua infinita bondade e justiça, lança mão de
instrumentos que nos impulsionem à frente.
O objetivo é nos levar a cumprir a escala
evolutiva, saindo de nossa condição de
Espíritos imperfeitos moralmente para a de
espíritos regenerados, até atingirmos a
condição de Espíritos puros.
Nos evangelhos segundo Mateus, Marcos
e João, há várias referências aos sinais
precursores de uma transformação no estado
moral do Planeta, caracterizada pelo anúncio
de calamidades diversas que atingirão a
humanidade e dizimarão grande número de
pessoas, para que, na sequência, ocorra o
reinado do bem, sejam instituídas a paz e a
fraternidade universal, confirmando a
predição de que após os dias de aflição virão
os dias de alegria.
O que é anunciado nessas passagens
evangélicas não é o fim do mundo de forma
absoluta e real, mas o fim deste mundo que
Continua...

Continuação de O que é Carma Coletivo?

conhecemos, em que o mal aparentemente
se sobrepõem ao bem, e, como afirma Allan
Kardec em “A Gênese”, capítulo 17, item 58,
“o fim do velho mundo, do mundo governado
pela incredulidade, pela cupidez e por todas
as más paixões a que o Cristo alude”.
Para que esse novo mundo se instale (“A
Gênese”, capítulo 18), é fundamental que a
população seja preparada para habitá-lo.
Para tanto, teremos, todos nós, de equacionar
alguns problemas de nosso passado,
construindo nosso progresso moral. Não há
transformação sem crise, e catástrofes e
cataclismos são crises que agitam a
humanidade, despertando-a para a
solidariedade, a fraternidade, o bem.
Temos, então, de ver a humanidade como
“um ser coletivo no qual se operam as

mesmas revoluções morais que em cada ser
individual” (“A Gênese”, capítulo 18 item 12).
Em todo ser humano, como ressalta o
Espírito Clelie Duplantier, em “Obras
Póstumas”, “há três caracteres: o do
indivíduo ou do ente em si mesmo, o do
membro da família e o do cidadão. Sob cada
uma dessas três fases, pode ele ser
criminoso ou virtuoso; isto é, pode ser
virtuoso como pai de família e criminoso
como cidadão, e vice-versa”.
Além disso, pode-se admitir como regra
geral que todos os que se ligam numa
existência por empenhos comuns, já viveram
juntos, trabalhando para o mesmo fim e se
encontrarão no futuro, até expiarem o
passado ou cumprirem a missão que
aceitaram.
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Carma e Lei de Ação e Reação
Sergio Biagi Gregório
Carma é uma palavra sânscrita que significa “fazer”, “ser”, “agir”. Pode-se dizer que é o
somatório dos méritos e dos deméritos de
cada indivíduo. Ao lado do carma individual,
fala-se, também, do carma coletivo, ou seja,
há uma espécie de compensação, tanto individual como coletiva, de todos os seres da
humanidade.
A Lei do carma é muito mais uma lei de
reação do que de ação. Vivemos envoltos com
o que fomos no passado. Daquilo que
fizemos, segue o que recolheremos.
A Lei de ação e reação, esboçada com o
auxílio da Doutrina Espírita, é bem diferente
da Lei do Carma: faz-nos refletir sobre o tempo.
Observe uma ação má realizada há 100
anos. Na época atual, ela terá outro peso e
outra medida. Nesse sentido, tanto mudam o
Espírito obsessor quanto nós mesmos. De
modo que raciocinar em termos de lei de
talião - olho por olho, dente por dente - não é
recomendável. O melhor é pensar que cada
boa ação no presente está modificando para
melhor a má ação do passado.
Em outros termos, estamos modificando
a causa.
Um exemplo clássico no meio espírita é a
história retratada pelo Espírito Hilário Silva,

no capítulo 20 do livro A Vida Escreve,
psicografada por F. C. Xavier e Waldo Vieira,
no qual descreve o fato de Saturnino Pereira
que, ao perder o dedo junto à máquina de
que era condutor, se fizera centro das
atenções: como Saturnino, sendo espírita e
benévolo para com todas as pessoas, pode
perder o dedo? Parecia um fato que ia de
encontro com a justiça divina. Contudo, à
noite, em reunião íntima no Centro Espírita
que frequentava, o orientador espiritual
revelou-lhe que numa encarnação passada
havia triturado o braço do seu escravo num
engenho rústico. O orientador espiritual
assim lhe falou: “Por muito tempo, no Plano
Espiritual, você andou perturbado,
contemplando mentalmente o caldo de cana
enrubescido pelo sangue da vítima, cujos
gritos lhe ecoavam no coração. Por muito
tempo, por muito tempo... E você implorou
existência humilde em que viesse a perder
no trabalho o braço mais útil. Mas, você,
Saturnino, desde a primeira mocidade, ao
conhecer a Doutrina Espírita, tem os pés no
caminho do bem aos outros. Você tem
trabalhado, esmerando-se no dever...
Regozije-se, meu amigo! Você está
pagando, em amor, seu empenho à justiça...”

Perdoar
Joanna de Ângelis - Psicografia de Divaldo Franco
Sim, deves perdoar! Perdoar e esquecer
a ofensa que te colheu de surpresa, quase
dilacerando a tua paz. Afinal, o teu opositor
não desejou ferir-te realmente, e, se o fez com
essa intenção, perdoa ainda, perdoa-o com
maior dose de compaixão e amor.
Ele deve estar enfermo, credor, portanto,
da misericórdia do perdão.
Ante a tua aflição, talvez ele sorria. A insanidade
se apresenta em face múltipla e uma delas é a
impiedade, outra o sarcasmo, podendo revestirse de aspectos muito diversos.
Se ele agiu, cruciado pela ira, assacando
as armas da calúnia e da agressão, foi
vitimado por cilada infeliz da qual poderá sair
desequilibrado ou comprometido organicamente. Possivelmente, não irá perceber
esse problema, senão mais tarde.
Quando te ofendeu deliberadamente,
conduzindo o teu nome e o teu caráter ao
descrédito, em verdade se desacreditou ele
mesmo.
Continuas o que és e não o que ele disse
a teu respeito.
Conquanto justifique manter a animosidade contra tua pessoa, evitando a
reaproximação, alimenta miasmas que lhe
fazem mal e se abebera da alienação com
indisfarçável presunção.
Perdoa, portanto, seja o que for e a quem for.
O perdão beneficia aquele que perdoa,
por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio
emocional e lucidez mental.
Felizes são os que possuem a fortuna
do perdão para a distender largamente, sem
parcimônia.
O perdoado é alguém em débito; o que
perdoou é espírito em lucro.
Se revidas o mal és igual ao ofensor; se
perdoas, estás em melhor condição; mas se
perdoas e amas aquele que te maltratou,
avanças em marcha invejável pela rota do bem.
Todo agressor sofre em si mesmo. É um
espírito envenenado, espargindo o tóxico que
o vitima. Não desças a ele senão para o ajudar.
Há tanto tempo não experimentavas
aflição ou problema - graças à fé clara e nobre

que esflora em tua alma - que te
desacostumaste ao convívio do sofrimento.
Por isso, estás considerando em demasia o
petardo com que te atingiram, valorizando a
ferida que podes de imediato cicatrizar.
Pelo que se passa contigo, medita e
compreenderás o que ocorre com ele, o teu
ofensor. O que te é Inusitado, nele é habitual.
Se não te permitires a ira ou a rebeldia perdoarás!
A mão que, em afagando a tua, crava nela
espinhos e urze que carrega, está ferida ou
se ferirá simultaneamente. Não lhe retribuas
a atitude, usando estiletes de violência para
não aprofundares as lacerações.
O regato singelo, que tem o curso
impedido por calhaus e os não pode afastar,
contorna-os ou para, a fim de ultrapassá-los
e seguir adiante.
A natureza violentada pela tormenta
responde ao ultraje rever descendo tudo e
logo multiplicando flores e grãos.
E o pântano infeliz, na sua desolação,
quando se adorna de luar, parece receber o
perdão da paisagem e a benéfica esperança
da oportunidade de ser drenado brevemente,
transformando-se em jardim.
Que é o “Consolador”, que hoje nos
conforta e esclarece, conduzindo uma plêiade
de Embaixadores dos Céus para a Terra, em
missão de misericórdia e amor, senão o
perdão de Deus aos nossos erros, por
intercessão de Jesus?!
Perdoa, sim, e intercede ao Senhor por
aquele que te ofende, olvidando todo o mal
que ele supõe ter-te feito ou que supões que
ele te fez, e, se o conseguires, ama-o, assim
mesmo como ele é.
“Não vos digo que perdoeis até sete vezes,
mas até setenta vezes sete vezes”. Mateus:
18-22.
“A misericórdia é o complemento da
brandura, porquanto aquele que não for
misericordioso não poderá ser brando e
pacifico. Ela consiste no esquecimento e no
perdão das ofensas”. O Evangelho Segundo
O Espiritismo, Cap. X - Item 4.
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Oração do Perdão

CALENDÁRIO DE REUNIÕES,
EVENTOS E ATIVIDADES DO MÊS

Pai, quando eu for chamado para junto
de Ti, quero partir com o coração aliviado Reuniões Públicas:
de qualquer sentimento menor que possa
Terças
tarde 13:00 Passes,
reter-me ao vale de lágrimas onde me
Desobssessão
encontro hoje.
Eu compreendo que o sofrimento é a lição
Quintas
noite 19:00 Passes,
que nos faz avançar ou estacionar na
Desobssessão
senda de novas e mais dolorosas provas!
Conduz meu pensamento Pai, de tal sorte Reuniões Privadas:
que, quando chegar minha hora, nada do
Segundas noite 20:00 Atend. Especial
que vivi possa retardar-me o passo.
Terças
noite 20:00 Socorro aos Viciados
Que os infortúnios e mágoas do passado
Quartas
noite 20:00 Saúde
não sejam um peso...
Quintas
tarde 14:00 Escola de Médiuns e
As lágrimas que me fizeram verter - eu
Estudo da Doutrina
perdoo.
Sextas
noite
19:00
Escola
de Médiuns e
As dores e as decepções - eu perdoo.
As traições e mentiras - eu perdoo.
Estudo da Doutrina
As calúnias e as intrigas - eu perdoo.
Sábado
tarde 14:30 Escola de Médiuns e
O ódio e a perseguição - eu perdoo.
Estudo da Doutrina
Os golpes que me feriram - eu perdoo.
Os sonhos destruídos - eu perdoo.
As esperanças mortas - eu perdoo.
JUSTIÇA
O desamor e a antipatia - eu perdoo.
A indiferença e a má vontade - eu perdoo.
Feliz e quem se satisfaz
A desconsideração dos amados - eu
Com
tudo aquilo que recebe
perdoo.
Que
mais
que tudo, bem percebe
A cólera e os maus tratos - eu perdoo.
O quanto é bom viver em paz ...
A negligência e o esquecimento - eu
perdoo.
O mundo, com todo o seu mal - eu perdoo.
Quem perdoa, perdoa mais
A partir de hoje proponho-me a perdoar
A si mesmo porque concebe
porque a felicidade real é aquela que
Que calice que hoje bebe
nasce do esquecimento de todas as
Toda a amargura que ontem traz...
faltas!
Só assim, Pai, se um dia eu tiver que
O que sofro não é castigo,
retornar à carne, poderei me levantar forte
É testemunho da justiça,
e determinado sobre os meus pés e não
Que
o
Pai me ensina e que eu a sigo!
obstante todos os sofrimentos que
experimentar, porque só o perdão rasga
os véus sombrios do ressentimento e da
Na alegria que a fê me atiça,
revolta, frutos infelizes do egoísmo e do
Não o vejo mais um inimigo
orgulho, libertando meu coração no rumo
Mas um irmão onde o amor viça!
do bem e da paz, do amor verdadeiro e da
felicidade eterna!
Nilo Mattoso
Graças a Deus

