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O Sermão do Monte
Caírbar Schutel
"Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte;
e depois de se ter sentado, aproximaram-se
seus discípulos; e ele começou a ensinálos, dizendo:
"Bem-aventurados os humildes de
espírito, porque deles é o Reino dos Céus.
"Bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados.
"Bem-aventurados os mansos, porque
eles herdarão a Terra.
"Bem-aventurados os que têm fome e
sêde de justiça, porque eles serão fartos.
"Bem-aventurados os misericordiosos,
porque eles alcançarão misericórdia.
"Bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus.
"Bem-aventurados os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus.
"Bem-aventurados os que têm sido
perseguidos por causa da justiça, porque
deles é o Reino dos Céus.
"Bem-aventurados sois, quando vos
injuriarem, vos perseguirem, e, mentindo,
disserem todo o mal contra vós por minha
causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande
é o vosso galardão nos Céus; pois assim
perseguiram aos profetas que existiram
antes de vós."
(Mateus, V, 1-12.)
No mundo há alegrias, porém mais
existem dores e tristezas. Jó dizia que "o
homem vive pouco tempo na Terra e a sua
vida é cheia de tribulações"— Brevi vivens
tempore repletur multis miserlis.
A Escritura chama à Terra um Vale de
Lágrimas e compara a vida do homem à do
operário que apenas à noite come o seu pão
banhado de suor.
Sentimo-nos, neste mundo, vergados ao
peso da dor; hoje, amanhã ou depois, ela
não deixa de visitar-nos. O peso dos
infortúnios acompanha a Humanidade em
todos os séculos.

O homem vem ao mundo com um grito;
um gemido de dor é o seu último suspiro!
Do berço ao túmulo, a estrada da vida está
semeada de espinhos e banhada de
lágrimas! Quantas ilusões, quantas
amarguras, quantas dores passamos neste
mundo!
A dor é uma lei semelhante à da morte;
penetra no tugúrio do pobre como no palácio
do rico. Neste mundo ainda atrasado, onde
viemos progredir, a dor parece ser a sentinela
avançada a nos despertar para a perfeição.
Max Nordau dizia: "Ide de cidade em cidade
e batei de porta em porta; perguntai se ai está
a felicidade, e todos vos responderão. Não;
ela está muito longe de nós!"
Mas se é verdade que o Senhor permitiu
que os sofrimentos nos assaltassem, não é
menos verdade que também nos proporciona
a Esperança, com que aguardamos dias
melhores. "Bem-aventurados os que sofrem,
pois serão consolados."
A Esperança é a estrela que norteia as
nossas mais belas aspirações; é a estrela
que ilumina a noite tenebrosa da vida, e nos
faz vislumbrar a estância de salvamento. A
vida na Terra é um caminho que nos conduz
às paragens luminosas da Vida Eterna; não
é um repouso, mas uma preparação para 0
repouso.
Paulo, o Apostolo dos Gentios, recordandonos numa das suas luminosas Epistolas a
Vida Real, disse: "Dia virá em que despiremos
a veste mortal para vestir a da imortalidade. "
Atravessamos a existência na Terra como
o soldado atravessa um campo de fogo e de
sangue, e os bravos e os fortes de espírito
cravam nas muralhas o seu estandarte e
levantam o grito de vitória isto o que nos
ensina o Espiritismo com a sua consoladora
Doutrina.Tomado de compaixão pelo mundo,
o Cristo desce das alturas, senta-se sobre
um alto monte, atrai a si multidões de
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desventurados e começa o seu monumental
sermão com as consoladoras promessas:
Bem-aventurados os pobres, os aflitos, os
que choram, porque deles é o Reino dos
Céus!" A "palavra boa", a Esperança,
proporciona sempre resignação, coragem e
fé aos desiludidos das promessas do mundo
O homem que confia e espera em Deus,
vê nos sofrimentos o resgate de suas faltas,
o meio de se purificar da corrupção! É preciso
ter fé, é preciso ter Esperança. Dizei ao
moribundo que, em verdade' não morrerá, e
ele, animado pela vossa palavra, enfrentará
a morte e não sofrerá o seu aguilhão!
A Esperança é a consolação dos aflitos, a
companheira do exilado, a amiga dos
desventurados,
a
mensageira
das
promessas do Cristo!
Perca o homem tudo: bens, fortuna,
saúde, parentes, amigos, mas se a
Esperança, Filha do Céu, o envolve, ele
prossegue em sua ascensão para o bem,
para a vida, para a Imortalidade!
Do alto do monte, tomado de tristeza
pelas desventuras humanas, o Senhor
ensinava às multidões os meios de
conquistar, com o trabalho por que
passavam, o Reino dos Céus. E a todos
recomendava resignação na adversidade,
mansidão nas lutas da vida, misericórdia no
meio da tirania, e higiene de coração para
que pudessem ver Deus.
Nessa autêntica oração, o Senhor já
previa que seriam injuriados e perseguidos
todos aqueles que, crendo na sua Palavra,
encontrassem nela o arrimo para suas dores,
o lenitivo para seus sofrimentos; mas
recomenda, antecipadamente, não nos
encolerizarmos com o mel que nos fizerem,
para que seja grande o nosso galardão nos
Céus. Disse mais: que exemplificássemos a
nossa vida como os profetas que nos
precederam, porque "bem-aventurados tem
sido todos os que são perseguidos por causa
da justiça".
Lutemos contra a dor, aproveitando essa
prova que nos foi oferecida, para a vitória do
Espírito, liberto dos liames terrenos!
Empunhemos a espada da Fé e o escudo
da Caridade, com todos os seus atributos, e
o Reino de Deus florescerá em nós, como
rogamos diariamente no Pai nosso, a prece
que Jesus nos legou.

Bem Aventurados os
Pobres de Espírito
Evangelho Segundo o Espiritísmo
Allan Kardek
A incredulidade zombou desta máxima:
Bem-aventurados os pobres de espírito,
como tem zombado de muitas outras coisas
que não compreende. Por pobres de espírito
Jesus não entende os baldos de inteligência,
mas os humildes, tanto que diz ser para
estes o reino dos céus e não para os
orgulhosos.
Os homens de saber e de espírito, no
entender do mundo, formam geralmente tão
alto conceito de si próprios e da sua
superioridade, que consideram as coisas
divinas como indignas de lhes merecer a
atenção. Concentrando sobre si mesmos os
seus olhares, eles não os podem elevar até
Deus. Essa tendência, de se acreditarem
superiores a tudo, muito amiúde os leva a
negar aquilo que, estando-lhes acima, os
depreciaria, a negar até mesmo a Divindade.
Ou, se condescendem em admiti-la,
contestam-lhe um dos mais belos atributos:
a ação providencial sobre as coisas deste
mundo, persuadidos de que eles são
suficientes para bem governá-lo. Tomando
a inteligência que possuem para medida da
inteligência universal, e julgando-se aptos a
tudo compreender, não podem crer na
possibilidade do que não compreendem.
Consideram sem apelação as sentenças
que proferem.
Se se recusam a admitir o mundo
invisível e uma potência extra-humana, não
é que isso lhes esteja fora do alcance; é que
o orgulho se lhes revolta à idéia de uma
coisa acima da qual não possam colocarse e que os faria descer do pedestal onde
se contemplam. Daí o só terem sorrisos de
mofa para tudo o que não pertence ao
mundo visível e tangível. Eles se atribuem
espírito e saber em tão grande cópia, que
não podem crer em coisas, segundo
pensam, boas apenas para gente simples,
tendo por pobres de espírito os que as
tomam a sério.
Entretanto, digam o que disserem,
forçoso lhes será entrar, como os outros,
nesse mundo invisível de que escarnecem.
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É lá que os olhos se lhes abrirão e eles
reconhecerão o erro em que caíram. Deus,
porém, que é justo, não pode receber da
mesma forma aquele que lhe desconheceu
a majestade e outro que humildemente se
lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar
em partes iguais.
Dizendo que o reino dos céus é dos
simples, quis Jesus significar que a ninguém
é concedida entrada nesse reino, sem a
simplicidade de coração e humildade de
espírito; que o ignorante possuidor dessas
qualidades será preferido ao sábio que mais
crê em si do que em Deus. Em todas as
circunstâncias, Jesus põe a humildade na
categoria das virtudes que aproximam de
Deus e o orgulho entre os vícios que dele
afastam a criatura, e isso por uma razão
muito natural: a de ser a humildade um ato
de submissão a Deus, ao passo que o
orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois,
que o homem, para felicidade do seu futuro,
seja pobre em espírito, conforme o entende
o mundo, e rico em qualidades morais.

EDITORIAL
Bendito seja louvado! Fico triste ao
encontrar pessoas que ainda não
acreditam em nosso Pai! Provas
irrefutáveis de sua obra de que somos uma
infinitamente pequena amostra.
Esta lição que nos é dada pelo
mesmo dos mestres, nos remete ao
nosso mais íntimo sentimento, o da
humildade ao nos inteirarmos de que o Pai
nos ama. Podemos fruir daquele texto tudo
o que nos demonstra que fazemos parte
de algo tão grandioso. Façamos por nos
embeber totalmente da doçura desta lição
e aproveitemos dele o que de melhor
possamos absorver... E que Deus nos
abençoe!
Nilo Mattoso
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Humildade x Orgulho
Isis Maria
Você já deve ter ouvido muitas vezes a
palavra humildade, não é mesmo?
Essa palavra é muito usada, mas nem
todas as pessoas conseguem entender o
seu verdadeiro significado.
O termo humildade vem de húmus,
palavra de origem latina que quer dizer terra
fértil, rica em nutrientes e preparada para
receber a semente.
Assim, uma pessoa humilde está sempre
disposta a aprender e deixar brotar no solo
fértil da sua alma, a boa semente.
A verdadeira humildade é firme, segura,
sóbria, e jamais compartilha com a
hipocrisia ou com a pieguice.
A humildade é a mais nobre de todas as
virtudes pois somente ela predispõe o seu
portador, à sabedoria real.
O contrário de humildade é orgulho,
porque o orgulhoso nega tudo o que a
humildade defende.
O orgulhoso é soberbo, julga-se superior
e esconde-se por trás da falsa humildade
ou da tola vaidade.

Alguns exemplos talvez tornem mais
claras as nossas reflexões.
Quando, por exemplo, uma pessoa
humilde comete um erro, diz: "eu me
equivoquei", pois sua intenção é de aprender,
de crescer. Mas quando uma pessoa
orgulhosa comete um erro, diz: "não foi minha
culpa", porque se acha acima de qualquer
suspeita.
A pessoa humilde trabalha mais que a
orgulhosa e por essa razão tem mais
tempo.
Uma pessoa orgulhosa está sempre
"muito ocupada" para fazer o que é
necessário. A pessoa humilde enfrenta
qualquer dificuldade e sempre vence os
problemas.
A pessoa orgulhosa dá desculpas, mas
não dá conta das suas obrigações e
pendências. Uma pessoa humilde se
compromete e realiza.
Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita.
A pessoa humilde diz: "eu sou bom, porém
não tão bom como eu gostaria de ser".
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A pessoa humilde respeita
aqueles que lhe são superiores e trata
de aprender algo com todos. A
orgulhosa resiste àqueles que lhe são
superiores e trata de pôr-lhes defeitos.
O humilde sempre faz algo mais,
além da sua obrigação. O orgulhoso
não colabora, e sempre diz: "eu faço o
meu trabalho".
Uma pessoa humilde diz: "deve
haver uma maneira melhor para fazer
isto, e eu vou descobrir". A pessoa
orgulhosa afirma: "sempre fiz assim e
não vou mudar meu estilo".
A pessoa humilde compartilha
suas experiências com colegas e
amigos, o orgulhoso as guarda para
si
mesmo,
porque
teme
a
concorrência.
A pessoa orgulhosa não aceita
críticas, a humilde está sempre
disposta a ouvir todas as opiniões e a
reter as melhores.
Quem é humilde cresce sempre,
quem é orgulhoso fica estagnado,
iludido na falsa posição de
superioridade.
O orgulhoso se diz céptico, por
achar que não pode haver nada no
universo que ele desconheça, o
humilde reverencia ao criador, todos
os dias, porque sabe que há muitas
verdades que ainda desconhece.
Uma pessoa humilde defende as
idéias que julga nobres, sem se
importar de quem elas venham. A
pessoa orgulhosa defende sempre
suas idéias, não porque acredite
nelas, mas porque são suas.
Enfim, como se pode perceber, o
orgulho é grilhão que impede a
evolução das criaturas, a humildade é
chave que abre as portas da perfeição.
Você sabe por quê o mar é tão
grande? Tão imenso? Tão poderoso?
É porque foi humilde o bastante
para colocar-se alguns centímetros
abaixo de todos os rios.
Sabendo receber, tornou-se
grande. Se quisesse ser o primeiro,
se quisesse ficar acima de todos os
rios, não seria mar, seria uma ilha. E
certamente estaria isolado.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES,
EVENTOS E ATIVIDADES DO MÊS

Reuniões Públicas:
Terças
Quintas

tarde 13:00
tarde 14:00

Quintas
Sextas

noite
noite

Sábados

tarde 14:30

19:00
19:00

Passes, Desobssessão
Escola de Médiuns e
Estudo da Doutrina
Passes, Desobssessão
Escola de Médiuns e
Estudo da Doutrina
Escola de Médiuns e
Palestras

Reuniões Privadas:
Segundas noite
Terças
noite
Quartas
noite

19:00
19:00
19:00

Desobssessão
Socorro aos Viciados
Saúde

Ação Cristão
Euzébia Noleto
Mesmo com todo o esclarecimento que a
Doutrina Espírita nos traz a respeito da necessidade
do trabalho em benefício alheio, frequentemente nos
encontramos tão imersos em nós mesmos que nos
acostumamos a ignorar o sofrimento dos outros.
De nada adianta orar, ler livros inspiradores e
freqüentar reuniões doutrinárias se não nos
dispusermos a atuar com alegria no serviço fraterno.
Por vezes, desperdiçamos várias chances de
servir ao próximo porque aguardamos grandes
campanhas nas quais possamos nos engajar,
quando as maiores oportunidades para auxiliarmos
estão ao nosso redor, geralmente no nosso próprio
lar, no seio familiar.
Há sofrimento por toda parte, em nosso lar e fora
dele. Se quisermos mesmo fazer o bem, ocasiões
não faltarão. Não é necessário que tenhamos bens
materiais para distribuir; o perdão, um sorriso,
algumas palavras de consolo e compreensão são
dádivas de valor inestimável.
Nunca nos esqueçamos de que a nossa
responsabilidade tem o tamanho do nosso
entendimento.
“Será suficiente dizer ‘Eu sou cristão’ para que
se seja realmente um seguidor de Cristo? Procurem
pelos cristãos verdadeiros e vocês os reconhecerão
pelas suas obras” - Simon (O Evangelho Segundo o
Espiritismo).

