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DATAS IMPORTANTES NA HIST RIA DO ESPIRITISMO
ANO
DESCRI O
M S
1868 Dia 22 - Nascimento de Caibar Schutel.
1883 Dia 09 - Nascimento de Carlos Imbassahy.
SETEMBRO 1914 Dia 02 - Desencarna Albert de Rochas.
1914 Dia 25 - Nascimento de Herculano Pires.
2007 Dia 03 - Desencarna Jos Martins Peralva.
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EDITORIAL
Nesta Edição

O TALENTO DE TODOS
Na abastança ou na car ncia, na direção ou na subalternidade, não menosprezes agir e servir,
porque o trabalho, nas concess es do espaço e do tempo, o talento comum a todos, pelo uso do
qual o esp rito se engrandece, no rumo das Esferas Superiores a que se destina.
Por ele, as forças mais simples da natureza se movimentam na senda evolutiva, escalando os
degraus do progresso para a subida aos cimos da experi ncia.
Com ele, o verme se agita e fecunda o seio da terra.
Atrav s dele, esforça-se a semente e transforma-se na planta til, a erigir-se em abençoada
garantia do pão.
Aproveitando-o, a abelha se faz operária laboriosa, fabricando a excel ncia do mel.
Atendendo-lhe a inspiração, o manancial se desloca e, crescendo em possibilidades sempre
mais vastas, converte-se no grande rio que ap ia a civilização em torno do pr prio sulco.
Tudo na paisagem que nos cerca a exaltação desse talento realmente divino.
É por isso que dinheiro e sa de, cultura e intelig ncia, tanto quanto os n meros recursos que
rodeiam o homem na Terra, subordinam-se ao trabalho, a fim de se agigantarem na produção e na
multiplicação dos benef cios que lhes dizem respeito.
Não te deixes vencer pelas consideraç es negativas da tristeza, da revolta, do pessimismo ou
da indisciplina, que estão sempre condicionando a ação que lhes pr pria à exig ncia de remuneração.
Responde ao Senhor que te serve por interm dio do trabalho incessante da natureza com o
trabalho infatigável de teu pensamento e de teus braços, de teu c rebro e de teu coração, para que
te eleves à comunhão com o Amor Infinito.
Sem trabalho, a f se resume à adoração sem proveito, a esperança não passa de flor incapaz de
frutesc ncia e a pr pria caridade se circunscreve a um jogo de palavrasbrilhantes, em torno do
qual, os nus e os famintos, os necessitados e os enfermos costumam parecer, pronunciando maldiç es.
Trabalhe e vive.
Não admitas que a fortuna do tempo, emprestada a todos pela Bondade de Deus se dissipe em
tuas mãos congelada no ideal inoperante.
Realmente, muitos desastres nos perseguem o caminho das experi ncias necessárias, em forma
de falhas e fraquezas de nossas almas, à frente das Leis de Deus, mas de todos eles, o maior de
todos a preguiça, porque a preguiça a protetora da ignorância e da pen ria e, atrav s da pen ria e da ignorância, poderemos descer aos mais estranhos desequil brios do mal.
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VISITE NOSSO SITE
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A afirmativa do Mestre Jesus, "Conhecereis a verdade e a
verdade vos libertará ", merece uma profunda reflexão.
A Verdade, não terá jamais um caráter pessoal, vinculada
às nossas posiç es sociais, espirituais ou pol ticas.
Ela diz respeito em seu sentido universalista, à sua vinculação profunda com o Ensino Moral de Jesus, todo ele calcado
no exerc cio da caridade, e no combate incessante ao Orgulho
e ao Ego smo.
Quando Jesus afirma: " Eu sou o Caminho, a Verdade e a
Vida", Ele apontava os caminhos salvacionistas dos ensinamentos da Boa Nova, trazendo luz e verdade aos coraç es.
Na exemplificação dessa verdade, Jesus pregou em total
simplicidade, sem se filiar ou criar nenhuma ordem religiosa,
mas combatendo com firmeza, os cultos exteriores, a prepot ncia dos sacerdotes, enfim, a hipocrisia da sociedade farisaica dominante daquela poca.
A libertação pela Verdade, aquela calcada em nossa reforma ntima, na busca incessante pelo aperfeiçoamento moral,
que se consolida no que Ele exemplificou: o perdão das ofensas, a tolerância e a indulg ncia.
Tudo isso, consubstancia-se no " Amai-vos uns aos Outros
", legenda luminosa a encaminhar os passos da humanidade,
na construção de um s lido futuro espiritual, libertando- nos
do jugo das provas e vicissitudes, que fazem parte ainda hoje,
do nosso processo evolutivo.
A Verdade libertadora e transformadora que Jesus nos ensinou, tem como domic lio, o altar de nossa consci ncia, onde
cresce e se desenvolve com as sementes do Bem.
S assim, poderemos ser chamados de Obreiros da Seara do
Mestre Jesus.
Paz a todos.

Ge ilda Gome Valen e - Vice P e iden e
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Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida
Rua Vitor Meireles, 271 - Riachuelo - Fone: (21) 2281-1358 - Fundado em 18/10/1942
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SEJA SÓCIO DA NOSSA CASA
Entre para o nosso quadro com qualquer quantia, comprometendo-se ao pagamento mensal.
Desta maneira voc estará ajudando no bom funcionamento de tantos servi os de caridade ao pr ximo
que são realizados pelo CEASA.
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