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Boa noite! A paz de Jesus em nossos corações.
E finalmente chegamos em dezembro! Mas é importante lembrar que a
Casa Espírita, que atende pelo nome de LAR BOM REPOUSO, NUNCA PARA,
continua com suas atividades de acolhimento, recolhimento, cama limpa,
comida à mesa, medicação, tratamentos, processos necessários às vidas
de quantos são assistidos aqui, ininterruptamente, 7 dias por semana, 24
horas por dia, sem parar no natal, no ano novo, sem férias, há 44 anos.
Assim, diante dessa dinâmica, como um Lar que atende no momento a
mais de 100 moradores, hóspedes de Jesus, como bondosamente se
referia Pai João, seguimos lembrando da importância de nossas campanhas
de arrecadação de recursos e DOAÇÕES E DOS ITENS QUE SÃO
PERMANENTES, PORQUANTO, MAIS NECESSÁRIOS: leite, café e fraldas
geriátricas tamanho grande.
Em dezembro, mês em que alteramos várias atividades em nossa vida aí
fora, não nos esqueçamos que este Lar é um Lar igualzinho ao nosso,
precisa dos mesmos itens que precisamos, mas em proporções maiores.
Na hora das compras do tender, do peru, da cesta de Natal, vamos lembrar
dos itens que o Lar Bom Repouso necessita!
E vamos seguir pedindo os CUPONS FISCAIS SEM O CPF e trazendo aqui,
parando um minuto à frente do Lar e entregando para os recepcionistas à
porta da Casa.
...
Em outubro, homenageamos Kardec; em novembro, Emmanuel. E no mês
de dezembro? Se há alguém para ser homenageado, este alguém é único:
só poderíamos LEMBRAR DE JESUS. A razão de estarmos aqui!
Quem, se não Ele, nos acompanha e nos guiou até este bendito Lar Bom
Repouso?
Quem, se não Ele, não desistiu de nós nos momentos de maior dor e nos
trouxe esta bendita Doutrina Consoladora e fez que a encontrássemos?
Assim, pegando emprestado um explicativo texto da Sociedade Brasileira
de Estudos Espíritas, vou ler sobre esse Mestre inigualável, para nos
envolvermos desde já, neste mês de dezembro, com a sua aura boníssima.
Dizem os Espíritos amigos, que em dezembro o amor é mais sentido no ar,
na forma de uma sintonia mais elevada partindo dos corações das pessoas.
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Mesmo ocupados com compras de natal, preparativos de ceias, nossos
corações estão tocados por esse ser que ficticiamente faz aniversário no
dia 25 de dezembro. Mesmo que preparemos nossas ceias com rebuscado
cuidado material, no fundo, no fundo, estamos envoltos por essa aura do
aniversariante, que nos faz querer ajudar mais, doar mais, perdoar mais...
Imagine se já estivéssemos com um coração mais verdadeiramente
comprometido com a obra de amor que Ele trouxe! A sintonia seria mais
elevada ainda e não somente em dezembro! Dividiríamos mais,
brigaríamos menos, entenderíamos mais, amaríamos mais...
Mas vamos refletir sobre o texto da Sociedade Brasileira de Estudos
Espíritas falando sobre Jesus e a Moral Cristã:
“Jesus, vivendo o seu tempo, construiu valores universais únicos, que, pela
profundidade e extensão, modificaram os aspectos culturais, sociais,
políticos e econômicos da humanidade. Para o Espiritismo, esses valores
são conceitos fundamentais, sendo a moral cristã o eixo de sua visão de
mundo e interpretação da realidade.
“O Espiritismo entende que o significado de Jesus se encontra em seu
exemplo de vida, fazendo e demonstrando a viabilidade de um padrão de
comportamento. Foi a força de seu exemplo que deu significado à sua
existência e não a série de mitos, interpretações e dogmas que foram
agregados ao entendimento de sua mensagem. Portanto, é fundamental
que o espírita possa fazer essas distinções.
[...]
“Jesus, para a Doutrina, é um espírito que tem uma história ao longo da
qual foi construindo seu conhecimento, diferenciando-se do nível médio da
cultura terrena.
“Na medida em que vivenciou, em que desenvolveu experiências de vida,
foi se fazendo presente, através da força de seu exemplo, da
intensidade de sua coerência, da inovação e clareza do
conhecimento que alcançou.
“O significado da síntese que construiu a respeito da existência, do ser
humano, da vida, pode ser avaliado em um pequeno resumo de suas
ideias:
“Deus único é o pai de todos (todos somos iguais perante Deus).
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“Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu
espírito, e ame ao próximo como a si mesmo, essa é toda a lei e todos os
profetas estão contidos nela.
“Trate todas as pessoas da mesma forma que você gostaria de ser tratado.
“Ame aos seus inimigos e faça o bem àqueles que o odeiam e ore por
aqueles que o perseguem e caluniam.
“Aquele dentre vocês que não tiver errado, que atire a primeira pedra.
“Fora da caridade não há condições de se alcançar um conhecimento maior
de si mesmo e da vida.
“Jesus, em sua existência cósmica, é o caminho, a verdade, a vida em sua
multiplicidade, diversidade, alteridade (é a capacidade de se colocar no lugar do
outro na relação interpessoal). Seus ensinamentos, seu comportamento e os
exemplos de outras pessoas, que se identificaram com sua proposta, foram
desenhando, construindo, um código, um padrão de referência
fundamentado na unidade da humanidade e na igualdade entre os seres,
e, em decorrência, no amor ao próximo, na solidariedade, na tolerância,
na responsabilidade pessoal, na liberdade de consciência e na moral como
defesa, promoção da vida.
“Jesus é padrão de comportamento aberto para auxiliar as pessoas na
construção de seu próprio futuro.
“Jesus é exemplo claro de comportamento moral que reflete a identidade
do ser com o Universo e com Deus.”
Todos os direitos reservados. A SBEE autoriza a reprodução dos textos para fins não
comerciais desde que seja mencionada a fonte.

...
Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nosso irmão
Haroldo Dutra Dias, intitulada Espírita deve ser o nome de teu nome.
Muito obrigada, fiquemos com Jesus.

