Palestra em Santa Maria. 
Tema - Do Evangelho Segundo o Espiritismo - Capítulo - VIII - BEM AVENTURADOS OS PUROS DE CORAÇÃO - das Instruções dos Espíritos DEIXAI VIR A MIM AS CRIANCINHAS - Itens de 18 a 20. 
Dia- 20.11.01. 
Queridos irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe. 
Em o Livro dos Espíritos, na questão de nº 967, vamos encontrar a seguinte pergunta: ({Em que consiste a felicidade dos bons Espíritos? " 
E a resposta é a seguinte ({ Consiste em conhecerem todas as coisas; em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem ... " 
Sem dúvida nenhuma, a suprema aspiração do ser humano é a felicidade. 
Todos os esforços do homem nessa vida é visando encontrar a felicidade. 
O problema é que, em virtude da nossa pequenez moral e das nossas limitações intelectuais, cometemos erros, buscando a nossa felicidade em lugares e coisas enganosos, que nos iludem, causando a nossa queda. 
Muitos buscam a felicidade nos bens materiais e fazem desses bens sua fonte única de felicidade. 
Outros buscam os vícios, quaisquer que sejam, sem saberem que aí, na verdade estará a sua derrota, a sua  infelicidade. 
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... ' 	Outros buscam essa felicidade nas pessoas, 
tornando-as o centro de suas venturas. E acabam, muitas vezes, sofrendo dores horríveis. 
Enfim, o homem se engana, muitas vezes, buscando a felicidade relativa. A felicidade no mundo material. 
Jesus ensinava que a verdade é libertadora, quando dizia: 
H Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará" (João - 8, 32) 
Estava Jesus se referindo às coisas do Espírito, às verdades espirituais. 
Muitos de nós acreditam que a liberdade a que Jesus se referia está relacionada com a faculdade de ir e vir mas podemos garantir que não é bem isso. Jesus se referia à emancipação do Espírito, à maturidade, ao conhecimento, que é exatamente o que vai fazer com que nós possamos estar livres das superstições, dos medos, das lendas, dúvidas, temores, enganos, incertezas ... sentimentos que só nos oprimem. 
Querem ver alguns exemplos? 
As superstições são grandes provas de que o homem gosta de viver iludido, de ser enganado. 
Vamos citar apenas algumas para não nos alongarmos 
por demais em nossos estudos. 
Por exemplo, tem uma que diz o seguinte: 
Assobiar de noite faz mal, chama cobra para dentro de casa. Isso é um grande engano. De onde viria essa 
cobra? 
Colocar uma vassoura atrás da porta faz com que a 
visita vá embora. 
Passar por baixo de uma escada dá azar. Passar na frente de gato preto dá azar. 
Quando o bebê nasce, cortar a unha dele pela primeira vez e colocar os pedaços dentro de um livro faz 
com que ele se torne inteligente ao crescer. Não é verdade, pois já sabemos que a inteligência é do espírito e colocar um milhão de pedaços de unha dentro do livro não vai fazer com que o bebê cresça mais ou menos inteligente. 
Tomar leite e chupar manga faz mal, a pessoa morre. E o suco de manga que se faz exatamente com leite? 
Quando a pessoa está embriagada basta tomar um banho gelado que fica boa. Mentira, o máximo que pode acontecer é a pessoa ficar molhada, se não pegar um resfriado, pois o álcool age diretamente no sistema nervoso da pessoa e a água não vai modificar nada enquanto não passar o efeito do álcool. 
Tudo isso são crendices, lendas, bobagens que só aprisionam o homem a coisa pequenas e falsas. 
Somente por meio do esclarecimento é que vamos nos ver livres de idéias como estas. 
Por isso que a Doutrina Espírita, como Consolador Prometido por Jesus, veio, no tempo certo colocar a luz sobre as suas palavras. Jesus, segundo o Livro dos Espíritos em sua questão 625, foi o Espírito mais perfeito que já esteve entre nós, exatamente para servir de modelo a todos nós. 
Quando Jesus esteve encarnado na Terra, falou muitas coisas e das muitas coisas que ele disse, a maioria delas 
ficaram sem sentido, sem entendimento, por que o tempo, as convenções, uma série de outros fatores, fizeram com que nós não conhecêssemos o sentido verdadeiro daquilo que ele queria dizer. 
Nesse nosso estudo de hoje, vamos, com o auxílio da Espiritualidade Amiga, por meio do Evangelho e do Livro dos Espíritos, tentar esclarecer uma das passagens de Jesus sobre a qual muito se tem falado e pouco se tem entendido. 
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 Lá em Marcos - X - 13, 16, vamos encontrar o texto a que 
nos referimos que diz exatamente assim: 
" Então lhes apresentaram uns meninos para que Ele os tocasse; mas os discípulos ameaçavam os que lhes apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal, e disse-Ihes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o Reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade, vos digo que todo aquele que não receber o Reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os, e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. " 
Podemos levantar vários questionamentos sobre este trecho muito conhecido do Evangelho de Jesus, mas como 
já dissemos anteriormente, muito pouco entendido. 01 - A quem mais se referiu Jesus com o termo 
" criancinhas", além de se reportar a estas propriamente? 02 - O que pretendia Jesus, com o chamamento 
" Deixai que venham a mim as criancinhas?" 03 - Por que então Jesus não se dirigiu diretamente aos adultos, a quem efetivamente pretendia se referir? 04 - Qual a essência do ensinamento estudado neste trecho? 
05 - Como conseguir esses veículos de felicidade? 
06 - Por que razão ainda nos mantemos arredios a 
essa conquista? 
Disse o Cristo: (( Deixai vir a mim os pequeninos. " Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada: Jesus se referiu, principalmente, aos infelizes, aos fracos, aos 
ó escravizados, aos viciados, aos aflitos aos de qualquer idade, porquanto são estes os que mais carecem de auxílio. 
Jesus propôs que se dirigissem a ele, com esperança e confiança, todos aqueles que, quais frágeis e indefesas crianças, necessitassem do seu amparo, pois Nele encontrariam acolhida. 
E Jesus usou o termo criancinhas, porque para Deus, Nosso Pai, somos ainda crianças espirituais, carentes de amor e orientação. 
Os Espíritos são criados simples e ignorantes, conforme o Livro dos Espíritos, em sua questão de número 76 e são dotados de livre-arbítrio e destinados à perfeição, passando pelas provas das reencarnações. A reencarnação é a volta do Espírito à vida corporal, tantas quantas vezes forem necessárias até que ele se torne perfeito. Nessa escalada rumo à perfeição, os Espírito são como crianças. N () começo, são vacilantes, aprendizes e muitas vezes não adianta ensinar aquilo que ainda não estão prontas para aprender. Daí a necessidade de se esperar. Ao estarem prontas, basta passar o ensinamento que elas aprendem num instante, de maneira fácil e rápida. 
Para que seus ensinamentos fossem melhor assimilados, Jesus usou a criança, como modelo, uma vez que esta, pela fragilidade e doçura, mais facilmente despertaria no coração dos homens a conscientização do dever para com o próximo. 
Mas esta, como tantas outras verdades eternas, apregoadas por Jesus, ficou sob o véu da alegoria, cabendo a nós apreendermos seu real sentido. 
Jesus foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as criancinhas, mas os 
c homens de boa vontade. A ação viril está iniciada, não se trata mais de crer e obedecer de maneira mecânica e instintivamente; é necessário que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela toda a sua universalidade. 
A Doutrina Espírita vem mostrar ao homem de onde ele veio, para onde ele vai e por que está aqui e, principalmente, o que deve fazer para alcançar a sua verdadeira felicidade. 
O Espiritismo vem cumprir a promessa de Jesus, esclarecendo-nos o sentido exato de suas parábolas, abrindo novos horizontes para a descoberta das verdades eternas, contidas no Evangelho. 
Neste trecho do Evangelho vamos encontrar como essência de ensinamento, o amor e a caridade, que são na verdade, o bálsamo suavizante e cicatrizante 
de todas as chagas morais de que somos portadores. 
Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, 
, 
que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? E o 
amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? 
Allan Kardec, o Codificador da Doutrina Espírita, sempre amparado pelos Mensageiros Divinos, deixou como recomendação máxima aos Espíritas: 
H Fora da caridade não há salvação. " 
E essa salvação a que ele se referiu não é para depois da morte não, é para agora, para já, pois sabemos que todo o bem que fazemos ao próximo, retorna para nós, nos 
		 
trazendo a felicidade e a harmonia que regulam o 
universo. 
Para conseguir esses veículos de felicidade é preciso destruir, em nós, primeiramente, o foco maior e causador de toda a nossa degradação moral: O Orgulho; depois, agindo consoante a recomendação e o exemplo do cristo, ou seja, tornando-nos criancinhas, simples e puras de coração. Pois, como ele mesmo disse: 
H Bem aventurados são os puros de coração por que eles verão a Deus. " 
P ara que não nos mantenhamos distantes dessas conquistas é necessário que a nossa vontade seja suficientemente forte para que possamos fazer germinar a semente do amor que trazemos em nós e que só frutificará com muito empenho de nosso parte em prol do cultivo dessa semente que se chama AMOR. 
Que a Paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. 
Boa noite. 


