
 
PALESTRA NO CENOL 
Tema -ESPÍRITAS: AMAI-VOS, EIS O PRIMEIRO MANDAMENTO; INSTRUÍ-VOS, EIS O SEGUNDO 
DIA - 26.10.01 
Objetivos: 
a)	Identificar na recomendação do Espírito de Verdade, o roteiro que todo espírita deve seguir; 
b)	Ressaltar o amor como primeiro mandamento, síntese de todas as orientações espirituais; 
c)	Enfatizar a importância do estudo para a aquisição da sabedoria, a outra asa que nos conduzirá ao progresso. 
Queridos irmãos, boa noite. Roguemos a Jesus a sua assistência e amparo para todos nós. 
A Doutrina Espírita ou Espiritismo ainda é pouco conhecida por grande parte das pessoas, que o confundem com terapias alternativas, ritos africanos, fantasias, superstições, etc .... 
O que é a Doutrina Espírita ou o Espiritismo? 
É o conjunto de princípios e leis, revelados pelos Espíritos Superiores, contidos nas Obras Básicas, que são cinco: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Constituem juntas a Codificação Espírita que foi organizada e preparada por Allan Kardec, que por este motivo é chamado de O Codificador. 
A Doutrina Espírita ou o Espiritismo é o Consolador Prometido, que veio, no devido tempo, recordar 
a)	
e complementar o que Jesus ensinou, "restabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido ", trazendo, assim, à Humanidade, as bases reais para a sua espiritualização. 
A Doutrina Espírita revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos Homens, dos Espíritos e das leis que regem a vida. 
Revela ainda, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. 
A Doutrina Espírita tem os seguintes pontos como princípios básicos: 
b)	A Existência de Deus; 
c)	A Pluralidade das Existência; 
d)	A Preexistência e Persistência Eterna do Espírito; 
e)	A intercomunicação entre encarnados e desencarnados; 
f)	A Pluralidade dos mundos habitados; 
g)	Recompensas e Penas, como conseqüências dos atos praticados; 
h)	Progresso infinito dos seres. 
A Doutrina Espírita pode e deve ser estudada, analisada e praticada em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como: científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional e social. 
O Espiritismo representa, em verdade, uma Nova Era para a Humanidade. 
Pode parecer pretensioso, mas aqueles que o estudam em sua essência, sabem que o Espiritismo vem na vanguarda de movimentos renovadores que preparam a promoção de nosso planeta na sociedade dos mundos. 
A Terra deixará a condição de mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração, conforme está em o Evangelho Segundo o Espiritismo. 
Isso não significa que o Espiritismo será a religião do futuro mas, sem dúvida, no futuro seus princípios estarão em todas as religiões, pois eles anunciam leis que regem a nossa evolução, como a Lei de Causa e Efeito, a Lei da Reencarnação, etc. 
Mais cedo ou mais tarde, essas leis naturais serão suficientemente demonstradas pela Ciência, impondo que as religiões as assimilem, da mesma forma que se viram obrigadas a admitir, por exemplo, que a Terra não é o centro do universo. 
Jesus, o Mestre dos Mestres, Espírito mais perfeito que já esteve encarnado na Terra, conforme o Livro dos Espíritos, em sua questão 625, e conhecedor da condição humana, sabedor do processo de evolução pela qual passa o ser humano, sabia, que mais dia, menos dia, este mesmo homem teria a necessidade do conhecimento e afirmou: 
"Conhecereis a verdade e a verdade vos 
Por que será que Jesus proferiu estas palavras? 
Por que Jesus sabia sobre o futuro do homem e sobre o futuro da Terra. Sabia Ele que a ilusão não é para sempre, mesmo o homem gostando de ser iludido. 
Jesus falava da necessidade do conhecimento que nós temos e alertava-nos para os perigos que a ignorância pode causar em nossas vidas. 
Por meio do esclarecimento e do conhecimento nos livramos do jugo de tudo aquilo que não é bom para a 
 

economia do Espírito. Nos livramos da miséria, dos vícios, das mentiras, das superstições. 
É interessante notarmos o quanto o ser humano gosta de ser enganado, iludido. 
As superstições são bons exemplos do que acabamos de falar., 
Tomar leite e chupar manga faz mal, a pessoa 
morre. 
Assobiar de noite chama cobra para dentro de casa. Quando a pessoa está embriagada é só dar um banho frio que fica boa. 
Ao cortar a unha do bebê pela primeira vez, deve se guardar os pedaços de unha dentro de um livro, isso faz com que o bebê fique inteligente. 
Tudo bobagem, se manga com leite faz mal, e o suco de manga que se prepara exatamente com leite? 
Assobiar de noite chama cobra de onde? 
A pessoa embriagada ao tomar um banho frio só vai ficar molhada, pois o álcool age diretamente no sistema nervoso - a água não vai fazer passar o efeito do álcool. 
Com relação à inteligência, nós já sabemos que ela vem do Espírito, pode-se guardar milhões de pedaços de unha dentro do livro que não vai melhorar ou piorar em nada a inteligência do bebê. 
E existem outros milhões de histórias iguais a esta em que as pessoas acreditam. 
Somente com o esclarecimento é que lendas, fantasias, superstições iguais a estas vão desaparecer. 
Esta frase de Jesus que analisamos de maneira rápida está diretamente interligada à esta outra frase que se encontra no capítulo VI de o Evangelho Segundo o 
Espiritismo - o Cristo Consolador e que é o tema dos nossos estudos dessa noite: 
ESPÍRITAS: AMAI-VOS, ESTE O PRIMEIRO MANDAMENTO; INSTRUÍ-VOS, ESTE O SEGUNDO. " 
O que esta frase tem de importante em nossas 
vidas? 
Em princípio, devemos Ter o conhecimento de que esta frase foi dita pelo Espírito de Verdade, na lição a que nos referimos a pouco e serve de roteiro seguro para todos nós que temos a Doutrina Espírita como farol de nossa caminhada. 
Já sabemos que os Espíritos são os seres inteligentes da criação, foram criados simples e ignorantes e dotados de livre-arbítrio e destinados á perfeição, quando serão considerados puros e passarão a ser os mensageiros de Deus juntos aos mais sofredores. 
Ocorre que o progresso do Espírito se dá em dois aspectos - o moral e o intelectual. 
É como se fossem duas asas e não há possibilidades de se voar com apenas uma das asas. 
Daí a necessidade e importância da frase - amai-vos e 
	 
Intruí-vos.Mas por que será que o Espírito de Verdade disse a frase exatamente nessa ordem? Não poderia ser: Instruí-vos e amai-vos? 
Jesus disse certa vez:  Não cuideis que vim destruir a Lei, mas dar lhe cumprimento" (Mateus-517/19) 
Ou seja a Lei de Deus - tudo o que Ele dizia ou fazia era no intuito de que se cumprisse a Lei de Deus, que segundo os Espíritos, está gravada em nossa consciência. 
 

A Doutrina Espírita, por sua vez, também não pode dizer ou fazer nada que contrarie a Lei de Deus. 
A Lei de Deus está resumida nestas palavras de Jesus - 
"Amarás o senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: 
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo . (Mateus - 22 - 37/40) 
Por esta razão a orientação do Espírito de Verdade é nesta seqüência - Primeiro devemos amar e depois nos esclarecer. 
a amor resume toda a doutrina de Jesus, por que é o sentimento por excelência. Não estamos falando do amor em seu sentido mais vulgar. Por que nós temos uma definição muito pobre para a palavra amor. Conhecemos o amor materno, o amor paterno, filial, o amor entre duas pessoas, conhecemos o amor terreno. Estamos falando do amor - o requinte do sentimento - o sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento! Feliz aquele que ama, por que não conhece as angústias da alma, nem as do corpo! Seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. 
a amor é de essência divina e os efeitos do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. 
i)	
j)	
Q 
 
Quando Jesus pronunciou esta palavra divina - amor fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. 
Por todas essas razões, a orientação do Espírito de Verdade nos diz primeiro - amai-vos! 
Agora trataremos do Instruí-vos. 
Em comemoração aos 144 anos de O Livro dos Espíritos, Richard Simonetti, conhecido autor e palestrante espírita, escreveu um artigo chamado Do céu para a Terra. 
Vamos usá-lo para ilustrar nossos estudos. 
O professor, em curso de mestrado, propôs aos alunos: _ Se fossem morar numa ilha deserta e pudessem levar 
apenas um livro, qual escolheriam? 
As respostas foram as mais variadas, segundo interesses, concepções e predileções individuais: 
_ Os Miseráveis, de Victor Hugo. 
O Emílio, de Rousseau. _ O Capital, de Marx. 
_ A Interpretação dos Sonhos, de Freud. _ A Origem das espécies, de Darwin 
As Flores do Mal, de Baudelaire _ Os Diálogos, de Platão. 
_ O Príncipe, de Maquiavel. 
A Teoria da relatividade, de Einstein. 
O professor sorriu: 
Não seria mais proveitoso um manual de sobrevivência? 
O mestre foi, acertadamente, pragmático: 
Numa situação dessa natureza importa, sobretudo, a utilidade prática de uma obra literária. 
Os livros escolhidos poderiam atender às suas aspirações literárias, mas eram totalmente inúteis em relação ao essencial: 
Como sobreviver numa ilha deserta? 
Trazendo para a nossa realizada, seria interessante perguntar: 
Se nós estivéssemos na vida Espiritual, prestes a reencarnar neste vale de lágrimas, e nos fosse concedido trazer um livro, em que nós pensaríamos? 
Certamente, com a visão objetiva dos Espíritos desencarnados que superaram as regiões umbralinas, o purgatório espírita, haveríamos de optar por um manual que 
nos ajudasse a sobreviver. 	 
Não estamos nos referindo à integridade física - dela cuidaria o instinto de defesa, em princípio em nossos pais e depois o nosso instinto de conservação. 
Estamos referindo a uma sobrevivência espiritual, a integridade dos projetos que fizemos. 
Com certeza planejamos a disciplina das emoções, a reforma íntima, o exercício da caridade, a harmonização com antigos desafetos, a consolidação dos laços afetivos, o resgate dos débitos ... 
Esse é o material de construção da gloriosa e desejada edificação - O Reino de Deus em nós. 
Com ele realizaremos o projeto maior, elaborado pelo Pai Celeste em favor de seus filhos: nossa plena harmonização com os irmãos do Universo. Nosso futuro Suprema Ventura - Nossa finalidade - colaborar com o Criador em sua obra. 
Assim, sem dúvidas podemos dizer que nos 
escolheríamos um livro que nos ajudasse a superarmos a amnésia imposta pela processo reencarnatório. 
Com este livro seria possível retomar o conhecimento dos porquês da vida - de onde viemos, por que estamos na Terra, para onde vamos. 
Caminharíamos com mais segurança, evitando perdermos nos meandros da ilusão, que conduz tanta gente para o fracasso. 
Abençoado manual de sobrevivência, roteiro seguro para o cumprimento dos sagrados objetivos que nos trouxeram à vida física, garantindo-nos existência feliz e produtiva. 
Esse maravilhoso livro já existe e está a nossa disposição. 
Graças à iniciativa de prepostos de Jesus, nosso governador celeste, e à lucidez de valoroso missionário, o milagre aconteceu. 
O livro foi transposto do Céu para a Terra. O missionário - Allan Kardec. 
O Manual - O Livro dos Espíritos. Não o percamos de vista! Tenhamo-lo sempre por perto. 
Leiamos, consultemos, estudemos, anotemos suas 
lições! 
Gastemos suas páginas! Bebamos de seus princípios! Cumpramos suas orientações! 
E haveremos de sairmo-nos muito bem! Teremos: 
Na Terra - a seara que planejamos no Além! 
 

No Além - as bênçãos semeadas na Terra! 
Emmanuel, no Livro Opinião espírita, nos diz que, como escola benemérita, o templo espírita é um lar de luz, aberto à instrução geral para o entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução e do destino. 
Dentro dele é onde seremos esclarecidos sobre o nosso destino e onde teremos acesso ao amor. 
Dentro da Casa Espírita encontraremos o Evangelho, que consubstancia as mais altas normas para a sublimação do nosso espírito, acima de todas as técnicas que aformoseiam a inteligência. 
O Evangelho de Nosso Senhor Jesus cristo não nasceu de ritos, nem de imposições, nem de etiquetas e nem de culto externo. 
A maior mensagem descida dos Céus para a Terra, para dignificar a vida e iluminar o coração, surgiu das palavras meigas e inesquecíveis de Jesus que procurava o povo e do povo que procurava por Jesus. 
Como dissemos, o progresso do Espírito se dá em dois aspectos fundamentais - o aspecto moral - que é o exercício do amor e o aspecto intelectual - que é o exercício do conhecimento. 
Por meio do conhecimento, estaremos livres das práticas inferiores que interferem em nosso crescimento: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, e acabaremos com muitos males que afligem o mundo - a prostituição, a miséria, a violência, a guerra. 
E por meio do amor estaremos sempre mais perto de Deus, nosso Pai criador. 
E como nos recomenda o Evangelho, quando tivermos amor em nossos corações, não veremos mais na Terra, nem ódio, nem dissenções, nem guerras. Só a paz, a harmonia e, consequentemente, a felicidade, então poderemos dizer assim: 
, 
OH senhor supremo de todos os mundos 
e de todos os seres, 
Recebe Senhor. 
a nosso agradecimento 
De filhos devedores do teu amor! 
Dá-nos a tua benção, Ampara-nos a esperança, Ajuda-nos o ideal 
Na estrada imensa da vida ... 
Seja para o teu coração, Cada dia, 
Nosso primeiro pensamento de amor! 
Seja pra a tua bondade Nossa alegria de viver ... 
P ai de amor infinito 
Dá-nos a tua mão generosa e santa. 
Longo é o caminho Grande o nosso débito 
Mas inesgotável e a nossa esperança. 
Pai Amado, 
Somos as tuas criaturas, 
Raios divinos de tua divina Inteligência. 
Ensina-nos a descobrir Os tesouros imensos Que guardaste 
Nas profundezas de nossa vida. 
Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime Da Sublime procura. 
Senhor, 
Caminhamos contigo na eternidade! Em ti nos movemos pra sempre. 
Abençoa-nos a senda, 
Indica-nos a Sagrada Realização. E que a glória eterna 
Seja em teu eterno trono! 
Resplandeça contigo a infinita Luz, Mane em teu coração misericordioso A soberana fonte de amor. 
Cante em tua criação infinita 
O sopro divino da eternidade. 
Seja a tua benção 
Claridade aos nossos olhos, Harmonia aos nossos ouvidos, Movimento às nossas mãos, Impulso aos nossos pés. 
No amor sublime da Terra e dos Céus! Na beleza de todas as vidas, 
Na progressão de todas as coisas, Na voz de todos os seres, Glorificado sejas para sempre. Senhor!" 


