	



PALESTRA NO CENOL. (Substituindo o Raimundo.) TEMA - LEI NATURAL E LEI DE ADORAÇÃO. 
SEXTA-FEIRA - DIA 04.05.01. 
Queridos irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos. 
A Lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes: 
I - Eu sou o senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu, e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. 
II - Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 111 - Lembra-te de santificar o dia de Sábado. 
IV - Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. 
V - Não matarás. 
VI- Não cometerás adultério. VII- Não furtarás. 
VIII- Não dirás falso testemunho contra teu irmão. IX - Não desejarás a mulher do próximo. 
X - Não cobiçaras a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. 
Esta Lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. 

Ocorreu que nós esquecemos esta lei, achamos que era muito difícil de ser lembrada, de ser decorada, de ser colocada em prática. 
Era preciso que se tornasse mais fácil, que ficasse mais acessível. 
Veio, então, Jesus, cumpri-Ia, desenvolvê-la, dar o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. 
Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo". 
"Esta é toda a Lei" e acrescentou: " O Céu e a Terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota." 
Foram as palavras de Jesus, tornando mais fácil de se compreender e de se praticar a Lei de Deus. Assim ficou mais fácil de observarmos o princípio dos deveres para com Deus e para com o nosso próximo. 
Esta é na verdade a Constituição Divina. 
Segundo os melhores dicionários - Constituição é a "Lei fundamental e suprema de um Estado ou de um País, que contém normas respeitantes à formação dos poderes públicos, forma de governo, distribuição de competências, direitos e deveres dos cidadãos, etc ... " 
O grande problema das constituições é que elas exigem 
fiscalização para que sejam cumpridas. E como os países, ou Estados são impotentes para fazê-lo em plenitude, situam-se como letras mortas para consideráveis parcelas da população, particularmente para aqueles que detêm a riqueza e o poder, ou que simplesmente, usam da esperteza, consagrada entre nós como o "jeitinho brasileiro" que é uma forma de descumprir as leis. 
Acima das leis humanas, que são transitórias e imperfeitas, há uma Legislação divina, que independe de organismos policiais, pois vige na intimidade de nossa própria consciência, premiando-nos· com a felicidade quando a observamos ou corrigindo-nos com o sofrimento, quando dela nos afastamos. 
Na terceira parte de " O Livro dos Espíritos ", Allan Kardec, o Codificador da Doutrina Espírita, sob a orientação dos Espíritos Superiores, desenvolve oportuno estudo a respeito do assunto, apresentando-nos as seguintes leis: - LEI DE ADORAÇÃO - LEI DO TRABALHO - LEI DE REPRODUÇÃO - LEI DE CONSERVAÇÃO - LEI DE DESTRUIÇÃO - LEI DE SOCIEDADE - LEI DO PROGRESSO - LEI DE IGUALDADE - LEI DE LIBERDADE - LEI DE JUSTIÇA , DE AMOR EDE CARIDADE. 
Em conjunto, configuram a LEI DIVINA OU NATURAL. 
Sendo um precioso roteiro para que nos disponhamos a cumprir a vontade de Deus. 
Allan Kardec começou o Livro dos Espíritos com a 
, 
seguinte pergunta: - QUE E DEUS? 
, 
Ao que os Espíritos responderam - DEUS E A 
	A 	, 
INTELIGENCIA SUPREMA, CAUSA PRIMARIA DE 
TODAS AS COISAS. 
Mais à frente, Kardec enfatiza que - PARA CRER EM DEUS É SUFICIENTE LANÇAR OS OLHOS PARA AS OBRAS DA CRIAÇÃO. O UNIVERSO EXISTE; ELE TEM, PORTAIVTO UMA CAUSA. 
Em seguida, Kardec, sempre com o apoio da Espiritualidade Amiga, nos fala dos atributos de Deus, nos 
, 
apresentando como sendo: ETERNO, IMUTA VEL, 
IMATERIAL, ÚNICO, TODO-PODEROSO, SOBERANAMENTE BOM E JUSTO, pois de não fosse assim e se faltasse apenas um destes atributos, Deus não seria Deus. 
Na questão 614, também de O Livro dos Espíritos, encontraremos a seguinte pergunta: O QUE SE DEVE ENTENDER POR LEI NATURAL? 
A Lei natural é a Lei de Deus: é a única necessária à felicidade do homem: ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. 
A próxima pergunta diz que a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. 
Sendo eternas as Leis de Deus e imutáveis, conclui-se que Deus não se engana nunca, ou então teria de ficar mudando as suas leis a todo momento para agradar a este ou aquele, que é exatamente o que acontece com as leis dos homens, que são obrigados a mudá-las por que elas são imperfeitas. 
As leis dos homens dependem do momento, das circunstâncias, das conveniências, do lugar, enfim. Enquanto que as Leis de Deus são harmoniosas entre si. 
Conforme a questão 621 de O livro dos Espíritos, a Lei de Deus está escrita na consciência do homem, ou seja, nós temos o conhecimento do certo e do errado, ocorre que aqui e ali, nós esquecemos dessas leis ou então fazemos de conta que não sabemos, assim, na história da humanidade, Mensageiros Divinos, encarnaram-se na Terra, com a tarefa de nos lembrar, de nos falar sobre a Lei de Deus. 
 

Um desses Mensageiros, foi JESUS, o Espírito mais perfeito que já esteve entre nós para nos servir de exemplo e modelo. 
Tudo o que Jesus nos ensinou, toda a sua Doutrina de Amor e Esperança, é a mais pura expressão da Lei de Deus Mas com relação à Lei de Deus, que é a Lei Natural, como anda o nosso comportamento? 
O que nós estamos fazendo dela em nossas vidas? 
Será que a estamos praticando em toda a sua plenitude? 
Richard Simonetti, conhecido autor Espírita, conta a seguinte história, cujo título é: O SUMIÇO DE DEUS. 
Eram dois irmãos, um de oito e o outro de dez anos. Os dois eram do barulho. 
Qualquer confusão na pequena cidade, invariavelmente envolvia os dois pirralhos. 
A mãe, preocupada com o futuro dos dois danados, pediu ajuda ao padre da cidade. O sacerdote recomendou que os levassem à igreja, separadamente. 
Primeiro foi o mais novo. 
O padre fez o garoto sentar-se na sacristia, sozinho, diante dele. 
Tratou logo de intimidá-lo, trovejando: 
Onde está Deus?! 
Encolhido na cadeira, o garoto contemplava pasmo, olhos esbugalhados, boca escancarada, mãos trêmulas ... 
Onde está Deus?! 
Ante a sua atitude de mutism0, o padre ergueu ainda mais a voz, e, dedo em riste, bradou estrondosamente: 
Onde está Deus?! 
 
Pondo-se a gritar, apavorado, o menino fugiu em desabalada carreira. Foi direto para casa. Escondeu-se no 

armário em seu quarto. 
Quando o irmão mais velho o encontrou, pálido e agitado, perguntando o que acontecera. 
O pobre, tentando recuperar o fôlego, gaguejou: 
Cara, desta vez estamos mesmo encrencados. Deus 
sumiu! E o padre acha que a culpa é nossa. 
Essa história retrata um problema atual. O sumiço de Deus. 
Todos nós já sabemos que é impossível Deus sumir. Cérebro Criador, Consciência Cósmica do Universo, o 
Autor da Vida, Deus, o Criador está sempre presente, aqui, além, acolá, dentro de nós mesmos ... 
O que anda sumida é a consciência de sua presença imanente, o Senhor Supremo que tudo vê; que exercita infalível justiça para com todos, bons e maus. 
As pessoas não duvidam de Sua existência, mas pensam e agem como se Deus estivesse de férias. 
, 
E isso o que vemos diariamente: Crimes, roubos, 
mentiras , vícios, maldades , desonestidade, grandes e pequenos deslizes, em relação às Leis Divinas, são cometidos, incessantemente, sem que os autores se dêem conta de que estão sendo observados pelo Criador. 
E por que tudo isso? 
Qual a causa destes desmandos da humanidade? 
Falta o homem se aproximar mais de Deus, pois na verdade Deus está conosco, mas quantos de nós está com Ele. 
Na verdade está faltando a comunhão com Deus, está faltando colocar em prática uma das Leis Naturais que é a Lei de Adoração. 
"Qual é o caráter geral da prece?" 
''A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nEle ; é aproximar-se dEle ; é por-se em comunhão com Ele. A três coisas podemos propor-nos por meio da prece: 
Louvar, pedir e agradecer. " 
Esta é a pergunta 659 de O Livro dos Espíritos. Adorar é gostar muito, extremadamente. 
A mesma expressão é empregada para definir o culto à divindade. Adorar a Deus é buscar a comunhão com Ele, atendendo a três objetivos: 
Primeiro: Louvar, reconhecendo a grandeza do Criador, Sua presença em nossas vidas e sentido nEle o nosso apoio maior, nossa inspiração mais sublime, nossa esperança mais autêntica. 
David, no famoso Salmo XX//L exprime de maneira muito clara todo este louvor. 
Senhor é o meu Pastor, Nada me faltará. 
Deitar-me faz em verdes pastos, Guia-me mansamente 
A águas mui tranqüilas, Refrigera minh 'alma, 
Guia-me nas veredas da justiça Por amor do seu nome. 
Ainda que eu andasse 
Pelo vale das sombras da morte, Não temeria mal algum 
Por que Tu estás comigo ... 
A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me o banquete do amor 
Na presença dos meus inimigos, 
Unges de perfume a minha cabeça, 
. O meu cálice transborda de júbilo! ... 
Certamente, 
A bondade e a misericórdia 
Seguirão todos os dias de minha vida E habitarei na casa do Senhor 
Por longos dias ... " 
Essa exaltação é de fundamental importância, não apenas para tornar produtiva e disciplinada a existência nos dias tranqüilos, mas também para favorecer o equilíbrio e a serenidade quando desabam as tormentas existenciais, reconhecendo como verdadeiras as palavras de Mateus (10;30): “ Até os fios de nossos cabelos estão contados." 
Os seja, o senhor nos conhece melhor do que nós mesmos e nos oferece experiências compatíveis com nossas necessidades, sem jamais ultrapassar nossa capacidade de suportá-las, cobrando-nos em "suaves prestações" débitos que nos esmagariam se fôssemos convocados a resgatá-los numa só parcela. 
Pedir é o segundo propósito na oração, algo perfeitamente admissível, um direito de todo filho que se dirige ao seu Pai. 
Por que pedir? Afinal Deus conhece todas as minhas necessidades? 
Quem pensa assim desconhece que a oração não objetiva trazer Deus até nós, mas de elevar-nos a ele; nem se 
trata de expor nossos desejos e, sim, de criar condições para receber Suas bênçãos, que se espalham por todo o Universo. 
Toda via, para que possamos recebê-las é preciso que estejamos com os nossos corações preparados, em sinfonia com o Seu pensamento. 
Pergunta 658 - A prece é agradável a Deus? 
_ A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível a que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. 
Algumas pessoas reclamam que suas preces não são ouvidas por Deus. 
Todas as preces são ouvidas, ou por Deus ou pelos Espíritos Superiores que são os colaboradores de diretos de Deus. O que acontece é que nós pedimos o que queremos e Deus dá o que precisamos. 
O ideal não é pedir que Deus nos favoreça nas situações da Terra e sim que nos fortaleça para as realizações do Céu, inspirando-nos o comportamento mais adequado, a atitude mais digna e o esforço mais nobre. 
O terceiro propósito da oração é agradecer. 
Deus coloca diariamente à nossa disposição, riquezas inestimáveis: As manifestações da natureza, o conforto do lar, as possibilidades da inteligência, a disciplina do trabalho, a oportunidade de servir ... Mil bênçãos. 
Se ante as lutas da existência, desanimamos ou nos comprometemos no desajuste, não é por ausência da Providência Divina, mas, simplesmente porque, esquecidos de agradecer pelos valores mais importantes, ou por que a cabeça está preocupada com coisas insignificantes ou então o nosso coração possuído por sentimentos mesquinhos, não prestamos atenção aos sinais que Deus estende no caminho emfavor de nossa segurança e paz. 
Havia um sábio hindu que, inspirado, dizia ao discípulo: 
_"Meu filho, infinitas são as bênçãos que devemos agradecer ao Criador: a beleza da flor, o verde das matas, o azul do céu, o brilho das estrelas, a majestade do oceano, o sorriso da criança ... Em toda a Criação há sinais da Sublime Presença, convidando-nos à confiança e oferecendo-nos conforto e alegria. " 
Impressionado com tais raciocínios, o aprendiz, de retorno ao lar, divagava: 
"Sim, há muito o que agradecer. Deus está presente em tudo! Nesta flor de desabrocha, deslumbrante; naquela cascata que canta a sublimidade da vida, no sol, que ilumina 
o mundo .... 
Despertando do seu deslumbramento íntimo, avistou um elefante furioso que corria pela estrada, em sua direção. Montado no animal, um homem advertia aos gritos: 
"Sai da frente, sai da frente! ... 
"Ah! - suspirou, tranqüilo - nada há a temer. A majestade Divina está naquele elefante furioso que se aproxima. O nobre animal também faz parte da Criação. " 
!.' 
Mal formulara semelhante raciocínio e foi violentamente colhido pelo paquiderme, que o atropelou como um trem expresso, jogando-o a distância. 
Com contusões generalizadas, sentindo mil dores, foi socorrido pelo seu mestre, que ouvira o barulho. Medicado, entre gemidos, o discípulo comentou, queixoso: 
"O senhor disse que Deus está em todas as manifestações da Natureza, até nos animais! Veja como fiquei por supor que Ele estava naquele elefante furioso! ... 
"" Meu filho, realmente Deus está presente em tudo. 
Até naquele elefante furioso. Entretanto, você se esqueceu de que o Todo-Poderoso estava também naquele homem que alertava a plenos pulmões: "Sai da frente, sai da frente! ... " 
A ajuda do céu chega invariavelmente, em todas as situações, desde que nos disponhamos a abrir o coração. 
O mundo mudará, deixando de ser um mundo cheio de problemas, de vícios, de crimes, de mentiras, de desonestidades, de corrupções, enfim, passará a ser um mundo agradável, bom, feliz, onde os que habitarem usufruirão das bem-aventuranças, conforme as palavras de Jesus, quando nós lembrarmos das Leis de Deus, da Lei Divina e Natural, eterna e imutável e colocá-Ia em prática, em todas os aspectos da nossa vida. 
"Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo - esta é toda a Lei e os Profetas. " 
Assim resumiu Jesus, com muita propriedade. 
E Kardec nos alertava: " Fora da Caridade não há salvação" 
Muito obrigado pela paciência e atenção e que Deus nos abençoe, hoje e sempre. 
 


