PALESTRA NO CENOL TEMA - O CARNAVAL NA VISÃO Espírita. 
TEMA DO SEMESTRE - ESTUDANDO O LIVRO DOS ESPÍRITOS - QUE DIFERENÇA FAZ EM NOSSAS VIDAS. 
DIA - 19.02-2000 - SEGUNDA-FEIRA. 
Queridos irmãos, boa noite, que a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja em nossos corações! 
(Colocar a Música Prece para começar.) 
	Falar da sensação de Paz e bem estar que a 	 
	Música nos ofereceu. 

A Terra, queridos irmãos, conforme nos . atestam
os Espíritos Superiores, é um Planeta de provas e expiações, daí o motivo de ainda nos depararmos com situações de dores, de sofrimentos, situações desagradáveis e deploráveis. Ainda é possível presenciarmos situações constrangedoras que nos deixam perplexos. 
Mas os Espíritos nos ensinam que essa é uma fase que está próxima de terminar, pois a Terra está vivendo um momento de transição, deixando a condição de mundo de Provas e Expiações para ser um mundo de Regeneração, onde o bem começará a reinar em maior escala e onde situações absurdas, tais as que citamos a pouco, não vão acontecer mais. 


 




E temos provas de que a Terra melhora, a cada dia que passa, seja no campo material, intelectual e moral. 
Há dois mil anos, nós víamos pessoas serem devoradas por leões, por tigres, e isso era uma festa para milhares de pessoas. E tudo isso ali, no Circo de Roma. 
Bem mais próximo de nós, a aproximadamente 180 anos, convivemos com a escravidão, da qual não se precisa falar muito. 
Há pouco tempo atrás, as mulheres eram tratadas quais objetos, sem nenhum direito. 
Hoje vive-se melhor, materialmente falando e dentro em breve, viveremos num mundo bem melhor, moralmente falando. 
Hoje começa para uma grande parte do mundo uma festa popular de enormes proporções. Principalmente no Brasil, o Carnaval toma ares de grande importância, sendo, aliás. A Principal festa Popular que acontece por aqui. 
Em nome de uma cultura, de uma tradição, a organização é tamanha, o dinheiro que se gasta é de valor inestimável, o tempo que se gasta na preparação, enfim, quando o assunto é carnaval, tudo tem que ser muito grandioso, magistral. 
O Carnaval é a festa. 
No Carnaval se libera tudo, pode tudo, em nome do prazer, em nome da liberdade e em nome da libertinagem. 
Será que o Carnaval vai existir daqui a milhares de anos? 
Segundo o Espírito ManoeI Philomeno de Miranda, pela Psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Nas Fronteiras da Loucura, neste dias," expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. " 
Mais a frente, voltaremos a falar sobre o Carnaval e sobre o que Manoel Philomeno de Miranda nos diz em seu livro Nas Fronteiras da Loucura. 
Diz Voltaire: 
"Os homens que procuram a felicidade são como bêbados que não conseguem encontrar a própria casa, mas sabem que têm uma". 
o Objetivo supremo das ações humanas, ainda que nem sempre se tenha consciência disso, é a felicidade. 
O problema é que as pessoas sabem que está em algum lugar, mas perdem o caminho dela, porque embriagam-se de ilusões. 
Julgam encontrá-la nas edificações relacionadas com fortuna, conforto, prazer, farras, vícios, 

poder ... mas tão logo atravessam seus umbrais constatam que eram apenas mentiras de felicidade, como cenários preparados p.ela 
indústria cinematográfica para nos enganar. 
	Desajustes,	perturbações, 	desequilíbrios, 
enfermidades, tensões, intranqüilidade, problemas e dificuldades os mais variados possíveis, são, muitas vezes, simples ((ressacas" que experimentamos freqüentemente, após essas experiências desastrosas, que nos põem as pernas bambas e trêmulas e confuso o cérebro, a caminho de novos enganos. 
Mas o que é a felicidade e o que fazer para encontrá-la? 
Para encontrar a felicidade é fundamental abandonar as fontes de ilusão, buscando a plenitude de nossas potencialidades espirituais. 
O tema central de nossas palestras para este semestre é - ESTUDANDO O LNRO DOS ESPÍRITOS - QUE DIFERENÇA FAZ EM NOSSAS VIDAS? 
O Livro dos Espíritos, principal Obra da Codificação Espírita, muito nos ajudará no objetivo de Encontrarmos a felicidade, mas primeiro é preciso que nos interessemos ao exame atento de suas páginas luminosas. 
Ali, por meio das perguntas feitas por Allan Kardec e através das respostas dadas pelos Espíritos Superiores, vamos encontrar a resposta para nossasprincipais dúvidas - de onde viemos? - para onde vamos? - por que estamos aqui?Falamos, ainda a pouco, que o objetivo supremo da vida é a busca da felicidade. 
E sabemos hoje, que muitos, a grande maioria das pessoas, buscas essa felicidade, nos vícios, nos prazeres da carne. 
É o que vemos nestes dias em que se realiza o Carnaval. 
E o que a Doutrina Espírita diz sobre o Carnaval? 
Ela é contra ou é a favor do Carnaval? 
A Doutrina Espírita não é contra e nem a favor de nada. 
A Doutrina Espírita, traz dentro dos seus objetivos, como principal deles, esclarecer ao homem para que ele possa viver melhor, usufruindo de seu livre-arbítrio. 
A Doutrina Espírita segue os preceitos de Jesus - quando recomenda - A CADA UM SEGUNDO SUAS OBRAS. 
Nós podemos jazer tudo o que quisermos, desde que saibamos quais as conseqüências que virão das nossas atitudes. 
Só que aí não poderemos dizer depois: EU NÃO SABIA. 
No Livro - NAS FRONTEIRAS DA LOUCURA O Espírito MANOEL PHILOMENO DE MlRANDA, através da psicografia de DWALDO PEREIRA FRANCO, nos conta sobre a experiência observada 
por ele e sua equipe, nos dias de Carnaval, no Rio de Janeiro, durante o desfile das Escolas de Samba. 
Ele começa por nos mostrar as origens do Carnaval - Diz Ele, que na Grécia eram realizadas as Bacanálias em homenagem ao deus Dionísio que era o deus do Vinho para os gregos - e continua ele, afirmando que, paralelamente, em Roma era realizada a Saturnália - onde se imolava uma vítima humana, que era antes escolhida apenas pelo fato de ser pagã. 
Em seguida, mais recentemente na Idade Média, passou-se a aceitar, com naturalidade, que "UMA VEZ POR ANO É LÍCITO ENLOUQUECER" passando a festa a comemorar Mo mo, o Rei da Alegria, onde em três ou quatro dias se daria vazão a loucura - como forma de liberar as tensões do dia-a-dia. 
	Há, 	inclusive, 	estudiosos sinceramente 
convencidos de que é necessário descarregar essas tensões e recalques nesses dias em que a CARne NAda VALe - Onde a primeira sílaba de cada palavra forma o vocábulo Carnaval. 
Depois, segue-se mostrando o aspecto físico e os encarnados envolvidos com a festa, o baile de Carnaval. 
Diz ele que -"O ruído atordoante dos instrumentos de percussão incitava ao culto bárbaro do prazer alucinante, ( ... )enquanto corpos pintados, semidespidos, estorcegavam em 
desespero e frenesi, acompanhando o cortejo das grande escolas, no brilho ilusório dos refletores ... 
( ... ) podíamos registrar que muitas fantasias haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas em visitas a regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e 
fantasias do horror de que padeciam os seus habitantes em punição redentora.( ... ) a sucessão de cenas, deprimentes umas, selvagens outras, era constrangedora. 
Essa era a visão que se tinha do lado físico, eram os encarnados. Muitos de nós já sabemos que os planos físicos e espiritual são duas realidades e que as duas se interagem - a mesma coisa que ocorre para nós, sob o aspecto físico, também ocorre sob o aspecto espiritual. 
Então, vamos ver como era visto o Carnaval sob o aspecto espiritual. O que estava acontecendo? Haviam espíritos ali, participando daquela festa? O que eles jaziam? 
"( ... ) A multidão de desencarnados que se misturava à massa humana em excitação dos sentidos físicos, dominava a paisagem sombria das avenidas, ruas e praças iluminadas, mas cujas luzes não venciam a psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. ( ... ) 
Uns magotes desenfreados atacavam os aqueles que caminhavam distraídos, tentando prejudicá-Ios com as induções nefastas de que se permitiam transmitir. 
Outros, compostos de verdadeiros verdugos, que não disfarçavam as intenções, buscavam as vítimas em potencial para tirá-las do equilíbrio, dando início a processos de obsessões demoradas. » 
Será que nós já paramos algum momento para pensarmos se há algum bem em participar de um baile de carnaval? 
Quanto de bem nós vamos Ter? Será que realmente vale a pena? 
Muitos processos de obsessões começam ali, durante os momentos de folia. 
E aquela alegria de carnaval, será uma alegria verdadeira? 
Não existirá uma alegria que seja mais forte, mais real, mais duradoura? 
Estamos falando assim, porque sabemos que durante os dias de carnaval e às vezes alguns dias antes, aqueles foliões, para se sentirem bem, para se sentirem dispostos, precisam de bebidas, de estimulantes, de drogas, enfim, para terem uma 
alegria falsa, ilusória, que se passa logo. 	' 
Mas, e depois? 
Aí vem a ressaca, as dores de cabeça, o arrependimento pelos excessos cometidos ... 
Continua, Manoel Philomento de Miranda, comentando sobre os acontecimentos do desfile das escolas de samba - ( ... ) Milhares de pessoas imprevidentes, estimuladas pela música frenética, pretendendo extravasar as ansiedades 
represadas, cediam ao império dos desejos, nas torrentes da lubricidade que as enlouqueciam. 
A delinqüência abraçava o vício, urdindo as agressões, em cujas malhas se enredavam as vítimas expontâneas, que se deixavam espoliar. 
	( .. .) 	Homicídios 	tresvairados, 	suicídios 
alucinados, paradas cardíacas por excesso de movimentos e exaustão de forças, desencamação por abuso de drogas, ofereciam um índice elevado de vítimas de si mesmas, pela imprevidência, nos dias tormentosos da patuscada irrefreável." 
Há no Livro dos Espíritos, na questão 967, a seguinte pergunta: 
_ Em que consiste a felicidade dos bons Espíritos? 
E vamos encontrar a seguinte resposta: 
_ 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 ... 
Inquestionavelmente, a suprema aspiração humana é a felicidade. 
O problema é que, em face de nossas limitações morais e intelectuais, equivocamo-nos com freqüência e a procuramos nos lugares errados, perdendo tempo e mergulhando em 
desequilíbrios que, por sua vez, exigem longo tempo para serem debelados. 
O exemplo mais marcante a respeito do assunto está no que vemos hoje, os homens buscam cada vez mais as drogas, as bebidas, os vícios, em geral, coisas que fazem o céu artificial, invariavelmente sucedidas por infernal dependência. 
Nós podemos até alegar, que, no que se refere à questão apresentada por nós, retirada de O Livro dos Espíritos, fala de Espíritos Superiores, e não a nós. Eu não posso ser feliz à minha maneira? 
Quando eu for mais evoluído, então eu deixarei os prazeres materiais, por enquanto, deixa eu curtir. 
Ocorre que estamos todos aqui na Terra na intenção de nos melhorarmos. 
Esse é o principal objetivo da Reencarnação somos Espíritos - filhos de Deus, em vias de melhoramento - aproveitar essa oportunidade é o grande desafio e nós não precisamos das ilusões para sermos felizes. 
"Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". 
(João - 08 - 32. 
Jesus ensinava que a verdade é libertadora e essa verdade não esta relacionada com a faculdade de ir e vir, onde estivermos, mas a uma espécie de emancipação interior, livrando-nos de superstições, dúvidas, vícios, temores, incertezas, 
que nos oprimem muito mais do que as grades de 
. - 
Uma pnsao. 
Deus, Nosso Pai Misericordioso, apesar dos nossos erros e loucura) não quer que nenhum de seus filhos se perca, e por mais que busquemos nos afastar Dele, ainda assim, o seu amor nos protege. 
Os Espíritos Amigos,- ainda quando nos afastamos deles, nos amparam. 
Naquele desfile de Carnaval - o socorro se fazia presente - nenhum dos filhos de Deus fica desamparado. 
Continua o relato do livro - ((Não obstante, como sempre ocorre em situações desta natureza, equipes operosas de trabalhadores espirituais em serviços de emergência, revezavam-se, infatigáveis, procurando diminuir o índice de desvarios, de suicídios a breve e largo prazo pelas conexões que então se estabeleciam para defender os incautos, menos maliciosos, enfim, socorrer a grande mole em desequilíbrio ou pronta a sofrer lhe o impacto. 
( ... ) O Abnegado Bezerra de Menezes, à frente de expressiva equipe de médicos e enfermeiros, de técnicos em socorro especiais, tomava providências, distribuía informações e cuidava, pessoalmente, dos casos mais graves, os quais aplicava os recursos da sua sabedoria. 
E no Livro vamos encontrar os relatos de como ocorriam os trabalhos e como as equipes espirituais jaziam para enfrentar as dificuldades. 
Ao entrarmos numa Casa Espírita, buscamos, também a felicidade, como já se disse antes, ela é o nosso objetivo primordial 
E todos nós esperamos que Jesus nos erga das enfermidades para a saúde, da inquietação para a paz, da tristeza para a alegria, mas será que estamos buscando os seus caminhos? 
"E Jesus, respondendo disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a Ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." 
(João - 04 -13 e 14) 
"Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância" (Jesus) 
Nós mencionamos, no início do nosso trabalho desta noite, o tema do Semestre -O qual seja Estudando o Livro dos Espíritos - Que diferença faz em nossas vidas? 
E dissemos que o Livro dos Espíritos - Coluna Mestra da Codificação Espírita era um dos meios de encontrarmos a tão sonhada felicidade, por nos dar as respostas para nossas dúvidas, por nos esclarecer. 
E vamos falar agora do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Se no Livro dos Espíritos, vamos nos esclarecer, nele - No Evangelho de Jesus, vamos encontrar o bálsamo para nossas feridas, o consolo para nossas dores, vamos encontrar o próprio Mestre nos recomendando: " Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá" 
Ou então: 
"Buscai primeiro o Reino dos Céus e a sua justiça, e todas as outras coisas se vos acrescentará." (Mateus - 06 - 37) 
Nós somos Espíritos Eternos, a caminho da Evolução e não precisamos de alegrias falsas, de alegrias ilusórias, a verdadeira alegria, aquela que não passa é a alegria do Evangelho de Jesus , a alegria dos justos, dos misericordiosos, a alegria dos caridosos, a alegria de quem ama o amor que Cristo nos ensinou. 
Os Espíritos Superiores, conforme a questão do livro dos Espíritos que usamos para ilustrar o nosso trabalho são felizes pelo bem que fazem. 
Também afirmou Jesus : "Meu Pai trabalha desde sempre e eu trabalho também" ( João-517), filhos de deus, somos dotados de potencialidades criadoras que precisam ser exercitadas permanentemente e tanto mais felizes seremos quanto maior o nosso empenho em cultivar os valores da Verdade e do Bem, da 
justiça e da Sabedoria, do amor e da Caridade, fazendo sempre o melhor. 
Os que assim fazem, superando a tendência de procurar falsas alegrias, que acabam por nos mostrar um céu de felicidades falsas e egoísticas, acabam descobrindo o céu em seus próprios corações e serão felizes para sempre. 
Uma boa noite a todos, que jesus nos ampare.
Terminar com a música – prece.


 

 





