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PALESTRA NO CENOL 
DIA - 06 DE MARÇO - DOMINGO. TEMA - O HOMEM DE BEM 
Queridos irmãos, uma boa noite a todos. 
Que a Paz de Jesus esteja em nossos corações. 
Começaremos este nosso estudo de hoje, contando a seguinte história: 
o discípulo chega para seu mestre, um velho sábio conhecido em toda a redondeza, e lhe diz: 
Mestre, o senhor seria capaz de resumir a Bíblia em uma só palavra enquanto eu fico em um pé só? 
o mestre pensa um pouco e diz. 
Pode se preparar. 
Ele, então, fica em uma perna só e o Mestre lhe diz: 
Amor. 
Ele pergunta - só isso?E o resto? 
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o Mestre diz: O Resto? Todo o resto é só para explicar isto. 
Vivemos a era da modernidade. 
Tudo é muito fácil - compramos e vendemos pela internet. 
Nossas crianças ja sabem fazer downloads. 
Nossas viagens são rapidíssimas. 
Os aviões conseguem velocidades inimagináveis. 
O homem vai à lua, vai ao espaço sideral. 
	São as conseqüências, as vantagens 	do 
progresso material. 
O homem só não vai mesmo, ao próximo. 
É muito difícil, são tantas as barreiras. 
E quais são estas barreiras? 
Entre algumas delas, podemos citar a principal O egoísmo - a maior chaga da humanidade. Por causa do egoísmo nós não encontramos tempo para amar. 
E por isso nós convivemos em meio a contrastes arranha-céus maravilhosos e misérias um do lado do outro. 
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Vemos progresso e destruição caminhando lado a lado. 
Violências, guerras, atentados, prostituição, corrupção, enfim. 
E não entendemos porquê. 
Porquê tanto sofrimento na Terra? 
E muitos ainda gastam tempo procurando colocar a culpa em Deus. 
Mas o Espiritismo garante que isso vai acabar. É apenas uma fase. 
E os Espíritas acreditam. 
Falam de mundos espirituais onde reinam o amor e Paz, a harmonia e a felicidade. 
Falam de colônias espirituais, onde todos vivem em perfeita ordem. 
Como pode ser isso? 
Esta é a pergunta que não quer calar. 
1.a) Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. 
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2.8) Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 
3.8) Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a Terra. 
4.8) bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 
	5.8) 	Bem-aventurados 	aqueles 	que 	são 
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 
6.8) Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. 
7.8) bem-aventurados os que sofrem persegulçao pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. 
Este éum dos trechos mais conhecidos de O Sermão da Montanha: Uma linda sonata de amor contida nos Evangelhos. O Mahatma Gandhi, a Grande Alma da índia, que não era cristão, afirmou que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, mas não O Sermão da Montanha, nada se teria perdido. 
Alguns autores famosos garantem que no Sermão da montanha está contido um roteiro de vida seguro para toda a humanidade. Será coincidência? 
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Jesus, vendo a multidão que o seguia, ansiosa pelos ensinamentos, começou a Ihes ensinar. E à medida que falava, a multidão se saciava, sentiase realizada. Falava, o Mestre, de amor, de paz, de felicidade. 
E os ensinamentos permaneceram 
Só não são seguidos. E hoje, mais de dois mil anos depois, continuamos ansiosos pelos ensinamentos. Mas eles já existem. 
E por que não os colocamos em prática? 
Porque não temos os olhos e os ouvidos abertos para eles. 
Daí a importância da Doutrina Espírita. 
Jesus nos mostrou a Lei de Deus de maneira resumida, simples e fácil de ser aplicada: 
- " Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a teu próximo como a ti mesmo." 
E vêm os Espíritos , mais uma vez, relembra-Ia para nós. 
Há, em o Evangelho Segundo Espiritismo, no Capítulo XVII - item 03 - Um estudo chamado - O homem de Bem. 
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Diz em seu início: O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a Lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. 
E eles continuam, em vinte tópicos,relacionando as atitudes que indicam se quem as pratica pode ser considerado um Ser Humano de Bem. 
São na verdade indícios que se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o Espírito na hierarquia espírita: 
Mas, por que indícios? Poderiam ser características naturais, virtudes naturais, não poderiam? 
Por que o ser humano não já é bom de natureza? Deus criou os Espíritos simples e ignorantes e deu a todos a possibilidade de crescimento por seus próprios méritos. 
A Terra é um mundo de provas e expiações.Um mundo, onde por suas características, ainda predomina o mal. 
Todos estamos aprendendo e mais natural é que erremos. 
E aos poucos vamos chegando à condição de espíritos melhores, passando pelas provas das reencarnações. 
Hoje aprendemos uma virtude, amanhã mais outra e depois uma outra. 
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Até possuímos muitas delas. Só que é um caminho demorado. 
Mas um dia alcançamos a perfeição, isto é da Lei. E como percebemos esta mudança? 
O espírito prova a sua elevação, quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. 
Algumas considerações sobre o homem de bem que encontramos no Evangelho: 
O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os atos que praticou, pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim se fez aos outros o que queria que os outros lhe fizessem. 
Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria;sabe que nada acontece sem a sua permissão, e submete-se em todas as coisas à sua vontade. 
Tem fé no futuro, e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. 
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Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. 
Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. 
É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças, nem de crenças. 
Se Deus lhe outorgou o poder e a lique,a,considera essas coisas como UM DEPÓSITO, de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhas deu, também lhas pode retirar. 
Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. 
Usa da sua autoridade para Iheslevantar o moral e não para os esmagar com seu 
olguinu.
É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra destas 
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palavras do Cristo: "Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado··. 
Não é vingativo. A exemplo de "'esus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. 
Respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da Natureza Ihes concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. 
Na verdade este é apenas um resumo do que encontramos no texto verdadeiro. 
E este texto termina dizendo o seguinte: 
Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-Ias, estará no caminho que conduz a todas as outras. 
Poderemos dizer que é muito difícil chegar a este ponto. 
É difícil, mas não é impossível. 
Pois se fosse impossível, outros não teriam conseguido chegar e o próprio "'esus não nos teria deixado como regra de conduta. 
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Por falar em Jesus, é exatamente o primeiro nome que trazemos para ilustração. 
Jesus foi o espírito mais perfeito que já esteve encarnado na Terra, exatamente para nos servir de exemplo, modelo e guia. 
Aí, alguém vai dizer: Mas, Jesus não vale. 
Vale sim. Pois, de acordo com os ensinamentos que temos, se Deus criou a todos simples e ignorantes, fica claro que em algum momento, Jesus foi tão simples e ignorante de conhecimentos como qualquer um de nós. 
Se Ele chegou onde chegou, significa que todos nós também chegaremos. 
Mas, além de Jesus, temos outros vários exemplos: Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Meimei, Bezerra de Menezes, entre tantos outros. Isto apenas para falar dos mais conhecidos e divulgados. 
E o que fizeram estas pessoas? Simples - apenas amaram. Nada mais do que isto. 
Enquanto todos se preocupava em fazer o que é comum, eles esforçaram para fazer apenas o necessário - AMAR. 
o amor resume toda a Doutrina de Jesus porque é o maior dos sentimentos. 
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E os tópicos que nós selecionamos do Sermão da Montanha, levados em consideração, falam apenas de amor. 
É simplesmente isso, queridos irmãos. 
E se resumirmos todos estes tópicos que compõe este texto - o homem de bem - veremos que tudo se resume em - AMAR A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS E AO PRÓXIMO COMO ASI MESMO. 
Esta é a léi. 
E de acordo com as palavras do Meigo Nazareno, o Céu e a Terra não passarão, enquanto não se cumpra o último pingo da lei. 
Quando cada um de nós começar a ser preocupar com o outro, no sentido de compartilhar, ajudar, socorrer, todas as nossas dificuldades deixarão de existir. 
Quando formos capazes de amar ao próximo, tal como Jesus nos ensinou, não haverá mais no mundo, guerras, desentendimentos, fome, misérias, estas coisas que nos entristecem. 
É a prática da famosa frase de Kardec - FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO. 
E esta salvação começa aqui e agora quando todos nós colocarmos em prática aquilo que Jesus espera de nós a mais de dois mil anos. 
12 
Por fim, gostaria de falar também, que o momento atual por que passa a Terra, reflete o mesmo que se dá quando estam os reformando uma casa. 
A desordem é completa, são muitas as providências a serem tomadas e isso faz com que todos fiquem desassossegados. 
Mas quando a reforma termina todos ficam felizes e contentes. 
A Terra está passando por um momento de reforma, daqui a pouco, todos nós estaremos felizes, pois nela ficarão apenas os bons, aqueles capazes de amar. 
Sigamos na certeza de que .Jesus estará conosco sempre. 
Às vezes, tudo parece perdido, sem objetivo definido, mas o Mestre nos garantiu e essa certeza nos não podemos esquecer nunca: Eu vim para que tenha vida. E a tenham em abundância. Obrigado a todos e que possamos seguir em paz. 


