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DIA 17 DE OUTUBRO DE 2006. 
TEMA - O PODER DA FÉ, CONDIÇÃO DA FÉ INABALÁVEL 
Queridos irmãos. 
Uma boa noite a todos. 
Que a Paz de Jesus esteja a presente em nossos corações. 
Muito sugestivo o tema de nossos estudos nesta noite: O Poder da Fé - Condição da fé inabalável. 
Este o título do Capítulo XIX de o Evangelho Segundo o Espiritismo - A FÉ QUE TRANSPORTA MONTANHAS. 
Lógico que em se tratando de fé, interessante sempre nos perguntarmos: 
E a nossa fé, como está? 
Será que nós temos realmente fé? 
A nossa fé é uma fé robusta, firme, inabalável? 
E o que é mesmo fé? 
Certa vez, enquanto conversava com seus discípulos, Jesus, o mestre querido disse: 
Por que na verdade, vos digo, que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. 
, 
E certo que no bom sentido, a confiança nas próprias 
forças, nos torna capazes de realizar coisas materiais que 

não podemos fazer, quando duvidamos de nós mesmos. Aqui porém unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má-vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da Humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas, que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se têm de combater; essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. 
Em outro momento, Jesus, conversando com seus amigos disse: 
Pedi e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei e a porta se abrirá.Pois todo aquele que pede, recebe; o que busca, encontra e a quem bate a porta se abrirá. 
Ou qual de vocês é o homem que, se porventura o filho de pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? 
Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar doas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. 
As afirmativas de Jesus consagram a confiança com a qual devemos procurar a Deus, conscientes de que ele é mesmo nosso Pai. E se a solicitude paterna, a manifestar-se no cuidado com o filho, é algo de sublime, que dizer do infinito amor do Criador, que transcende as acanhadas expressões da afetividade humana? 
A certeza da solicitude de Deus é a benção maior da existência terrestre, proporcionando-nos segurança em todas as situações. Foi exaltando essa confortadora realidade que David, num momento de rara inspiração, nos deixou o inesquecível salmo vinte e três: 
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. 
Leva-me para junto de águas tranqüilas 
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. 
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estas comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. 
Unges-me a cabeça com óleo 
	

Certamente a Bondade e a Misericórdia seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. 
Todavia, para que possamos reconhecer a presença divina em nossas vidas, necessário se faz que saibamos assimilar bem o significado e o alcance das afirmativas de Jesus: 
Pedi e dar-se-vos-á. 
Alguém poderia contestar, asseverando que tem feito pedidos a Deus sem receber atendimento. 
Quando isso acontece é que, geralmente, pedimos o que desejamos e Deus nos envia apenas aquilo 
	, 	 
que e necessário. 
Procedimento lógico, pois nenhum pai consciente e justo satisfaz as exigências da criança birrenta ou as aspirações do adolescente inquieto.pelo contrário, dará sempre o que sabe ser bom para o filho, muito embora o filho não pense assim. 
Católicos, protestantes, budistas, maometanos e espíritas., todos nós procuramos o mesmo nas casas de orações. 
Procuramos Deus, no propósito de dar um sentido a nossas vidas. 
Todos nós temos problemas, dificuldades, dores e necessidades que tomam muitas vezes, a nossa vida insuportável. 
	

São muitos os nossos problemas: A saúde que anda abalada. O filho que não nos entende, a mulher que anda nervosa, o marido desempregado. 
Estes são os nossos problemas pessoais, mas temos também os problemas do mundo: o egoísmo, a violência, a miséria, o desrespeito, enfim. 
E sempre diante de tais dificuldades, nossa fé 
, 
costuma se estremecer e nos perguntamos: 
Porque?
A poucos dias atrás, um violento acidente aéreo chocou a todos. 
Mais de uma centena de motos, entre adultos e crianças e nós ficamos desolados e com aquela pergunta novamente e nossas mentes: 
Porque? 
Será que Deus nos abandonou? 
Deus nunca nos desampara e nos ofereceu, Jesus, seu filho querido para nos ofertar o seu amor. 
Ele mesmo disse: 
1. Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso 

repouso para vossas almas, pois é suave, o meu jugo e leve o meu fardo. (s. MA TEUS, cap. XL vv. 28 a 30.) 
2. Todos os sofrimentos: misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: "Vinde a mim todos vós que estais fatigados, que eu vos aliviarei." Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei; mas, esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe, como dever, o amor e a caridade. 
Se me amais, guardai os meus mandamentos; e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco: - O Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não 
	

conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. (S. JOÃO, cap. XIV, VV. 15 a 17 e 26.) 
4 . Jesus promete outro consolador: o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender, consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo; se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. 

O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo: preside ao seu advento o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à observância da lei; ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: "Ouçam os que têm ouvidos para ouvir." O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias; levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da Terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. 
Disse o Cristo: "Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados." Mas, como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. 
Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba donde vem, para onde vai e por que está na Terra; atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança.
3. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja,em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. 
A fé sincera e verdadeira é sempre calma; faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza; quando a estimula o interesse, toma-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança; a violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. 
4. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade; aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons Espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. 
A fé religiosa. Condição da fé inabalável 
6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona; somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade, também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade; preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a 
N 
razao. 
Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da Humanidade. 
Quando buscamos a casa espírita, com o objetivo de encontrar a solução para os nossos males, esperando encontrar conforto, esperança, remédio, podemos ter a certeza de que receberemos aquilo que nos é necessário, só que poucos de nós atingem o essencial, porque Deus nos espera, não em templos de pedra e sim na intimidade dos nossos corações. 
Assim, é necessário que renovemos a nossa atitude, que tenhamos fé sincera e atitude de renovação. Quando procuramos Dês, há um desejo maior em nossos corações - sermos felizes. 
Nossa existência é um eterno bater em portas, à procura da felicidade. As portas se abrem, mas nunca encontramos a felicidade. 
Será porque? 
Seremos felizes quando formos bons. Disso não pode se duvidar. 
Mas nós duvidamos porque nossa fé é pouca e vacilante. 
, 
E preciso que busquemos a felicidade nos lugares 
certos e onde realmente ela está. 
Lembrando sempre das palavras de Jesus: 
Eu vim pra que tenha vida e a tenha em abundancia. Nesse dia, quando formos capazes de acreditar que Deus nos criou, simples e ignorantes e nos destinou à felicidade eterna, entenderemos o que Davi quis dizer, quando escreveu: 

o Senhor é meu pastor e nada me faltará. 
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas tranqüilas Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. 
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estas comigo.

A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. 
Unges-me a cabeça com óleo 
Certamente a Bondade e a Misericórdia seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. 



