PALESTRA NO CENOL o PÃO DA VIDA 
Dia - 28/06/2004 Dirigente - Maria Pantoja 
Objetivos: 
a)	Analisar o texto bíblico "ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto", identificando no mesmo uma contingência imposta pelas necessidades evolutivas do homem. 
b)	Apresentar o aprimoramento da inteligência como uma benção que nos permite decifrar os porquês da existência jlsica e espiritual; 
c)	Associar a expressão "o pão da vida" ao desenvolvimento da sensibilidade e à disciplina das emoções que nos habilitam encontrarmos os sinais da nossa gloriosa destinação. 
Queridos irmãos, uma boa noite a todos. 
Que a Paz do Cristo esteja em nossos corações. 
Hoje, segunda-feira, dia 28 de junho, agora, 20 horas e 10 minutos. Todos nós, aqui presentes, temos um objetivo em comum. 
Que objetivo será este? 
Saímos de nossas casas, deixando o aconchego de nosso lar, deixamos nossas famílias, deixamos o nosso lazer, o nosso descanso, e tudo isso para quê? 
Esta é uma pergunta de grande interesse para nós e exige uma resposta que esteja à altura da mesma. 
Assim, agradecendo de antemão a presença de todos, deixamos claro que é muito gratificante poder falar a um público inteligente e muito interessado nos assuntos que nos trazem aqui. 
Quanto à resposta para nossa pergunta, pedirei a todos que fiquem atentos, pois tentaremos, ao longo do nosso estudo, respondê-Ia de maneira clara e objetiva. Mas, o mais importante é que cada um tire as suas próprias conclusões. 
O tema de nossos estudos é O PÃO DA VIDA. 
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A questão 625 de O Livro dos Espíritos nos apresenta Jesus como o Espírito mais peifeito que já esteve encarnado na Terra e o escolhido por Deus para nos servir de modelo. 
E o Espiritismo nos mostra Jesus como sendo um Espírito criado como nós, simples e ignorante, pois Deus não seria soberanamente bom e justo se criasse seres diferenciados. 
Todos temos de passar pelo processo evolutivo, tendo o mesmo ponto de partida, o mesmo ponto de chegada, com Jesus não foi diferente. 
Jesus fez, portanto, sua evolução intelectual e moral sim. Só não sabemos onde, nem como, nem quando, mas já era peifeito antes da Terra existir. 
Tanto que fora eleito por Deus para ser o Espírito responsável pelo destino de todos aqueles Espíritos ligados á Terra. Fora eleito o Governador da Terra. 
Importante lembrarmos, também, que Jesus não é Deus, como acredita muita gente. 
Deus é o Pai, o Criador, coriforme a questão primeira de O Livro dos Espíritos: " Deus é II inteligência suprema -Causa primária de todas as coisas." 
E Jesus, um de seus filhos, coriforme palavras do próprio Jesus: ·'A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou." - (João - 7: 16) 
Hoje, muito se fala sobre Jesus, muito se questiona, muito se estuda sobre Jesus. 
A imprensa, de um modo geral, tem dedicado cada vez mais, espaço em seus noticiários, para discutir Jesus. 
(Mostrar as revistas com manchetes sobre Jesus) 
Pergunta-se; Terá mesmo Jesus existido ou tudo não passa de lenda, de folclore? 
Como teria vivido Jesus? Era negro? Era branco?Porque Ele foi condenado por um crime que não cometeu? Jesus fez realmente os milagres que lhe coriferem? 
Qual teria sido o grande milagre de Jesus? 
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E muitas outras perguntas são feitas. Nada disso importa, queridos irmãos. 
O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, apesar da exigüidade dos seus meios de ação. 
Condenado ao suplício que só aos criminosos era irifligido, morre ignorado do mundo, visto que a História daquela época nada diz a seu respeito. 
Nada escreveu; entretanto, ajudado por alguns homens tão obscuros quanto Ele, sua palavra bastou para regenerar o mundo; sua Doutrina matou o paganismo onipotente e se tornou o facho de luz para a civilização. 
Se em vez dos princípios sociais e rege ne radores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, Ele apenas houvesse deixado para a posteridade alguns fatos maravilhosos, hoje, mal, talvez, o conhecessem de nome. 
Esse fato basta para a prova de que Jesus realmente existiu. 
Isso é o que importa. 
A sua Doutrina permanece, apesar de todos os esforços em deixá-Ia de lado. 
Então, Jesus, como Espírito já mais experiente, preocupou-se, enquanto encarnado, em deixar seus ensinamentos a todos aqueles que deles precisassem. E todos precisariam. 
Jesus sabia das necessidades dos homens, pois Ele mesmo já havia experimentado de Ias em outros momentos. 
Dai algumas de suas frases, como estas que citaremos agora: 
E Jesus lhes respondeu: MEU PAI TRABALHA até agora, e eu trabalho também. (João 5:17) - 
A outra frase é esta: 
E Jesus lhes disse: Eu sou o RÃ O DA VIDA; aquele que vem a mim não terá j0111e, e quem crê em mim nunca terá sede. (João 6:35) - 
O homem tem em si mesmo uma dupla natureza. 
Se por um lado ele participa da vida material, por meio de 
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sua vivência direta no mundo material, onde todas as suas necessidades são extremamente materiais. 
De outro lado, participa também da vida espiritual e tem necessidade de experiências próprias e especificas dessa vida espiritual. 
Somos, antes de qualquer coisa, Espíritos encarnados. E disso não podemos esquecer. 
Nossas experiências, nossas necessidades são também e principalmente, espirituais. 
Jesus em sua sabedoria tinha conhecimento dessa dupla natureza do homem e sabia de sua dupla necessidade. 
O homem, enquanto encarnado, precisa manter-se fisicamente e para isso ele precisa trabalhar. 
Engana-se aquele que considera o trabalho o castigo. Folheando o Livro dos Espíritos, no Capítulo III, em sua terceira parte, quando trata das Leis morais, somos levados ao entendimento de que o trabalho é uma das Leis da natureza. 
Somos informados de que tudo na Natureza trabalha. Os animais trabalham, só que é um trabalho diferente. 
O trabalho do homem conduz ao progresso, que usa a inteligência para tal fim. Os animais, por meio do seu trabalho, também auxiliam para o progresso geral, porém não possuem consciência deste fato. 
O trabalho é, antes de qualquer coisa, um privilégio. 
Feliz daquele que pode trabalhar e ganhar o pão de cada dia. A Bíblia revela que Adão e Eva perderam o paraíso por terem 
cometido o "pecado" de comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Um incrível absurdo, se tomado ao pé da letra. 
O castigo divino, "ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto , registrado na Bíblia, apenas exprime uma contingência imposta pelas necessidades evolutivas do homem, ser inteligente da criação chamado a exercitar o livre-arbítrio. 
O trabalho pode ser visto como uma lei de observância indispensável, não apenas em favor de nossa sobrevivência, mas 
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também para que desenvolvamos a inteligência e superemos em definitivo os resquícios de irracionalidade. 
Assim conclui-se que: 
Por viver a vida material, temos necessidade materiais inerentes à nossa condição. 
Precisamos nos alimentar, vestir, morar ... 
Para suprir estas necessidades, faz-se necessário que trabalhemos. 
E à medida que nos desenvolvemos, que melhoramos intelectualmente, temos a capacidade de transformar o trabalho que se torna menos árduo, mais prazeroso mesmo. 
Este é um fato que qualquer um de nós presentes aqui pode comprovar. 
A pouco tempo atrás, para se fazer uma estrada, por exemplo, eram necessários muitos e muitos homens, equipamentos pesadíssimos e muito tempo para a realização daquela tarefa. 
Hoje o mesmo trabalho é realizado em menos tempo, com menos maquinário pesado e a participação braçal bem menos exigida. 
Ainda no Livro dos Espíritos, somos informados de que, mesmo nos mundos mais felizes, o trabalho continua sendo uma necessidade. Os Espíritos mais puros também trabalham. A natureza do trabalho é que diferente, é mais intelectual. Concluem os espíritos dizendo que na natureza nada permanece inativo ou inútil. 
Estivemos, até agora falando sobre a segunda natureza do homem e de suas necessidades materiais. 
O homem é, antes de tudo, um espírito e não perde a sua natureza espiritual enquanto encarnado. Por isso nos referimos à natureza material como " a segunda", pois o que é essencial no homem é o Espírito. 
Por isso, tem ele, necessidades outras além de pão, de vestimentas, de moradia, etc ... , etc ... , etc ... 
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Nós sorrimos, choramos, ficamos felizes, tristes, e essas emoções mexem diretamente com nosso psico. 
Mexe com o nosso lado espiritual. 
A gente trabalha, estuda, corre para lá, corre para cá, cuida de uma coisa e de outra, pratica esportes, viaja, e, depois de tudo isso, percebemos que falta algo. 
Percebemos que não estamos preenchidos, satisfeitos. 
Quando a gente vai a um restaurante, uma pizzaria e pede a pizza mais gostosa que existe e a gente se delicia, estamos saciando, mesmo sem dar muita importância a isso, às nossas duas naturezas: 
A física e a espiritual
Suprimos a fome do corpo e com o prazer que isso propiciou, suprimos também a fome do espírito. 
Suprimos a fome do espírito no sentido de que isso causou-nos uma alegria, um prazer, uma satisfação. 
Quando ouvimos uma bela canção, que nos traz sentimentos felizes, isto fica registrado no Espírito. É o Espírito quem se delicia com as vibrações felizes que aquela canção nos propicia. 
Quando estamos alegres, tristes, felizes, infelizes, amando, sorrindo, chorando, enfim, todas estas emoções partem do Espírito. O corpo apenas reflete aquilo que o Espírito sente. 
As emoções que sentimos, as virtudes que desenvolvemos, tudo isso se torna alimento para o Espírito. 
Mas há uma força superior a tudo isso que é essencial para o 
nosso viver. 
Estamos nos referindo ao amor de Deus. 
Ele é o motor, a força que nos mantém vivos. 
E há algo que nos proporciona este contato com Deus, com o 
seu amor, a sua justiça e a sua misericórdia. 
É a fé. Este bálsamo que cura em nós todas as feridas. E a fé manifesta-se em nós por meio da oração. 
Isto que estamos falando agora não é conversa de espírita fanático nem de religioso carola. 
É claro que os Espíritas já sabem de cor e salteado todos os conceitos relativos à fé e os seus poderes. 
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Assim, deixaremos de apresentar os conceitos puramente espíritas para apresentarmos a visão que a ciência, em muitos de seus setores, e mais especificamente, a medicina, vem descobrindo com relação a fé. 

Antes, porém, necessário se toma a apresentação de um trecho do Evangelho Segundo o Espiritismo, em seu capítulo XIX, item 12, quando nos diz: 

"A fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje e chama de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. " 

Eu dizia sobre os avanços da medicina no campo da fé. 

Como nosso tempo é pouco, deixarei de apresentar todo o resultado da pesquisa que realizamos a fim de promover este estudo. 

Se alguém quiser ter um maior entendimento sobre o que estamos falando,favor procurar o site da ABRALE -(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LINFOMA E LEUCEMIA)o 
Manchete da revista veja do dia 28/5/23, número 1756: 
"Pela primeira vez a universidade de São Paulo, a mais importante da América latina, irá sediar um simpósio sobre a prática médica e a espiritualidade. 

Cresce o interesse por tratamentos de doenças - do câncer à depressão -feitos de acordo com a Doutrina Espírita que conta com mais de dois milhões de adeptos no Brasil. 
No artigo da referida reportagem, frases como esta: 
Fé e pensamento positivo podem auxiliar no combate a doenças. 


A 
 
Além medicina 
 
do espiritual desperta cada 
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Vez  mais 
 

corpo interesse. 

Dois eventos científicos serão 
o 	tema, 	enquanto 	centros 
tratamento estão lotados. 
Percebemos que começam a fazer sentido as orientações de Allan Kardec, em o Evangelho Segundo o Espiritismo, quando recomendava aos Espíritas que era preciso dar tempo para a ciência, a fim de que ela pudesse constatar tudo aquilo que os Espíritos traziam ao mundo como verdades imortais. 
Parece que a hora está chegando. 
Quando era um jovem clínico geral, Harold Koenig foi consultado sobre a paciente Rase Berrar (nome trocado para proteger a privacidade) hospitalizada havia um mês após cirurgia do quadril. O marido morrera de um derrame e, durante o funeral, a mulher escorregara no gelo, fraturando o quadril. 
realizados 
r • 
espíritas 
para que 
discutir oferecem 
- Ela está emocionalmente vulnerável- preveniu o cirurgião. 
- Não vejo corno alguém possa enfrentar tudo isso - concordou Koenig. 
Um "fato da vida" tão devastador pode muitas vezes deflagrar depressão clinica, que é prejudicial à recuperação. 
maas quando Koenig entrou no quarto, Rose o cumprimentou efusivamente. 
-Em que posso ajudá-lo, doutor? O médico procurou os sinais mais olhos de depressão: fadiga, olheiras ou olhos avermelhados de tanto chorar, dificuldade de concentração. Não encontrou nenhum.. Ela reconheceu que atravessava um momento triste, mas não via a hora de voltar para o lado dos outros membros da família. 
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Koenig pensou que a paciente estava se recusando a aceitar a realidade. Entretanto, à medida que falava com ela, percebeu que Rase simplesmente vinha enfrentando bem a situação. 
- Qual o seu segredo? - perguntou ele. 
- Se desperto sozinha ou com medo, leio a Bíblia ou converso com Deus. Ele sempre está presente. mesmo na falta dos meus entes queridos. É isso. acima de tudo, que me faz seguir adiante. 
Koenig ficou impressionado, mas foi apenas quando a paciente se restabeleceu com poucas complicações que ele começou a 
perceber o significado médico de uma fé tão profunda. Outros pacientes começaram a lhe contar como a religião os ajudara a enfrentar o infortúnio, acelerando assim a cura física

Koenig, 46 anos. é pioneiro no estudo científico do potencial de cura da fé. Sua equipe reuniu provas convincentes de que a fé religiosa não apenas promove boa saúde geral, mas também 
ajuda na recuperação de doenças graves. 
"Ao rezar a Deus", observa Koenig, os pacientes religiosos "controlam indiretamente suas doenças. ff Acreditam que não estão sozinhos na batalha e que Deus está pessoalmente cuidando deles. Tal crença os protege contra o isolamento psicológico que castiga tantos doentes graves. 
Num estudo envolvendo 455 idosos hospitalizados por exemplo, Koening observou que a média de internação daqueles que freqüentavam a igreja mais de unta vez por Semana era de quatro dias. Os que nunca ou quase nunca iam à igreja permaneciam hospitalizados de 10 a 12 dias. 
Quando Koenig começou a revelar suas observações aos colegas muitos se mostraram céticos. Consideravam a fé 
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irrelevante para a medicina. Em anos recentes, entretanto, outros pesquisadores vêm relatando obsen1ações similares. Conto resultado, um número cada vez maior de médicos começa a compreender o papel que a fé pode desempenhar no processo de cura. 
Um estudo da Faculdade de Medicina de Dartinouth revelou que a probabilidade de pacientes cardíacos morrerem após a cirurgia era 14 vezes maior entre aqueles que não participavam de atividades de grupo nem encontravam conforto na religião. Num prazo de seis meses após a cirurgia, 21 pacientes morreram - mas entre os 37 que se declararam "profundamente religiosos" não ocorreu nenhuma morte. 
Pesquisadores em Israel estudaram 3.900 pessoas vivendo em kibutzim durante um período de 16 anos. Seus achados: a taxa de mortalidade relacionada com doenças cardiovasculares e câncer era 40% mais baixa nos indivíduos religiosos do que em seus pares sem religião. 
Um estudo da Universidade de Yale abrangendo 2.812 idosos revelou que aqueles que nunca ou raramente freqüentavam a igreja apresentavam uma taxa de acidente vascular cerebral quase duas vezes mais alta do que aqueles que freqüentavam a igreja semanalmente. 
Aqui, já podemos ver confirmar-se as palavras do Meigo Nazareno, quando dizia: 
"Vinde {t mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomais sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve" (Mateus, Xl: 28/30) 
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Nunca, em outros momentos da Humanidade, o problema da fé buscou tão de perto ao homem. Vivemos momentos difíceis. Dúvidas, violências, guerras, enfim. E nos perguntam, e nos questionamos: por que tudo isso? É necessário algo mais. Algo que nos alivie, que nos fortifique e nos faça encher-nos de ânimo para continuar a caminhada. 
Esse algo, é a fé, que nos leva à certeza do amor de Deus para com todos nós. 
A fé é esse alimento que nos satisfaz. 
Conta-se que um homem esteve perdido por uma semana num deserto, sem água, sem alimentos ... 
Salvo por uma patrulha que o procurava, foi imediatamente levado ao hospital. 
Embora enfraquecido, estava bem. 
Os médicos ficaram admirados. 
Um milagre ter resistido tanto tempo. 
E lhes perguntaram: 
_ Qual o seu segredo? 
Ele sorriu. 
_ Não sabem?  É simples. Eu orava muito. Deus me deu forças e guiou os que me salvaram 
Tudo isso é muito simples de entender. 
Deus, que tudo criou, que antes de tudo é nosso Pai, conforme nos ensinou Jesus, um Pai misericordioso, justo, bom e muito amoroso, que olha por todos os seus filhos, é a nossa 
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inspiração, o nosso sustento, a nossa força, desde que estejamos dispostos a procurá-lo. 
E a oração é isso - uma procura de Deus. Uma ligação com o criador. 
Quem cultiva a oração é mais forte, é mais resistente ao mal e aos sofrimentos, tem melhor orientação e enfrenta melhor seus problemas. 
o Mestre do Amor e da sensibilidade sabia do que estava dizendo. 
E a medicina está confirmando tudo isso. 
o DI". Herbert Benson, professor adjunto da Faculdade de medicina de Harvard, promoveu uma nova compreensão da fisiologia envolvida nessa fé capaz de curar. Ele observa que de 60% a 90% das consultas médicas envolvem doenças relacionadas com o estresse? Incluindo hipertensão, infertilidade, insônia e problemas cardiovasculares. O .Dr. Benson, porém] demonstrou que o estado de relaxamento provocado pela oração e meditação reduz o impacto dos hormônios do estresse, tais como a noradrenalina e a adrenalina. 
"Orações repetitivas desacelerall1 os batimentos cardíacos e o ritmo da respiração", afirma ele. "Além disso, baixam a pressão sangüínea e até mesmo reduzem a velocidade das ondas cerebrais, tudo isso sem medicamento ou cirurgia. " 
Técnicas não espirituais, como a meditação, produzem efeito semelhante, mas a maioria das pessoas prefere o conforto emocional mais acentuado da oração. 
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o estresse também prejudica o sistema imunológico ao fazê-Io produzir o agente inflamatório "interleucina-6 ", associado a infecções crônicas, diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. Koenig encontrou altos níveis sanguíneos de "interleucina-6" em pessoas que raramente iam à igreja. 
freqüentadores 	assíduos 	apresentavam 	níveis 	de 
"interleucina-6" significativamente mais baixos, sugerindo que tais indivíduos enfrentavam melhor o estresse, como comprovavam seus sistemas imunológicos mais resistentes. 
Em seu livro, medicina espiritual, o Dt. Benson comenta que as pessoas estão ''preparadas para Deus". Como somos a única espécie consciente da própria mortalidade, teoriza ele, apresentamos uma "ânsia orgânica" pelo eterno. 
no principio da década de 80, o 1)1'. Dale A. Matthews, então um jovem clínico geral, conheceu um enérgico homem de meia idade que mudaria sua vida. Antes de permitir que o Dr. Matthews tratasse sua cardiopatia, o homem disse: 
- Sou cristão devoto. Se vai ser meu médico, quero que reze comigo. 
o Dr.Matthews jamais compartilhara sua fé com um  paciente. Com certa relutância, deu as mãos ao homem. Para seu horror, a voz retumbante do paciente trovejou pela sala de exame. O médico esperava que ninguém os ouvisse, receoso de que seus superiores considerassem aquela atitude contrária à ciência. Mas o Dr. MatthewS naquele dia compreendeu algo vital: seu paciente era uma pessoa integral, não uma combinação de sintomas e exames formando um caso". 
Hoje ele busca atentamente sinais da importância da religião para o paciente. Se alguém diz: "Queira Deus que os exames 
não revelem nada de mau", o médico responde: "Fale-me sobre o que pensa de Deus. " 
Mas o DI". Matews, professor adjunto de medicina em Georgetown e autor de The F'aith Factor O Fator Fé), previne que a oração não é uma panacéia que possa suplantar os medicamentos. Em vez disso, revela que sua abordagem é "oração e Prozac: fé e medicina, conto médico e paciente 
julgarem 	necessário'. 
"Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que vem a mim nunca mais terá sede. " 
Há o pão da Terra e há o pão do céu. 
Existe alimento para o corpo assim como existe alimento para o espírito. O que não podemos esquecer, jamais, é que o alimento para o corpo acaba, degenera-se, assim como o próprio corpo que é transitório, passageiro. O Espírito não, este é imortal. E para ele o alimento permanece para a vida eterna. 
Trabalhemos não somente pela comida que perece, mas sim pela comida que permanece para a vida eterna. 
É preciso que não nos esqueçamos: Há Trabalho e trabalho, assim como há Pão e pão, assim como há tesouros da Terra e Tesouros do Céu. 
Qual é o que nós queremos para nós? 
O aprimoramento da nossa inteligência é uma benção, que nos impõe dúvidas e incertezas. 
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Incertezas e dúvidas que ao tínhamos quando ainda éramos como verdadeiras crianças. 
A principal delas é saber sobre nós mesmos. Decifrarmos os porquês da vida, da nossa existência. Sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e porquê estamos aqui. 
Descobrirmos, finalmente o que há além da dimensão física, já que algo nos diz, nas profundezas da Alma, que a vida sobrepõe-se à morte do corpo físico. 
Para tanto é preciso que trabalhemos por um outro tipo de alimento, que muito mais que o mero suor do rosto, exige o desenvolvimento da sensibilidade, a disciplinadas emoções e muita humildade, para que, habilitados a enxergarmos além das limitações físicas, encontremos os sinais da nossa gloriosa destinação. 
Algo desse "pão da vida" nos foi oferecido num instante glorioso da história humana, por um mensageiro divino que se chamou Jesus e 
que nos deixou, como recomendações profundas, Sinceras e duradouras, as seguintes palavras: 
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus,. 
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados; 
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; 
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Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; 
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; 
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; 
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; 
Bem-aventurados sois vós, quando vos Injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. 
Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. (Mateus - 5- 3-12) 
Talvez este seja o nosso maior objetivo em vir a esta Casa de oração. 
Em sendo assim, acreditamos estar no caminho certo, pois Ele, nosso Mestre e amigo nos garantiu: 
"Onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei eu no meio deles. " 
Que Jesus seja louvado. 
Muito obrigado a todos. 
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