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PALESTRA EM SANTA MARIA. 
DIA - 28.08.2001. 
TEMA - CAPÍTULO V – BEM- AVENTURADOS OS AFLITOS. 
ITENS DE 29 A 31 
Queridos irmãos, boa noite. Que a Paz de Jesus, esteja conosco. 
Porque começamos o nosso trabalho desejando que a Paz de 
		. 	
Jesus esteja conosco
É por que Paz de Jesus, é aquela Paz a que todos nós almejamos. 
A Paz de Jesus é a Paz que todos nós queremos em nossas vidas. 
Mas por que será que não temos a Paz de Jesus? 
Por que será que não conseguimos encontrar a Paz que Jesus 
nos ofereceu? 
Sim, por que Jesus nos ofereceu a sua Paz. Senão, vejamos suas palavras em João -14.27: 
"Deixo-vos a Paz, a minha Paz vos dou; não vo-la dou como 
o mundo a dá. Não te turbe o vosso coração. Não se atemorize". 
Na verdade, nós ouvimos as palavras de Jesus. 
Na verdade, nós até buscamos as palavras de Jesus. 
Só que nós não acreditamos nas palavras de Jesus. Fazemos ouvidos de mercador para tais palavras. 
São difíceis de serem colocadas em práticas, são palavras de utopia. 
Ou então não servem para nós, servem para os outros. 
"Vinde a 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 - XI - 28/30) 
Que lindas palavras as de Jesus. 
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Ah! Quantas certezas, quantas esperanças, quantas consolações 
Seria tão bom se fosse verdade. É o que pensamos. 
Mas, o que fazemos diante de tais palavras? Será que fazemos por onde
        aconteçam? 
Não, muito pelo contrário. Duvidamos, mais nada. 
Mas é preciso crer. Crer e agir. Também está lá, em João -14.01 
"Não se turbe o vosso coração; crede em Deus, crede também em mim" 
É preciso acreditar em Jesus.
Nós vivemos num mundo de provas e expiações, que é a Terra,
um mundo inferior, onde os sofrimentos, de todas as espécies ainda     reinam 
E todos esses sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas e morais, perdas de entes queridos, enfim, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. 
Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que Ele ensina: seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõem como dever o amor e a caridade. 
Falamos que a Terra é um mundo de provas e expiações e por esse motivo todos os que estão encarnados aqui, estão sujeitos a sofrimentos, a dores, a testes. 
É para enfrentarmos a essas situações que estamos aqui e delas tirarmos o melhor proveito e aprendermos e assim nos tornarmos espíritos melhores e preparados para habitarmos mundos superiores, onde o sofrimento não faz mais parte. 
Ocorre que os homens, diante das dificuldades da vida, diante das provações e dos testes, tomam os caminhos mais variados possíveis. 
Alguns, diante dos sofrimentos, das dores, dos testes e das provações, se enchem de coragem, de ânimo e de força e de fé, 
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principalmente e enfrentam os problemas, conseguindo superá-los, e saindo-se sempre melhores do que estavam antes de enfrentarem tais situações difíceis. 
Outros, diante de momentos difíceis, se acomodam e acabam convivendo com seus problemas, sem se importarem com eles ou se adaptam a estes problemas e não esquentam a cabeça. Mais cedo ou mais tarde terão de enfrentá-los e resolvê-los. Todas as situações difíceis pelas quais passamos, são situações de aprendizado e o Espírito só aprende, quando enfrenta e resolve seus problemas. 
Outros,infelizmente, buscam fugir dos seus problemas procurando caminhos, que ao invés de ajudar, muitas vezes só complicam, ainda mais. Entre esses caminhos que não resolvem nada e só prejudicam, vamos encontrar o suicídio. 
Não existe nada de mais belo, de mais valioso, de mais 
glorioso, nada de mais divino, do que a vida. 
O bem mais precioso que temos é a vida. 
E falamos da vida em suas mais variadas expressões. 
Desde a menor das criaturas até os universos em suas magnitudes, tudo respira vida. 
A vida é a expressão máxima de Deus. 
Vamos encontrar Deus numa flor que desabrocha ao contato com a luz do sol. 
Deus está presente na chuva que molha o chão. 
Deus está presente nas órbitas dos mundos que giram, giram e nós nem percebemos. 
Deus está presente no sorriso de criança , no beija-flor que 
busca o pólen que lhe alimenta. 
Deus está presente em tudo e tudo é expressão de vida. Deus está presente no homem. 
E a vida é o maior presente que Deus deu a cada um de nós. A vida em toda a sua pujança é uma grande alegria. 
Que maravilha é poder viver. 
Vivendo temos a oportunidade de, a cada dia que passa, aprendermos e aprendendo, estamos crescendo, evoluindo. 
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E para que pudéssemos viver bem e em conforto, Deus pensou nos mínimos detalhes: 
Primeiro, criou a Terra, escola bendita, que nos acolhe sem nada cobrar - depois, Deus ainda pensando em coisas necessárias à nossa manutenção, criou o ar - criou a água, criou a sombra, criou as plantas, os pássaros, os animais que nos servem de companhias Criou Deus o sol para nos aquecer - criou o vento para nos refrescar - criou as estrelas, que alegram as nossas noites, criou a lua. 
E além de tudo isso Deus nos deu ainda a saúde, a família, o trabalho, o corpo, máquina perfeita que nos serve de instrumento de progresso, Deus criou o sorriso, o carinho e o amor. 
E Deus ainda nos deu a faculdade de escolher. 
Deus pensou realmente em tudo para que fossemos felizes. Deus não quer a nossa infelicidade. 
E o homem, mal agradecido, é o único ser que acredita Ter o direito de tirar a própria vida, renunciando a um direito sagrado ofertado por Deus a ele. 
A Doutrina Espírita vem mostrar ao homem que ele é Espírito eterno, dotado de livre-arbítrio e destinado à perfeição, e que deve evoluir por meio das provas da reencarnação. 
Aquilo que não fizemos bem feito ou que deixamos de fazer numa determinada vida, voltaremos outras vezes, tantas quantas forem necessárias, até conseguirmos fazer direito - assim funciona a lei da Reencarnação. 
E fugir não vai resolver os nossos problemas, só vai piorar a situação. E o suicida é, antes de tudo, um fugitivo. 
Mas existem pessoas que pensam enganar Deus até nesse momento e usam de subterfúgios para praticarem tal ato, é ao que se refere a pergunta encontrada no item 29 do capitulo V do Evangelho Segundo o Espiritismo - que faz parte do tema dos nossos estudos dessa noite. 
29 - Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la , será culpado, indo procurar a morte num campo de batalha, com o pensamento de torná-la útil? 
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_ Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, e, por conseguinte, há suicídio de intenção, embora não haja de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, simples pretexto, para disfarçar a ação criminosa e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir à pátria, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa, e não morrer, porque uma vez morto já não serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida, antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. 
Ou seja, a pessoa quer fugir da vida, mas não tem coragem do ato e pensa que se expondo a um perigo, na certeza de que vai morrer, morrendo não será culpada. Não foi um suicídio. Engana-se. O que vale é a intenção. Se procuramos um perigo na certeza de que vamos perecer ali, isso é um suicídio indireto.-!- 
30 - Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele sucumbirá; isso pode ser considerado como suicídio? 
Não havendo a intenção de procurar a morte, não há 

suicídio, há devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de 
perecer. Mas quem pode Ter essa certeza? Quem diz que a Providência não reservará um meio inesperado de salvação, no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela, muitas vezes, querer levar a prova da resignação até o último limite, e então uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. 
Também aqui cabe uma explicação. É o caso das pessoas que trabalham com o perigo. Aqueles que correm, que pulam , que realizam tarefas perigosas, onde colocam em risco a própria vida. Ocorre que elas não estão buscando a morte, logo se algo acontece neste sentido, a intenção não era a de se matar - portanto, não é considerado suicídio 
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30 - Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos, e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? 
_ Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente , se, pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão, com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas conseqüências para o futuro. 
Nesta resposta, os Espíritos se referem à fé. 
Falamos no começo do nosso trabalho sobre a Paz de Jesus e sobre o encontrá-la. 
Uma das formas de termos a Paz de Jesus dentro de nós é por meio da Oração, da Prece. 
Mas quantos de nós mantém o hábito da oração? 
A oração é o meio mais seguro que temos de evitarmos o desajuste, o desespero, o medo, a angústia. 
Muitos de nós, na hora da dificuldade, lembram-se de blasfemar, de xingar, de gritar contra a Divindade, mas quantos se lembram de buscar os recursos seguros da oração como forma de se proteger, de se defender? Poucos, muito poucos. 
Richard Simonetti, no Livro fugindo da prisão, conta-nos uma historiazinha, chamada: O SEGREDO DA SALVAÇÃO. 
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 lhe perguntaram: 
- Qual o seu segredo? Ele sorriu. 
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Não sabem? .. É simples. Eu orava muito. Deus deu-me forças e guiou os que me salvaram. 
É muito simples, queridos irmãos, muito fácil de se entender. Deus, que tudo criou, que é antes de tudo Nosso Pai, como ensinava Jesus, um Pai muito amoroso e que olha por todos os seus filhos, é a nossa inspiração, o nosso sustento, a nossa 
força, desde que estejamos dispostos a procurá-LO. 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, enfrenta melhor os seus problemas. 
Problemas todos nós temos e são dos mais variados tipos. Problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas familiares, dificuldades no trabalho, na família, enfim. 
Também, em nível maior, temos os problemas do mundo, a 
falta de emprego, a falta de oportunidades, a violência urbana, o stress do dia-a-dia. 
Parece besteira pensar que a oração vai resolver todos esses problemas, pode alguém pensar. 
Mas não é bobagem. 
Bobagem é alguém querer fugir da vida por que brigou com o namorado ou com a namorada. 
A vida vale muito mais. 
A vida é o maior bem que nós temos - graças a Deus. 
O problema em tudo isso é a falta de Deus em nossas vidas. Não a falta de Deus, propriamente falando, porque Deus está sempre, a todo instante em nossas vidas. 
Nós é que raramente estamos ao lado de Deus. 
Para que Deus possa nos ajudar é necessário que estendamos nossas mãos a Ele. 
Será que nós queremos ser salvos por Deus? Essa é a grande pergunta. 
Para aqueles que ainda não acreditam em Deus é fácil encontrar as provas da sua existência e do seu poder. 
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Nós vamos encontrar Deus na sabedoria infinita que preside a tudo, conforme o próprio Jesus já dizia: Nenhuma folha cai de uma árvore se não for autorizado por Deus. 
Podemos encontrar Deus no admirável organismo de tudo o que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades. Deus está na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. A bondade de Deus está na solicitude que ele dispensa a todas as criaturas por mais ínfimas que sejam. 
A justiça de Deus está na oportunidade que Ele deu a cada um de nós de nos redimirmos dos erros que cometemos, Deus está na coragem, no ânimo, na vontade que Ele mesmo nos deu pata vivermos e vivermos bem. Só depende de nós, só depende de querermos. Vejamos Deus no livro da natureza, constantemente aberto diante de nós. Neste livro inesgotável, em cada uma de suas páginas se acham inscritas a sabedoria e a bondade do Nosso Pai Criador. 
E é essa bondade que a tudo vê e a tudo socorre, bastando que para isso nós tenhamos fé. 
E lembremos sempre das palavras sábias de Jesus: 
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; 
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; 
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Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa . 
.•.. 
Exultai e alegra i-v os, porque é grande o vosso galardão nos 
céus; porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. (Mateus - Capo v: Vs.5/12) 
Que a Paz de Jesus, realmente possa estar conosco. Boa noite e obrigado pela atenção. 
Fim 


