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PALESTRA NO CENOL-DIA -16/03/2001-SEXTAFEIRA 
TEMA - PAIS: ENSINANDO E APRENDENDO COM OS FILHOS. 
Queridos irmãos, boa noite. Que Jesus Cristo, Nosso Mestre, possa estar conosco, nesta noite! 
Para aqueles que ainda não sabem, o Tema Central de nossas Palestras para este 1° Semestre é.' Conhecendo o Livro dos Espíritos Que diferença faz em nossas vidas? 
Qual a diferença que faz o Livro dos Espíritos em nossas vidas? 
Essa a pergunta para qual, muitos de nós querem a resposta. 
Vamos respondê-la assim.' 
No Livro - O Espírito da Verdade, na lição 52 - pg. 125, vamos encontrar a seguinte história, chamada.' Há um século. 
Allan Kardec, o Codificador da Doutrina Espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. 
Fazia frio. 
Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os Espíritos Superiores lhe haviam colocado nas mãos. 
A pressão aumentava ... 
Cartas sarcásticas avolumavam-se à mesa. 
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Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail - a doce Gaby - a lhe entregar certa encomenda, cuidadosamente apresentada. 
O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela. E leu: 
"Sr. Allan Kardec: 
Respeitoso abraço. 
Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da Humanidade, pois tenho fortes razões para isso. 
Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta Capital. 
Há cerca de dois anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinelle partiu desta vida, levado por sorrateira moléstia. 
Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. 
Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros, ante a fatalidade .... 
A prova da separação vencera-me, e eu não passava, agora, de trapo humano. 
Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. 
Minhas forças fugiam. 
vezes o rio Sena e acabei "Seria fácil, não sei nadar."- 
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Namorava diversas planejando o suicídio. Pensava 
Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fira, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. 
Olhei em torno, contemplando a corrente ... 
E, ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos 
, 
peso 
Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. 
Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso: 
"Esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito - A . Laurent. " 
Estupefato, li a obra - "O Livro dos Espíritos. "- ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. 
Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. 
O Codificador desempacotou, então um exemplar de "O Livro dos Espíritos" ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o remetente se referira, mas também outra, em letra firme: 
"Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. - Joseph Perrier. " 
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Após a leitura da carta providencial, o Professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro ... 
Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. 
Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. 
Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. 
Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos ... 
O notável obreiro da Grande Revelação respirou a longos haustos , e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. " (Hilário Silva). 
A alguns dias atrás, pela Rede Record de Televisão, no programa: Fala que eu te escuto, foi feita a seguinte pesquisa: REENCARNAÇÃO OU RESSUREIÇÃO? 
E a maioria das pessoas que ligaram, optaram pela Reencarnação - o que foi até uma tristeza para o apresentador - já que a emissora, como uma emissora Evangélica - não aceita a Reencarnação como fato. 
Nós dissemos fato, por que a Reencarnação não é apenas uma idéia, uma teoria - é um Fato. 
E por que será que esse fato - a Reencarnação agrada tanto? 
Por que será que todos, de uma maneira ou de outra falam, discutem, aceitam a Reencarnação? 
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A imprensa, falada, escrita, televisiva, hoje, apresenta a Reencarnação, como uma coisa banal, simples, que qualquer um pode compreender. 
Os filmes, as novelas, os jornais, todos tratam sobre a Reencarnação com naturalidade. 
E assim deve ser, pois a Reencarnação é um fato normal, natural. Mais dia, menos dia todos aceitarão esse fato como sendo a coisa mais natural e normal do mundo. 
Talvez alguém aqui, entre os presentes, ainda tenha dúvidas sobre a Reencarnação, mas é preciso saber que mais da metade da população brasileira aceita o princípio das vidas sucessivas e a maioria da população mundial, aceita a Reencarnação como princípio básico. 
Nós dizemos população mundial e temos provas de tal afirmativa. Países como a China - que é o país de maior população do mundo é um lugar onde a Reencarnação é aceita por todos. Índia, Japão, Egito... enfim, são países 
, 
reencarnacionistas. E claro que com algumas diferenças, 
que nós não vamos analisar agora. 
E sabem por que? 
Por que é uma idéia muito boa, simples e que explica tudo. 
Com a reencarnação podemos entender que a criança que hoje tem problemas visuais é por que andou fazendo mal uso da visão em outras vidas. 
O paralítico de hoje, foi aquele brutamontes agressivo que batia em muita gente e usava a força para resolver os seus problemas. 
Aquele que é gago, que não consegue se expressar bem por meio da voz é por que usava a palavra para caluniar, mentir e enganar as pessoas ... 
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A mulher que não consegue gerar filhos, que é estéril, foi aquela que praticou o aborto ou que ajudou outros a praticarem. 
O doente mental, o louco, foi aquele que usou mal a inteligência. 
O injustiçado foi aquele que cometeu injustiças ... 
Assim, todas as situações difíceis, todos os problemas complicados, podem Ter origem em coisas que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer em vidas anteriores, quando desrespeitaram as leis divinas. 
E prestem atenção - não é castigo. 
Pois Deus, Pai Amoroso e Justo não castiga ninguém. 
, 
E apenas a lei de Causa e Efeito funcionando - quando 
o mal cessar o bem volta a existir e tudo fica bem. 
Uma família completa pressupõe, necessariamente, pa', mãe e filhos. Eventualmente, pode ser acrescida de outros parentes, avós, tios, primos, sobrinhos ... mas o seu núcleo será, sempre, formado pelos três primeiros. 
Por isso, apenas eles são focados em nosso trabalho. 
A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. 
Como seremos benfeitores de cem ou mil pessoas, se ainda não prendemos a servir cinco ou dez criaturas? 
Esta indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do Cristianismo. 
O tema do mês de março é: UM DESAFIO CHAMADO FAMÍLIA. 
O ·tema do nosso estudo de hoje é: PAIS : 
ENSINANDO E APRENDENDO COM OS FILHOS. 
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Mas como aprendendo com os filhos? Os Pais não são os que sabem mais e por isso, apenas ensinam? 
Ledo engano que cabe à Doutrina Espírita corrigir. Pergunta 132 de O Livro dos Espíritos - Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? 
Resposta - Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição; para uns é expiação, para outros é prova e para outros, ainda, é uma missão. 
E a pergunta 166 - A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? 
Resposta - Submetendo-se à prova de uma nova existência
·	A • 
Ou seja, o Espírito, Ser inteligente da criação, dotado de Livre-arbítrio e destinado à perfeição, necessita evoluir e, de vida em vida, vai consertando e aprendendo novas coisas a cada nova vida. Só que ele não pode fazer isso sozinho, precisa de amigos, de companheiros, de Espíritos afins. Precisa de uma família. 
A família não é formada por acaso, obedece a diretrizes pré-estabelecidas na Espiritualidade por entidades de luz, com vistas ao auto aprimoramento e libertação de todos os seus integrantes, ainda envolvidos em pendências de outras vidas. 
O renascimento jamais ocorre sem o aval das leis que disciplinam a vida 
Vamos ouvir o que nos diz os Espíritos, na questão 203 de O Livro dos Espíritos - Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois a vida moral? 
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Resposta - Somente a vida animal, por que a alma é indivisivel. Um pai estúpido pode Ter filhos inteligentes e vice-versa
Aquela história de que filho de peixe, peixinho é - é furada. 
Aquela história de que puxou ao pai - também é furada. O fato de ser inteligente não quer dizer que se vai Ter um filho inteligente e nem o fato de ser ignorante não quer dizer que se vai Ter um filho ignorante, pois a inteligência, as qualidades morais, boas ou más, são do Espírito. 
, 
E nesse sentido que se deve entender as palavras e 
Jesus, em João - 111 - 1-12 -: " Em verdade, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no Reino de Deus. O que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é Espírito. " 
Essas são as palavras encontradas na questão 361 - de O Livro dos Espíritos - De onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? 
Resposta - São as do Espírito que está nele encarnado; quanto mais puro é esse Espírito, mais o homem é propenso ao bem. 
Pergunta 379 de O Livro dos Espíritos - O Espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? 
Resposta - Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com os instrumentos de que se serve. 
Assim, as famílias terrenas, são, na verdade, formada na Espiritualidade, por Espíritos afins, Espíritos que 
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possuem algo em comum, provas em comuns, tarefas a realizar juntos. 
No plano Espiritual, são planejadas as atividades que cada um vai realizar. 
Como os Espíritos estão em graus diferentes de aprendizado, e trazem consigo o que aprenderam, alguns são mais adiantados do que outros, e como assumiram compromissos de virem juntos, um pode vir na condição de pai, outro na condição de mãe e outros na condição de filhos. Daí que pode, perfeitamente, acontecer, de o filho ser 
mais adiantado do que o pai ou do que a mãe e vice- versa. 
E nós temos os mais variados exemplos do que estamos falando. 
Todos os dias vemos e ouvimos no noticiário sobre as crianças bem dotadas. 
Crianças que nunca foram à escola, que não tiveram tempo de aprender determinada coisa e que se destacam, desde pequenas, novinhas, falando vários idiomas, escrevendo, realizando atividades que necessitariam de anos para serem aprendidas, fazendo coisas que, em princípio seria impossível para elas fazerem sendo ainda verdadeiros bebês .. 
Nós falamos nunca, e esse nunca é com relação a esta vida, pois com certeza, aprenderam em outras vidas, estudaram em outras vidas, conforme pode se deduzir dos ensinamentos dos Espíritos. 
Mas se essas crianças são mais adiantadas, espiritualmente falando, que os pais, qual é então, a função dos pais, não seria ensiná-los? 
Claro! Os Pais tem a obrigação de educar seus filhos. 
10 
Ocorre que os Espíritos evoluem-se intelectualmente e moralmente. 
Pode acontecer que a criança ainda tenha que aprender alguma coisa que lhe faltou. 
, 
As vezes, o Espírito é muito inteligente mas ainda falta- 
lhe o lado moral - é uma criança má, impaciente, egoísta, que ainda precisa de alguma virtude nova, que precisa ser Evangelizada, Cristianizada. 
E aí, entra o apelo do Cristo: 
"Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, por que o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham" 
E entra, também, a recomendação de Paulo em sua primeira Epístola a Timóteo - 5-8: 
Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos de sua faml1ia, negou a fé e é pior do que o infiel. " 
Pergunta 208 - de O Livro dos Espíritos - O Espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho? 
Resposta - Exerce, e muito, pois como já dissemos, os Espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem: o Espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filho$ pela educação: isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. 
Irmão X no Livro: Luz no Lar nos esclarece: 
"O amor para educar, não precisa da energia e que a ternura, por mais valiosa, não pode dispensar o esclarecimento". 
E diz mais, ainda, no mesmo Livro: 
11 
"Em cada cidade do mundo pode haver um Pestalozzi que coopere na formação do caráter infantil, mas ninguém pode substituir os Pais na esfera educativa do lar. " 
E André Luiz, no Livro: O Espírito da Verdade nos diz: 
"Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola, pais, primeiros professores; 
primeiro dia de vida, primei aula do filho. " 
E Emmanuel, no Livro "Vinha de Luz, alerta: 
"Os pais precisam compreender a complexidade e a grandeza do trabalho que assiste. Os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço fácil. A maioria dos pais vivem desviados, seja nos excessos de ternura ou na demasia da exigência, mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino Dom do equilíbrio. " 
Aos filhos, cabe a recomendação de Paulo em sua Epístola aos Colossenses : "Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. " 
Sem esquecermos essa já tão conhecida: "Honra a teu pai e a tua mãe, para que sejam longos os teus dias na Te"a que o Senhor teu Deus te dará. " 
Até agora estivemos falando sobre o papel dos pais frente ao aprendizado dos filhos. Mas e o tema não falava dos pais aprendendo juntos com os filhos? 
E quando isso se dá? 
A essa pergunta responderemos dessa maneira: 
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Todos os dias nós não temos exemplos de pais aprendendo com os filhos? 
Todos os dias nós não vemos pais mudando de comportamento por causa dos filhos? 
Todos os dias nós não vemos filhos que conseguem fazer os pais pararem de beber, defumar, de mentir? 
Então? 
Mas, se ainda assim, alguém não tiver se convencido disso, lembraremos de Beethovem, Chopin, Madre Tereza de Calcutá, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco ... todos eles filhos ilustres de pais desconhecidos, de pais desprovidos de grandes culturas, de grandes conhecimentos e que foram exemplos para seus pais e para companheiros de jornadas. 
E se ainda assim, alguém achar que nós não nos fizemos convencer, lembraremos de Jesus, o Mestre dos Mestre, aquele que não ensinou apenas os seus pais carnais e que com certeza era muito, mas muito mais evoluído que seus pais e que toda a Humanidade da Terra e que serviu e serve de modelo a ser seguido por todos e que nos deixou como recomendação maior: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. " 
E para os que ainda têm dúvidas quanto à Doutrina Espírita em suas vidas, para aqueles que ainda não estudaram ou não compreenderam os seus ensinamentos contidos principalmente no Livro dos Espíritos, façamos como aquele amigo da nossa história do começo, quando alguém um dia nos disser: 
"Este livro salvou a minha vida, respondamos: Salvou também a nossa. " 
Que Jesus nos ampare hoje e sempre. 
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Muito obrigado pela Paciência e atenção. Boa noite. 


