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Que a Cristo, 
PALEST.qA NO CENOL" 
TEMA - COMPANHEIRISMO E RENONC1A_ DIA - 17"09,,01,, 
Objetivos: 
a) Identificar o companheirismo como um sentimento que deverá prevalecer entre os irmãos de ideal espírita, imbuidos no aperfeiçoamento próprio e coletivo" 
b) Apresentar o companheirismo e a renúncia como necessários para o cumprimento da missão que a Doutrina nos ensina: produzir e propagar o bem" 
c) Citar algumas oportunidades que nos fazem melhores companheiros. 
Queridos irmãos, boa noite. 
Paz de Nosso Senhor Jesus possa estar entre nós. 
Podemos dizer que, nunca o mundo precisou tanto de paz."~ 
Por essa razão, iniciamos os nossos estudos desejando que a Paz de Jesus esteja conosco. 
A 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. 
O mundo está estarrecido com os acontecimentos dos últimos dias. 
E todos se perguntam: 
Não seria mais fácil se vivêssemos em paz? 
Mas por que será que não temos a Paz de Jesus? 
e.c: 	2 
E por que será que não conseguimos encontrar a Paz que Jesus nos ofereceu? 
Sim, por que Jesus nos ofereceu a sua Paz. 
Em João - 14.27: vamos encontrar as seguintes palavras de Jesus: 
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 n6s, servem para os outros. 
Que lindas palavras as de Jesus. 
Ah! Quantas certezas, quantas esperanças, quantas consolações .•• 
3 
Seria tão bom se fosse verdade. É o que pensarnos. 
Mas , o que fazelTlos diante de tais palavras? 
Será que fazemos por onde 
aconteçam? 
Não, muito pelo contrário. Duvidamos, mais nada. 
Mas é preciso crer. Crer e agir. 
Nós vivemos num mundo de provas e expiaçóes, que é a Terra, um mundo inferior, onde os sofrimentos, de todas as espécies ainda reinam. 
Por isso que ainda vemos cenas como aquelas de Terça-feira passada. 
Como fazer para que tais cenas não aconteçam mais em nossas vidas? 
Esta a expressão mais completa da caridade, por que resume todos os deveres para com o próximo. 
Não se pode Ter, neste caso, guia mais seguro, do que tomando corno tnedida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. 
t; 	4 
COtn que direito exigimos dos nossos semelhantes melhor tratslTlento, mais indulgência, benevolência e devotalTlento do que lhe damos. 
A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. 
Quando os hotnens as tomarem como normas de conduta e cOnJO base de suas instituiçóes, compreenderão a verdadeira fraternidade, e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá 
mais ódios nem dissensóes, mais sitn a união, a concórdia e mútua benevolência. 
Essa é a resposta do Evangelho para as nossas angústias. 
Essa a resposta do Evangelho para a falta da Paz que presenciamos em nossas vidas. 
( João - 10 - 10) 
E esta é a resposta de Jesus para os males que afligem a humanidade. 
O remédio? Nós já sabemos qual é, falta apenas usarmos. A prece. 
Nos recomendam os Espíritos que sotnente a prece pode fazer com sejam evitados l71ales maiores. 
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A prece é o meio pelo qual podemos interceder a Deus para que possa permitir que o mal não se propague. 
Falamos que a Terra é um mundo de provas e expiaçóes e por esse motivo todos os que estão encarnados aqui, estão sujeitos a sofrimentos, a dores, a testes. 
É para enfrentarmos a essas situaçóes 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 mais existe. 
O tema de nossos estudos de hoje é COMPANHEIRISMO E RENÚNCIA. 
Nos dicionários vamos encontrar a seguinte definição para a palavra companheiro> 
Deriva de companhia - que significa a mesma coisa > 
Então procuramos a definição para alnigo, e encontralnos as seguintes 
6 
	E El71fllanuel em seu livro 	O 
CONSOLADOR nos diz : 
Para viver na Terra, o hOl71ern precisa de companheiros, de amigos, de outros que o ajudem, o auxiliem, nessa jornada difícil. 
	Esses 	companheiros 	ou 	são 
encarnados ou desencarnados. 
No caso dos desencarnados, são os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, aqueles que ficam na retaguarda, cuidando de nós, nos orientando, nos guiando, para que possal11os desempenhar, de melhor maneira, as nossas tarefas. 
7 
Conforl11e podemos concluir pelas questóes do Livros dos Espíritos. 
Com relação aos encarnados, é o que vamos ver agora. 
Muitas vezes nós não conseguimos entender de onde vem a simpatia que liga os Espíritos ou os homens uns aos outros. 
Um dos princípios básicos da Doutrina Espírita é a Reencarnação > que é a volta do Espírito tantas vezes quantas forem necessárias \a vida corporal, até que este Espírito atinja a condição de Espírito Puro. 
Nessas idas e vindas, o Espírito vai se relacionando com outros Espíritos, de condição igual, inferior ou superior à dele. 

file_4.png

file_5.wmf


que representa a união de dois Espíritos 
siJnpáticos. 
Depois consideraçóes, perguntar: 
	Nós 	sabemos 
cOl7Jpanheiros? 
Nós sabemos nos relacionar bem com nossos irmãos de ideal, nossos companheiros de jornada. 
Como nos portamos diante das dores, dos problemas, dos defeitos e das falhas dos nossos amigos, de nossos irmãos, de nossos companheiros? 
O Centro Espírita Nosso Lar, conhecido e tratado carinhosamente por todos nós corno Ceno/., foi fundado no dia 1 B de setembro de 1978, portanto, amanhã, o Cenol, estará completando seus 23 anos. 
Aproveitamos a oportunidade para expressar os nossos sentimentos de alegria por fazermos parte da fal7Jília Cenol e desejamos muitos anos de vida a esta Casa que nos recebe a todos de braços abertos. 
Dentro de uma Casa Espírita é que vamos, também, Ter oportunidades de colocar em prática o nosso senso de 
de 
todas podetnos 
essas então 
ser 
al77igos, 
8 
Isto faz com que entre os Espíritos nasça a simpatia, a amizade, a confiança, ,0 auxílio I77ÚtuO e finalmente, o amor, que é o sentimento que deve reinar entre todos os irmãos. 
Daí nasce a expressão ALJIIIA GÊJlllEA que deve ser entendida não como o complemento de urn Espírito, já que os Espíritos são individualidades, não necessitam de complemento. 
Necessitam sim do complemento moral, do amparo urn do outro. 
Também é o que podemos compreender da leitura das questóes 29B a 303 de o Livro dos Espíritos. 
Mais precisamente na questão 301 encontraremos o seguinte ensinamento: 
	Nesse 	capítulo 	ainda 	vamos 
encontrar a explicação que alicerça o que falamos sobre as almas gêmeas que é exatamente uma il11agem simbólica 
& 	10 
companheirismo, de irmandade e de tolerância para com o próximo. 
Nada é por acaso e o fato de estarmos· juntos, dividindo tarefas em uma Casa Espírita é um privilégio, dado àqueles que já se predispuseram a trabalhar pela Reforma íntima. 
Ao Espiritismo está reservada a tarefa de transformação da Humanidade, melhorando as massas e isso só acontecerá aos poucos, melhorando-se, primeiro os indivíduos. 
Dentro da Casa Espírita é onde teremos oportunidades de trabalharmos 
	COIl1 outras pessoas, 	Espíritos 
	diferentes, Espíritos com 	outras 
vivências, vindos de outras experiências. 
Muitos deles, simpáticos a nós, outros, ainda, por desenvolver o sentimento de irmandade. 
Todos os que buscam a Casa Espírita, seja por que motivo for, tem corno objetivo o aperfeiçoarnento próprio e coletivo. Daí a necessidade de refletirmos sobre o valor do companheirismo e do espírito de renúncia, sobre o qual falaremos mais à frente. 
Para que possamos desenvolver de melhor nJaneira as tarefas a nós 
(} 	11 
destinadas, dentro da Casa Espírita, 
	precisamos 	desenvolver 	o 
	companheirismo, 	cotnbater 	o 
personalismo, para que não nos desviernos de nossa rnissão, que é produzir e propagar o bem que tanto a Doutrina Espírita nos ensina. 
Podetnos exercer o cotnpanheirismo etn vários momentos, nós varnos citar alguns, para termos idéias de como podemos auxiliar um grupo de mesmo ideal, quando esquecemos dos nossos interesses pessoais para pensar no coletivo. 
a)	Evitar a crítica desdenhosa, a colaboradores ou grupos, por tarefas não cumpridas ou não bern cumpridas. 
b)	Silenciar o verbo ou a escrita na abertura ao público de aspectos desabonáveis, a pessoas ou a instituiçóes outras, mesrno em defesa dos postulados que abraçsrnos. 
c)	Considerar em igualdade de condiçóes os pontos de vista dos demais integrantes, mestno que exerçarnos o predornínio das idéias no grupo de serviços. 
~ 	12 
 
e)	Omitir, sempre que possível, nas ocasióes de destaque, para fazer sobressair o trabalho de equipe. 
Para aqueles que possam se interessar, há no livro Manual Prático do Espírita - de Ney Preto Peres, uma relação mais abrangente do que aqui acabamos de expor. 
Na sabedoria popular, vamos encontrar citaçóes, ditados, que expressam bem o valor da amizade, do companheirismo, da confiança recíproca. 
	Nós 	conseguimos 	encontrar 
alguns que trouxemos a fim de melhor ilustrar o nosso trabalho. 
01 - 
02 - 
03- 
Existe uma história chal7Jada Amigos, cujo autor é desconhecido e vamos ouvi-Ia agora: 
file_6.png

file_7.wmf


 
NUnJa aldeia vietnarnita, um orfanato dirigido por utn grupo de tnissionários foi atingido por um bombardeio. Os missionários e duas crianças tiveram morte itnediata e as restantes ficaratn gravemente feridas. Entre elas urna tnenina de oito anos, considerada em pior estado. Era necessário chamar ajuda por uma rádio e, ao fitn de algutn tempo, um médico e utna enfermeira da marinha dos EUA chegaralTl ao loca/. 
Teriatn que agir rapidamente, senão a tnenina morreria devido aos traul7Jatistno e à perda de sangue. Era urgente fazer uma transfusão, mas como. Após alguns testes rápidos, puderam perceber que ninguél7J ali possuía o sangue preciso. 
Reuniram então as crianças e entre gesticulaçóes e arranhadas no idiol7Ja, tentaval7J explicar o que estava acontecendo e que precisariam de UI7J voluntário para doar o sangue. Depois de UI7J silêncio sepulcral, viu-se UnJ braço magrinho se levantar timidamente. Era UI77 menino chamado heng • Ele foi 
:Si 	14 
 
preparado às pressas ao lado da menina agonizante e espetaram-lhe uma agulha na veia. Ele se mantinha quietinho e com o olhar fixo no teto. 
Passado algum momento, ele deixou escapar um soluço e tapou o rosto co", a mão que estava livre. O médico lhe perguntou se estava doendo e ele negou. Mas não demorou muito a soluçar de novo, contendo as lágrimas. O médico ficou preocupado e voltou a lhe perguntar, e novamente ele negou. Os soluços ocasionais deram lugar a um choro silencioso mas ininterrupto. Era evidente que alguma coisa estava errada. 
Foi então que apareceu urna enfermeira vietnarnita vinda de outra aldeia. O l11édico pediu então que ela procurasse saber o que estava acontecendo COI11 Heng. Com a voz meiga e doce, a enfermeira foi conversando com ele e explicando algumas coisas, e o rostinho do menino foi se aliviando ... minutos depois ele estava novamente tranqüilo. 
A enfermeira então explicou aos 
• 
arnerlcanos: 
15 
_ Ele pensou que ia morrer; não tinha entendido direito o que vocês disseratn e estava achando que ia Ter que dar todo o seu sangue para a menina não morrer. 
a médico se aproximou dele e 
	com a ajuda 	da 	enfermeira 
perguntou: 
Mas se era assim, porque então 
- 
você se ofereceu a doar o seu 
sangue? 
	E 	o 	menino 	respondeu 
sil7lplesl7lente: 
- Ela é minha amiga. 
Falamos, em algum momento de nosso estudo sobre a renúncia. 
Quando examinamos a questão da renúncia de modo mais apressado parece que estamos falando de covardia ou de amolecimento de caráter. 
Não! - quem renuncia não é covarde. A renúncia, a maioria das vezes 
	significa 	grande 	requisito 	moral 
naqueles que dela utilizam. 
Jesus - o Mestre dos Mestres renunciando, conseguiu modificar o estado social da Humanidade, desde aquele momento, facultou ao homem a possibilidade de identificação entre os 
" 	16 
valores reais e os transitórios bens a que se dão valor e logo se consomem. 
O personagem da história que ilustrou nosso trabalho, por sua atniga, foi capaz de renunciar à vida. Seria isso covardia? 
E quem de nós, trazendo para o-r~~v~:>- 
~~empQ~, que estudamos nessa noite, é capaz de renunciar pela amizade, pelo companheirismo, pelo irtnão? 
Onde poderemos praticar a renúncia dentro da Casa Espírita? 
E em nossas vidas diárias, teremos oportunidades de exercitar essa a virtude, a renúncia? 
No Evangelho Segundo o Espiritismo -~p~roX-~m15-~p~~0~s ofensas - encontraremos o seguinte texto: 
Poderemos exercer a renúncia dedicando uma parcela do nosso tempo em algul71 serviço não remunerado ao próximo. 
17 
Ou inclinando nossos ideais de vida no próprio aprimoramento moral e espiritual de forma mais objetiva. 
E devemos lembrar, ainda, com relação à renúncia, que em faces das necessidades da vida econômica que precisamos encarar, a perícia está em administrar adequadamente os bens e valores, como usufrutuários e depositários, sem deles fazermos exclusivo uso para o nosso prazer, poupando-nos os excessos, distribuindoos em oportunidades de trabalho, empregando-os para matar a fome, diminuir o frio e proporcionar abrigo a quem esteja na miséria. 
Esse era o nosso recado para o dia de hoje. 
18 
Que nós possamos saber corno ser 8171igo, irtnão, ,companheiro e exercitar tais sentimentos, juntos com a virtude renúncia. 
Assim estaremos mais pertos de Jesus, nosso irmão maior e de Deus, nosso Pai. 
Ouvir a música - Alegria Cristã. 
Boa nolte e que Jesus abençoe os nossos ideais. 
DDD 


