PALESTRA NO CENOL. 
TEMA - O JUGO LEVE. DIA - 28/03/2003. 
DIRIGENTE - SIMONE. 
 

Objetivos: 
a)	Analisar o convite de Jesus, examinando as aflições e sobrecargas enfrentadas pelo Espírito na Terra. 
b)	Conceituar a expressão "jugo" e "fardo" na tônica empregada por Cristo. 
c)	Apresentar as razões pelas quais nós devemos considerar o jugo de Jesus suave e o seu fardo leve. 
Tema do mês: Quem sofre, pode sentir-se bem-aventurado? 
Queridos irmãos, uma boa noite para todos e que a Paz de Jesus esteja em nossos corações. 
Vamos começar os nossos trabalhos nessa noite admitindo pelo menos um fato. 
O de que todos nós estamos aqui, nesta Casa Espírita, na intenção de satisfazer a dois objetivos principais: 
O primeiro o do esclarecimento. Temos a sede do saber e carregamos muitas dúvidas e para encontrar as respostas necessárias, buscamos o Espiritismo, a fim de sabermos: de onde viemos, quem somos, para onde vamos e por que estamos aqui. 
O segundo objetivo é o do consolo. 
	Todos 	nós 	temos 	problemas, 
dificuldades, situações que exigem um pouco mais de paciência, de bom senso, de resignação, enfim. 
Talvez um problema de saúde na família, o desencarne de um ente querido, dificuldades de relacionamentos pessoais, alguém que esteja perturbando a nossa paz, dificuldades financeiras, enfim. Mil problemas que nos atormentam e nós não sabemos o que fazer, qual o caminho a seguir. Daí, então, buscamos o auxílio dos Amigos Espirituais, na certeza de que Deus ouvirá as nossas Preces e ficaremos melhores. 
De maneira geral, estes são os nossos principais objetivos ao buscarmos a Casa Espírita. 
Ouvimos o doce chamado de Jesus, quando proferiu: 
"Vinde a mim, todos os que andais em sofrimentos e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomais sobre vos 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: 28-29-30) 

E confiamos em suas palavras. 
Que belas palavras para os que sofrem, para os que precisam de um conforto, de um alento, de um descanso para as dores que afligem a alma. 
Disse mais, o Cristo: 
" Bem aventurados os aflitos, porque eles serão consolados" 
E então, perguntamos: Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? 
E quem sofre, pode se sentir bem aventurado? 
A maioria das pessoas que não conhecem a Doutrina Espírita, dizem que nós, os Espíritas, valorizamos os sofrimentos. Dizem que gostamos de sofrer e que bendizemos a dor. 
Será isto verdade? Vejamos. 
A Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec é uma das religiões, senão a única, que mais prega a necessidade de buscarmos a felicidade, de buscarmos a 
harmonia , de buscarmos a perfeição em tudo o que realizamos. 
A Doutrina Espírita nos ensina que Deus nos criou para a felicidade e que não quer que nenhum de seus filhos se perca nos caminhos do mal, nos caminhos do ódio, nos caminhos do sofrimento. 
Ensina que devemos, a cada dia, buscarmos a alegria de viver, esquecendo tudo aquilo que nos faz imperfeitos, piores, tristes, depressivos, viciados, enfim. 
Então, logo, não é verdade que os Espíritas gostam de sofrer. 
Muito pelo contrário, os Espíritas adoram viver e viver em felicidade, em paz, em alegria. 
E temos mil motivos para isso. 
Primeiro que somos os únicos que admitimos que a morte não existe, sabemos que somos Espíritos imortais, já existíamos antes dessa existência, sabemos que não vamos para o inferno, pois o inferno como lugar específico e geográfico destinado ao sofrimento eterno não existe, sabemos que encontraremos aqueles que nos precederam 
na viagem de volta, sabemos que Deus é Pai amoroso e justo e que temos exatamente aquilo que precisamos, que necessitamos para a nossa felicidade. 
Segundo que temos o maior psicólogo que já existiu, Jesus, profundo conhecedor da índole humana, deixou-nos como recomendação básica para a nossa felicidade: 
"Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo." 
Então, sabedores de todos esses fatos, os Espíritas são muito felizes sim, só que somos conscientes, também. 
É fato: O sofrimento existe, a dor existe. Por que eles existem e como conviver com eles é sobre o que vamos tratar nesse nosso estudo. 
A Terra é um mundo de provas e expiações. 
Os Espíritos que encarnam nos mundos de provas e expiações são Espíritos ainda imperfeitos e todos eles necessitam de provas, de testes, a fim de crescerem, de evoluírem com maturidade, com segurança. 
 
Necessário, primeiro, sabermos como se dá o processo da Evolução. 
Os Espíritos, conforme as Obras Básicas da Codificação, entre eles, Livro dos Espíritos, são criados simples e ignorantes, são dotados de livre-arbítrio e destinados à perfeição, que só chegam por meio das provas das reencarnações, onde, então, desfrutarão da felicidade suprema. 
O processo de evolução do Espírito é bastante semelhante ao esquema de educação adotado pelas escolas da Terra. 
Quando o aluno adentra o primeiro ano escolar ninguém lhe repara a ignorância e o analfabetismo; pelo contrário, cercam-no de cuidados, oferecendo-Ihes condições de vencer as suas dificuldades. Se este aluno é dedicado e esforçado, passará para a série seguinte onde novos ensinamentos o esperam; se o seu interesse em aprender e progredir não se revela tão grande não alcança a aprovação e se vê obrigado a cursar de novo a mesma série no ano seguinte. 
Podemos comparar cada reencarnação do Espírito como um novo período escolar; se foi aprovado no período anterior estará apto a prosseguir no seu processo de educação e aperfeiçoamento, cursando a série seguinte, onde novos ensinamentos e testes o esperam; se, porventura, seu aproveitamento, no período anterior não for satisfatório, estará obrigado a enfrentar a mesma série do curso com provas e questões semelhantes. 
Nas escolas do mundo, após o ensino fundamental e médio, o educando, já com a base necessária, candidata-se a um curso de nível superior; e após mais alguns períodos escolares, com abnegação nos estudos, se for bem sucedido nas provas finais, conquista por seus próprios méritos, o diploma universitário e poderá, então, pleitear o grau de doutorado na matéria que estudou. 
No processo de evolução em busca da perfeição espiritual, dá-se mais ou menos a mesma coisa. 
	
Na questão 168 de o Livro dos Espíritos, somos informados de que 
"a cada nova existência o Espírito dá um passo nO caminho do progresso; quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das Provas da vida corporal
E na resposta para a pergunta 170, ficamos sabendo que o 
O Espírito, quando alcança este estágio isto é, quando se despojou de todas As suas impurezas, como conseqüência das várias reencarnações pôr que passou, torna-se um Espírito puro. 
Muitas vezes encontramos pela vida, testes difíceis que colocam à prova o aprendizado que já conquistamos em reencarnações anteriores. Não nos desesperemos por isto. Sejamos pacientes e tenhamos consciência de que os testes são necessários para medir o nosso aproveitamento, como alunos desta escola bendita que é a Terra. 
~ 
Que dizer do aluno que se enche de mágoa diante do professor que lhe aplica os testes? 
Com certeza não será aprovado naquela matéria, pois ainda, não compreendeu que a culpa pela sua dificuldade não é do professor e sim, dele próprio, que, ainda, não assimilou, com clareza, aos ensinamentos. 
Da mesma maneira que o aluno do nosso referido exemplo, existem pessoas que se comportam da mesma maneira diante das dificuldades. 
Existem aqueles que blasfemam, que xingam, que gritam, que reclamam, que dizem que Deus é injusto ••• 
Será que estas atitudes adiantam? 
Então partimos para aquelas perguntas que fizemos no início dos nossos trabalhos: 
Como é possível sofrer e ser feliz? 
Quem sofre, pode se sentir bem aventurado? 
E afinal de contas, o que é ser feliz? Vamos contar a história de Dona Péssima e de Dona Ótima 
Eis os acontecimentos de um dia, na vida de duas senhoras. Uma delas é um amor de pessoa, tranqüila, gosta do que faz e sente-se feliz. Já a outra, é o mau humor em pessoa. Resmunguenta, reclama de tudo, briga com todo mundo e nunca está contente. 
Ambas levam uma vida simples e com muita dificuldade, principalmente financeira. Vamos chama-Ias de Dona Péssima e de dona Ótima. 
Num determinado dia, ambas levantaram cedo e, após darem o café a seus familiares, saíram para comprar algumas coisinhas de que necessitavam 
Dona Péssima pegou o ônibus e logo esbravejou, por não haver lugar para se sentar. 
Afinal, estava cansada. Irritou-se com o congestionamento e ficou resmungando o tempo todo: " Será que essas pessoas não têm o que fazer"? - Dizia ainda que estava perdendo muito de seu precioso tempo por causa delas. E continuou lá, em pé, 
eu? Por quantos 
xingando e reclamando da vida. De como sua vida era difícil. 
Dona Ótima também pegou o ônibus lotado e, por causa do congestionamento, aproveitou o tempo para fazer uma análise de sua vida. Sentia-se muito bem. Saudável, com ótimos filhos e com esperança de um futuro melhor. Pôs-se a olhar para as outras pessoas e ficou se perguntando: 
" quantas delas são felizes como trás daquelas aparências, problemas estarão escondidos"? 
Dona Péssima continuou a sua dura viagem e chegando ao local das compras, havia muita gente, o que a fez ficar meio perdida. Entrou numa loja para adquirir certa mercadoria e, porque aquela já havia acabado, brigou com o vendedor e saiu à procura em outros lugares, ficando mais cansado, mais irritada e, por fim, acabou levando outra mercadoria, que não era de seu agrado. 
Achou tudo muito caro e lamentou a sorte de ter tão pouco dinheiro. 
Dona Ótima, entrando na loja e não encontrando o que desejava, ouviu a opinião do vendedor, que lhe ofereceu uma mercadoria parecida e até de menor valor. Resolveu leva-Ia e, logo, havia terminado as compras, satisfeita com o que tinha feito e, até, economizado. 
À noite, no jantar, diante daquela refeição simples de todos os dias, os filhos de dona Péssima perguntaram-lhe como tinha sido o seu dia. Ela, então, pôs-se a reclamar que lhe doíam as costas, as pernas, os pés, a cabeça, e que tudo dera errado, que o dinheiro era pouco e, ainda por cima, só tinha aquela miséria para o jantar. Como sou infeliz! Exclamou. 
Já Dona Ótima disse aos filhos que teve um dia maravilhoso. Aproveitou para muitas coisas, fez boas compras e, ainda, teve tempo para refletir sobre sua vida. Agradeceu a Deus pela família maravilhosa, pelos bons sentimentos que todos tinham e pelo jantar que saboreavam juntos. Como sou feliz! Exclamou. 
É isso. 
Dificuldades e problemas, todos temos 
bastante. Façamos deles uma experiência para o nosso progresso. O melhor aprendizado é aquele que tiramos de nossa própria vida. 
Felicidade ou infelicidade é a maneira como vemos as situações e como nos portamos diante delas. 
Felicidade é algo que independe do tanto de bens que temos. 
É, como dizem os mais sábios, um estado de Espírito. 
Também é interessante abordarmos aqui 
um outro ângulo da questão, em nossos estudos.
O que pretendeu dizer,Jesus com a palavra jugo? 
Em português, jugo é sinônimo de canga, a peça de madeira que prende os bois pelo pescoço e os liga ao carro, ao arado. 
Em um sentido semelhante, canga designa, também, um antigo instrumento de suplício formado por uma tábua com furos onde se prendia a cabeça e as mãos dos condenados. 
	
Essa deve ser a origem da acepção mais conhecida do termo jugo: submissão, opressão, tirania, escravidão. 
Mas, esse significado, o da submissão através da força bruta é totalmente, incompatível coma figura doce, terna e carinhosa do Cristo, que encarnou entre nós, exatamente para nos mostrar as virtudes e o poder do Amor. 
E o Amor que Ele nos ensina não oprime, não sufoca, não escraviza. 
É, ao contrário, o único caminho para a verdadeira liberdade. 
Pois foi também Ele que nos alertou: 
"Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." 
Como pode aquele que ensina sermos todos filhos do mesmo pai de misericórdia e justiça, pretender subjugar seus irmãos? 
De que forma a opressão aliviaria a sobrecarga de nossos fardos? 
Como conciliar esse jugo com o crivo da razão, com a fé raciocinada, proposta e adotada por Kardec? 
o Evangelho Segundo o Espiritismo nos oferece uma pista que pode contribuir para elucidar esse aparente conflito. 
	No capítulo XIV 	- item 06, vamos 
encontrar esse esclarecimento: 
Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. 
Se pesquisarmos um pouco mais, descobriremos que "canga" é também a travessa que se apóia sobre os ombros dos trabalhadores para permitirem-lhe dividir o peso dos objetos a serem carregados. 
Esse é o jugo que alivia, que torna mais leve o fardo. 
Esse é o jugo fraterno e caridoso do trabalhador que auxilia seu semelhante a suportar o peso do fardo. 
Esse é o jugo do Cristo Consolador. 
E exige de nós, apenas a Caridade, o cumprimento da lei do amor, da lei de Deus Ele se propôs a nos ajudar na difícil tarefa de carregar os nosso fardos. 
Por isso que o fardo, com Jesus, é um 
fardo mais leve. 
Ele pediu para que o chamássemos, pois Ele estaria ao nosso lado. 
Outro ângulo, ainda, deve ser enfocado por nós. 
Concluímos pela existência da dor. 
Importa sabermos para que serve a dor. Qual a razão de sua existência em nossos caminhos. 
Nós já paramos para pensar na razão da existência da dor, do sofrimento, em nossas vidas? 
Talvez num daqueles momentos de extrema angústia, em que o coração parece apertar forte, nós tenhamos pensado em Deus, na vida, e gritado intimamente: por quê?! 
Os benfeitores espirituais vêm nos esclarecer que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. 
É na dor que mais sobressaem os cânticos da alma. 
Quando ela atinge as profundezas do ser, faz de lá saírem os gritos sinceros, os 
poderosos apelos que comovem e arrastam 
as multidões. 
Dá-se o mesmo com todos os heróis, com todas as pessoas de grande caráter, com os corações generosos, com os espíritos mais eminentes. Sua elevação mede-se pela soma dos sofrimentos que passaram. 
Ante a dor e a morte, a alma do herói e do mártir revela-se em sua beleza comovedora, em sua grandeza trágica que toca, às vezes, o sublime, e o inunda de uma luz inapagável. 
A história do mundo não é outra coisa mais que a sagração do espírito pela dor. Sem ela, não pode haver virtude completa, nem glória imperecível. 
Se, nas horas da provação, soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso "eu", em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. 
A dor é um dos meios de que Deus se utiliza para nos chamar a Si e, ao mesmo 
tornar mais rapidamente felicidade espiritual, única 
	
tempo, nos acessíveis à duradoura. 
É, pois, realmente pelo amor que nos tem que Deus envia o sofrimento. 
Fere-nos, corrige-nos como a mãe corrige o filho para educá-Io e melhorá-Io; trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. 
A todos aqueles que perguntam: para que serve a dor? A sabedoria divina responde: para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. 
*** 
A dor física é, em geral, um aviso da natureza, que procura preservar-nos dos excessos. Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos até o ponto de os destruirmos antes do tempo. 
Quando um mal perigoso se vai insinuando em nós, que aconteceria se não Ihes sentíssemos logo os efeitos 

desagradáveis? Ele nos invadiria cada vez mais, terminando por secar em nós as fontes de vida. 
É assim que, em nosso mundo, para o nosso crescimento, a dor ainda se faz necessária. 
Assim se sofremos é por que necessitamos melhorar em nós aquilo que é ruim, que causa prejuízo, que nos torna inferiores. 
Podemos ser felizes ou infelizes. É questão de escolha. 
Mas, diante do sofrimento, melhor 
chamar por ,Jesus, nosso amigo. Quando o barco de nossas vidas danificado, sem rumo, Jesus no saberá dar a direção certa. 
Por que, alguém que já esteve em 
dificuldades, cheio de dúvidas, sofrimentos, escreveu esta mensagem: 
Pegadas na Areia 

estiver leme, 
em 
"Uma noite eu tive um sonho ••• 
Sonhei que estava andando na praia, com o Senhor, e através do Céu passavam 
	
cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia: um era a minha e a outra era do Senhor. 
Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também, que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me deveras, e perguntei então ao Senhor: 'Senhor, Tu me dissestes que, uma vez que eu resolvi Te seguir, Tu andarias sempre comigo todo o caminho, mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver havia na areia dos caminhos da minha vida apenas um par de pegadas. Não compreendo porque, nas horas que eu mais necessitava de Ti, Tu me deixastes' • 
o Senhor me respondeu: Meu precioso filho, Eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. 
	
Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que Eu te carreguei nos braços.·· 
Autor desconhecido 
Fiquemos com Ele. 
Fiquemos com Deus e estaremos todos bem. 
Muito obrigado pela paciência e atenção dispensadas. 
Uma boa noite a todos e que Deus nos conduza na sua Paz. 


