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Palestra Tema: Silêncio Na Casa Espírita
INTRODUÇÃO:
Não basta o silêncio de fora. É preciso silêncio dentro.
Ausência de pensamentos.
E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir
coisas que não ouvia.
No fundo do mar - quem faz mergulho sabe - a boca fica
fechada. Somos todos olhos e ouvidos.
Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia,
ouvimos a melodia que não havia...
Que de tão linda nos faz chorar.
Para mim, Deus é isto: A beleza que se ouve no silêncio.
Rubem Alves
Por que será que o silêncio é considerado tão importante na casa espírita?
Se vocês tivessem que ler um contrato muito longo, em um ambiente onde
estivessem reunidas mais de cinqüenta pessoas conversando ao mesmo
tempo, você teria condições de entender o contrato a ponto de assiná-lo e
concordar com todas suas entrelinhas?
Provavelmente a sua resposta e a da grande maioria aqui presente seriam
que NÃO. O barulho que com certeza provoca o desvio da atenção
desperdiçaria o trabalho da leitura deste documento e, com certeza teríamos
que recomeçar várias vezes para chegarmos a um nível mínimo de
compreensão e, a cada vez que houvesse esse recomeço estaríamos
gastando muito mais energia do que normalmente o faríamos em uma
situação de concentração total ao conteúdo exposto.
Algo muito parecido com essa situação acontece em todas as reuniões
assistenciais de um Centro Espírita, quando as pessoas não se preocupam
que estão em um espaço que requer silêncio e oração e passam a conversar
entre si.
Entendamos aqui SILÊNCIO como algo muito maior que o simples sentido
literário da palavra, pois neste caso especificamente o SILÊNCIO é muito
mais do que isso!
Permanecendo em silêncio, nos voltamos para nosso interior em um
momento de reflexão, o que nos faz pensar no porque de estarmos aqui,
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necessidades. Mas, maior do que toda essa interiorização é o descobrimento
do tamanho da nossa FÉ, pois esse é um momento de entrega, onde
naturalmente conversamos com DEUS, uma conversa informal de amigo
para amigo.
É a partir dessa sintonia, que podemos tirar o máximo de proveito desse
momento especial, onde as boas energias circulam a nossa volta como
pequenas luzes representadas pelos nossos amigos espirituais que estão
aqui disponíveis e contando com nossa colaboração para que tudo saia
conforme determinação de nosso Deus em sua infinita bondade.
Silêncio e prece!!! Eis a fórmula que nos aproxima de Deus!! Quando
entramos em prece, vamos nos distanciando das coisas negativas e
passamos a absorver o que é bom, o que é positivo.
Sentimos um bem indefinível e, vamos sentindo a esperança brotar dentro de
nós. Novas perspectivas, novos pontos de vista, novos caminhos. É como se
a luz da esperança entrasse pelas arestas de nossa alma.
O ambiente da Casa Espírita é reflexo do entendimento de seus
freqüentadores do quanto este local pode ser definido como um hospital de
almas. É como se aqui e agora tivéssemos refletida no espaço uma
verdadeira UTI, igual as nossas aqui da terra e, não é só isso, em cada
ambiente desta nossa casa, companheiros da espiritualidade estão
trabalhando. Este trabalho invisível aos olhos da carne, não acontece só
hoje, neste dia em que nos reunimos para aprender um pouco mais sobre o
Evangelho de Jesus; mas sim todos os dias, dia e noite, pois por aqui
passam há todos instantes espíritos necessitados de auxílio, e nossa equipe
espiritual, está agindo vinte e quatro horas por dia, por todos assistidos desta
nossa casa e, neste elenco está cada um de vocês.
O sucesso deste auxílio depende em muitos aspectos da harmonia e energia
que aqui se encontram e essa energia e harmonia, dependem em grande
parte de todos nós que aqui estamos. Devemos estar em nossa Casa
Espírita, como estaríamos em um hospital, de forma respeitosa, mantendo o
silêncio e a oração.
Claro que tem momentos em que seja necessário falar, mas vamos falar em
tom baixo e procurar ser o mais breve possível. Isso atribui-se aos assistidos
e aos trabalhadores, afinal todos juntos sem exceção, formamos o elo forte e
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imprescindível dessa corrente que formamos junto com a espiritualidade.
Somos a alicerce que funda essa obra de assistência, amor e dedicação ao
próximo e é dessa forma que encontraremos a harmonia com os
trabalhadores espirituais e estaremos contribuindo humildemente com todos
os trabalhos operados neste dia tão importante de nossa Casa.
Entendemos que muitas vezes é difícil manter-nos em silêncio e oração,
afinal são tantos os motivos de distração: amigos que se reencontram,
crianças que brincam calor excessivo e tantos outros fatores. Muitas vezes
uma situação inconveniente é inevitável, mas vamos tentar fazer esse
inevitável em ordem, pois não podemos esquecer que aqui e agora neste
exato momento necessitados de toda espécie estão sendo tratados, nossos
olhos físicos não vê, mas com certeza nosso coração pode sentir e dentre
esses necessitados podemos estar nós mesmos ou aquele que está aí ao
seu lado e sua atitude pode definitivamente influenciar na eficiência desse
atendimento e sabe por quê? Porque cada um de nós aqui reunidos,
podemos nos considerar um trabalhador da Casa Espírita, pois a caridade
pode ser feita por qualquer um que deseje isso sinceramente. Basta que seu
coração esteja repleto de amor e humildade, que você esteja predisposto a
ajudar aquele que precisa e pode estar aí exatamente do seu lado. Deus nos
dá todas as oportunidades, precisamos percebê-las.
A caridade pode ser feita em silêncio!! Com uma oração sincera, porque com
certeza aquele irmãozinho que estiver necessitando, seja ele encarnado ou
não, receberá as bênçãos de amor que ela emana. Uma oração tem poderes
que na maioria das vezes não somos capazes de imaginar. Bendita seja
essa ferramenta que não nos custa nada. Basta conversarmos com Deus,
sem medo de errar, sem frases prontas, apenas sermos sinceros.
A caridade pode ser feita com o toque da tua mão, com um olhar, um sorriso,
das formas mais simples. Basta querer, basta estar disposto.
Portanto queridos irmãos, aproveitem esse momento de espera pelo início de
nossa reunião e ore!! Ore e ajude aquele companheiro que está fazendo
barulho, ainda sem muito entendimento dos mecanismos da espiritualidade,
conversando sobre os mais variados assuntos, para que assim ele possa se
equilibrar e receber todas as boas energias que emanará desta prece.
Aproveita este momento e te reconcilie com a espiritualidade e acima de tudo
com você mesmo. Embora sozinhos ainda sejamos um pequeno grão de
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areia, façamos a nossa parte incentivando aquele que não está fazendo a
fazer.
Seja o exemplo, porque mais que palavras, o que ecoa são as atitudes. São
elas que serão lembradas.
Sirvamos de exemplo para tudo.
Dessa forma, com silêncio, oração, bons exemplos, respeito, boa vontade
que criaremos condições favoráveis para que nossos amigos espirituais já
nos encontrem prontos, sem a necessidade de remover toda aquela carga
negativa que trazemos de fora, devida às nossas aflições, desesperanças,
medos. Vamos colaborar, pois assim nossa equipe assistencial concentrará
todos os seus esforços diretamente sobre os nossos problemas e
inquietações e, com certeza, alcançaremos todo o bem que pudermos e
formos merecedores.
Viu como é ajudando que se é ajudado??
Façamos a nossa parte!!
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