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O homem no mundo

(CUMPRIMENTOS)

Boa noite a todos. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o tema “O

homem no mundo”, incluído no capítulo XVII do Evangelho Segundo o Espiritismo, no tema
“Sede perfeitos”, logicamente acho que é o objetivo de cada um de nós aqui no momento,
não que estejamos tão próximos disso, talvez ainda tenhamos uma ou duas encarnações
para que agente chegue a perfeição que tanto buscamos mas, é bom que reflitamos sobre
esse tema. Muitos de nós acabam as vezes abandonando temporariamente a atividade mais
intensa da casa espírita pela necessidade do trabalho. Causa realmente para cada um de
nós quando temos essas necessidades e as vezes nós acabamos nos encontrando em
situação semelhante, principalmente quando nós expositores as vezes temos uma atividade
ou profissional ou uma atividade social que as vezes nos impede de estarmos presente na
casa espírita. Devemos em princípio saber o que nós aprendemos com todos ensinamentos
doutrinários e evangélicos. Tudo que aprendemos na teoria, no estudo, será que aplicamos
junto ao nosso dia a dia? Sem dúvida fica a preocupação, lógico, de estar distante dos
amigos, pessoas queridas. Mas temos que pensar o seguinte: “No meu dia a dia é
justamente onde eu aplico tudo aquilo que eu aprendi.” Difícil. Eu acho que dentro da casa
espírita, habitualmente nós temos uma proteção, se agente pode classificar assim, maior.
O ambiente nos é propício. A espiritualidade está presente mais intensamente trabalhando
desde cedo ....
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Obrigada a todos, e à casa e pelo convite.
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