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A P R E S E N T A Ç Ã O  D O  M Ó D U L O

O módulo Doutrina Secreta é composto por dez encontros, com

publicação, agora, bimensal. O módulo seguinte será Anjo

guardião.

No primeiro encontro deste módulo, apresentamos o que é a

Doutrina Secreta e sua vinculação com o Espiritismo. Nos

seguintes refletiremos sobre compreensão de Deus, em diálogo

com o Cabala (Doutrina Secreta do Judaísmo), as obrigações espi‐

rituais do espírito encarnado e os caminhos de desenvolvimento

dos poderes espirituais necessários ao cumprimento dos deveres

dados por Deus.

Cada encontro possui áudio e texto que podem ser baixados

gratuitamente em nosso blog. Áudio e texto são complementares,

um não substitui o outro. No final de cada encontro, um amigo

espiritual, o coordenador do módulo ou alguém por ele convidado,

dialoga conosco sobre perguntas relativas ao tema estudado.

Pensamos que um formato de estudo que integre áudio e texto,

bem como, textos escritos, citações de livros clássicos e atuais,

indicações de aprofundamento e a participação dos espíritos
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amigos é mais adequado para atender aqueles que desejam se

aprofundar no Espiritismo de forma ampla e continuada.

Naturalmente, esta é uma obra imperfeita. Um desejo nos

move, aperfeiçoar e contribuir com todos os que, como nós,

sentem a angústia real por uma vida mais próxima ao Cristo. Por

isso, aceitamos de início nossas limitações ao mesmo tempo em

que mantemos nosso compromisso com a Verdade, consequente‐

mente, com o aperfeiçoamento íntimo e com o serviço ao

próximo.

Seja bem-vindo ao Doutrina Secreta!

APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
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I N T R O D U Ç Ã O

Ao refletir sobre os ensinos do Cristo e de Kardec, algo nos

surpreende: como é difícil em nossa rotina compreender e viver o

óbvio. A imortalidade é um dos conceito que, se bem entendido,

altera por completo nossa forma de sentir, ver e viver. Ainda

assim, quanta dificuldade encontramos a cada dia para uma

vivência superior.

Esse estudo é um suporte para você que busca, luta e sofre para

ter uma vida mais cristã no mundo; é um convite a refletir mais

profundamente no método do Cristo e nas possibilidades que o

Espiritismo oferece com o objetivo de apoiar nossa caminha

espiritual.

Como afirma Léon Denis, é preciso ser guerreiro destemido e

servo submisso para alcançar a verdadeira vitória espiritual. Nosso

desejo sincero é que esse material te auxilie nessa caminhada.

Com carinho,

Grupo Marcos.
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E m triste manhã de sábado, um pequeno grupo de

homens e mulheres, ante o fracasso de seus planos, ques‐

tionaram o sentido de suas vidas. Seus planos eram

implantar uma nova civilização. Seu método: a fraternidade.

Resultado: a morte de seu líder.

Jesus de Nazaré fora crucificado. Mortos não constroem

reinos, nada fazia sentido. O projeto do Reino parecia ter

fracassado.

No domingo, dois seguidores deste Mestre, percorrem a

estrada que liga Jerusalém a Emaús. Os mortos são os derrotados

da história. Aos vitoriosos, a glória, o mando. Perdemos, o amor

foi vencido. Pensavam.

Junta-se a eles um estranho. Os dois seguidores espantam-se:

ele parecer não entender a amarga experiência que vivem. Estavas

em Jerusalém e ignora o que aconteceu? Indagam. O que aconte‐

ceu? Pergunta o misterioso homem.

Contam-lhe a história da crucificação. Caminham. O compa‐

nheiro de viagem fala das escrituras judaicas, das profecias, do

Messias prometido. Toca a dor amarga com uma lógica que

suaviza. O dia chega ao fim. Os seguidores dirigem-se a uma

pousada simples. O caminhante prossegue. Fique conosco. Já escu‐

rece, insistem. O estranho decide ficar.

A eles é oferecida uma refeição simples. O desconhecido pega o
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pão, agradece ao Pai, divide-o entre eles. Após comerem o pão,

reconhecem-no. O estranho é o crucificado. Jesus de Nazaré.

Todos nós já vivemos algo parecido. Quando investigamos em

detalhe nossas mais difíceis caminhadas, nos damos conta, algum

estranho personagem nos amparou. Esse episódio ensina ainda

muito mais: existe um método cristão para alcançarmos uma real

compreensão da imortalidade.

A IMPORTÂNCIA DA CONSCIÊNCIA DA
IMORTALIDADE

A conquista da consciência da imortalidade é conquista de amadu‐

recimento intelectual e emocional. Desenvolver essa consciência

requer engajamento, esforço, dedicação. Envolve experiências

mediúnicas, meditação e estudos que nos levam a uma transfor‐

mação psíquica profunda. Perceber a própria imortalidade é

conquista sublime, fruto de um esforço auto-educativo sério e

sincero. É obra de devoção. Crer ou não crer é simplesmente

infantil.

Aos que se acomodam com a superficialidade da crença, a

insegurança emocional sempre crescente é o alerta da vida. É

necessário reconhecer que temos a opção de desenvolver nossa

consciência. Muitos, depois dos consolos da estrada, despen‐

dem-se felizes do Cristo e vão cuidar de seus pequenos interes‐

ses. A companhia é interessante apenas em certos momentos,

pensam, achando-se inteligentes, e perdem a melhor parte

da vida.

Seremos escravos de ilusões que sempre geram intensas decep‐

ções até compreendermos nossa imortalidade. A incerteza ante a

morte é corrente que nos prende ao lodo da terra. É a mentira

acolhida que nos impede de amadurecer e nos condena viver como

tolos, incapazes de observar a grandeza da vida. Desprezar a

GRUPO MARCOS
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compreensão da imortalidade é uma autocondenação amarga que

impomos a nos mesmos.

A imortalidade é o conceito central que integra a vida. Não é

mero artigo de fé. É o fundamento de uma compreensão saudável

da vida, é a base intelectual e a estrutura íntima que previne a

loucura, a fragmentação íntima ante as dores incessantes da vida.

Sem a compreensão emocional da imortalidade, estamos distantes

de nós mesmos e de Deus, mesmo sendo religiosos.

Raramente pensamos em nossas responsabilidades para os

séculos futuros. Não é de se lamentar que nossa percepção seja tão

limitada? Sem olhar o futuro, desvalorizamos o presente e a reper‐

cussão de nossas ações nos próximos milênios.

Sem a consciência da imortalidade, estamos presos a um infan‐

tilismo aterrador. Apenas quem compreende a caminhada em

direção a um futuro superior vive sabiamente o minuto presente.

As lições de causa e efeito dadas por Kardec tornam-se inócuas se

não vivemos como imortais.

Libertar-se da estreita prisão mental é responsabilidade indivi‐

dual. Certamente, é mais fácil, depois de agradável conversa,

despedir-se da Verdade e continuar nossa vida triste, às vezes,

aparentemente vitoriosa, mas sem luz. Apenas quando nos

cansamos das rasteiras ilusões da matéria, faz sentido dizer:

Senhor fica conosco.

Aos que pensam que serão felizes servindo ao mundo, resta

esperar. Dizem ao Senhor: sua companhia foi ótima, agora vou

cuidar de meus negócios e aproveitar minha vida. Essa é a história

da Terra, também da religião.

Kardec alerta: existem espíritas imperfeitos e verdadeiros espí‐

ritas. Explica, em O Evangelho Segundo o Espiritismo: o apego ao

mundo é como um nevoeiro que envolvem as pessoas e as

impedem de ver o infinito. Quem vê o infinito, percebendo-se

imortal, torna-se verdadeiro e sincero espírita.

IMORTALIDADE
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O espírita sincero não precisa mais dos espetáculos sociais que

são usados para fugir da vida, escravizando o ser. Seu desejo é

conhecer e interagir com a Fonte da vida, quer atingir o patamar

em que a consciência da indestrutibilidade torna-se estado normal,

por isso, vive sem medo.

O CAMINHO DA IMORTALIDADE

O desenvolvimento da autoconsciência da imortalidade é um

processo. Muitas vezes, temos experiências pontuais, em

momentos diferentes da existência, em que sentimos: sou imortal.

A medida que amadurecemos, cultivamos essa consciência. Nos

dedicamos a nos perceber como seres imortais. Não estamos mais

no estágio de acomodação, assumimos a responsabilidade íntima

de nos educarmos. Desejamos consolidar essa compreensão básica

da vida. Sabemos que crer é limitado, queremos compreender e

sentir.

A plena consciência é como música composta por variadas

notas ou como castelo inabalável construído com milhares de

sólidos blocos conquistados com firme vontade pela prática da

compreensão de si mesmo, da devoção ao próximo, de exercícios

espirituais diários, em busca incansável.

É algo incomum em um mundo inferior. Aqui nos motivamos

mais com disputas sociais do que com verdades eternas que

existem dentro de nós. Mas você pode viver isso. Milhares vivem.

Como iniciar? Aceitar a realidade: somos frágeis. Um vírus

pode nos matar a qualquer momento. Um insignificante arranhão

extingue a vida. Nossa assombrosa fragilidade, certamente, pode

nos levar a um estado de pessimismo e de paralisia. Afinal, o que

pode esse limitadíssimo animal pensante chamado ser humano?

Para todas as fragilidades, limitações e medos há apenas um

consolo e uma solução: a imortalidade.

GRUPO MARCOS
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Imortalidade significa que apesar de todas fragilidades de que

somos portadores, não precisamos ser fracos, Deus nos fez indes‐

trutíveis. Ele nos sustenta sempre. Em bilhões de anos, nossa

história continuará. Você é chama inextinguível sustentada por

eternamente por Deus.

Aqueles que desprezam a vida humana por conta de sua ridí‐

cula limitação e assustadora brevidade estariam corretos, se não

fôssemos imortais. Os pensadores niilistas, cultuados em muitas

universidades, que por meio de confusas teorias tentam demostrar

a falta de sentido da vida, estaríam certos, se não houvesse imorta‐

lidade. A verdade é que nem eles nem nós morreremos.

Os acadêmicos pós-modernos, esqueceram de olhar a si

mesmos, não observaram o aviso do Cristo, que a revelação é para

os humildes, por isso, em nome do aparente bem, semearam o

caos, o desespero e o suicídio em massa.

O espantoso é que muitos espíritas desavisados os admiram e

adotam suas posturas, não entendem que nosso Mestre sabe mais e

melhor. Arrogantes, despedem o humilde companheiro de cami‐

nhada e atiram-se em aventuras de falsa salvação.

Sabemos, desprezar ou descuidar da consciência da própria

imortalidade é expor-se a loucura, ao ódio e ao vazio existencial

que desestrutura os corações desprevenidos em nossa sociedade. O

brilho social é fugaz, o do Espírito é indestrutível.

Há uma verdade que ilumina, aquece e sustenta: ser imortal, ser

imagem de Deus. Quando olhamos para o universo como nossa

casa a ser conhecida e sentimos nossos potenciais divinos, temos a

certeza de um futuro feliz. Devemos cultivar essa consciência a

cada instante. Essa é a proposta espírita de Allan Kardec.

IMORTALIDADE
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MÉTODO DE EMAÚS

Nas esferas espirituais superiores, o Cristo não é visto como religi‐

oso, chefe ou poderoso dirigente. Nosso amigo é reconhecido

como o mais sábio e amoroso dos seres da Terra. É aquele que, em

cada passo, generosamente oferta ensinos sublimes para todos.

Os homens brigam para serem mais do que seus irmãos,

acumulando riqueza e poder; ele, pacificamente, semeia as

verdades da salvação. Por isso, precisamos observar com toda

nossa atenção e imaginação, as pistas deixadas por Jesus para guiar

nossa alma.

Como agiu o Mestre em relação aos dois seguidores na estrada

de Emaús? A resposta pode mudar tua vida.

Primeiro a situação desafio. A vida sempre nos coloca em situa‐

ções para que amadureçamos. Na Terra, essas situações são

frequentemente desagradáveis. Nos mundos superiores, empol‐

gantes e prazeirosas. Portanto, o momento de dor e de testemunho

são excelentes para crescermos espiritualmente. Nessa hora, Jesus

caminha conosco.

O que faz Mestre durante a caminhada? Ele nos esclarece,

porque é preciso entender a lógica da vida para não sucumbirmos

a revolta e a maldade. Perguntas como: por que isso aconteceu

comigo? Por que sinto desta forma? O que de bom e saudável

posso retirar dessa experiência amarga? São perguntas que o

Cristo nos responde. São respostas importantes.

A conquista inicia-se com uma caminhada na qual é preciso

acolher, inclusive, aquilo que parece estranho, seja um visitante

desconhecido ou uma ideia assustadora. Como você se sente ao

pensar: em mil anos estarei vivo; o que estarei fazendo no ano

3000? É importante acostumar-se com essa estranha ideia. O

conceito de imortalidade, do ponto de vista pessoal, soa muito

estranho para nós, espíritos inferiores. Diante dessa dificuldade, a

GRUPO MARCOS
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ideia é assumir a responsabilidade de se autoeducar. Existem

técnicas variadas, aqui está uma.

Ao longo do dia - em nossa caminhada diária - estimule sua consciên‐

cia, afirme: sou imortal. Respire lentamente, relaxe e sinta, sou imortal.

É possível, você se sentirá estranho. É preciso acolher essa ideia tão

diferente.

Ao anoitecer, antes de dormir, repita mais uma vez, sou imortal. Vou

sair de meu corpo, terei experiências em outros mundos.

Ao acordar, mais uma vez, amplie sua consciência, agradecendo a

Deus por ser sua imagem e semelhança, agradeça por ser imortal.

Pode ser estranho sentir-se imortal, mas seria muito infeliz se

assim não fosse. Não bloquear a consciência da imortalidade é o

início, convidá-la a estar presente é o passo seguinte.

Organizo as lições de Emaús como um método de três etapas a

serem vivida no dia a dia e no momento da dor:

1. Desejar uma consciência superior: cultivar a ideia da imor‐

talidade;

2. Ouvir os argumentos da sabedoria e convidar o Cristo a

estar presente no dia a dia;

3. Experiências de imortalidade.

1  -  DESEJO POR UMA CONSCIÊNCIA SUPERIOR

Desperdiçar nossas energias em desejos inferiores - não elevados -

não é inteligente. Somos induzidos a sonhar com tantas coisas que

valem pouco que sequer temos tempo para pensar em nossa verda‐

deira felicidade.

Precisamos nos perguntar honestamente: o quanto vale estar

com o Cristo? O quanto sonhamos em compreender em profun‐

didade nossa própria história? Qual a importância de superar

IMORTALIDADE
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nossos conflitos emocionais que mostram nossa distância

de Deus?

Os discípulos de Emaús simbolizam todos nós. Os apóstolos,

enquanto conviviam com Jesus, não conseguiram compreender em

profundidade os ensinos do Mestre. Sua mensagem era difícil de

ser assimilada, entendia-se alguma coisa, muita coisa não fazia

sentido. Algo fez toda a diferença para os discípulos de Emaús e

esse algo pode nos salvar.

Os discípulos, apesar da dor que viviam, tinha aprendido algo.

Aprenderam a desejar estar próximos ao Cristo, a ter uma consci‐

ência superior. Isso os salvou. Foi o desejo de estar com o Cristo

que os fez dizer, permanece conosco.

O desejo nos motiva de forma poderosa: consciente e inconsci‐

entemente. O fracasso reencarnatório se dá por seguirmos desejos

infelizes que sabotam os desejos da luz. Se podemos desejar

errado, podemos desejar certo. É uma opção.

Somos livres para cultivar qualquer tipo de desejo, porém,

seremos, naturalmente, arrastados magneticamente a viver nos

contextos com os quais decidimos sintonizar.

Emmanuel, excepcional escritor e coordenador espiritual da

obra de Chico Xavier, descreve essa realidade com um excelente

símbolo.

Em Pelas as Próprias Obras em Ação e Caminho. Ed. IDEAL.

Cap. 4, escreve.

O homem conduz o barco da vida com os remos do desejo
e a vida conduz o homem ao porto que ele aspira a chegar.

Eis porque, segundo as Leis que nos regem, “a cada um
será dado pelas próprias obras."

Em Examina o teu Desejo, MEDIUNIDADE E SINTONIA,

ed. CEU, ensina,

GRUPO MARCOS
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“Acharás o que buscas” - ensina o Evangelho, e podemos
acrescentar - “farás o que desejas”.

Estas duas afirmativas, por mais fortes e radicais que sejam,

correspondem a verdade evangélica.

Na primeira o desejo é remo, é o que dá a direção de nosso

esforço. Na segunda, Emmanuel é mais radical: farás o que dese‐

jas! Quer dizer, não farás o que dizes, o que prometes, o que achas

belo e nobre, és escravo do que desejas! Sei que isso assusta, mas é

a pura verdade.

Agora é possível entender, a lição central de Jesus a seus discí‐

pulos não foi um conjunto de teorias ou procedimentos mediúni‐

cos. Ele sabiamente ensinou seus discípulos, antes de tudo, a saber

desejar, a desejar viver a vontade do Pai.

Como Jesus ensina a desejar

Jesus ensinou a desejar. Tornou evidente a seus seguidores

como desejar, mostrando o poder e a importância do desejo. Em

uma passagem muito curiosa do Novo Testamento, Jesus recusa-se

a atender o pedido de uma mãe.

É uma lição inesquecível.

Vejamos a tradução de Haroldo Dutra, da Feb.

CURA DA FILHA DE UMA CANANEIA (Mc 7:

24-30)

Mateus 15: 21 a 28.

Depois de sair dali, Jesus retirou-se para as partes de

Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra

daquele território, gritou, dizendo:

IMORTALIDADE
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- Senhor! Filho de Davi! Tem misericórdia de

mim, minha filha está horrivelmente endaimoniada.

Mas ele não lhe respondeu.

Seus discípulos rogavam, dizendo:

- Despede-a, porque está gritando atrás de nós.

Em resposta [ Jesus], disse:

- Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da

casa de Israel.

Então ela chegou e o reverenciou, dizendo:

- Senhor, socorre-me.

Em resposta, disse:

- Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos

cachorrinhos.

Ela, porém, disse:

- Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos

comem das migalhas que caem da mesa de seus

senhores.

Então, em resposta, Jesus lhe disse:

- Ó mulher, é grande a tua fé! Seja feito para ti,
como desejas. E, desde aquela hora, sua filha foi

curada.

É uma história chocante, se não entendermos que Jesus é o

Mestre a nos iniciar em um patamar superior de compreensão

da vida.

Jesus não era bonzinho, simpático, médium popular ou

palestrante vaidoso; mas nobre, verdadeiramente sério e miseri‐

cordioso. Nessa ocasião, ele nos ensina a desejar ardentemente

com firmeza e determinação. Enobrece o desejo de ascensão

espiritual; o desejo da semente que rompe o solo em busca

de luz.

A mulher é espiritualmente belíssima, simplesmente não

GRUPO MARCOS
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desiste. Uma mulher frágil, pobre, estrangeira, excluída, que está

ante um grupo de homens que se incomodam com sua presença.

Coloque-se no lugar dela.

A resposta, primeira, é o silêncio.

Ela é totalmente ignorada por todos.

Insiste. Ajuda-me. Preciso.

A segunda resposta é avassaladoramente negativa.

Não vim para te ajudar. Meu compromisso é com Israel.

Ela insiste novamente. Socorre-me.

A terceira resposta é devastadora.

Não vou tirar pão dos meus filhos para dar a cachorros.

Aqui, uma mulher agiganta-se: ensina a humanidade o que é

verdadeira humildade. Ele diz, Senhor, os cachorrinhos comem

migalhas.

Jesus deve ter dado um lindo sorriso: Ó mulher, é grande a tua

fé! Seja feito para ti, como desejas.

Ela tornou-se uma iniciada. Aprendeu a nunca desistir de

buscar a Luz. Desejou tão ardorosa e humildemente que foi

servida pelo Senhor.

Quem não sabe desejar não se vincula ao Alto.

Outra história extraordinária é o padrão de relação entre Jesus

e Lisandro (Bezerra de Menezes), embora seja uma relação de

extrema proximidade, o Mestre age de forma parecida: estimula a

desejar de forma cada vez mais elevada.

A situação de Lisandro, Bezerra de Menezes à época do Cristo,

é desafiadora. Ele, ancião respeitável, líder de um grupo essênio

que soube manter-se elevado por meio de uma vida simples e

austera enquanto esperava pela Grande Estrela, o Cristo.

Ao encontrar o Mestre, as surpresas são imensas, a alegria

inimaginável, mas, também, há a descoberta da necessidade de

transformar muitas coisas no grupo.

Em uma chácara, próximo ao Mar Morto, ocorre o primeiro

IMORTALIDADE
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encontro no mundo para tratar da mensagem cristã.

Jesus tinha em torno de 15 anos. Esse encontro está registrado

no livro A Grande Espera, o Adolescente, como Jesus é descrito

por Eurípedes Barsanulfo, na época Marcos, afirma.

- Que os cuidados com a vossa comodidade não vos
arrebatem parcelas preciosas de tempo.

Lisandro indaga respeitosamente sobre o que alterar.

O mestre Adolescente volveu, com simplicidade:
– Bases novas em edifício velho reclamam supremas

concessões ao orgulho milenar das criaturas... Preciso é que
os alicerces desgastados de ideias errôneas sejam
removidos, para que a rocha de preceitos salvadores os
substitua...

Assim dialogaram em grupo sobre os problemas da seita a que

tinha dedicado suas vidas e que, segundo o Mestre, deixaria de

existir por conta de seus regulamentos exclusivistas.

À noite, Lisandro procura o Adolescente. Observe como o

Mestre, mesmo com a insistência de Lisandro, deixa espaço para o

autodesenvolvimento do desejo.

Naquela noite, antes de recolher-se ao leito, Lisandro
solicitara uma última palavra do Adolescente, com respeito
ao programa novo a ser traçado. O ancião sentia-se,
ultimamente, alquebrado, pagando já o tributo à idade
avançada e desejava, agora mais que nunca, fazer alguma
coisa para a orientação da seita, cujos fundamentos
estavam ameaçados de ruína.

O Adolescente ponderou, com bondade:

GRUPO MARCOS
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– Bem desejaria eu que a tua experiência e o teu
coração ditassem as normas de trabalhos e edificações
da seita...

– Raboni, bem conheceis a insuficiência deste inútil
servidor. Quanto tempo perdi eu no erro, sem atinar com
as sombras do caminho! Foi preciso que a vossa luz
clareasse a estrada para que meus olhos pecadores vissem
os pedrouços...

O interlocutor paciente anuiu, com solicitude:
– Meu caro Lisandro, o Pai inspirar-nos-á,

apontando-nos o roteiro mais certo e seguro, no
momento justo. Oremos e confiemos, atendendo ao
imperativo do serviço, que as oportunidades nos projetam
no caminho.

– Bem sei que estas são as derradeiras horas, que meus
olhos contemplarão o vosso vulto amado – insiste, ainda,
Lisandro. – Outros terão oportunidades de renovar o
jubiloso evento deste instante. Atendei, portanto, à alma
que sonha cooperar na grande causa da Salvação humana.
Que faremos, Raboni amado?

– Dizes bem, Lisandro, a obra merece tudo de nós.
Contudo, quisera eu deixar-te o mérito do planejamento,
de acordo com as credenciais que possuis.

Novo silêncio se fez, logo quebrado pelo Adolescente:
– Lisandro! Lisandro! O Amor, repito-te, é a inspiração

mais fecunda que existe em toda a harmônica vibração do
Universo. Quem cultiva o Amor supera todas as barreiras e
ilumina-se com o entendimento das coisas mais altas. O
Amor é um programa inteiro de edificações diárias.
Lisandro! O teu santuário tranquilo segredar-te-á coisas
maravilhosas. Quando te puseres à contemplação das
estrelas, uma voz íntima segredar-te-á:

IMORTALIDADE
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- Vai! Abandona por instantes o comodismo inoperante
em que te situas, diariamente, e dize aos teus companheiros
que a causa do Amor está a exigir de todos ação,
movimento, atividade constante. Lisandro! Até aqui
esperaste que os padecentes de todos os matizes te
buscassem para a solicitação do amparo necessário, agora
serás tu que irás ao encontro dos irmãos infelizes para
segredar-lhes aos ouvidos a esperança nova, para
desvendares aos olhos surpresos deles o panorama da
fraternidade e da paz. Vai, Lisandro! Dá de ti primeiro,
depois pede aos outros que te sigam o exemplo nobre

Vemos aqui o diálogo amigo, amoroso, com o mesmo impulso

radical de proporcionar a autonomia do ser, a busca íntima a Deus

sem que isso, de forma alguma, seja desamparo.

Saber desejar poderosamente, buscar insistentemente compre‐

ender e viver a vontade de Deus - aqui está uma lição para a

eternidade.

Considerando estas duas histórias, não podemos acreditar em

alcançar felicidade verdadeira sem a transformação de nossos

sentimentos. Isso é algo profundo, é mais do que declarar-se da

religião A ou B ou seguir a filosofia X ou Y. Trata-se de cultivar na

profundidade de si mesmo o sentimento da própria imortalidade.

Trata-se de estar ou não vinculado ao Cristo e a Deus.

2.  OUVIR OS ARGUMENTOS DA SABEDORIA -
CONVIDAR O CRISTO A ESTAR PRESENTE NO DIA A
DIA

O ponto de partida é o desejo de estar com o Cristo, de desen‐

volver uma consciência superior; esse desejo deve nos levar a

conviver com o Mestre a cada dia.

GRUPO MARCOS
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A sabedoria une, integra. A mente inferior quer destruir,

vencer, aniquilar. A superior, elevar, ampliar, acolher e trans‐

formar o que é inferior.

Jesus faz de sua passagem pelo mundo uma elaboração superior

de toda a sabedoria judaica que, como sabemos, tem origem na

Doutrina Secreta egípcia (Módulo migração espiritual).

A história milenar do povo judeu representa a luta intensa do

processo de aprendizado da sabedoria eterna, sendo o Cristo o

ápice desta caminhada.

O papel do Espiritismo é nos auxiliar a compreender o que foi

revelado em forma de símbolos, parábolas e vivências e, principal‐

mente, nos ensinar a incorporar a sabedoria em nossos

sentimentos.

Jesus explica aos discípulos na estrada de Emaús a Lei e os

Profetas para que eles entendessem com clareza: nada está fora do

controle do Pai. Existe uma lógica, mesmo nas tragédias da vida. O

que classificamos como desgraça, muitas vezes, é o início de nossa

salvação.

A vida é um conjunto imenso de experiências: choques de

transformação emocional, testemunhos austeros, descobertas feli‐

zes, dores e consolos. Ninguém foge da Vida. O amor nos eleva

por meio das dores bem vividas. Saber-se imortal é entender que

tudo conspira a nosso favor, mesmo os dissabores. É participar de

forma consciente de um processo multi-milenar, é ser construtor

de obra grandiosa.

Quando Kardec prova a imortalidade, não apenas deseja nos

consolar e pacificar, o codificador ensina a compreender a história

humana e suas realizações de uma forma extraordinária.

Léon Denis prova que entendeu essa verdade ao analisar, em

Depois da Morte, o significado das grandes civilizações sob a

perspectiva de imortalidade.

Qual o sentido das civilizações antigas, hoje resumidas a cinzas

IMORTALIDADE
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e pó? Para que tantas lutas e angústias? Qual o sentido de tanta

movimentação, tantas dores e dissabores? Indaga Denis. Apenas a

imortalidade dá sentido a história. Veremos a morte de quem

amamos, viveremos decepções extraordinárias, ficaremos

chocados com nossos próprios defeitos. Estar na Terra é luta

imensa - ensina o continuador de Kardec - luta de ascensão e de

conquista em que a maioria se perde, adiando por séculos a paz

acessível, por negar-se a reconhecer-se imortal. Viver implica em

elevadas responsabilidades.

Apenas os que ampliam suas mentes para entender o sentido da

vida, que tornam consciente as lições aprendidas e priorizam suas

conquistas espirituais possuem chances reais de vencer espiritu‐

almente.

Aos demais, que ignoram o chamado da imortalidade ou que

brincam de “espiritualidade social”, iludindo-se que o preço da

conquista é baixo, servindo Deus e Mamon, formarão imenso

conjunto dos que optaram em ficar fora da Civilização do Espírito.

A Cabala nos ajuda ao afirmar três verdades centrais. A

primeira: Deus não é criação humana, nós, espíritos, somos um

“ideia" de Deus. A segundo: somos imortais. A terceira: é obrigação

do ser humano auxiliar Deus em elevar o mundo.

Em sintonia com a Cabala dizemos: imortalidade, no sentido

cristão, não é fazer afirmações científicas ou filosóficas, é traçar

roteiro de vida com intuito de auxiliar Deus na correção de nós

mesmos e do mundo externo - mergulhar em si mesmo e decidir

doar-se incondicionalmente à obra do Cristo.

A HISTÓRIA SOB A ÓTICA DA IMORTALIDADE

Todos, indivíduos e grupos, têm uma missão central e uma

fraqueza principal a corrigir. Certamente, devemos fazer muitas
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coisas e enfrentar muitos vícios, porém é útil e sábio ter claro

nossas prioridades.

A Roma antiga, por exemplo, deveria ter estendido sua organi‐

zação e leis ao mundo. Sua missão objetiva era organizar os povos

bárbaros e integrar os povos sábios. Infelizmente, quando os

recursos materiais foram obtidos, ela encantou-se consigo mesma,

esqueceu seus deveres, se permitiu usufruir irresponsavelmente

das riquezas que eram recursos de trabalho. O vício de Roma, o

orgulho. Achou-se melhor que todos os outros povos.

Qual é principal realização de sua existência? O que você sente

ao se perguntar sobre sua missão? É importante saber. Faça um

exercício, escreva as principais hipóteses. Dedique-se emocional‐

mente a descobrir.

O que você precisa corrigir em si mesmo? O que pode bloquear

seu desenvolvimento espiritual? Uma dica, pergunte-se: do que

você tem mais medo e que comportamento nos outros mais te

incomoda?

Não saber a resposta destas questões é estar à deriva no oceano

social com alto risco de se perder ante a vulgaridade caótica

do mundo.

Você faz parte de um longo projeto de desenvolvimento íntimo

e social que começou, na Terra, há muitos milênios. Ser imortal

acarreta a responsabilidade de construir em si mesmo uma socie‐

dade superior. Como se desenvolveu seu processo evolutivo nos

últimos milênios? Não refletir sobre isso é viver perdido, ansioso e

iludido; viver como se a vida durasse míseras décadas ou como se

já tivéssemos conquistados elevado padrão espiritual.

Não devemos ser tão ingênuos, simplesmente, porque temos o

Cristo, um Mestre que explica a lei e os profetas: a lógica divina e a

realidade humana.

IMORTALIDADE

17



3 .  CONVIDAR O CRISTO A ESTAR PRESENTE NO DIA
A DIA.

A religiosidade cristã é simples, direta, diária. Não há um aparato

solene. O que é elevado são os atos do dia a dia. Toda a extraordi‐

nária jornada de Emaús, do ponto de vista humano, nada tem que

chame atenção: três homens conversando sobre as Escrituras, o

convite fraterno ao estranho para ficar durante a noite, um jantar

simples.

Do ponto de vista espiritual, a revelação da profunda coerência

da história milenar do povo hebreu; a lógica interna da história e

da profecia; a interrelação do anúncio do profetas com a crucifica‐

ção; intensas emoções íntimas; uma materialização e desmateriali‐

zação espiritual.

O Mestre não propõe situações sociais especiais para cres‐

cermos espiritualmente. Ao contrário, ele eleva as práticas diárias

para extrair a grandeza que carregamos em nós.

AS TUAS PROVAS DA IMORTALIDADE

Quais experiências vividas por você são provas da imortalidade? É

importante entender que esta é uma questão pessoal. Não se trata

aqui de depoimentos científicos, mas de vivências do coração.

Escrevamos pelo menos cinco delas. Com certeza tivemos

muito mais. Aqui estão as minhas.

Vou falar das minhas experiências.

1. Quando jovem adulto, 19 anos, era ateu convicto… Até que

uma noite estava com dois amigos e duas amigas na casa de maus

pais, prontos para sair e uma das meninas incorporou. Estávamos
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apenas nós em casa, o(s) espírito(s) mais confusos do que maus,

tomomaram conta da cena e isso durou até cinco horas da manhã!

2. Dormir para mim é um prova da imortalidade. Ter outra

vida e voltar a vida “daqui” é uma experiência extraordinária

vivida a cada dia;

3. Presenciei uma comunicação por meio de uma médium que

desconhecia totalmente a pessoa a quem a mensagem era endere‐

çada; era um amigo, morto em outro Estado, e que contava os

detalhes de sua morte que todos na reunião desconheciam;

4. Observei um amigo espiritual descrever um sonho em deta‐

lhes que um pessoa havia tido poucos dias, sonho que não tinha

contado a ninguém até por ser algo embaraçoso;

5. Constatei, em uma cirurgia espiritual, que uma pessoa teve

seu coração totalmente paralisado, mas que permaneceu consci‐

ente, conversando normalmente.

Quais são as suas?

1.

2.

3.

4.

5.

É muito importante que aprendamos com as experiências que a

vida nos proporciona. Sabemos, em breve, eu e você estaremos

habitando outra dimensão e será motivo de muita felicidade que

tenhamos aproveitado nosso breve período por aqui para realizar

valiosas conquistas emocionais.

IMORTALIDADE
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O Evangelho não apenas ensina o desejo que eleva, mas

que o desejo equivocado pode nos impedir de alcançar

a verdadeira felicidade.

Vejamos a explicação do Cristo sobre a parábola do Semeador

na qual ele caracteriza os sentimentos inferiores como espinhos

que sufocam a árvore nascente do Evangelho.

Explicação da Parábola do Semeador, Marcos 4:18 e 19

Os outros, os semeados entre espinhos, são estes: são os que

ouvem a palavra, 4:19 e as ansiedades da era, o engano da riqueza,

os desejos a respeito das demais coisas penetram, sufocam a pala‐

vra, e torna-se infrutífera. (Editora Feb, tradução de Haroldo

Dutra Dias)
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Q ue situação interessante: um israelita, educado na

tradição judaica, e espírita, questiona o próprio

guia espiritual, que fora um parente, sobre a relação

entre os ensinos de Moisés e de Jesus; envia a

Kardec a resposta e ele a publica. Revista Espírita, março, 1861,

Ensinos e dissertações espíritas.

COMUNICAÇÃO PELO SR.  R. . . ,  DE MULHOUSE)

Um dos nossos assinantes de Mulhouse nos envia a

carta e a comunicação que se segue:

... “Aproveito a ocasião que se apresenta de vos

escrever, para mandar uma comunicação que recebi,

como médium, de meu Espírito protetor, e que me

parece interessante e instrutiva sob todos os pontos

de vista. Se assim a julgardes, eu vos autorizo a fazer

dela o uso que acrediteis mais útil. Eis qual foi o

princípio. Inicialmente devo dizer-vos que professo o

culto israelita e, naturalmente, sou levado às ideias

religiosas em que fui educado. Eu tinha notado que,

em todas as comunicações dos Espíritos, jamais se
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tratava senão da moral cristã, pregada pelo Cristo e

que jamais se falava da lei de Moisés. Contudo, eu me

dizia que os mandamentos de Deus, revelados por

Moisés, me pareciam ser o fundamento da moral

cristã; que o Cristo poderia ter ampliado o quadro e

desenvolvido as consequências, mas que o germe

estava na lei ditada no Sinai. Então me perguntei se a

menção, tantas vezes repetida, da moral do Cristo,

posto que a de Moisés não lhe fosse estranha, não

provinha do fato de que a maior parte da

comunicações recebidas emanavam de Espíritos que

tinham pertencido à religião dominante, e se não

seriam uma lembrança das ideias terrenas. Sob o

império de tais pensamentos, evoquei meu Espírito

protetor, que foi um dos meus parentes próximos e se

chamava Mardoqueu R... Eis as perguntas que lhe

dirigi e as respostas dadas por ele, etc....

 

1. ʒ Em todas as comunicações feitas à Sociedade

Parisiense de Estudos Espíritas, cita-se Jesus como

sendo o que ensinou a mais bela moral. Que devo

pensar disto?

ʒ Sim. O Cristo foi o iniciador da moral mais

pura, a mais sublime: a moral evangélica cristã, que

deve renovar o mundo, reaproximar os homens e os

tornar a todos irmãos; a moral que deve fazer jorrar

de todos os corações humanos a caridade, o amor ao

próximo; que deve criar entre todos os homens uma

solidariedade comum; a moral, enfim, que deve

transfigurar a Terra e dela fazer uma morada para

Espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do

progresso, à qual está submetida a Natureza, que se

GRUPO MARCOS

24



realiza; e o Espiritismo é uma das forças vivas de que

Deus se serve para propiciar o adiantamento da

Humanidade na via do progresso moral. São

chegados os tempos em que as ideias morais devem

desenvolver-se para realizar o progresso que está nos

desígnios de Deus. Elas devem seguir a mesma rota

que as ideias de liberdade percorreram e das quais

eram precursoras. Mas não se deve crer que esse

desenvolvimento se faça sem lutas. Não. Para chegar

à maturidade, elas necessitam de abalos e discussões,

a fim de que atraiam a atenção das massas; mas, uma

vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral

sensibilizarão os Espíritos, e eles aplicar-se-ão a uma

ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre

as portas da felicidade eterna.

Deus é único, e Moisés é o Espírito que Deus

enviou em missão para se fazer conhecer, não só aos

hebreus, mas também aos povos pagãos. O povo

hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para

fazer sua revelação, através de Moisés e dos profetas,

e as vicissitudes desse povo tão admirável eram feitas

para ferir os olhos e fazer cair o véu que aos homens

ocultava a Divindade.

2. ʒ Em que, pois, a moral de Moisés é inferior à

do Cristo?

ʒ A moral de Moisés era apropriada ao estado de

adiantamento em que se achavam os povos que ela

estava destinada a regenerar. Esses povos, meio

selvagens quanto ao aperfeiçoamento de sua alma,

não teriam compreendido que se pudesse adorar

Deus de outra maneira senão pelos holocaustos, nem

que era preciso perdoar a um inimigo. Sua
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inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e

mesmo das artes e das ciências, estava muito atrasada

em moralidade e não se teria convertido sob o

império de uma religião inteiramente espiritual. Era-

lhes necessária uma representação semimaterial, tal

qual oferecia, então, a religião hebraica. É assim que

os holocaustos lhes falavam aos sentidos, enquanto a

ideia de Deus lhes falava ao espírito.

Os mandamentos de Deus recebidos por Moisés

trazem o germe da moral cristã mais ampla, mas os

comentários da Bíblia estreitavam o sentido, porque,

se fosse posta em prática em toda a sua pureza, não

teria sido então compreendida. Mas os dez

mandamentos de Deus nem por isso deixaram de

estabelecer-se como o brilhante frontispício, como o

farol que deveria iluminar a Humanidade na rota que

ela tinha a percorrer. Foi Moisés que abriu o

caminho; Jesus continuou a obra; o Espiritismo a

acabará.

3. ʒ O sábado é um dia consagrado?

ʒ Sim. O sábado é um dia consagrado ao

repouso, à prece. É o emblema da felicidade eterna, a

que aspiram todos os Espíritos e à qual eles só

chegarão depois de se haverem aperfeiçoado pelo

trabalho e se despojado, pelas encarnações, de todas

as impurezas do coração humano.

4. ʒ Que motivo, então, levou cada seita a

consagrar um dia diferente?

ʒ Cada seita, é verdade, consagrou um dia

diferente, mas isto não é um motivo de

inconformação. Deus aceita as preces e as formas de

cada religião, desde que os atos correspondam aos
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ensinos. Seja qual for a forma sob a qual Deus é

invocado, a prece lhe é agradável, se a intenção

for pura.

5. ʒ Pode-se esperar o estabelecimento de uma

religião universal?

ʒ Não. Não em nosso planeta, ou, pelo menos,

não antes que ele tenha feito progressos que muitos

milhares de gerações nem mesmo verão.

— MARDOQUEU R..
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O primeiro mandamento de Moisés refere-se a Deus, ao

reconhecimento do Deus único. O segundo, refere-se

a forma de se relacionar com Ele. Nos dois últimos

mandamentos Moisés ensina a como lidar com o desejo. Não

desejar a mulher do próximo, não invejar o que pertence a outro,

seja casa, animais, riquezas.

Sabemos, hoje, que o desejo adoecido é a fonte das desordens

sociais no mundo. Os crimes, grande parte das doenças, a miséria

social e as doenças da alma nascem e se fortalecem de desejos

descontrolados. Moisés sabia disso? Mais do que eu e você, mais

do que os cientistas da atualidade. Como pode isso acontecer?

Moisés foi iniciado no Egito e os verdadeiros sábios, de todos os

tempos, além de compreenderem, viveram em si as Leis do

universo em cada circunstância de suas vidas.

OS DEZ MANDAMENTOS

I. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito,

da casa da servidão. Não tereis, diante de mim, outros

deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida,

nem figura alguma do que está em cima do céu, nem

embaixo na Terra, nem do que quer que esteja nas
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águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes

prestareis culto soberano.

II. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor,

vosso Deus.

III. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado.

IV. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de

viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso

Deus vos dará.

V. Não mateis.

VI. Não cometais adultério.

VII. Não roubeis.

VIII. Não presteis testemunho falso contra o vosso

próximo.

IX. Não desejeis a mulher do vosso próximo.

X. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu

servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu

asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam.
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Q ue Deus nos abençoe neste instante em que temos a

oportunidade de falarmos em nome do Mestre, que

é todo amor e todo luz, que poderosamente conduz

a humanidade que teima em seguir os caminhos

tenebrosos da iniquidade, da materialidade doentia, ignorando que

um abismo de dor está à sua frente, esquecendo-se da mensagem

suave e doce daquele que se permitiu ser crucificado com a espe‐

rança de converter os corações mais endurecidos.

Sejamos nós, cada um de nós, aqueles que compõem o grupo

dos seguidores do Cordeiro crucificado. Aprendendo a cada dia as

lições da renúncia, aceitando as dores que regeneram e, acima de

tudo, caminhando com a própria cruz em direção ao Mais Alto

para que consigamos nos tornar discípulos do Amor e da Bondade

deste mundo.

Iniciemos, minha filha.

Muito obrigada pela sua presença hoje. A nossa pergunta hoje é: qual

o principal obstáculo que precisamos vencer para alcançar a consci‐

ência da imortalidade?

Do ponto de vista externo, a materialidade, as paixões que vos
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atormentam e que vos avassalam, que vos tornam escravos adora‐

dores de estúpidos ídolos: da sensualidade doentia, de modelos

artificiais e falseados com o propósito de induzir vossas mentes

animalizadas distraindo-vos do Mais Alto.

Contudo, há uma dimensão mais profunda que podereis mobi‐

lizar, mas que permanece praticamente inativa, porque está

desprezada. Todos vós possuís em vosso ser uma dimensão crística

relegada ao abandono, mas que é possível acordá-la, que é possível

alimentá-la. E essa esfera interior poderá vos dar força e compre‐

ensão para que possais conceber a si mesmos como seres imortais.

Perguntareis, então: como realizar tal feito? Acima de tudo, é

necessário entender, como contam tantas obras da literatura reli‐

giosa, que é necessário enfrentar uma batalha. Podeis refletir sobre

os ensinos antigos do Hinduísmo, a Canção Divina, em que o

jovem Arjuna é concitado a batalha terrível: a assassinar aqueles

que lhe são familiares, que nada mais são do que as paixões inferi‐

ores, porque elas passam a compor a verdadeira família íntima do

espírito viciado na materialidade. São sentimentos tão familiares,

que desfazer-se deles é como se fosse matar um parente. O Cristo

foi mais direto, ao dizer “é preciso que vos purifiqueis com o fogo”.

Ele veio lançar o fogo purificador no mundo.

Seja que imagem adoteis, é preciso entender que para a vossa

dimensão superior assumir o comando do vosso ser com impulsos

poderosos e elevados, é necessário enfrentar essa batalha. É neces‐

sário, com muita firmeza, querer despertar. Estamos falando de

um processo que precisar ser conduzido com toda a firmeza,

porque tereis que matar, tereis que estrangular as vossas paixões

infelizes. Tereis de usar de vossa divina agressividade para

aniquilar esses impulsos malignos que destroem a seiva pura que o

Cristo envia a partir dessa dimensão superior que todos vós

possuís.

Aqui está o cenário de batalha, em que de um lado as vossas
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potencialidades divinas se colocam e entre a vossa consciência e

elas, estão as vossas tão familiares paixões infelizes. Estais

dispostos a beber o cálice? Indaga o nosso Mestre aos seus jovens

discípulos. Esse é o cálice, porque é uma luta amarga, é uma luta

solitária, é uma luta tenebrosa e, ao mesmo tempo, sem testemu‐

nhas objetivas. Apenas assim, meus amigos e minhas amigas, tereis

uma consciência superior imortal ou da imortalidade. Imagineis

sempre que essas paixões podem vos dominar e vos levar ao

abismo secular de dores inimagináveis.

É preciso a vossa firmeza. É preciso entender que esses obstá‐

culos são forças vivas que devem ser dominadas. Não podeis

encontrar o Cristo cedendo ao domínio delas. Seu domínio é secu‐

lar, por isso, não podereis vencer sozinhos essa batalha. Não vos

atrevais arrogantemente a sair em disparada, loucamente,

achando-se poderosos. Como mostra o livro hindu, vencereis a

batalha apenas se tiverdes orientação divina. É preciso a coragem

de enfrentá-los, mas, igualmente, necessário é a submissão aos

conselhos do Mais Alto. Por isso, o símbolo do Cordeiro, porque é

alguém que ensina a ser obediente, por isso o símbolo da cruz,

porque a cruz é o enfrentamento da batalha. Precisareis, pois, ao

mesmo tempo, ser o guerreiro destemido e o servo submisso.

Ser aquele disposto a tudo enfrentar, mas, também, a tudo

obedecer. Por isso, o Cristo deixou tão claro para todos nós:

estarei sempre convosco nesta batalha íntima da purificação.

Precisais, jovens queridos, da companhia do Cristo represen‐

tada objetivamente por vossos anjos guardiões. Não penseis que o

movimento espírita estará qualificado para vos orientar nesse

processo interior. Buscai o Cristo, buscai Kardec, buscai a ajuda de

vossos guias, porque essa batalha se estenderá por muitos dias, por

mil dias, em que vossas mentes terão que sentir o gosto amargo

que liberta, em que tereis que renunciar tantas vezes, em que a

verdadeira vitória virá sempre como uma aparente derrota,
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porque os cristãos são os vencedores que aparentemente

perdem. Assim foi com o Mestre: Ele venceu o mundo, mas,

aparentemente, aos olhos do mundo, Ele foi um derrotado.

Digamos, portanto, que apenas com um compromisso

profundo, com a submissão extrema às vozes do Mais Alto, a

moral verdadeira do Mestre, podereis vencer essa batalha. A

submissão é a regra inviolável, a ação destemida é o caminho

inequívoco para todos aqueles que querem, ainda na matéria,

sentirem-se plenamente imortais. Paulo de Tarso assim o fez.

Personalidade poderosa, submissão plena, às vozes do Cristo e de

Estêvão. Allan Kardec, o grande representante do Cristo no

planeta, submete-se às disciplinas mais austeras, a solidão que

poderia ter enrijecido seu coração, mas que o elevou, obedecendo

às ordens do Mestre.

Sejamos nós, na carne ou fora dela, os aprendizes do Cordeiro

crucificado, para que, utilizando as mesmas armas, por meio da

crucificação que eleva, cheguemos a esta consciência plena. Não há

tesouro maior, não há conquista mais nobre, não há alegria mais

plena que saber-se imortal sentindo-se vinculado ao Cristo.

Paz,

do vosso amigo de trabalho,

Léon Denis.
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A arte nos permite ter um contato especial com a forma

de compreender o mundo e as pessoas de diferentes

épocas, ampliando nossa percepção emocional.

Como você acha que foi a cena do encontro de Jesus e os discí‐

pulos com a mulher cananeia? Como você desenharia e pintaria

essa cena? De forma simples e direta vamos explorar a compre‐

ensão e as diferenças de como essa cena foi pintada em três

momentos diferentes da história. É preciso sua participação: feche

os olhos, ouça ou relembre a história desse encontro. Imagina as

expressões faciais, os gestos corporais.

Observe agora como outros expressaram essa experiência.

A ilustração abaixo é do manuscrito francês Très Riches Heures du

Duc de Berry (as riquíssimas horas de Duque de Berry), o docu‐

mento mais bem preservado do período gótico internacional.

Ele data de 1412, chama-se o livro das horas por sua finalidade:

auxiliar nas orações diários que tinha horas pré-determinadas.

Observe como o autor dividiu a narrativa em dois momentos.

O do apelo ignorado da mulher cananeia e a representação de sua

filha e um segundo momento no qual Jesus atende o apelo da mãe.
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Em estilo clássico, o pintor francês Jean Germain Drouais (1763 –

1788), elabora sua expressão do encontro de Jesus e da mulher

cananita. A pintura chama-se A Mulher Cananita aos Pés do

Cristo.

Destaca o autor, a postura emocional da mulher, o escândalo,

para os outros, da abordagem dela - observe as pessoas ao redor,

que observam a cena - e o próprio apó´sstolo que pede ao Mestre

dispensá-la.

As cores, as formas humanas definem claramente a diferença

entre o gótico e o clássico.

IMORTALIDADE

37



GRUPO MARCOS

38



Como cada pintura toca sua emoção? É importante sentir. Como

você retrataria essa mulher que se torna símbolo de grandeza

espiritual?
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Léon Denis compartilha conosco não apenas seu saber sobre as

experiências que comprovam a imortalidade e a reencarnação, mas

que forma viva e interessante suas próprias experiencias com

comunicação mediúnicas e com as técnicas de regressão de memó‐

ria. Um livro curto, mas repleto de informações interessantes para

os que não temem as reflexões espíritas aplicadas a própria vida.

Baixar o Livro em Autores Espíritas Clássicos
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G rupo Marcos é um grupo de amigos: encarnados e

desencarnados, jovens e adultos, estudiosos e aprendi‐

zes, que se propõe a ser uma união de laços cristãos.

O nome Marcos – o nome-símbolo do grupo – é em home‐

nagem a uma encarnação de Eurípedes Barsanulfo, nosso dirigente

espiritual, que ocorreu à época do Cristo.

Marcos foi um essênio que se tornou verdadeiro cristão. Essa

história você pode conhecer no livro A Grande Espera, da Editora

IDE (Instituto de Difusão Espírita).

NOSSOS PRINCÍPIOS

1. Todos os produtos do Grupo Marcos (livros, cursos, programas

de áudio, mensagens mediúnicas etc.) são colocados à disposição

gratuitamente em nosso site www.grupomarcos.com.br, sendo

previamente autorizado imprimir, copiar e divulgar.

2. As produções (mediúnicas ou não) levam apenas o nome

Marcos e dos amigos espirituais, quando for o caso;

3. Para colaborar conosco ou caso você queria nossa ajuda,

basta nos contatar;

4. Nosso maior compromisso é com a coerência, o estudo e

divulgação da obra de Allan Kardec. Dentre elas, a Codificação e a
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Revista Espírita são as principais obras que norteiam o nosso

trabalho;

5. Nosso compromisso específico é com a formação da Nova

Geração, sem excluir ninguém de nossas atividades;

6. Nos propomos a produzir livros e programas de vídeo e

áudio, ter encontros de estudo, presencial e virtual, de modo a

colaborar com o movimento espírita.

NOSSOS CONTATOS

contatogrupomarcos@gmail.com

www.grupomarcos.com.br
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