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Uma nova edição a cada última quinta-feira do mês.

Uma nova edição a cada última quinta-feira do mês.

Paz aos homens
de boa vontade

Revista Espírita - Jornal de estudos psicológicos
1863 > Fevereiro > Dissertações espíritas
Paz aos homens de boa vontade

(Poitiers, reunião preparatória de operários espíritas - Médium: Sr. X...)

Opcao 1 - sem links só PDF
https://app.rdstation.com.br/email/1489176/novo/co
Meus caros amigos, a vida é curta. Grande
é o que a precede e o que

a sucede. Nada acontece senão pela vontade de Deus. Nada é, portanto,

Opção 2 - com links e PDF
https://app.rdstation.com.br/email/1475993/novo/co

senão legítima e alta justiça. Vossa miséria,
quando vos aperta, é um mal
https://app.rdstation.com.br/email/1475993/novo/co
merecido, uma punição, não tenhais dúvida, de faltas anteriores. Encarai-a

bravamente e levai os olhos ao alto com resignação. A bênção e o alívio descerão.
Por vezes vossos pesares são a prova pedida pelo vosso Espírito, por vosso
Espírito desejoso de chegar prontamente ao objetivo final, sempre entrevisto
no estado de não encarnado.
No momento em que o mundo se agita e sofre, em que as sociedades, em
busca do que é verdadeiro, se contorce num parto laborioso, Deus permite
que o Espiritismo, isto é, um raio da eterna verdade, desça das altas regiões
e vos esclareça. Nosso objetivo é mostrar-vos o caminho, mas deixar-vos a
liberdade, isto é, o mérito e o demérito de vossas ações. Escutai-nos, pois, e
ficai certos de que a vossa felicidade é para nós uma viva preocupação. Se
soubésseis quanto vossas más ações nos afligem; quanto os vossos esforços
para a lei de Deus nos enchem de alegria!
O Senhor nos disse: “Servidores do meu império, apóstolos dedicados da minha
lei, a todos levai a minha palavra; a todos explicai que a vida eterna será a dos
que praticam o Evangelho; a todos os homens fazei entender que o bem, o belo,
o grande, degraus de minha eternidade, estão contidos numa palavra: Amor.”
O Senhor nos disse: “Espíritos velozes, correi a todos: aos mais infelizes e aos
mais felizes; do rei ao artesão; do fariseu ao que se queima em fé ardente”. E
nós vamos a todos os lados e gritamos aos infelizes: resignação; aos felizes:
caridade, humildade; aos reis: amor aos povos; ao artesão: respeito à lei!
Meus amigos, no dia em que fizerdes mais que nos escutar, isto é,
no dia em que praticardes os preceitos, não mais egoísmo, não mais inveja.
Partindo daí, não mais misérias, não mais esse luxo que é o verme que rói as
sociedades e as destrói; não mais esses erros morais que perturbam as
consciências; não mais revoluções, não mais sangue! Não mais esse triste
preconceito que fez com que por muito tempo se acreditasse, nas famílias
principescas, que o povo era uma coisa que lhes pertencia e que elas tinham
um sangue diferente do sangue do povo. Nada além da felicidade!
Vossos governos serão bons, porque governantes e governados terão
tirado proveito do Espiritismo. As Ciências e as Artes, levadas nas asas da
divina caridade, elevar-se-ão a uma altura que não suspeitais. Vosso clima,
saneado pelos trabalhos agrícolas; vossas colheitas mais abundantes; as
palavras tão profundas de igualdade e fraternidade enfim interpretadas sem
que ninguém sonhe despojar aquele que possui, realizarão, vo-lo afirmo, as
promessas do vosso Deus.
“Paz, disse o seu Cristo, aos homens de boa vontade!” Não tivestes a paz
porque não tivestes a boa vontade. A boa vontade, tanto para os pobres
quanto para os ricos, chama-se caridade. Há caridade moral, como há
caridade material, e não a tivestes, e o pobre foi tão culpado quanto o rico!

Escutai-me bem: Crede e amai!
Amai: Muito será perdoado a quem muito amou.
Crede: A fé transporta montanhas.
Prudência e doçura no apostolado novo:
Vossa melhor prédica será o bom exemplo.
Lamentai os cegos:
os que não querem ver a luz.
Lamentai, mas não censureis.
Orai, meus amigos, e a bênção de Deus será com as vossas almas. O facho
da vida irradia; em todos os lados do horizonte acendem-se faróis; a
tempestade vai sacudir e talvez quebrar os barcos! Mas o piloto que sobre a
vaga furiosa olhar sempre o farol, chegará à praia e o Senhor lhe dirá: “Paz

aos homens de boa vontade; sê bendito, tu que amaste; sê
feliz, pois trabalhaste pela felicidade de outrem. Meu filho, a cada
um segundo suas obras!”
F. D. Antigo magistrado

Amigos! Espero que tenham gostado do
texto que separamos para vocês neste mês.
Cosme Massi e IDEAK
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Vídeos com explicações sobre as obras
de KARDEC, Espiritismo e Filosofia você
só encontra no KardecPlay. Canal de vídeos
que te ajuda a estudar mais e melhor os
textos de Allan Kardec!
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LANÇAMENTO: O Livro dos Médiuns
Em 3 vídeoaulas, Cosme Massi explica a ordem didática
de "O Livro dos Médiuns" e a prática da mediunidade.
Aborda temas como o papel do anjo guardião na prática
mediúnica e quais os tipos de médiuns e mediunidade.

AULA 1
PARTE 1

O Livro dos
Médiuns: introdução
e ordem didática
Assistir agora >

AULA 2
PARTE 2

O Livro dos
Médiuns: noções
preliminares
Assistir agora >

AULA 3
PARTE 3

O Livro dos Médiuns:
das manifestações
espíritas
Assistir agora >

N OVI DAD ES EM L IVROS

L A N Ç A M E N TO !
Os Espíritos e os Homens
de Cosme Massi

Os quatro personagens: Renê, Max, Ana e Paulo,

Novo!

encontram-se novamente na Estância do Pensar
para a continuação dos diálogos filosóficos em
torno do pensamento e da obra de Allan Kardec.

Ver Livro >

L A N Ç A M E N TO !
Kardec para Mulheres
Novo!

de Rosana Voigt Silveira

O que o Espiritismo tem a dizer e a
contribuir para o universo feminino.
Este livro é uma coletânea dos principais textos e
pensamentos de Allan Kardec sobre as Mulheres.

Ver Livro >

CONH EÇA O ID EA K

Todos os nossos produtos são criados para estudiosos da

Divulgação Espírita Allan Kardec). Acreditamos que a
Equipe KARDEC Books

Para cumprir seus objetivos,
o IDEAK desenvolve os
seguintes projetos:

www.kardecpedia.com
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Moral e o Conhecimento Espírita podem mudar o mundo.

www.kardecplay.com

Espero que tenha gostado. Anote na agenda:
Toda última quinta-feira do mês tem KARDEC News.
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são destinados ao Instituto IDEAK (Instituto de

PRO
JE

de Allan Kardec. Todos os valores arrecadados
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Filosofia Espírita e baseiam-se nas obras e pensamento

AK

