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Oração Inicial:
<_Alves_> Pai amado. Senhor de nossas vidas. Estamos neste
ambiente virtual, reunidos em nome de nosso mestre Jesus, para
aprendermos um pouco mais sobre as lições de amor deixadas por
nosso irmão maior. Pedimos, Senhor, a Tua benção e a Tua proteção
para que sejamos envolvidos por teus Mensageiros de Luz nos dando
as condições necessárias ao nosso aprendizado.
Que possamos aproveitar ao máximo as lições que vamos receber e ao
sairmos deste ambiente virtual possamos estar mais equilibrados e
mais cientes de nossas responsabilidades perante as tuas leis.
Sê conosco, Pai, agora e sempre. Que assim seja. (t)
Considerações Iniciais do Palestrante:
<S_ergio> Obrigado e muito boa noite a todos.
Que Jesus nos abençoe e que esta que reunião possa atingir os seus
propósitos de esclarecimento e aprendizado para todos nós.
Sou colaborador do canal, do Rio de Janeiro, e é com grande
alegria que estamos aqui para dividir essas reflexões.
Não apenas os seres inteligentes da Criação, nós, espíritos,
estamos sujeitos à lei do progresso e à evolução. Tudo o que
existe na Natureza está sob o império desta lei sábia e soberana
de Deus. Assim, a Terra, como todos os incontáveis mundos
destinados à habitação dos espíritos, progride física e
moralmente. Fisicamente, pela transformação dos seus elementos, da
matéria que a constitui, em suas inúmeras expressões; moralmente,
pela depuração dos espíritos que formam a sua humanidade encarnada
e desencarnada. De duas maneiras pode se operar esse progresso:
de maneira lenta e gradual, quase imperceptível a curto prazo ou
através de mudanças bruscas, que possibilitam uma ascensão mais
rápida.
Do ponto de vista físico, a Terra já passou por grandes
cataclismos, que foram a tornando cada vez mais propicia à vida na
sua superfície.
Do ponto de vista material, o bem-estar da humanidade tem
progredido podemos dizer até que bem rapidamente com novas
invenções, novas descobertas com corpos humanos cada vez mais
perfeitos. Resta-lhe, porém, acelerar o progresso moral, fazendo
reinar a caridade, a fraternidade e a solidariedade. São esses os
tempos que hão chegado. "São chegados os tempos" deve ser
entendido como a chegada da época determinada por Deus para a
Terra subir um degrau na escala dos mundos. Não através de
acontecimentos sobrenaturais, que subvertem as leis da Natureza,
como acreditam algumas correntes místicas. Mas dando-se
cumprimento às Leis Naturais. Os tempos chegados não são, porém,
de mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, povo
ou raça, como explica Kardec os tempos chegados são de mudanças na

ordem moral de toda a Terra, de uma transformação planetária, que
estabelecerá uma nova ordem de coisas. Desaparecerá o mundo velho
e surgirá um novo mundo. Este mundo velho apenas restará na
História, como hoje o temos os tempos da Idade Média.
O mundo novo terá de ser formado por espíritos mais depurados,
portadores de idéias e sentimentos mais elevados do que os da
atual geração. Como disse Kardec, "hoje, não são mais as entranhas
do planeta que se agitam: são as da Humanidade".
Mas, uma mudança tão radical como a que se está elaborando, não
pode se realizar sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de
idéias. Desse conflito forçosamente se originarão passageiras
perturbações, Toda essa turbulência por que passa o Planeta faz
parte desse processo transformação. Deus permite que assim
aconteça para uma evolução mais rápida. Serve como despertamento
para a maioria, ainda presa a valores materiais e impregnada de
orgulho e egoísmo.
Os chamados flagelos destruidores propiciam um movimento mais
intenso entre o mundo corporal e o espiritual, acelerando a troca
entre espíritos encarnados e desencarnados.
Todavia, não será apenas por meio de cataclismos que surgirá a
geração nova. Nem por meio de cometas ou planetas que passarão
pela Terra e arrebatarão os espíritos que não se adaptarem à nova
ordem. A atual geração desaparecerá gradualmente, surgindo à nova
sem que haja uma mudança na ordem natural das coisas.
Espíritos que aqui vinham reencarnando e que não se mostrarem
receptivos aos novos tempos, não mais tornarão a reencarnar no
Planeta. Cada criança que nascer trará um espírito mais adiantado
e propenso ao bem, em vez de um espírito atrasado com inclinações
para a prática do mal.
Espíritos que ainda se dedicam à prática do mal e cuja permanência
ocasionaria perturbação e obstáculo ao progresso
Serão atraídos para mundos cuja sintonia vibratória se identifique
com as suas emigrarão para mundos inferiores, compatíveis com seu
nível de evolução moral, como aconteceu outrora com os espíritos
vindos de Capela, ou então reencarnarão em raças terrestres
atrasadas, cujo grau evolutivo equivale ao desses mundos
inferiores O Espiritismo pode dar uma grande e decisiva
contribuição para esse processo de transformação, revelando a
realidade, até então oculta, acerca do mundo espiritual e
mostrando ao homem o seu verdadeiro papel na obra da criação.
Revelando a sua natureza espiritual, de onde o homem vem, para
onde vai e por que está na Terra, Mostra que a sua existência não
está limitada a um período transitório, mas que continua após a
morte do corpo físico, no mundo espiritual.
Se antes nada fora e se nada seria no futuro, em que lhe
interessaria o progresso da humanidade, se tudo ficaria perdido
para sempre? O Espiritismo abre à humanidade o caminho da sua
transformação e lhe faz descortinar o futuro que trabalhando por
todos está trabalhando para si mesmo e que as gerações e os homens
do futuro serão as mesmas do passado Enfim, que a transformação da
humanidade também lhe interessa, pois a ela retornará. (t)
Perguntas/Respostas:

<_Alves_> [01] <[^Brisa^]> Assim, me contaram que logo vai haver
um tipo de "seleção" e que a terra será destruída... ai os que não
evoluíram muito bem, vão ficar numa esfera semelhante a terra, e
outros irão para uma mais evoluída.. É assim mesmo ou outra forma?
<S_ergio> A Terra não será destruída. O processo de seleção será
feito de maneira natural, através da migração dos espíritos.
Esse movimento de chegada e partida coletiva de espíritos
é determinado pela sabedoria divina com a finalidade de acelerar a
renovação da população do Planeta, introduzindo elementos
espirituais mais depurados.
Não faria sentido, depois da evolução por que já passou o planeta
e sua humanidade ser destruído.
Os que não acompanharem essa mudança serão emigrados para mundos
semelhantes ao estado atual da Terra, de provas e expiações. (t)
<_Alves_> [02] <[^Brisa^]> O que são Flagelos Destruidores?
<BabiEspirita> então esses flagelos têm uma missão importante?
<S_ergio> A destruição é uma das leis da natureza é preciso para
trazer o progresso de modo mais rápido.
É necessária para a regeneração moral dos espíritos Flagelos
Destruidores são os acontecimentos que trazem grande comoção,
provocam desencarnações coletivas. O homem, vendo a coisa
unicamente do ponto de vista pessoal não percebe a sua utilidade a
longo prazo. Muitas vezes, mudam as condições de uma região faz
com que o homem aperfeiçoe as ciências, buscando encontrar formas
de minorar os seus efeitos. São leis de Deus e, como tais, têm uma
finalidade, pois Deus não faz nada inútil.
Como o planeta é destinado a espíritos ainda sujeitos a provas e
expiações, esses flagelos servem também como instrumento de
resgates, impulsionando a humanidade á transformação moral. (t)
<_Alves_> [03] <BabiEspirita> O presidente Bush pode ser
considerado um flagelo?
<S_ergio> Bem, esta é uma questão que envolve outros campos de
entendimento envolvendo pontos de vista sob a ótica política
econômica, etc.
É claro que da lei de causa e efeito ninguém escapa e todos terão
de arcar com as conseqüências de seus atos.
A guerra é um dos flagelos destruidores de que falamos são
atraídos para estes lugares onde predomina a violência espíritos
que necessitam vivenciar uma experiência nesse meio e, em muitos
casos, que precisam desencarnar de modo violento, para se
reequilibrarem perante a Lei Maior.
No entanto, Deus não outorga a ninguém o papel de substituí-lo no
cumprimento de suas leis.
O agente do escândalo age por conta própria e por ele responderá,
independente do ofendido necessitar passar pela prova.
O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem venha o
escândalo, ensinou Jesus. (t)

<_Alves_> [04] <BabiEspirita> Mas a atual geração não deixará
heranças negativas?
<S_ergio> A herança negativa que a atual geração deixará
é a situação do planeta a violência, o egoísmo. São provas que a
nova geração terá de enfrentar e superar, para que o planeta possa
subir um degrau na hierarquia dos mundos. (t)
<_Alves_> [05] <BabiEspirita> O que se sabe sobre o planeta que
irão os espíritos ruins? Como está hoje Capela? Alguém tem
notícias?
<S_ergio> Nada se sabe a respeito do ou dos planetas para onde
serão emigrados esses espíritos. Como dissemos, será para um
planeta compatível com as suas vibrações ainda eivadas de fluidos
densos, resultantes do seu estado moral.
Quanto ao planeta Capela, o que sabemos é que à época em que houve
a migração de espíritos a que nos referimos, tinha se elevado na
categoria dos mundos.
Hoje, possivelmente, esteja numa categoria acima, resultado do
progresso que tenha sido realizado por sua humanidade. No entanto,
não conhecemos informações a respeito. (t)
<_Alves_> [06] <[^Brisa^]> A Terra é um mundo de expiação, de
passagem (seleção)?
<S_ergio> A Terra está classificada como mundo de expiações e
provas, destinado a espíritos ainda persistentes na prática do
mal. Excetos os mundos celestiais, habitados por espíritos que se
encontram em seu estado definitivo, que já completaram sua
carreira evolução, todos os mundos destinados à habitação de
espíritos em evolução são habitações passageiras desses espíritos,
que aí permanecem até progredirem o suficiente para se elevarem
a mundos mais adiantados. (t)
<_Alves_> [07] <_Alves> Sérgio, há na literatura espiritualista o
relato de crianças nascendo com uma vibração energética muito
superior à normalmente encontrada nos atualmente encarnados. Elas
foram chamadas de "crianças índigo", devido ao tom azulado de suas
auras. Você sabe a respeito? São elas evidência desses "tempos"?
<S_ergio> Entendemos que sim. Essas crianças trazem espíritos mais
adiantados portadores de valores morais e intelectuais mais
desenvolvidos. Há pesquisadores se dedicando ao estudo deste tema,
que ainda não podemos considerar como totalmente esclarecido. (t)
<_Alves_> [08] <BabiEspirita> Quantas classificações de evolução
dos planetas existem?
<S_ergio> Os Espíritos classificaram os planetas em cinco
categorias: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações

dos espíritos; mundos de provas e expiações, onde há prevalência
do mal; mundos de regeneração, onde o bem se equilibra com o mal;
mundos ditosos, onde prevalece o bem e o mal já quase não existe e
mundos celestiais, onde há apenas o bem, habitação dos espíritos
puros. (t)
<_Alves_> (09] Sérgio, as novas técnicas científicas de mapeamento
de genes, clonagem, alimentos trangênicos, etc fazem parte deste
processo de evolução?
<S_ergio> Sem dúvida, Alves. Faz parte do progresso científico,
intelectual, que avança à medida que o homem se moraliza.
Conforme cresce espiritualmente, o homem vai adquirindo novos
meios de tornar a vida material mais confortável, reduzindo as
possibilidades de enfermidades e aumentando os mecanismos de cura.
(t)
<_Alves_> (09] <air[away]> O que vocês acharam da aprovação da lei
que permite o estudo de células-tronco embrionárias?
<S_ergio> O Espiritismo ainda não tem uma posição definida a
respeito do tema. A grande questão é saber se a um embrião
congelado está ligado um espírito Esse tipo de determinação ainda
está distante de ser alcançada. Os pesquisadores ainda estão
carentes de instrumento instrumentos que possam ajudar na
elucidação dessa dúvida. (t)
<_Alves_> [10] (última) <air[away]> e não é possível perguntar a
uma entidade desencarnada se há um espírito ligado a um embrião
congelado?
<S_ergio> É preciso entender que os espíritos desencarnados
não são detentores de todo o conhecimento nem todos os desígnios
de Deus são dados a conhecer a espíritos ainda em evolução. O que
podemos ter certeza é que a Espiritualidade Superior está
acompanhando o desenvolvimento da questão e somente permitirá uma
solução que não contrarie as leis de Deus. (t)
Considerações finais do palestrante:
<S_ergio> Amigos, foi uma grande satisfação participar desta
reunião. Esperamos poder ter contribuído.
Vamos refletir bastante sobre esse momento da nossa trajetória
evolutiva em que nosso Planeta passa por momentos decisivos.
Que Jesus continue nos iluminando e que possamos contribuir para
que os novos tempos cheguem mais rapidamente possível e com menos
dor e sofrimento. Muito obrigado a todos. (t)
Oração Final:

<_Alves_> Agradecemos a todos pela participação, aos bons
Espíritos pelo auxílio e, principalmente, a Deus, por ter nos
permitido compartilhar deste momento de aprendizado, que nos
levará a reflexões.
Que nosso pai amado nos abençoe, agora e sempre. (t)

