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Organizadores da Palestra:
Moderador: "Rafaielo" (nick: [Moderador])
"Médium digitador": "Carlos Feitosa" (nick: cfeitosa)
Oração Inicial:
<Wania> Jesus amigo, mais uma vez rogamos ao Teu coração generoso
o sustento de todos nós, na tarefa que estamos iniciando. Inspire
o companheiro cfeitosa, que conduzirá a palestra da noite. Que os
teus mensageiros da Paz e da harmonia pacifiquem nossos corações,
permitindo-nos aproveitar o estudo de hoje. Fica conosco agora e
sempre. Que assim seja! (t)
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Considerações Iniciais do Palestrante:
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<cfeitosa> Boa noite irmãos queridos. Desculpe a demora.
Inicialmente desejamos agradecer a Deus nosso Pai e a Jesus nosso
irmão maior, por esta oportunidade de estar aqui no IRC, depois de
um tempo ausente, por vários problemas.
Como adorar a Deus?
Acredito seja uma boa reflexão para todos nós nos dias de hoje. Já
que estamos atravessando períodos de tantos conflitos e lutas. Na
questão 649 de O Livro dos Espíritos, encontramos a orientação que
adorar é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração a alma se
aproxima dEle. Informam, ainda os Espíritos, que a adoração é um
sentimento inato ao homem. E nenhum povo existe desprovido desse
sentimento.
Ao longo de nossa história, desde de épocas mais remotas os homens
construíram templos para adorar a divindade. No dialogo com a
mulher samaritana (João IV: 23) A mulher pergunta a Jesus onde
deveria adorar a Deus? Já que os judeus diziam que só poderia ser
adorado no templo de Jerusalém. E Jesus responde que: em verdade
chegaria o tempo em que o Pai deveria ser adorado em espírito e
verdade. No Evangelho Segundo O Espiritismo, Kardec no cap. XXVII
coloca as narrativas de Mateus, onde constam: que não devemos
adorar a semelhança dos hipócritas, nem dos fariseus. E Doutrina
vem nos alertar para construirmos o nosso templo íntimo. Estas
colocações nos permitem interessantes reflexões de como adorar a
Deus. (t)
Perguntas/Respostas:
<[moderador]> [1] - <_Alves_> Feitosa, Kardec coloca no LE que
adorar a Deus é uma das leis que regem o Universo (Lei de
Adoração). Por que adorar a Deus é tão importante?
<cfeitosa> Entendemos, hoje, que cada vez mais que nos conhecermos
como criaturas e nos colocarmos com parte integrante de um
Universo maravilhosamente criado por Deus, mais devemos buscar
desenvolver em nós o sentimento de adoração. Livre de dogmas,
fantasias e hipocrisias. (t)

<[moderador]> [2] - <_Alves_> E como devemos nos colocar para
fazer esta adoração? De joelhos, deitado, em casa, na rua, na
igreja, no CE?
<cfeitosa> A forma de nos posicionar, não deve ser nossa
preocupação, porém devemos estar atentos para o que trazemos em
nosso interior. Como estamos? Será que já construímos o nosso
templo íntimo? O que desejamos quando nos posicionamos para
adorar? (t)
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<[moderador]> [3] - <_Alves_> Um homem se diz ateu, mas ele está
sempre preocupado com o seu semelhante, ajuda em orfanato como
voluntário, distribui alimentos a mendigos na rua. Outro se diz
cristão, mas somente fica a rezar e quando está com seus
semelhantes é arrogante e prepotente. Quem adora a Deus em
espírito e verdade?
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<cfeitosa> Voltando um pouco a pergunta (2). Lembramos que o
templo publico, seja igrejas ou centros espíritas, devem cada vez
mais assumir o papel de aglutinação de mentes, porém o mais
importante é nosso templo interior. De nada nos adiante estarmos
num templo público, se o nosso não estiver preparado. Por isso,
adorar a Deus não requer estarmos filiados a uma religião, mas
sim, estarmos vivenciando o amor ao próximo que é a melhor maneira
de caminharmos e adorar a Deus. (t)
<[moderador]> [4] - <_Adriana__> Qual a diferença entre amar a
Deus e adorar a Deus?
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<cfeitosa> Na medida que vamos nos descobrindo filhos, seguindo a
orientação de Jesus, revivida pela Doutrina Espírita, mais vamos
aprendendo a ama-LO. Entretanto, uma prova de nosso amor e
etendimento é a nossa posição de adora-LO, elevando nosso padrão
mental na tentativa de estarmos em sintonia com o Seu amor. (t)
<[moderador]> [5] - <[De]> Por que devemos adorar a Deus?
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<cfeitosa> Adorar a Deus, na medida que caminhamos, rumo a
perfeição e ao entendimento, passa a ser um sentimento prazeroso,
sem condições, nem porquês. Passamos adorar em todas as
oportunidades do dia. (t)
<[moderador]> [6] - <_Alves_> Adorar em palavras e tão ou mais
importante que em nossos atos?
<cfeitosa> Na resposta 657 de O Livro dos Espíritos, encontramos a
orientação que, a vida contemplativa é um erro, Já que longe do
contato com o próximo, não cometeríamos o mal, porém eles afirmam
que não fazer o bem já é um mal. Por outro lado, lembram ainda,
que Deus quer que pensemos Nele, mas não só Nele. Assim adorar a
Deus é, segundo a Doutrina Espírita, uma ação e não uma
contemplação. A melhor forma de adorar a Deus é amar o nosso
irmão, esteja ele no estágio evolutivo que estiver. Adorar a Deus
é ser solidário, fraterno, paciente, indulgente para com o nosso
irmão. (t)

<[moderador]> [7] - <FuLaNu> Então o ideal seria substituir a
palavra adorar a Deus por outra que signifique que na verdade
precisamos amar uns aos outros, já que o importante, como visto na
resposta da pergunta 3, é seguir essa máxima?
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<cfeitosa> O Século XX, apesar dos conflitos em que vivemos, nos
trouxe alguns belos exemplos, que por estarem mais perto de nós,
devem ser perseguidos no nosso ideal de reforma íntima. Tivemos
Madre Tereza de Calcutá, que disse que era preciso amar até doer,
e quando o homem leproso, preso a sua casta, recusa o seu
atendimento, e questiona qual o seu deus que permita que ela fosse
atendê-lo ela responde, como muita profundidade: Meu Deus é você.
Tivemos vários outros e muitos no anonimato, ao nosso lado, mas
não podemos esquecer, e para nós isso tem muita importância, pois
de alguma forma travamos contato com ele, me refiro a Chico
Xavier, que nos deu os mais belos exemplos de renuncia e dedicação
ao próximo, demonstrando claramente a melhor forma de adorarmos a
Deus. (t)
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<[moderador]> [8] - <_Alves_> Jesus colocou que "amar a Deus sobre
todas as coisas e ao próximo como a si mesmo" era tudo o que
precisávamos fazer (nisto estava contido todas as leis e
profetas). Dá para fazer um sem o outro? Amar a Deus e odiar meu
irmão ou fazer tudo pelo meu semelhante e tratar a Deus como uma
aberração da criatividade imaginativa do homem?
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<cfeitosa> Na tentativa de reflexão que cada vez mais fazemos,
entendemos que não existe outra forma de adorar a Deus, que não
seja amando ao nosso irmão. Mas, isso não pode ser nenhum ato
desprovido do verdadeiro sentimento, pois de nada valeria,
estaríamos sendo benemerentes e não fraternos e solidário no
sentido amplo das palavras. Se nosso ato seja qual for não estiver
com o propósito de realmente, vivenciarmos o amor, com quanto que
nos possibilite o aprendizado, ainda não será o ideal para nós.
(t)
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<[moderador]> [9] - <Rafaello_> Orar a Deus também é adorá-lo?
<cfeitosa> Eu gosto muito de uma informação, confesso que não sei
a origem, mas que diz, que um preto velho, servidor mais humilde
de mosteiro, ao acordar todas as manhãs, dizia: Pai preto velho
está aqui! Isso a meu ver quer dizer "Me use". Assim toda vez que
oramos no sentido de nos ligarmos a Deus, sem peditórios, ou outro
sentimento mesquinho, estaremos adorando. (t)
<[moderador]> [10] - <[De]> De acordo com a evolução ou com a
ignorância do indivíduo, este adora a Deus de sua forma. Como pode
o ser humano fazer dessa adoração algumas vezes um propulsor para
a guerra?
<cfeitosa> A situação de flagelos que ainda vivenciamos, é uma
prova de que não sabemos ainda adorar a Deus. Ainda estamos presos
as paixões, que nos faz de alguma forma guerrear com os nosso
irmãos, seja qual for a proporção deste combate. Na medida que
vamos entendendo que somos filhos de um Pai soberanamente bom e

justo, entendemos, também, que o nosso semelhante, esteja onde
estiver e em que condições se encontrar, é nosso irmão. Assim
assumimos, perante ao Pai compromissos de solidariedade, de
fraternidade, de caminharmos junto com esse irmão. Que muitas
vezes ficaram na retaguarda, por opções erradas, ou ainda, vítima
de nossos próprios erros. Então adorar a Deus é amar. (t)
<[moderador]> [11] - <_Alves> Adorar é um termo muito combatido no
meio espírita por ser uma palavra muito usada nos meios
evangélicos, mas de pouco resultado prático. Diante disso eu
pergunto, Jesus adorava a Deus? Espírita também "adora"?
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<cfeitosa> Antes de tudo, é bom lembrar que na parte III de “O
Livro dos Espíritos”, temos A Lei de Adoração, como uma lei
natural. O que nós devemos combater é forma de adorar. Conforme
comentamos anteriormente, adorar é uma ação em favor do próximo.
Respeitar toda a criação e admira-la, no sentido de nos sentir
integrados e co-participantes é um sentimento de adoração. (t)
Considerações finais do palestrante:

Oração Final:
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<cfeitosa> Lembramos, concluindo nosso aprendizado conjunto, que
não devemos nos abater por ainda não adorar a Deus em plenitude,
basta que façamos o melhor que estiver ao nosso alcance. Basta que
possamos fazer o melhor no sentido de caminharmos junto a todos
que rodeiam. Um dia faremos as grandes obras e daremos
demonstrações do nosso aprendizado. Que Deus nosso Pai nos abençoe
e que Jesus nos cubra com o Seu manto de Paz. (t)
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<_Adriana__> Deus, Senhor de nossas vidas, Pai que nos desvela em
amor e bondade, nós vos agradecemos o dom da vida, reconhecemos em
Ti toda sua superioridade e perfeição nas leis que nos rodeiam e
que, junto aos teus atributos nos fazem pequeninos tal qual
poeira, ante a Tua Grandeza e Sabedoria! Nós muito Te amamos e
agradecemos pelo tanto de misericórdia que recebemos de Ti, pelo
muito que Tu nos dá sem que sejamos merecedores, pela proteção que
recebemos dos bondosos servidores Seus, pela perfeição da natureza
que nos rodeia pela forma única com a qual Nos criastes e pelo
voto de confiança depositado em cada um de nós, de que chegaremos
à Ti, tb de forma única, pelo esforço próprio, pelas lutas
vencidas, a cada vez que nos reerguemos dos tropeços da vida que
escolhemos ter... Obrigada, Senhor! (t)

