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Organizadores da Palestra:
Moderador: "Marcio Alves" (nick: [Moderador])
"Médium digitador": "Carlos Roberto" (nick: carlosroberto)
Oração Inicial:
<Moderador_> Jesus Amigo, mais uma vez aqui estamos reunidos em
teu nome para o estudo da Doutrina Espírita.
Possamos ser amparados pelos amigos espirituais responsáveis por
esta tarefa e sentir a Tua doce vibração, senhor, em nossos
corações. (t)
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Considerações Iniciais do Palestrante:
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<carlosroberto> Queridos amigos, nos dias de hoje, temos a benção
de compreender melhor a Lei de Deus.
Já vai cada vez mais longe o tempo em que éramos mantidos
propositalmente na ignorância da realidade que nos envolve
espiritualmente. Os ensinos do Mestre Jesus por si falam tudo.
Mas, a misericórdia Divina não descansa.
E nós fomos aquinhoados com a benção do Consolador Prometido que o
próprio Jesus disse que restabeleceria tudo o que ele havia dito.
O Sermão da Montanha são, segundo Gandhi, o mais elevado curso de
ética e de moral que o ser humano já recebeu. Segundo Gandhi, se
todos os outros ensinos espirituais se perdessem, mas se
permanecesse o Sermão da Montanha, nós estaríamos salvos. (t)
Perguntas/Respostas:

<[moderador]> [1] - <Anjinho-20> O que seriam as bem-aventuranças
na visão espírita?
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<carlosroberto> Carlos Torres Pastorino traduz, no volume 2, do
Sabedoria do Evangelho, Felizes ao invés de bem-aventurados. Ora,
o que as bem-aventuranças nos significam para nós? A felicidade
certa nos aguardando na medida em que nos envolvermos
conscientemente com a Lei.
Uma vez dois homens procuraram Gandhi dizendo que queriam fazer a
iniciação com ele. E ele os mandou cortar lenha, lavar latrinas,
varrer quintal. A noite eles estavam exaustos. No segundo dia,
repetiu-se a mesma jornada. Ao final do terceiro dia, intrigados
pelo rumo que as coisas haviam tomado, eles procuraram o Mahatma e
perguntaram: "Mestre, quando é que começa a nossa iniciação?" E,
ele: "Já começou”. E diante do olhar espantado de ambos. E irá
terminar quando vocês fizerem de boa-vontade o que agora estão
fazendo por obrigação. Ambos foram embora.
Isto lembra também o espírito Balthazar, no Centro Espírita Léon
Denis, numa comunicação psicofônica através do Altivo Pamphiro,
presidente do CELD (www.celd.org.br), ele disse que nós
precisamos ver o futuro e perceber que lá está nossa vitória. É
disto que falam as Bem-Aventuranças. Das nossas vitórias certas no
futuro. (t)

<[moderador]> [2] - <Demeure> Porque "As Bem-Aventuranças" foram
dita por Jesus de uma maneira tão difícil de se entender?
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<carlosroberto> Interessante observar que Mateus fala à
individualidade eterna, aos sentimentos mais profundos da alma. Já
Lucas fala das necessidades materiais, falando, portanto com a
personalidade transitória. O que é difícil compreender nas BemAventuranças? Tudo aquilo que foi mal-traduzido. No original
(escrito em hebraico no Toráh) não existem tais dificuldades.
Vamos dar alguns exemplos.
Mat. 5:3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o
Reino dos céus; A tradução aqui não contempla o sentido verdadeiro
do texto, que fala dos que reconhecem sua condição de necessitados
de aprenderem, e que buscam humildemente, mas com muita vontade, o
aprendizado das coisas espirituais. Por isso, Pastorino traduz a
partir dos textos originais, esta passagem como sendo felizes os
mendigos do Espírito, porque deles é o reino dos céus;
Já no versículo seguinte: Mat. 5:4: bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados; Não se faz referência que quem mais
chorar por chorar, mais serão consolados. Fala-se aqui do choro
resultante da luta contra as resistências internas de quem quer se
melhorar sinceramente e tem dificuldade. No versículo Mat: 5:6
bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles
serão fartos; Não está se falando de justiça no aspecto jurídico.
Está se falando de justeza, ou seja, da busca de se ajustar ao
máximo às Leis Divinas, ou seja, a busca da perfeição. Vejamos a
tradução de Pastorino a este respeito. 6 felizes os famintos e
sequiosos de perfeição, porque eles serão satisfeitos; Ainda mais
um: Mat. 5:10: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa
da justiça, porque deles é o Reino dos céus; Não se trata aqui dos
foragidos, e dos justamente incriminados pela lei humana. Está se
falando dos que sofrem por estarem buscando se ajustar às Leis
Divinas, e são perseguidos, por serem incompreendidos em sua busca
da perfeição. (t)
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<[moderador]> [3] - <Anjinho-20> Como o espírita pode usar seus
conhecimentos para atingir tal bem-aventurança?
<carlosroberto> Na continuidade do Sermão da Montanha, temos "A
parábola dos talentos”. Nela encontramos a resposta de Jesus,
mostrando que "Fora da caridade não há salvação!" Mat. 25:33: E
porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Mat. 25 a
34: Então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde,
benditos de meu Pai, possuí por herança o Reino que vos está
preparado desde a fundação do mundo; Mat. 25:35: porque tive fome,
e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era
estrangeiro, e hospedastes-me; Mat. 25:36: estava nu, e vestistesme; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e fostes ver-me.
Mat. 25:37: Então, os justos lhe responderão, dizendo: Senhor,
quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te
demos de beber? Mat. 25:38: E, quando te vimos estrangeiro e te
hospedamos? Ou nu e te vestimos? Mat. 25:39: E, quando te vimos
enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Mat. 25:40: E, respondendo o
Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um
destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Respondendo com

um amigo espiritual, através do Chico Xavier: "Fazendo o bem no
limite de suas forças”. (t)
<[moderador]> [4] - <Anjinho-20> Tendo em vista que estamos
passando por tempos de transição, qual será as conseqüências a
aqueles que não atingirem a bem-aventurança?
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<carlosroberto> Estes espíritos verão passar o "bonde da
história". Claro que estamos aqui nos referindo ao momento
presente que estamos vivenciando. Todos, ao longo do tempo,
atingirão a felicidade pelos seus próprios esforços. Mas, aqueles
que, por ora, não querem trabalhar no bem, arriscam-se a não
poderem permanecer no Planeta Terra, que está em processo de
promoção para mundo de Regeneração.
Os que não acompanharem o crescimento moral do planeta, terão que
buscar a continuidade do aprendizado em outro planeta cujas
condições sejam semelhantes a nossa, talvez a muitos milênios
atrás. (t)
<[moderador]> [5] - <Anjinho-20> Que privilégios terão os bemaventurados?
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Oração Final:
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<carlosroberto> O de conviver em esferas de muita felicidade. O de
trabalharem mais efetivamente a benefício dos que sofrem. O de
poderem interceder em favor dos seus entes queridos. O de
compreenderem melhor as verdades espirituais. O de sentirem melhor
e mais o Infinito Amor de Deus. O de perceberem com mais
profundidade a beleza que existe em toda parte. O de não se
sentirem separados dos semelhantes, pois vê em todos filhos de
Deus. O de trabalharem com entidades espirituais respeitáveis.
Enfim, de se integrarem mais e mais, no trabalho do Cristo. (t)

Irc

<carlosroberto> Querido Jesus. Você tem semeado em nosso caminho o
amor, a compreensão, a misericórdia. Tudo em sua vivência visa
mostrar como podemos ser felizes, mais rapidamente, com menos
sofrimento. Diante deste quadro de doação sempre presente,
queremos agradecer-te pelo Seu Amor. Permita-nos estar inseridos
em algum trabalho feito em seu nome. Obrigado por tudo, querido
Jesus. (t)

