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"Médium digitador": “Ioio” (nick: Rosangela_Pertile)
Oração Inicial:
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<|||moderador|||> Jesus, Mestre Amado e Querido, rogamos que a tua luz
nos envolva a todos, e que possamos, Mestre, receber e compreender os
ensinos da noite de hoje.

Que as nossas mentes possam ser aclaradas e que
possamos, Mestre, buscar sempre o sentido espiritual, dos
ensinos que recebemos. Contando com a presença amiga dos
Amigos Espirituais, nós te rogamos que envolva de maneira
especial à nossa irmã Rosangela, que fará o estudo da noite.
então,

o

trabalho

de

hoje,

irit

Na tua Luz, iniciamos,
dizendo Graças a Deus!

Considerações Iniciais do Palestrante:
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<Rosangela_Pertile> Boa noite a todos, que a doce e serena
paz do Senhor Jesus nos ampare os corações, agora e sempre.
Sou trabalhadora do Centro Espírita Léon Denis, e hoje nós
iremos conversar um pouco sobre a formação de nossa casa.
Nossa Casa foi formada dentro das leis universais, das
Leis Divinas, e da mesma forma, ela irá um dia terminar. O
mais importante que temos a incorporar em nós, como espíritos
imortais, é que este planeta, no meio do infinito, está
dentro da engrenagem divina, da harmonia e da estabilidade
universais e que é onde iremos tomar consciência de nossa
humanidade, e que somos todos filhos do mesmo Pai. (t)
Perguntas/Respostas:
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<|||moderador|||> [01] <lflavio> Como espiritualmente podemos entender a
criação do universo, conforme descrito em “A Gênese”?
<Rosangela_Pertile> Na Gênese escrita no Pentateuco, embora seja figura
alegórica, há muitas semelhanças com a formação e evolução vista do
planeta Terra. Há, na sucessão dos fatos, uma lógica onde começamos com a
criação do céu e terminamos na formação do homem não se pode levar a
termo as palavras do Velho Testamento, mas há que se pensar que foi
escrita de forma lógica, para a época. (t)
<|||moderador|||> [02] <lflavio> Onde podemos ter a confirmação
informação de que Jesus seria o Governador Espiritual do planeta?

da

<Rosangela_Pertile> Nos livros da Codificação Espírita, não há nada que
diga esta afirmativa. Emanuel, em "A caminho da Luz" nos diz que um grupo
de espíritos superiores, onde estaria Jesus, nosso Mestre Maior, se
reuniu para organizar e "gerenciar" nosso orbe. Este citado livro foi
escrito por um médium sério e ditado por um espírito sério.
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Portanto, não temos o porque de questionar que Jesus
esteve na formação de nosso planeta. Quanto a ele ser nosso
"governador" geral, podemos imaginar isso, até mesmo se
levarmos em conta o que ele nos disse: "e eis que estou
convosco todos os dias até o fim do mundo." (Mateus 28:20)
(t)
<|||moderador|||> [03] <lflavio> Podemos fazer um comparativo entre a
Ciência e as explicações da Doutrina Espirita, de acordo com o Livro “A
Gênese”, de Allan Kardec? <Billykid-pvt> O Espiritismo e a Ciência
caminham lado à lado no que se concerne à formação da Terra?
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<Rosangela_Pertile> Com certeza! O eixo principal do livro de Kardec não
destoa de nada da Ciência moderna, em todas as suas teorias e postulados.
Nos pontos onde Kardec expõe a sua opinião, e não a dos espíritos, ele
deixa bem claro esta diferença. Temos, por exemplo, no capítulo X, a
Genese Orgânica, a base da química, as combinações, sem contrariedade aos
postulados científicos. (t)
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<|||moderador|||> [04] <Billykid> Boa Noite, Rosangela. A Teoria dos
coacervados, como a primeira forma de vida no planeta Terra, coincide com
as máximas da codificação?

<Rosangela_Pertile> A teoria dos coacervados, postulada por
Oparin e Haldane, no começo do século, lançou as bases sobre
o inicio da vida, pois a partir de compostos orgânicos, eles
conseguiram imitar um sistema biológico primitivo, mas este
sistema está muito longe de ser a vida propriamente dita,
pois falta a este aglomerado protéico o princípio inteligente
e até mesmo o principio vital.
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Na microbiologia moderna, chegamos a seres muito primitivos, às
bacterias do filo archae, mas o "Grande salto" para a vida, a Ciência
ainda está muito longe de descobrir, posto que para isto falta a
humildade aos doutos, para arranharem um pouco mais a matéria, e acharem
Deus do outro lado. (t)
<|||moderador|||> [05] <lflavio> Temos em “A Gênese” uma colocação sobre
Geração Espontânea. O que você pode nos dizer sobre este assunto?

<Rosangela_Pertile> Este assunto é um dos mais apaixonantes
de “A Genese” :)))
A geração espontânea a que se refere a Ciência, da
reprodução de um ser organizado, a partir de um ser
inorgânico, não é possível. Pasteur já nos provava isso no

fim do século passado. Todo indivíduo tem um progenitor, que
passa para ele suas características genéticas e, neste ponto,
os espíritos são claros.
Em “O Livro dos Espíritos” eles nos falam o seguinte, na
questão 46:

o

"Há seres que nasçam espontaneamente?"
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“Sim, mas o gérmem primitivo já existia em estado
latente. Na linguagem atual, podemos dizer que os seres que
nascem espontaneamente estão em estado de dormência ou
latência, e não que foram criados do composto inorgânico. (t)
<|||moderador|||> [06] <lflavio> De onde vieram os germens primitivos que
deram origem à vida no planeta Terra?
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<Rosangela_Pertile> O princípio material já habitava nosso
orbe pela própria constituição atômica do planeta. Não há
nada em nosso organismo, ou em qualquer ser vivo que não
esteja na tabela periódica. :))))
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O principio inteligente, como nos diz Emanuel, verteu no
espaço, formando em nossos mares quentes a sopa primordial
(termo também utilizado pela Ciência :)))) (t)
<|||moderador|||> [07] <lufla> A lua tem alguma influência na formação
das condições de vida do planeta Terra?
<Rosangela_Pertile> A lua influencia a nossas condições atmosféricas,
climáticas. Mas daí a pensar que ela influencia de alguma forma a sorte
dos espíritos, é misticismo. (t)
<|||moderador|||> [08] <lflavio> Em “A Gênese”, Kardec coloca uma
hipótese sobre o lado oculto da lua. Você poderia traçar algum comentário
sobre esta colocação?
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<Rosangela_Pertile> Este lado oculto que você se refere é o
da teoria da incrustacão é uma das centenas de teorias
românticas sobre a formação da Terra e da Lua.
Esta teoria nos fala que a Lua foi parte da Terra e que se separou,
segundo esta teoria, após esta separação, houve a formação dos mares, que
estão na cavidade a que pertencia a lua. Como podemos ver, esta teoria já
caiu por terra, com o advento dos instrumentos astronômicos e da própria
evolução intelectual dos habitantes do nosso orbe. (t)
<|||moderador|||> [09] <Brab> Sabemos que todos os globos são habitados.
No entanto, na época da formação do planeta, a Ciência nos mostra que a
vida era impossível, devido a uma serie de fatores (temperatura,

toxicidade, etc). Havia vida (mesmo desencarnada) nos umbrais da Terra na
época de sua formação?
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<Rosangela_Pertile> O que “O Livro dos Espíritos” nos apresenta é que a
Terra era um mundo transitório, para espíritos que estavam "de passagem"
por qualquer motivo. Não há na codificação qualquer referência a uma
psicosfera que, por dedução, não era formada por habitantes deste
planeta.
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Se não havia habitantes, não haveria psicosfera formada
também, logo não poderia ter umbral. Portanto, acreditamos
que não havia vida, ou colônias espirituais como imaginamos,
apenas um mundo transitório. (t)
<|||moderador|||> [10] <Brab> A formação de novo planeta atrai os
espíritos ou é a necessidade de haver nova morada a esses espíritos que
determina a formação de novo planeta? Em outras palavras, a formação da
Terra é causa ou conseqüência de sua necessidade de habitação?
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<Rosangela_Pertile> Como saber? Nossa evolução atual não nos faz nem
entender como funciona a matéria em nosso orbe, quando ele foi criado,
como começou a vida. Como nós poderemos adivinhar a engrenagem divina?

Se ainda não sabemos nem o que é o espirito,
afirmar se a criação da Terra é causa ou conseqüência?

como
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Como nos diz Léon Denis: "A Ciência não é mais que o
conjunto das concepções de um século, que a Ciência do Século
ultrapassa e submerge." (t)
<|||moderador|||> [11] <lufla> O planeta Terra, como planeta de provas e
expiações, tem um prazo determinado para ficar neste estado?
<Rosangela_Pertile> Até que nós tomemos consciência que somos espíritos
imortais, que temos leis divinas a nos guiar o dia em que cada um de nós
se aperceber do patrimônio divino que temos, começaremos a olhar para o
próximo como um irmão, modificaremos a psicosfera do planeta e seremos
co-participes
da
criação,
não
formaremos
o
planeta
Terra,
o
transformaremos em um mundo melhor para todos nós. (t)
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Considerações Finais do Palestrante:

<Rosangela_Pertile> Embora a Ciência avance dia após dia, não
podemos nos esquecer da presença de Deus e de nosso querido
Mestre Jesus quando olharmos para as estrelas e vermos nossa
pequenez, não nos esqueçamos que não estamos sós. Que a
Humanidade é mais do que este orbe da mesma forma que temos
espíritos superiores a nós a nos auxiliar, temos espíritos
inferiores que necessitam de nosso auxilio. Estamos em uma
grande espiral para o Alto.

E terminando com o querido mestre Gabriel Dellane:
"A ajuda que a Ciência deu ao gênio humano fê-lo
penetrar nas profundezas do vazio. O Espírito se lança nos
espaços, graças à visão telescópica e descobre milhares de
mundos girando, harmonias nos celestes campos da imensidão.
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É diante desses horizontes, recentemente abertos à
investigação humana, que o Espírito maravilhado, concebe o
Criador de todas as coisas, tão acima de nós que só um
esforço da razão pode fazer que o entendam. A ordem, a
grandeza, a majestade reinam por toda a parte; tudo demonstra
a bondade e a justiça d'Áquele de quem todos os esplendores
são apenas pálido reflexo."
Paz e luz a todos! (t)

irit

Oração Final:
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<|||moderador|||> Vamos encerrar nosso trabalho de hoje, agradecendo a
assistência dos bons amigos espirituais e rogar a Deus, que os homens
possam cuidar cada vez melhor, deste nosso planeta, esta nave, esta
escola, que nos serve de instrumento de evolução, e que possamos cada um
fazer a nossa parte, para cuidar desta morada, que o Pai Celestial nos
emprestou. Que assim seja!

