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Oração Inicial:

Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome para o estudo da
Doutrina Espírita. Abençoa a todos os que aqui se reúnem,
encarnados e desencarnados, inspirando a todos o Teu Amor e Teu
carinho.
Rogando que abençoe o nosso amigo Marcelo, te pedimos que o ampare
e inspire nestes breves momentos de estudo. Sendo assim Senhor,
que sob o teu amparo iniciamos o estudo da noite de hoje.
Graças a Deus
Considerações Iniciais do Palestrante:
<Marcelo_Valentini> Me chamo Marcelo Valentini, sou trabalhador do
IRC-Espiritismo, engenheiro mecânico como formação. Foi uma grande
alegria quando descobri que já era espírita, e está sendo esta
palestra virtual de hoje.
O assunto hoje é Influência do Espiritismo no Progresso. Então
paremos para pensar, qual os benefícios que esta doutrina nos
oferece. Tendo múltiplos aspectos é a chave que veio conciliar
religião e ciência.
É o consolador prometido por Cristo que veio dar continuidade a
Sua mensagem nos esclarecendo mais O espiritismo veio em momento
certo no progresso e evolução humana para ajudar nossa caminhada
daqui pra diante a marcha do progresso humano é contínua e
inevitável.
E este progresso significa obter o conhecimento das leis de Deus
explicadas pela razão e vividas pelo sentimento compartilhado com
todos. (t)
Perguntas/Respostas:

<Moderador___>[01] <Fátima> Porque o Espiritismo se tornará crença
geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na
natureza (tal pedido e refere à pergunta 798 do livro dos
espíritos).
<Marcelo_Valentini> Então vamos ver o que diz a pergunta 798 de O
Livro dos Espíritos: 798. O Espiritismo se tornará crença comum,
ou ficará sendo partilhado, como crença, apenas por algumas
pessoas?
“Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na
história da humanidade, porque está na Natureza e chegou o tempo
em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos.

Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o
interesse, do que contra a convicção, porquanto não há como
dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo,
umas por amor-próprio, outras por causas inteiramente materiais.
Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se
sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem
ridículos.”
A pergunta feita por Allan Kardec foi, o Espiritismo se tornará
crença comum, mas não foi todos se tornarão espíritas?
Então a respostas diz que se tornará crença geral, com o tempo as
pessoas e religiões vão caminhando para o conhecimento de certas
coisas como, por exemplo, existe a reencarnação ou não? Com o
tempo chegaremos a esta verdade que já esta contida no
espiritismo, e explicada assim como a comunicação com os Espíritos
que são pessoas que viveram encarnadas, a manutenção da
individualidade da alma após a morte, pois só existem duas opções,
ou tudo isto está certo ou errado e também sabemos que com a
evolução da humanidade certas crenças se tornam comuns assim como
ocorreu com a crença politeísta, hoje sendo geral a crença em um
Deus único o que acontece em muitas doutrinas e religiões é a
visão parcial, simbólica ou mística de assuntos tratados
claramente no espiritismo e como exemplo da evolução podemos
observar a teologia católica dizendo que o inferno material era
simbólico assim como Adão e Eva. (t)
<Moderador___>[02] <Yngwie_Johann_Malmsteen> Então, seria o
Espiritismo uma "ferramenta" que não nos inocenta de nossos erros,
mas ajuda a entende-los e toma-los como melhoria?
<Marcelo_Valentini> Somos julgados por nós mesmos pela
consciência, e aí onde esta escrita a Lei de Deus da Justiça, a
Lei de Ação e Reação.
O Espiritismo mostra o caminho de forma educativa, explicando
porque das coisas, mas nós devemos seguir de acordo com a nossa
consciência individual, estando esta sujeita a leis gerais.
Os erros são naturais no percurso e muitas vezes podemos observar
os erros dos outros para não cometê-los Os bons espíritos não
condenam nosso passado, querem justamente que olhemos para ela com
vistas ao presente, para sermos melhores e mais felizes no agora.
(t)

<Moderador___>[03] <AirJohnny> Por que o Espiritismo se resume, de
maneira geral, somente ao Brasil?
<Marcelo_Valentini> O Espiritismo é mais forte no Brasil mesmo, e
ainda tendo características diferentes de outros lugares
Como por exemplo, o aspecto religioso é mais forte, aspecto que
Kardec já nos explicou como sendo um fator de união das pessoas em
torno de doutrina que tem conseqüência moral e nos ajuda a
compreender Deus.
Em outros países os aspectos filosófico, o porque das coisas, e
científico, da ciência espírita das manifestações, são mais
fortes. Tentar justificar por completo este porque do Brasil não
temos como.

Mas o espiritismo ainda tem o poder da semente forte que esta
germinando primeiro no terreno mais fértil para ele e de boa forma
E sendo espíritas sabemos que muitos que estão aqui no movimento,
são espíritos que vieram de outros países E também que a
espiritualidade colabora para a evolução do mundo como um todo.
(t)

<Moderador___>[04] <Billy_Corgan_> A influência do espiritismo no
progresso pode ser a mesma que a de qualquer religião ou concepção
que vise o amor ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas?
<Marcelo_Valentini> O amor é o grande desafio de todas doutrinas e
religiões, é o ponto que une todas elas.
A influência do espiritismo no progresso moralmente falando é
compartilhada a qualquer pessoa que esteja sintonizada com Deus,
com o bem, não importando a crença.
Mas a Doutrina Espírita também tem outros aspectos como o
Filosófico e científico, aí onde difere e auxilia de melhor forma
no progresso tendo muitas verdades antigas, mas que estão em forma
simplificada e clara trazendo novas reflexões e conhecimentos que
são a continuidade da mensagem de Cristo são os esclarecimentos
técnicos digamos assim das parábolas e enfoque moral de Jesus.
(t)
<Moderador___>[05] <Billy_Corgan_> 2 em 1 -> E quanto aos
cientistas que dizem que estamos enganados, que o que temos como
verdade é fruto do inconsciente? Como o Espiritismo vai se
expandir entre os cristãos se para muitos o ensinamento que Jesus
deixou e está lá escrito já basta? Eles são fervorosamente contra
o fato dos espíritas se comunicarem com os desencarnados, isso
pode mudar?
<Marcelo_Valentini> Vamos ver o que Allan Kardec nos diz na
introdução de O Livro dos Espíritos: Quando as crenças espíritas
se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas
humanas (e, a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo
não vem longe), com elas se dará o que tem acontecido a todas as
idéias novas que hão encontrado oposição: Os sábios se renderão à
evidência. Lá chegarão, individualmente, pela força das coisas.
Até então será intempestivo desviá-los de seus trabalhos
especiais, para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho,
que não lhes está nem nas atribuições, nem no programa.
Enquanto isso não se verifica, os que, sem estudo prévio e
aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e escarnecem
de quem não lhes subscreve o conceito, esquecem que o mesmo se deu
com a maior parte das grandes descobertas que fazem honra a
Humanidade. O espiritismo não é assunto da ciência comum material,
mas sim da ciência dos fenômenos espíritas Não devemos nos
preocupar com os que nos atacam, mas sim nos ocupar em divulgar a
doutrina para os interessados que já são muitos.

Vejamos o que mudou desde que a Doutrina Espíritas foi lançada:
Muitos falam em reencarnação, mediunidade, alguns misturam ainda o
misticismo.
Mas o certo é que a intuição das pessoas aumenta gradualmente
então devemos somar a razão lógica espírita à intuição, a nosso
sentimento.
Não podemos ser fanáticos do conhecimento espírita, isto também
existe então é preciso tato nas conversações, sempre usando a
razão.
Existe pelo outro lado muitas pessoas abertas a novidade. Quem se
mantém em postura fixa é porque está inseguro e isto o tempo
resolverá.
Assim usando o ponto de contato que é o amor, podemos lidar de
forma melhor com todos que se aproximam de nós. (t)

<Moderador___>[06] <Billy_Corgan_> O Espiritismo contribui também
na cura de doenças, traumas através de tratamento espiritual,
regressão. Será que certos ramos da medicina vão andar cada vez
mais juntos do Espiritismo?
<Marcelo_Valentini> Sabemos que a doença física tem relação com o
lado espiritual da pessoa.
E isto a ciência já comprovou. Então é fundamental no tratamento
de males físicos pesquisar melhor as causas A espiritualização é
uma tendência geral da humanidade, e isto também na medicina.
Antes de falar do espiritismo, torçamos para que os médicos sejam
mais espiritualizados seguindo a crença que for.
Mas já existem muitos médicos espíritas que unem as duas coisas,
tratam o físico, mas já tem conhecimento de causas espirituais.
As limitações da profissão não permitem explicitar certas coisas
Mas que já estão ajudando nos tratamentos.
A medicina espiritual pelos médiuns também é comprovada, e deve
ser complementar a tradicional material. (t)

Considerações finais do palestrante:
<Marcelo_Valentini> Vimos que o tema é amplo
Mas podemos ser simples Pensemos em progredir e façamos por
merecer Sendo ajudados pelo espiritismo fica mais fácil o
entendimento. Participando de atividades a chama fica mais acesa
Estamos em um momento de explosão tecnológica, mas muito carentes
de bases morais. Sejamos estas pessoas mais alegres realizando
progressos reais e ajudando a progredir com a certeza da razão
E a força do amor. Esta a proposta do espiritismo (t)
Oração Final:
<Moderador___> Senhor Jesus Só temos que agradecer pela
oportunidade do dia de estudo Ampara a todos e permite que
tenhamos um fim de semana de paz e realizações. Sendo assim, sob

Teu amparo, mas, sobretudo sob o amparo e as bênçãos de Deus,
encerramos os estudos de hoje, Graças a Deus. Boa Páscoa e muita
paz a todos.

