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Buscai e Achareis

Buscai e Achareis = Ajuda-te a ti Mesmo
Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará: Lei do Trabalho => Lei do Progresso

Lei de adoração

Lei de sociedade

Lei do trabalho

Lei do progresso

Lei de reprodução

Lei de igualdade

Lei de conservação

Lei de liberdade

Lei de destruição

Lei de justiça, de amor e de caridade

Do Ponto de Vista Terreno
▪ Deus colocou no homem o “desejo

incessante do melhor”, o que nos
impele a pesquisa dos meios de
melhorarmos nossa situação

▪ Mas o progresso é imperceptível em cada

existência


Daí a oportunidade de Reencarnação

▪ O trabalho é uma necessidade, uma Lei:


Leva às descobertas, às invenções, ao
aperfeiçoamento da Ciência
 Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe
engrandece, o moral se lhe depura.
 Às necessidades do corpo sucedem as do
espírito: depois do alimento material,
precisa ele do alimento espiritual.
 É assim que o homem passa da selvageria
à civilização.

Procura e acharás; trabalha e produzirás.
Dessa maneira serás filho das tuas obras,
terás delas o mérito e serás recompensado
de acordo com o que hajas feito.

Do Ponto de Moral

Do Ponto de Moral
▪ Essas palavras de Jesus significam
 Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada;
 Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis; pedi a

assistência dos bons Espíritos e eles virão acompanharvos e guiar-vos
 Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais

recusados;
 Batei à nossa porta e ela se vos abrirá;
 Mas, pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor;

apresentai-vos com humildade e não com arrogância,
sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças
e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho

A Paciência e a Perseverança
• As crises nos irão testar a paciência e a motivação...irão testar a nossa perseverança
para superarmos a crise, ou atingirmos nossos objetivos de vida
• Exige o desenvolvimento da paciência (dicionário: o estado de perseverança tranquila)
• Perseverança nasce da Fé bem testada; Quem não persevera, não tem uma fé forte
• Sofrimento ocorre quando enfrentamos situações para as quais não estamos
preparados; muitas das situações que são consideradas “normais” para alguns,
representam sofrimentos para outros
• “Para aquele que crê, o impossível é tarefa que somente demora um pouco para ser
realizada, já que o possível se pode realizar imediatamente” Divaldo Franco, “Convites
da Vida”
• Kardec foi feliz, pois descobriu sua missão na vida!
• Mas sofreu, passou por crises, mas perseverou!
• Se houvera desistido, não estaríamos aqui estudando a doutrina.

Observai os Pássaros do Céu (S. MATEUS, 6:19 a 21)
“Não acumuleis tesouros na Terra, onde a ferrugem e os
vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e
roubam; – acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem,
nem os vermes os comem; – porquanto, onde está o vosso
tesouro aí está também o vosso coração.

Eis por que vos digo: Não vos inquieteis por saber onde
achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de
onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida
mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes?
Observai os pássaros do céu: não semeiam, não ceifam,
nada guardam em celeiros; mas, vosso Pai celestial os
alimenta. Não sois muito mais do que eles? – e qual, dentre
vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de
um côvado a sua estatura?”

• Então não preciso trabalhar?
• Aguardemos passivos pela
Providência?

Não vos afadigueis pela posse de ouro (S. MATEUS, 10:9 a 15.)
Não vos fadigueis por possuir ouro, ou prata, ou
qualquer outra moeda em vossos bolsos. – Não
prepareis saco para a viagem, nem dois fatos,
nem calçados, nem cajados, porquanto aquele
que trabalha merece sustentado.

• Fala apropriada aos costumes da época
• Jesus ensinava a confiar na Providência – a
Fé (e não o medo, a desculpa)
• “Norma de segurança” para os discípulos
• Forma prática de encontrar “ouvidos de
ouvir”

• Pediu Jesus que os discípulos
violentassem consciências?

Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia,
procurai saber quem é digno de vos hospedar e
ficai na sua casa até que partais de novo. –
Entrando na casa, saudei-a assim: Que a paz seja
nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz
virá sobre ela; se não o for, a vossa paz voltará
para vós.
Quando alguém não vos queira receber, nem
escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a
poeira dos vossos pés. – Digo-vos, em verdade: no
dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas
menos rigorosamente do que essa cidade.

Em Conclusão – Buscai e Achareis
▪ Nossos suplícios sempre são atendidos por um Pai de Amor


Que nos dá o que “precisamos”, e não o que “queremos”. "O reino de Deus é obra divina no coração
do homem“ (Livro Boa Nova, Humberto de Campos por Chico Xavier)

▪ Que a nossa busca deve ser a do nosso aperfeiçoamento


Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para
domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que
apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme
a vontade. (ESE Cap XVII – Sede Perfeitos, Os bons espíritas)

▪ Deus sabe da nossa limitada capacidade, por isso Jesus nos ensinou, lá no

monte, a Orar (para ficar mais fácil fazer o esforço). E esse esforço de Pedir,
tem que ser grande?


Q 909 LE: Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? “Sim, e,
frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah! Quão poucos
dentre vós fazem esforços!”

▪ “Todas as vitórias da criatura são frutos substanciosos da perseverança.”
(Emmanuel, por Chico Xavier, Ideal Espirita)

Obrigado!

A Crise
"Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a
ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da
multidão, o apodo na vida pública, o suplício e a cruz,
mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os
desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submetese na condição do filho fiel". E mais adiante acentua:
"Todos os seres e coisas se preparam, considerando as
crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra
aguarda a charrua. O minério será submetido ao
cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será
submetido à luz solar. A ave defrontará com a
tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será
conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos
sucessivos" ”
Emmanuel em “Vinha de Luz”

Quando a Dor Redime
"Oferecendo o ensejo de despertamento e
resgate, as dores da existência
representam o preço nunca
demasiadamente alto que pagamos para
o ingresso nas bem-aventuranças
celestes. Seja a dor física, que depura, seja
a dor moral, que amadurece, temos em
suas manifestações o cuidado de um
mestre inflexível que nos disciplina e
orienta, preparando-nos para assumir a
condição de filhos de Deus e herdeiros da
Criação".

Dificuldades e Perseverança de Alan Kardec
• Estudos primários em em Lyon, na França, e depois em Yverdun, na Suíça.
• À rua Sévres,35, Kardec fundou um estabelecimento de ensino nos moldes do de Pestalozzi, grande
educador, amigo de Kardec. Se casou com a professora Amélie Boudet
• Associou-se com um tio materno, em seu colégio, à rua Sévres35
• O tio de Kardec, amante do jogo, perdeu grandes quantias, o que obrigou Kardec a liquidar o
estabelecimento, cabendo a cada um 45.000 francos. essa importância foi depositada na casa de um
amigo, que faliu, perdendo Kardec todo o seu dinheiro.
• Kardec passou a viver fazendo a contabilidade de casas comerciais e escrevia obras didáticas. Obtinha
lucros suficientes para ter uma vida despreocupada.
• Um vez iniciada suas obras no Espiritismo, foi vitima de calunias e acusações. Inicialmente foi acusado
de conseguir dinheiro com as novas ideias que pregava
• No Auto de Fé de Barcelona foram queimados, em praça pública, em Barcelona, Espanha, 300 volumes
de obras espíritas, que Kardec remetera ao livreiro Maurício Lachâtre, em 09 de outubro de 1861.
• Em qualquer época do ano Kardec acordava às 04:30 da manhã, e foi advertido pelos espíritos por
causa de seus trabalhos excessivos, repetidas vezes.
• Contraiu um empréstimo de 50.000 francos para construir, à Av. Ségur, seis casas para se recolher a
uma delas, na velhice. Após sua morte, as casas serviriam de asilo aos espíritas pobres. Desencarnou
em 31 de março de 1869, aos 65 anos.

A Perseverança
• "Deus está com os que perseveram". (Maomé)
• "Não interessa o que se trata de levar a termo: o que interessa é
perseverar até o fim". (Confúcio)
• "Não é a força, é a perseverança que executa as grandes obras".
(Samuel Johnson)
• "Suporta e persevera, que esta dor acabará por te ser de proveito".
(Ovídio)
• "Uma fortaleza rodeada de baluartes se rende à perseverança de
uma simples picareta". (Fajardo)
• “Todas as vitórias da criatura são frutos substanciosos da
perseverança.” (Emmanuel, do livro: IDEAL ESPÍRITA)
• “A vitória na luta pelo bem contra o mal caberá sempre ao servidor
que souber perseverar com a Lei Divina até o fim” (Francisco Cândido
Xavier/Emmanuel)
• “Aquele que perseverar até o fim será salvo." - Jesus (Mateus, 10:22)

