REUNIÃO PÚBLICA DO DIA 18-09-2017
ESE. Capítulo XXI – Falsos Cristos e Falsos Profetas
Há entre os homens muitos que defendem a fé e utilizam de suas habilidades espirituais para
explorar o sofrimento alheio.
O verdadeiro profeta de Deus é aquele que possui as verdades espirituais dentro do coração, e
sabe se colocar em prol dos necessitados com toda a humildade e dedicação que a tarefa de um profeta
exige.
Há muitos “profetas” em todas as religiões que possuem esses conhecimentos, mas de fato
desconhecem a prática das leis de amor ensinadas pelo Cristo.
Todo indivíduo tem a liberdade de buscar a fé e os ensinamentos espirituais de acordo com o seu
estágio de evolução. Enquanto encarnado na Terra, o indivíduo tem o seu despertar espiritual, seja pelo
processo do amor ou de uma grande dor.
Jesus sempre buscará uma forma, uma porta para entrar em nossas vidas, mas caberá ao
homem, dotado de inteligência e racionalidade, o discernimento para buscar se abastecer das fontes
seguras do amor.
Todos terão sede, sede de amor, sede de luz, sede de esclarecimentos para as indagações mais
profundas da alma, mas precisamos nos inspirar naqueles que já conhecem as verdades espirituais, na
prática da fraternidade, da solidariedade e da caridade.
Deus nos enviou os Espíritos de Luz à Terra, pessoas que passaram pelo planeta e nos deram
exemplos do verdadeiro amor e da verdadeira caridade.
O Reino do Céu não é para ser disputado pelos fiéis, pois todo o homem de bem, puro de coração
sempre terá acesso.
Deus concede a todos os irmãos a oportunidade de crescimento e evolução, mas o livre arbítrio do
indivíduo é que vai determinar a forma como o seu espírito chegará ao Pai, na sua relativa perfeição.
Todos chegarão a Deus, alguns de forma mais lenta e prolongada, outros ascenderão ao Pai de
forma rápida pelas virtudes do coração adquiridas, e pela prática real dessa virtude na sociedade e na
família, mas tenhamos muito cuidado em nossos momentos de dor, para buscarmos as palavras seguras
e equilibradas.
O Espiritismo nos esclarece de forma brilhante e clara, o que o Cristo já nos ensinou, mas os
verdadeiros espíritas respeitam os dogmas alheios e não usam da prática ferrenha da crítica e da
maledicência, porque sabem que todos um dia chegarão ao Pai, porque a crença pouco importa, o que
importa é que sejam homens de bem.
O Espiritismo, ao contrário de outras religiões, só vem descortinar os mistérios da alma, as
questões ocultas das nossas outras existências, complementando com o seu aspecto científico e
filosófico, o que muitas não conseguiram explicar pela lógica e pela racionalidade.
Aqueles que procuram a Casa Espírita, dispostos a conhecerem o Evangelho e os seus
ensinamentos, o fazem porque sabem que os seus espíritos almejam o crescimento espiritual de forma
mais esclarecida, porém, não são menos privilegiados para Deus, do que aqueles que chegam ao Pai pelo
amor doado ao próximo.
O Espiritismo nos convida a pensar no bem-estar coletivo, sabendo que se não compartilharmos o
amor, não haverá crescimento.
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Há tantas outras crenças, como já citado anteriormente, mas a questão não é o rótulo religioso, e
sim os homens que pela falta de humildade e compaixão, utilizam de suas habilidades para tirarem
proveitos materiais, e alcançarem prestígio perante os necessitados.
Os falsos profetas possuem tudo aquilo que alimenta de forma direta o sensacionalismo, a
hipocrisia e a vaidade que caracterizam os pseudo-sábios, porque os verdadeiros profetas não se auto
promovem e nem escolhem as oportunidades de liderança espiritual; são conduzidos pela sua
amorosidade e bondade, que automaticamente os conectam aos mensageiros de luz, que lhes dão por
missão difundir a paz e o amor entre os homens.
Os verdadeiros profetas são humildes, possuem compaixão e empatia pela dor alheia, e como tal,
seriam incapazes de venderem palavras de consolo aos necessitados.
O verdadeiro profeta sabe que o seu ganho diante dos sofrimentos alheios vai muito além das
barreiras materiais, é consciente que Deus confia-lhe um vasto universo de plantação, no qual abrangerá
não só os aflitos da Terra como os aflitos do Céu, e aqueles que hoje pairam nos umbrais das
perturbações, mas o faz de coração simples e humilde, pois jamais escolheu o seu mandato, e sim foi
escolhido pelos escalões da luz.
Alguns iniciam nas tarefas, poucos se mantém nos altos pedestais da dignidade, quando não
corrompidos pelo orgulho e pela vaidade, reincidindo assim nas quedas de suas tarefas de elevação, que
constituirão os seus resgates espirituais.
Os que cumprem a sua tarefa missionária, jamais falharão, manterão o coração no céu e os pés
no chão no equilíbrio, porque reconhecem que ser profeta é ser o porto que constrói o respeito e a luta
pela moral e dignidade do Cristo, e como o Cristo, jamais se renderão às influências das trevas, mesmo
que caminhem solitários pela Terra, sabendo que ao seu lado caminham aqueles irmãos espirituais de
amor e fé.
Que Deus possa abençoar a todos, que estejamos sempre em alerta para ouvir de fato os profetas
que nos fazem vibrar as entranhas da alma.
Obrigado, que a paz do Cristo esteja entre todos...
Com muito carinho, do Mentor...

Mensagem psicografada por Maria Cecília Cyrino Moreira

Rua Luiz Momentel, n° 366 - Loteamento Fernando Momentel - Itatiba – SP
Cep:13 251 241 - Telefone: (11) 4538 6434 - www.casadeemmanuel.org.br

