
lações são sempre seguidas de uma
era de progresso na ordem física, in-
telectual e moral, e, conseqüente-
mente, no estado social as nações
em que ocorreram. É elas têm por
finalidade operar remanejamento
na po çã aJ,que é a po-
pulação e atuante do Globo.

Essa o que se opera en-
tre o encarnada e população
deseocamada de um mesmo globo
opera-se igualmente entre os mundos,

er individualmente nas condições
normais, quer em massa, em circuns-
tâncias especiais. Há portanto emi-
grações e imigrações coletivas de um
mundo a outro. Delas resulta a in-
trodução, na população de um globo,
de elementos inteiramente novos; no-
vas raças de Espíritos, vindo mistu-
rar-se às raças já existentes, consti-
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tuem novas raças humanas."
(...)
"Segundo o ensinamento dos Es-

píritos, foi uma dessas grandes imi-
grações, ou, se quiserem, uma des-
sas colônias de Espíritos, vindos de
uma outra esfera, que deu origem à
raça simbolizada na pessoa de Adão
e, por essa razão, denominada raça
adâmica.Quando surgiu, a Terrajá era
povoada desde tempos imemoriais,
como a América quando aí chegaram
os Europeus."

4. CONCLUSÃO
Embora as citações anteriores te-

nham sido retiradas de um livro bási-
co da Doutrina Espírita, adotando o
princípio estabelecido pelo próprio
Codificador, Allan Kardec, tudo deve
passar pelo crivo da razão, portanto,

67.
EVOLUÇÃO DO HOMEM ANIMAL
PARA O HOMEM ESPIRITUAL

1. CARACTERíSTICAS DO
HOMEM ANIMAL
Muitos reflexos, condicionamentos

e emoções são desenvolvidos nas
primeiras experiências do Espírito,
enquanto esteve nos reinos inferiores
da natureza,e, ainda hoje, fazem parte
da estrutura da personalidade do
homem.

Alguns exemplos: o medo; a
agressividade; a imprudência; os
condicionamentos mentais gera-
dores de maus hábitos; as paixões,
os vícios e defeitos provenientes dos
instintos de conservação.

Tais sentimentos constituem o
que se convencionou chamar de
estados defensivos, que são reflexos
dos instintos, cuja força responde
pela vida de todos os seres.

Os estados defensivos impedem
o homem de ver a beleza nas pessoas
e coisas, e de viver plenamente,
porque ele se vê obrigadoa usar "más-
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caras" no meio em que vive, não acei-
tando os seus sentimentos; tais esta-
dos, porém, podem ser sublimados.

2. CARACTERíSTICAS DO
HOMEM ESPIRITUAL
O homem espiritual caracteriza-se

pelo seu estado de abertura. Entende-
se por abertura o processo pelo qual
ele - o ser humano - esforça-se por
sublimar os sentimentos que ainda
permanecemcomodefensivos,travan-
do combate tenaz contra o radicalis-
mo e a arrogância.

Estando o homem livre e aberto,
aceita as pessoas e o fatos como são,
nãoexperimentamedosouansiedades.

Esforçando-se, ele fará duas
grandes conquistas: a Intelectual e a
Moral. A primeira é mais rápida e fácil,
enquanto a segunda requer tempo
paciência e atenção, porque só se fará
através de um trabalho de auto-edu-
cação consciente.

A Reforma íntima constitui este

---------- ----- ----~

ser analisado minuciosamente pela
lógica, antes de ser aceito como ver-
dade.

A intenção do texto é induzir-nos a
uma profunda reflexão sobre a origem
da vida, desde o instante inicial quan-
do por efeito do hausto criador des-
pertamos para a vida, tendo em nos-
sa frente um longo caminho de apren-
dizagem.

Por tratar-se de um assunto
bastante subjetivo, são bem vindos a
participação e debate entre todos os
interessados no assunto.

Independentemente do enfoque
trazido pelos expositores, cada aluno
está convidado a meditar e expor
livrementesuas idéiassobre as primei-
ras experiências do Espírito recém-
criado, o processo evolutivo como
aprendizagem, conceito de perfeição,
conceito do Pai Criador, reencar-
nações, etc.

processo de auto-educação em-
preendido pelo homem para libertar-
se dos condicionamentosque ainda o
infelicitam,mas que foram necessários
nas suas primeiras experiências evo-
lutivas.

3. CONDiÇÃO EVOLUTIVA
DO HOMEM
A Evolução é infinita, eterna e per-

manente. Não há involução. O ho-
mem, com seu livre-arbítrio, demora-
se na escala evolutiva fazendo opções
cujas conseqüências amargas o tor-
nam infeliz. Obrigando-o a viver ex-
periências duras e repetitivas até que
aprenda a respeitar as leis divinas.

Quando o excesso do mal moral
torna-se insuportável, faz com que ele
sinta necessidade de mudar de ca-
minho. Instruído pela experiência, é le-
vado a procurar um remédio no bem,
sempre por si mesmo, optando, fazen-
do uso de sua vontade.

Como o homem deve progredir os



males aos quais está exposto são um
estimulante ao exercício de sua in-
teligência, levando-o a descobertas e
inventos.

Devemos lembrar que Deus nos
criou para o progresso, e determinou
que este fosse fruto do seu trabalho a
fim de que tivesse o mérito.

Emmanuel retrata muito bem esta
idéia do tempo que precisamos para
o nosso crescimento, ou ainda, as
duas extremidades do caminho evo-
lutivo. Podemos ainda refletir sobre
nossa paralisação que ele chama de
cristalização; no livro Fonte Viva
(psicografia de Chico Xavier) no
capítulo 25 Os dons do Cristo, ele faz
a seguinte afirmação:

"Animalidade versus espiritua-
lida de. Milênios de sombras contra a
luz nascente".

4. NECESSIDADE DAS PROVAS E
DA REFORMA íNTIMA
Diante das provas, que inúmeras

vezes julgamos excessivas para nos-
sas forças, precisamos considerar al-
guns pontos que podem torná-Ias
aceitáveis: Deus tudo provê e não atri-
bui fardo demasiado pesado para nos-
sos ombros.

A escolha da prova é realizada por
nós como preferência pessoal; há o
esquecimento desta escolha quando
encarnamos e nossa consciência li-
mitada nega-se a encarar a luz e ver
os benefícios que recebemos das di-
ficuldades e das provas.

Diante dos interesses materiais
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negligenciamos, pelo esquecimento e
falta de fé os interesses espirituais.

Precisamos das provas, nas quais
a dor e o amor constitui-se em fatores
indispensáveis para o progresso do
aluno sob o impulso do esforço próprio.

Por outro lado, tendo já esta com-
preensão ou consciência, não precisa-
mos caminhar pela dor e sim pelo
amor, pela vontade de evoluir e de
crescer. Novamente Emmanuel nos
traz contribuição definitiva, ainda no
mesmo texto Os dons do Cristo:

"Não intentes destruir milênios de
treva de um momento para outro. Vale-
te do esforço de auto-aperfeiçoamen-
to de cada dia".

Emmanuel em outra obra Relicário
de Luz (psicografia de Chico Xavier)
no texto Comecemos por nós conti-
nua com orientações detalhadas do
caminho que devemos seguir, facilitan-
do nosso afastamento do homem ani-
mal que ainda somos. Exercitando em
nós, interesses espirituais. Recomen-
da-nos: Ensinar a caridade; difundir a
humildade; propagar a fé, semear a
paciência, plantar a bondade, esten-
dendo noções de serviço e respon-
sabilidade. Sugere sempre que siga-
mos o mestre amando, aprendendo e
servindo. Só educaremos o outro edu-
cando-nos.

Finalizando, temos ainda impor-
tante contribuição de André Luiz, no
livro Sinal Verde ( psicografia de Chi-
co Xavier), capítulo 34, Sugestões no
Caminho, o qual reproduzimos aqui.

68.
víCIOS E DEFEITOS

1. INTRODUÇÃO
Antes de detalharmos o assunto

vícios e defeitos, torna-se importante
refletirmos sobre sua base, as paixões.

Da obra O Livro dos Espíritos de
autoria de Allan Kardec, temos na

questão 908, a análise que transcreve-
mos abaixo:

"908 - Como se poderá determinar
o limite onde as paixões deixam de ser
boas para se tornarem más?"

'~s paixões são como um corcel,

SUGESTÕES NO CAMINHO

"Lamentar-se por quê? ....Apren-
der sempre, sim.

Cada criatura colherá da vida não
só pelo que faz, mas também con-
forme esteja fazendo aquilo que faz.

Não se engane com falsas apre-
ciações acerca de justiça, porque o
tempo é o juiz de todos.

Recorde: tudo recebemos de Deus
que nos transforma ou retira isso ou
aquilo, segundo as nossas ne-
cessidades.

A humildade é um anjo mudo.
Tanto menos você necessite, mais

terá.
Amanhã será sem dúvida, um belo

dia, mas para trabalhar e servir, reno-
var e aprender, hoje é melhor.

Não se iluda com a suposta feli-
cidade daqueles que abandonam os
próprios deveres, de vez que
transitoriamente buscam fugir de si
próprios como quem se embriaga para
debalde esquecer.

O Tempo é ouro mas o serviço é
Luz.

Só existe um mal a temer: aquele
que ainda exista em nós.

Não parar na edificação do bem,
nem para colher os louros do espe-
táculo, nem para contar as pedras do
caminho.

A tarefa parece fracassar? Siga
adiante, trabalhando, que, muita vez,
é necessário sofrer a fim de que Deus
nos atenda à renovação"

que só tem utilidade quando governa-
do e que se torna perigoso desde que
passe a governar. Uma paixão se tor-
na perigosa a partir do momento em
que deixais de poder governá-Ia e que
dá em resultado um prejuízo qualquer

229


