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APRESENTAÇÃO
A Iniciação e o dirigente das
Escolas de Aprendizes do Evangelho
As exigências do setor religioso do Espiritismo são maiores, pois “são inarredáveis e inevitáveis, seja na reforma íntima individual, seja nas tarefas a desempenhar pelos discípulos no campo social, com a doação aos necessitados do
tempo disponível e do devotamento em quaisquer circunstâncias, sem reservas,
com desprendimento e humildade, o que não são exigências dos demais setores.”
(Guia do Díscilpulo, cap. 4 - Responsabilidade dos Dirigentes)

A Aliança foi estabelecida na Terra com a missão de multiplicar o processo de
espiritualização e evangelização por meio das Escolas de Aprendizes do Evangelho.
O cumprimento dessa missão, no entanto, depende de fatores críticos, entre os quais
se destaca a atuação de dirigentes e expositores plenamente integrados aos ideais
da Escola, cônscios dos esforços inerentes aos três graus da Iniciação – aprendiz,
servidor e discípulo – sintetizados nesse trecho do Guia do Discípulo.
Em determinados pontos de sua trajetória de 37 anos, a Aliança tem se dedicado
a aferir os rumos da caminhada, para evitar desvios em relação à meta estabelecida.
O tema “Melhorar a conscientização e Vivência dos Conceitos de Iniciação Espírita
proposto pela Escola de Aprendizes” foi definido como um dos quatro objetivos a serem alcançados no Planejamento Estratégico da Aliança, para os próximos cinco anos.
Assim, o Grupo de Trabalho PE 03 – Iniciação Espiritual – estuda algumas
ações práticas que possibilitem o reavivamento dos conceitos iniciáticos da Escola de Aprendizes, a ponto de que todos os que tomem contato com ela busquem
conscientemente seus objetivos e instrumentos, caminhando para o mais alto, como
demonstra a metáfora da escada na capa da nossa apostila “Iniciação Espírita”.
A presente compilação de textos de Edgard Armond é um apoio para esta tarefa. Especialmente para a de todos nós, dirigentes e expositores da Escola de Aprendizes, que pode ser realizada com segurança quando esses conceitos iniciáticos são
verdadeiramente compreendidos e incorporados em nossos sentimentos, pensamentos e atitudes diárias. Pois, dessa forma, nosso trabalho ganha uma dimensão mais
exata. A daqueles que realmente se esforçam por trilhar com Jesus a estrada que
conduz ao Pai e que adquire condições de mostrar esse caminho aos que queiram
percorrê-lo também.
Esperamos que todos possam aqui encontrar um rico material para melhorar a
conscientlzação e a vivência dos conceitos de Iniciação Espiritual.
28 de agosto de 2011
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NA SEMEADURA I
46

EXIGÊNCIAS DOUTRINÁRIAS

O Espiritismo religioso exige muito dos seus adeptos, no campo
moral, onde não pode haver contemporizações. Por isso, dizer-se
alguém espírita fora disso, nada significa de real e positivo; e coisa
muito diferente é possuir o ideal, o anseio de espiritualização, a força
íntima que leva à evangelização redentora, acima de qualquer outra
preocupação ou desejo.
Verdadeiramente espírita é aquele que, primeiramente, evangelizou-se pela reforma íntima e passou, em seguida, a viver segundo os
ensinamentos recebidos, no campo coletivo, em bem do próximo; mas
não esses que somente pregam, mandam fazer mas não fazem; adeptos
inoperantes ou meros simpatizantes, que foram tocados pelas influências divinas da Doutrina mas não penetraram nela, não se submetem
às suas exigências do campo moral, condição liminar irrecorrível, primeiro e único degrau do pórtico que leva aos interiores iluminados dos
mundos superiores.
Jesus não veio somente para esclarecer os homens intelectualmente, mas sim para redimir uma humanidade condenada.
47

ESTÁGIOS EVOLUTIVOS

Os Espíritos criados simples e ignorantes, não contêm em si
nada de mau, porque vêm de Deus, onde o mal inexiste.
Todavia, na involução ou queda, sofrendo a atração e os contatos
com as esferas materiais por onde transitam, corrompem-se, adensam-se, envolvem-se de sombras.
Mais tarde, quando iniciam o movimento de retorno à origem,
na evolução que é iniciada nos reinos inferiores, mineral, vegetal e
animal, os contatos e as impregnações pesadas se multiplicam e os
6

Espíritos prosseguem impulsionados pelos instintos, não tendo ainda
consciência do mal.
Somente quando penetram no reino humano, conquistam o livre-arbítrio e a faculdade da razão, e começam a agir conscientemente,
assumindo responsabilidade dos seus atos.
Esse é o momento crucial em que as revelações espirituais são
de ingente necessidade, para apontar rumos certos; e o importante é
que essas revelações ou inspirações sejam de elevada condição moral,
para que o encaminhamento seja feito no bom sentido, não representem perda de tempo, concorram ao apressamento do progresso, rumo
às esferas espirituais luminosas e puras, donde os Espíritos procedem.
Daí a grande importância de cursos e escolas de iniciação doutrinária espírita, que oferecem conhecimentos selecionados e autênticos,
afins com as realidades espirituais, dignos portanto de confiança da
parte dos neófitos, que buscam encaminhamento.
Cursos e escolas desse tipo foram criados desde 1950 na
Federação Espírita do Estado de São Paulo, na Aliança Espírita
Evangélica, a partir de 1973, e em outras Casas Espíritas, que realizam
a iniciação espiritual com base evangélica, com a necessária fidelidade
às verdades cristãs.
48

COMUNHÃO PELA PRECE
É necessário manter constante comunhão com o Plano Espiritual,
recolhendo-se, pelo menos uma vez por dia, ao silêncio do mundo
interno, na adversidade como no êxito, no sofrimento como no bem-estar, para buscar diretamente a Deus.
A prece mecanizada, sistemática, decorada, é quase inútil,
podendo mesmo representar uma ofensa a Deus, por significar desprezo aos canais sempre abertos da inspiração, que nos mantêm sintonizados aos céus, a qualquer hora, em todos os momentos de nossa vida.
7

49

ATIVIDADES DO ESPÍRITO

Na evolução espiritual, eterna e progressiva, jamais há um fim
definitivo, um alvo final. O Espírito sobe degrau a degrau, a imensa escada ascensional, havendo sempre um novo começo para coisas
novas; ele nunca descansa nas atividades psíquicas e, quando atinge as
esferas superiores, ainda menos o faz, pelo desdobramento crescente
dos encargos e das responsabilidades.
Para compreender isto, basta verificar que, mesmo agora, neste
mundo inferior, submerso na matéria pesada, não tem o Espírito descanso nem mesmo no sono quando, então, vaga pelo espaço, em atividade constante, boa ou má, segundo seus próprios pendores e sintonias.
54

CONSCIENTIZAÇÃO

Quando o homem, qualquer que seja, puder encontrar-se com a
luz misteriosa e clara, que vem da profundidade do seu próprio íntimo, e encarar a verdade face a face, então terá realizado a tarefa mais
difícil de sua longa trajetória evolutiva: e não será mais simplesmente
um homem.
60

VERDADES INICIÁTICAS

Há três verdades iniciáticas fundamentais para a aquisição
do conhecimento espiritual, que podem ser formuladas da seguinte
maneira por autores respeitáveis:
1) A alma humana é imortal e o seu futuro é algo cujo crescimento e esplendor não têm limites.
2) O princípio que dá a vida reside em nós e fora de nós, porque é
universal, imortal e eternamente beneficente; não se pode ouvi-lo,
nem vê-lo, nem senti-lo, mas quem deseja percepção, percebe-o.
8

3) Cada ente humano é seu absoluto legislador, dispensador de
glória ou de obscuridade a si mesmo; determinador de sua vida,
sua recompensa ou sua punição.
61

MUNDO INTERNO
O verdadeiro discípulo, mesmo quando envolvido no tumulto
da vida ambiente, integra-se, quando necessário, no silêncio interior.
Não esbanja palavras para expressar sentimentos e pensamentos, porque os atos melhormente os revelam. Está sempre atento ao
seu mundo interior, para que possa ver-se e sentir-se tal qual é, e ver
como desperta e cresce a luz interna, o resplendor eterno de Deus em
si mesmo, pela eclosão de sentimentos purificados, pelas transformações íntimas que podem surpreender dia por dia.
64

ESFORÇO DE PREPARAÇÃO
Desde que o mundo existe, a conquista espiritual tem se apresentado aos homens como um sério problema a ser resolvido, mesmo
quando não deliberadamente; inúmeras instituições têm se devotado
a isso, sem resultados satisfatórios, ou porque permanecem no campo
das exterioridades, ou no das introspecções pouco acessíveis à maioria.
Muitos milênios transcorreram até que Jesus apontasse, de forma
objetiva, mesmo quando, algumas vezes, simbólica, o modo simples
de fazê-lo, mostrando que a solução reside no próprio homem e se
resume na eliminação dos vícios e defeitos morais, com a purificação
dos sentimentos e dos atos; e que aquilo que todos procuram exteriormente só se encontra dentro deles mesmos, no íntimo da alma, porque
o ser humano, como Espírito que evolui, é o único responsável por
essa realização, cabendo-lhe inteiramente o esforço correspondente.
9

Em cada milhar de indivíduos, uns poucos se destacam como
interessados no seu adiantamento espiritual e, em menor número
ainda, se dispõem aos esforços e às transformações indispensáveis
que esse adiantamento exige. Isso mostra, de um lado, as dificuldades
do empreendimento, quando não se tem como escudo a confiança em
Deus e a fé como força de sustentação; e, doutro, o quanto a humanidade terrena carece de conhecimentos espirituais verdadeiros.
Para auxiliar os que desejam evoluir mais rápido e seguramente,
criou-se na Federação Espírita de São Paulo, a Escola de Aprendizes do
Evangelho, em 1950, e na Aliança Espírita Evangélica, em 1973. Nessa
escola logo nos primeiros dias indaga-se do candidato que se inscreveu,
porque veio: a) por simples curiosidade? Neste caso dificilmente encontrará o que deseja e sofrerá desilusões; b) por inspiração momentânea?
É de crer então que haja merecido a interferência espiritual de algum
amigo interessado no seu adiantamento; c) mas se o fez por si mesmo,
deliberadamente, por decisão consciente e firme, então é porque já amadureceu o que baste para compreender que era urgente a medida, para o
seu adiantamento espiritual.
Mas, seja como for que tenha vindo, é sempre fraternalmente
acolhido e as portas se abrem para ele, porque “quem procura encontra” e, neste caso, pode-se afirmar que um lutador a mais ingressou nas
legiões numerosas que, na Terra, defendem os ensinamentos de Jesus,
batem-se pelo triunfo do seu Evangelho e pela evolução espiritual do
mundo porque, terminado o aprendizado, estará ele preparado para as
atividades exigidas no campo coletivo, apto aos testemunhos e sacrifícios que virão em seguida.
Mas, em todos os casos, o candidato deve, primeiramente, devotar-se a essa autopreparação e isso poderá fazê-lo em escolas desse
tipo, que se estão criando por toda parte.
Turmas numerosas e sucessivas de aprendizes têm-no feito e já
se lançaram à luta no campo exterior das atividades, como discípulos
aptos a compartilhar na grande batalha espiritual; e não há exagero
10

nem misticismo excessivo nestas frases e modos de encarar o assunto,
porque a realidade é exatamente essa.
Nesse sentido, o problema mais urgente é sempre e primeiramente a evangelização, visando a redenção espiritual, orientando os
candidatos a desenvolverem em si mesmos, cada vez mais objetivamente, o amor aos semelhantes, servir sem restrições, com humildade
e desprendimento, porque, fora disso, não há possibilidade de êxito; e
somente assim poderá o aprendiz cooperar na difusão de uma doutrina
como o Espiritismo, que tem o amor como fundamento e representa
na Terra o Consolador prometido por Jesus. E deve fazê-lo sem pensar
em recompensas, porque, se mérito realmente há, num comportamento desses, o primeiro e maior interessado é ele mesmo.
66

INICIAÇÃO ESPÍRITA
Nos templos egípcios, a iniciação dos adeptos ao sacerdócio
era rigorosa e o iniciante subia degrau por degrau, só atingindo os
graus mais elevados, quando vencia os defeitos da avareza (para fugir
das ambições materiais); da luxúria (para defender-se das tentações
da carne); da inveja (para evitar competições e traições entre companheiros); da hipocrisia (para manter a lealdade aos superiores) e da
ira (para não utilizar impulsivamente as próprias forças, ou deixar-se
dominar por elas).
Estas virtudes eram representadas por uma estrela de cinco pontas, desenhada a cores, no piso da nave central dos templos.
No Espiritismo, em nossos dias, a eliminação de vícios e defeitos
morais é feita mediante a reforma íntima, por processos mais simples,
e as diferenças de condições morais entre os adeptos não representam
posições ou hierarquias no campo material, nem significam menor ou
maior conquista de poderes psíquicos.
Porque a Doutrina não cogita desenvolver tais poderes, mas esclarecer os homens espiritualmente, engrandecê-los moralmente ante
11

si próprios, preparando-os para os testemunhos da propagação e da
redenção espiritual, isto é, libertando-os dos estigmas da animalidade
inferior, que são impecilhos à evolução do Espírito.
142

COMBATE A DEFEITOS

Os que enfrentam a luta pelo aperfeiçoamento moral sabem que
os defeitos mais difíceis de eliminar são o egoísmo e o orgulho, justamente por serem os que mais profundas raízes têm no metabolismo
da vida animal.
O egoísmo, sobretudo, foi a força que permitiu a sobrevivência
da espécie, em meio às circunstâncias adversas da vida primitiva do
homem na Terra.
Portanto, vícios como esses não devem ser combatidos com violência, mas com paciência, compreensão e inteligência.
146

SINTONIA COM DEUS

A irradiação de Deus impregna e ilumina toda a Criação e quanto mais evolui o homem, mais se torna capaz de vibrar em sintonia
com essa presença divina.
156

AMADURECIMENTO ESPIRITUAL

Enquanto desliza tranquila a vida, e os problemas pessoais de
existência e de competição no meio ambiente não se colocam à nossa
frente como obstáculos sérios a transpor; e os sofrimentos físicos e
morais não ultrapassam nosso ardor combativo, diminuindo nossa
capacidade de reação, tudo é claro, alegre e feliz; e o sol tem sempre
brilho e as flores mais perfume e as mãos que acariciam mais ternura...
Mas, aos poucos, enquanto se evolui, tudo passa e as ilusões
vão desaparecendo; e com elas vai-se avolumando o conhecimento
12

das realidades, e aquilo que formava à nossa volta uma trama dourada
encobridora da verdade, tudo agora é visto de cima para baixo, e como
se observado de fora; libertamo-nos da igualação da mistura e da multidão e nos vemos, então, sós, como indivíduos separados, desligados.
Do ponto de vista introspectivo amadurecemos sozinhos e sozinhos devemos viver no pequeno mundo que formamos para nós próprios; superadas estão as irrealidades, que nos faziam obedientes mais
a impulsos que a raciocínios, a paixões que a conveniências, a instintos e não à inteligência, a aparências e não a realidades, à matéria e
não ao espírito.
O amadurecimento leva à sabedoria e esta fecha as portas à irreflexão, à turbulência, aos rumores do mundo material e abre outras,
mais sólidas, para o silêncio e a sintonia com Deus.
171

PROGRESSO ESPIRITUAL

O discípulo do Evangelho, para apressar sua evolução, deve ter
em vista o aprimoramento do corpo, da mente e do sentimento, isto é,
da matéria, da inteligência e do espírito.
O aprimoramento do Espírito pode ser conseguido com a modificação dos sentimentos íntimos, exercitando o amor a Deus e ao
próximo, isoladamente ou filiando-se a algum agrupamento, desprendendo-se do mundo material no que for possível, para que haja realmente espiritualização.
O aprimoramento da inteligência pode ser conseguido com um
selecionamento sensato e adequado de estudos doutrinários e de registros no subconsciente, de meditações aprofundadas sobre a vida espiritual, em seus variados aspectos e suas implicações na vida material
que nos rodeia.
E o aprimoramento da matéria, com alimentação frugal, abstenção de tóxicos, eliminação de vícios e hábitos perniciosos; combate a
paixões, disciplinação do sexo, metodização do trabalho e do repouso
e vida higiênica, segundo as leis da Natureza.
13

Atingindo esse desenvolvimento tríplice, o discípulo não encontrará mais afinidades com as coisas mundanas, salvo para trabalhos e
atividades de fundo espiritualizante; nada mais terá o mundo material para oferecer-lhe, como experiência evolutiva, porque o homem
que atinge esse ponto, isto é, a sintonia com os Planos Espirituais
Superiores e o desprendimento, estará desambientado, não será mais
compreendido e viverá mais para as coisas internas que para as externas, sem, contudo, negligenciar seus deveres e compromissos desse
mundo material.
Estará apto a viver em mundos mais evoluidos, onde as condições da vida são de maior significação espiritual, e permitem realizações mais elevadas e construtivas.

246

ENCERRAMENTO

Em todas as oportunidades de sua trabalhosa pregação Jesus
sempre afirmava que toda iniciação espiritual poderia ser resumida no
seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a
nós mesmos.
Com esta sentença tão profundamente verdadeira e de universal
aplicação, encerramos a exposição da matéria deste livro.
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NA SEMEADURA II
80
RESPOSTAS
Sobre o indefinível e misterioso fundo do passado humano sobre
a Terra, as pessoas que se preocupam com seu destino, cos tumam
perguntar e sempre perguntam, o que somos, donde vie-mos e para
onde vamos.
A essas perguntas que já se tornaram habituais, a iniciação
espiritual responde através da definição do respeitável Instrutor: “Os
homens são chispas vivas do Eterno Vivente, integradas em todo ser
vivo que habita os mundos”.
“Vieram da infinita imensidade de Deus e para Deus voltam na
infinita sucessão do tempo”. E prossegue: — “Nesses estágios a chispa
primeiramente se reveste de elementos etéreos gasosos e magnéticos
e, em seguida, para poder viver e se manifestar nos mundos materiais,
condensa um corpo físico e, desta forma, fica possuindo 2 elementos
constitutivos de apoio e manifestação, a saber: o revestimento fluídico
energético intermediário e o corpo denso”.
Esses ensinamentos fornecidos em escolas iniciáticas, velhas de
4 ou 5 milênios atrás, são exatamente aqueles que o Espiritismo difunde desde a Codificação de Kardec na França, há um século, e que seus
propagadores oferecem aos seus adeptos.
E nem poderia ser de forma diferente, porque a verdade não tem
dupla essência e, mesmo quando mostrada de formas diferen-tes em
épocas diferentes, é sempre semelhante a si mesma.
120
VALOR DA INICIAÇÃO ESPIRITUAL
Considerando que a maior parte da população do globo é desencarnada, não sendo fácil, para nós que estamos aqui agora, voltar de
novo, com rapidez, para completar nossas provas e nos libertarmos
da vida nos mundos baixos; e também, que a população por toda
15

parte está tentando reduzir os nascimentos de novos comensais para
enfrentar as dificuldades de obter recursos e bens de vida, sobretudo
de alimentos, sendo negras as previsões cientí-ficas sobre isso, crescem então de vulto as oportunidades das reen-carnações e dos conhecimentos espirituais.
Ante estes argumentos de sentido material avultam os ensinamentos doutrinários conhecidos, segundo os quais somente os insensatos ou incréus malbaratam suas encarnações a troco de comodidades
ou prazeres ilusórios e passageiros.
Daí a importância das iniciações espirituais para o aproveita-mento consciencioso do tempo que se tem para resgate de débitos e
eliminação de defeitos e vícios, sem mais demora, o que alguns julgam
ser um exagero, bastando crer em Deus, dizem eles, para que tudo
acabe bem...
E então avulta também de valor a existência da Escola de
Aprendizes do Evangelho, criada justamente para isso e cujas por-tas
devem estar sempre abertas para todos quantos desejem apres-sar sua
evolução, purificando-se, evangelizando-se.
194
INICIAÇÃO ESPIRITUAL
Na iniciação espiritual que, à falta de instrutores, é feita a custo
de experiências pessoais dolorosas que a própria vida oferece a todo
instante, a passagem de uma para outra é progressiva e resume-se na
conscientização de valores maiores, como por exem-plo, a distinção
entre o bem e o mal, o certo e o errado, o que é melhor e o que é pior
para o próprio ser que os anota; um pouco mais adiante surgem as
experiências sobre os direitos próprios e dos semelhantes, o dever de
auxiliar os outros para ser também auxiliado nas suas necessidades,
os cuidados da família organizada segundo leis e costumes aceitos e
respeitados pela comunidade, etc.
Estes são conhecimentos preliminares e gerais. Em um grau
mais avançado já surgem as conquistas de virtudes morais que enobrecem o ser humano, dignificam a vida; e o devotamento às necessidades
16

dos semelhantes nos termos de códigos religiosos de maior expressão,
baseados no “amai-vos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas”.
Tudo isso forma a iniciação natural que aproxima os homens de
Deus pelo exercício do amor.

17

LENDO E APRENDENDO - NA SEMEADURA III
20
SER VERDADEIRO
A evangelização pela reforma íntima exige que sejamos desprendidos em relação ao mundo material, e verdadeiros, sem fingimentos;
não aparentar o que não somos ou não temos; sermos humildes, sem
malícia, sem vaidades, e sempre ativos.
Sem essa reforma não pode haver progresso espiritual apreciável; haverá uma movimentação forçada, fingida, aparente, mas de
valor muito relativo: a iniciação espiritual é sempre mais profunda.
Cada um deve mostrar-se como é, conquanto lutando sempre
por melhorar. Nada do que queiramos ocultar de mau por interesse,
vaidade ou orgulho, deixará de ser conhecido duma forma ou doutra,
hoje ou amanhã, como Jesus ensinou.
Todos nossos atos e pensamentos são registrados pela luz etérea
e suas conseqüências se voltarão contra nós no momento certo ou a
nosso favor, conforme sua natureza e qualidade, para restabelecimento
de equilíbrio evolutivo e a correspondente liberação espiritual.
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MORTE E EVOLUÇÃO
“Quantas mais vezes morremos melhor evoluiremos, porque a
morte nos proporciona sempre uma nova oportunidade de progresso e ascensão”, desde que, bem entendido, estejamos já trilhando
com segurança os caminhos da ascensão pelo amor, nos termos do
Evangelho de Jesus.
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PODER ESPIRITUAL
“Quando o homem aprender a empregar a inteligência para o
bem da humanidade, adquirirá poderes espirituais sobre a vida, por18

que, ao mesmo tempo, terá desenvolvido seu animismo a uma escala
elevada e construtiva e a guiar-se por um conhecimento inato tão superior ao atual quanto este é superior à consciência animal.”
104
LEI DO PROGRESSO
“Na evolução humana progredir é a lei”; o que não é capaz de
aperfeiçoamento próprio cristaliza-se, degenera-se, entra em estagnação e morte.
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SETORES DE AÇÃO
O Espírito nas primeiras encarnações exerceu suas atividades
através de quatro setores distintos e conjugados: o etéreo, animado
pelo fluido vital; o do desejo, onde se situaram a vontade, a ambição, a
memória e outros impulsos dinâmicos; o denso, veículo mais exterior
da manifestação e por fim, a mente.
Essas diferentes atividades posteriormente se fundiram na alma,
que pode ser consciente, emocional e intelectual e que, no ser evoluído, habita mundos superiores, na fase da angelitude.
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TESOUROS DO ESPÍRITO
É comum dizerem os materialistas e os crentes de religiões de
exterioridades que “desta vida nada se leva e por isso comamos e
bebamos”.
Mas a verdade é muito outra: desta vida nada do que é material
realmente se pode levar para o Além, mas tudo se leva do quanto valha
como aperfeiçoamentos feitos e conquistas obtidas no terreno espiritual. E justamente para isso é que encarnamos desta e de inúmeras
outras vezes porque, para a evolução, somente têm valor “os tesouros
do Espírito, não da matéria”.
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SETORES DE ATIVIDADE
No conhecimento da vida espiritual há dois caminhos bem evidentes a percorrer: o intelectual e o místico; o primeiro utiliza a mente
e o último segue preferentemente os impulsos do coração.
O materialismo apoderou-se da iniciação intelectual e transformou-a em um agnosticismo arrogante e exclusivista, desviando o
homem encarnado dos rumos certos e justos da
reverência à Divindade, e os frutos desse erro já estamos colhendo desde já, com a enorme depreciação dos legítimos e verdadeiros
valores espirituais.
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CHAMAMENTO DIVINO
Quantas vezes, nas sombras escuras da Terra, onde curtimos
nossas dolorosas provações de resgate, não ouvimos o chamamento
amoroso e divino: “Vinde a mim, ó tu que sofres, pois que, em mim
encontrarás misericórdia. Meu jugo é suave e leve e imenso o amor
que tenho para distribuir às ovelhas do rebanho que o Pai me confiou.
Vinde a mim e descansarás dos teus sofrimentos ...”
E quantas vezes ouvimos e passamos indiferentes! Até que amadureçamos na dor, o desânimo a se apoderar de nós e compreendemos,
finalmente, que não há felicidade na Terra, a não ser para aqueles que
se desprendem dela e se voltam para as luzes dos céus, com Jesus!
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TAREFAS SEMELHANTES
Na Fraternidade dos Discípulos de Jesus o pensamento maior
deve ser este: os discípulos de hoje, semelhantemente aos de antigamente, também falam e agem em nome do Divino Mestre e pregam a
mesma mensagem redentora de outrora; mas seu esforço só dará bons
frutos se forem humildes, sinceros, desprendidos do mundo e capazes
de amar como os antigos amavam.
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ESPIRITUALIZAÇÃO
A espiritualização representa a própria finalidade da existência
em qualquer mundo, porque as verdades são universais e a maior de
todas é Deus, o criador soberano, invisível e eterno.
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VALOR DA INICIAÇÃO EVANGÉLICA
O Evangelho de Jesus, na sua essência, é o recurso mais poderoso e seguro para a espiritualização.
A Escola de Aprendizes foi criada para auxiliar essa sublime
conquista de quantos emergem das sombras, já tocados pela luz redentora do Cristo e deixam-se penetrar pelo ideal maior de servir a Jesus,
servindo aos semelhantes, com desprendimento.
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VEÍCULOS DE MANIFESTAÇÃO
Ao termo da involução a centelha divina deve iniciar seu retorno
às esferas de origem, mas não pode fazê-lo por não possuir organização e veículos de manifestação no mundo exterior.
Descendo até o reino mineral, passa a ser então custodiada
por Espíritos-grupo que a auxiliam a iniciar o desenvolvimento de
sensações, que se ampliam com o tempo e se aperfeiçoam no reino
vegetal, onde já recebe um corpo vital etéreo, passando em seguida
ao reino animal, onde desenvolve o instinto que, no reino humano, se
aprofunda com inteligência e outros atributos preciosos.
No reino animal a centelha já possui um corpo denso, um corpo
etéreo e uma alma animal, sendo ainda, entretanto, dirigida pelo Espírito-grupo. Somente quando penetra no reino humano pode possuir,
além do corpo vital e do corpo denso, e, para completar sua organização, uma mente, com seu contingente maravilhoso de vontade, razão,
livre-arbítrio e consciência.
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SIMPLIFICAÇÃO
O Espiritismo simplifica essa organização clássica reunindo no
“perispírito” ou alma, os diferentes veículos das atividades psíquicas
humanas.
Apresenta o ser como um homem feito, sem referências ao seu
passado milionário de experiências da longa evolução anterior através dos reinos da Natureza e apressa sua evolução, porque o tempo
cósmico arbitrado à Terra para seu progresso já está se esgotando e o
selecionamento cíclico da humanidade está bem próximo.
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A LEI DA REENCARNAÇÃO
Uma das mais amplas e seguras garantias de redenção espiritual
para os seres humanos é a lei da reencarnação, que obriga o Espírito a
evoluir, quer queira quer não. Aquele que não o faz por si mesmo, terá
de fazê-lo sob o látego acirrado do sofrimento e dos resgates dolorosos
nos mundos materiais, por força dessa lei inexorável que, aos nossos
olhos, representa a justiça divina em plena ação redentora.
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VERDADES E CONCEITOS I
9
A TAREFA MAIOR
Cada missionário crístico trouxe uma linha de conhecimentos
e de iniciação espiritual. Com Jesus veio a linha mais perfeita que a
humanidade da Terra poderia receber no grau evolutivo que atingiu, o
ponto mais alto a que aqui pode chegar: o amor.
“Assim sendo não haverá mais necessidade de novas leis espirituais, bastando que os homens se amem uns aos outros, como a si
mesmos.”
Essa lei, trazida por Jesus, encerrou o ciclo das revelações messiânicas para nosso mundo, restando agora somente que os homens,
utilizando o livre-arbítrio e os demais atributos que já possuem na sua
organização psíquica, executem o que lhes foi ensinado e exemplificado pelo Divino Mestre.
Através dessa lei e antes que soe a hora profética das apurações, para separar os bons dos maus, como o próprio Mestre revelou,
é necessário que os homens procurem se aproximar das instituições
que oferecem a iniciação evangélica em espírito e verdade, para que
se esclareçam e se preparem espiritualmente.
Para auxiliar esse heróico esforço criaram-se, a partir de 1940,
como base fundamental, entre outros organismos orientadores, as
Escolas de Aprendizes do Evangelho, a Fraternidade dos Discípulos
de Jesus e, ultimamente, a Aliança Espírita Evangélica, que orientam,
encaminham e preparam os que se dispõem a cooperar para a redenção
do maior número possível de irmãos nossos, ainda carentes de compreensão e de conhecimento espirituais verdadeiros.
20
PARA OS DISCÍPULOS
Terminada a preparação e incluídos os servidores na Fraternidade dos Discípulos de Jesus, passam eles a agir com inteiro
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livre-arbítrio, organizando programas próprios para suas atividades
evangélicas.
Mas, nessa nova condição, livres das servidões da Escola, suas
obrigações aumentam ao invés de diminuírem, pois que enfrentam,
agora, uma realidade muito mais positiva e categórica; como discípulos sua lei é a exemplificação dos ensinamentos do Divino Mestre,
sem restrições, reservas ou qualquer sentido acomodatício; o sacrifício e a renúncia fazem parte do seu esforço.
Porque o discípulo não é maior que o Mestre e o servo que o
seu Senhor.
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VERDADES E CONCEITOS II
1
COMO EVOLUIR MAIS DEPRESSA – I
O CORPO ORGÂNICO
O perispírito, como matriz fluidomagnética, não se altera numa
mesma encarnação: o mesmo, porém, não sucede com o corpo denso,
que sofre alterações do tempo, de acidentes, de moléstias, de traumatismos morais.
Este corpo é sustentado por energias de diferentes origens: as
provenientes dos Reinos da Natureza, pela alimentação; as da atmosfera, pela respiração; as do Cosmo (raios e ondas) e as do campo mental (esperança, vontade, fé) ...
— As primeiras interessam às células orgânicas na sua formação, sustentação, substituição e tendem a densificá-las, animalizá-las,
como elementos próprios que são do mundo material.
— As absorvidas pela respiração queimam resíduos do metabolismo, vitalizam o sangue, dão calor ao corpo.
— As provindas do Cosmo penetram os chacras, pasam aos plexos para ativarem as atividades nervosas.
— As que vêm do Espírito, através da mente, destinam-se ao
comando do corpo e às relações com o mundo exterior, cujas impressões se concretizam no cérebro.
— E há, ainda, energias mais poderosas, de caráter ascensional,
que sustentam o Espírito intimamente, como unidade inteligente da
Criação, partícula divina obscurecida na involução, escravizada nas
reencarnações pelos mundos materiais.
Há, pois, energias de condensação celular, retensoras de sintonia animal e outras, mais elevadas, que arrastam para cima, no ritmo
ascensional.
O homem comum, ainda muito involuído, normalmente desconhece essas energias e submete-se a elas inconscientemente.
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— As primeiras, vindas dos reinos naturais, materializam de
caráter ascensional: o Espírito, de onde poderiam vir poderosos impulsos nesse sentido, está ainda incapacitado de emiti-los, porque são
insuficientes seu entendimento e capacidade volitiva.
— Quando, com o tempo, trabalhado pelas vicissitudes e ganhando experiência, almeja por mudanças, nesse momento é que esclarecimentos sobre a necessidade de evangelizar-se ganham enorme
importância e devem ser fornecidos com proficiência e boa vontade.
— Considere-se que mais de dois terços da humanidade planetária desconhecem tais esclarecimentos, não tiveram a ventura de
recebê-los e ingressam nos planos espirituais completamente alheios
às suas realidades.
Não nos referimos, é claro, à higiene pessoal ou qualquer outro
cuidado de caráter exterior mas, sim, a fatores intrínsecos, dos quais o
principal é a alimentação.
— Com a alimentação formada de produtos naturais ajudamos
as células a se libertarem do processo de condensação que se mantém,
sobretudo, pela ingestão de produtos animais, sejam de que espécies
forem.
— A vibração desses produtos, principalmente a carne, transmite-se às células mantendo a densificação e o ritmo vibratório próprios do reino animal, dando à situação cada vez maior estabilidade
e permanência. Esse processo de animalização, contrário aos impulsos ascensionais do Espírito, influi fortemente no psiquismo humano
como elemento francamente retardador da evolução.
— De outra parte, como o organismo físico, conquanto perecível, deve também evoluir, tornando-se cada vez mais perfeito, é preciso combater esse processo de condensação celular, oferecendo ao
Espírito encarnado um corpo cada dia mais delicado e sensível. Isso
também ajuda o Espírito a evoluir.
Esta é a razão mais profunda ou científica que explica não
ser aconselhável a alimentação carnívora em mundos baixos como o
nosso, onde o elemento carne seja a massa constitutiva do corpo denso
e os Espíritos que ali evoluem submissos às sensações dos sentidos.
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No esforço de reforma íntima, eliminados que sejam os vícios
comuns (fumo, álcool, etc.) e alterada convenientemente a alimentação, as células irão, pouco a pouco, se libertando da carga grosseira da
vibração animal, desafogando-se e adquirindo uma tonalidade vibratória mais elevada e delicada; por outro lado aprimorar-se-á a sintonia
entre corpo e espírito, facilitando e fortalecendo a atuação deste sobre
os sentidos físicos e, ao mesmo tempo, a sensibilidade perispiritual, de
tudo resultando, em conseqüência, mais rápido progresso evolutivo.
2
COMO EVOLUIR MAIS DEPRESSA – II
Além da reforma íntima, a purificação depende, em grande
parte, da dominação ou, no mínimo, do controle dos sentidos, das paixões e da formação de um “status” mental desprezador dos atrativos
do mundo físico.
— Vários recursos podem ser utilizados e um dos mais simples
e fáceis é a música. Não a música neurótica, irritante, sensual, dos
nossos dias, mas a música fina, suave, das melodias ou a clássica dos
mestres, que abrem, nas almas, portas largas à sensibilização; nem
tampouco a música simplesmente técnica, exibidora de virtuosismo,
mas a que fala aos sentimentos e os sintoniza com planos mais elevados, produzindo calma, serenidade, enlevo.
— A música é fator espiritualizante, que satura o mundo celular
de harmonias e liga o conjunto corpo-espírito a planos mais elevados.
— O homem rude, primário, sintoniza com música de baixo eor
vibratório, que lhe recorda as vidas primitivas, enquanto que o homem
mais evoluído prefere a música inspiradora e delicada que leva para
fora do mundo grosseiro da matéria.
— Ao mesmo tempo em que satura de harmonia o mundo celular orgânico, a música também eleva o tônus vibratório do perispírito,
quando é sintônica.
— São também elementos sensibilizadores a pintura, a escultura
e as artes em geral, através das quais a alma humana procura expressões acima do mundo material; como também os contatos estreitos e
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amiudados com a Natureza, onde se manifestam, aberta e livremente,
as forças da criação, o encanto e a beleza das cores, mas, sobretudo
a mensagem comovente que está por detrás de tudo e que é a voz de
Deus sem palavras.
— Estes são fatores que educam os sentidos e os desviam —
Na sua luta de todos os instantes devem os aprendizes orar e vigiar,
exercendo forte controle para repelir os impulsos maus, fiscalizar as
atividades mentais para evitar que do subconsciente venham à tona
reminiscências negativas do pretérito animalizado, de há muito acumuladas ali.
Para facilitar essas realizações, os aprendizes organizem um
programa de ação pessoal, íntimo, segundo possam: escolham local
e momento propício a estarem sós e cultivarem o silêncio; arranjem
um fundo musical harmonioso, agradável, e façam ali meditações
sobre assuntos e temas elevados e construtivos. Abram as portas da
imaginação, focalizando previamente o que desejem de bom e de útil
ao seu aprimoramento psíquico. Todas estas imagens irão para o subconsciente e trabalharão em silêncio para sua concretização em futuro
breve; e em havendo mediunidade, com este regime, ela despertará
mais facilmente, sem sobressaltos ou violências, porque os benfeitores
espirituais terão mais facilidades para ajudar e orientar.
A evangelização verdadeira exige tudo isto que, aliás, é bem
pouco, considerando-se os surpreendentes resultados que destes esforços de purificação advirão desde os primeiros dias.
Para facilitar essas realizações, os aprendizes organizem um
programa de ação pessoal, íntimo, segundo possam: escolham local
e momento propício a estarem sós e cultivarem o silêncio; arranjem
um fundo musical harmonioso, agradável, e façam ali meditações
sobre assuntos e temas elevados e construtivos. Abram as portas da
imaginação, focalizando previamente o que desejem de bom e de útil
ao seu aprimoramento psíquico. Todas estas imagens irão para o subconsciente e trabalharão em silêncio para sua concretização em futuro
breve; e em havendo mediunidade, com este regime, ela despertará
mais facilmente, sem sobressaltos ou violências, porque os benfeitores
espirituais terão mais facilidades para ajudar e orientar.
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A evangelização verdadeira exige tudo isto que, aliás, é bem
pouco, considerando-se os surpreendentes resultados que destes esforços de purificação advirão desde os primeiros dias.
Em resumo, para desenvolver a sensibilidade é preciso:
1) descondensar as células orgânicas, adotando alimentação
natural, de produtos vegetais;
2) dominar os impulsos inferiores dos sentidos físicos, utilizando práticas adequadas, de refreamento e desviamento;
3) manter sintonia com o Plano Espiritual superior, sentindo,
pensando e agindo sempre pelo Bem.
Considerem, porém, os aprendizes o seguinte: desde que se disponham a purificar-se de corpo e espírito e a combater o Mal a começar de si mesmos, passam a ser automaticamente agentes operantes do
Bem, tornando-se, desde logo, alvos das forças das sombras.
Como defesa devem armar-se de compreensão, fé e humildade,
sem o que não vencerão a batalha de desejos, paixões e ambições,
contra sua capacidade de renúncia e sacrifício.
Em textos de sabedoria antiga lê-se isto: “Como a fumaça envolve a chama, a ferrugem o metal e o útero materno a criança que vai
nascer, assim o homem do mundo é envolvido pelos desejos”.
Como os desejos, em geral, têm sua sede nos sentidos e na imaturidade do Espírito, neste esforço de purificação grande poder tem
a mente, através da qual o Espírito manifesta sua vontade, conduz o
corpo e utiliza a razão, para discernimento das coisas que o rodeiam:
o Espírito, o elemento dominante do maravilhoso conjunto humano, o
senhor do sistema, que possui as virtudes potenciais da própria Divindade Criadora, da qual derivou e recebeu a graça da vida imortal.
Estes são fatores que asseguram todas as vitórias, mas não
sem luta...
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PERGUNTAS OCIOSAS
Aos que ainda interrogam perguntando por que foram criadas a
“Escola de Aprendizes do Evangelho” e a “Fraternidade dos Discípulos de Jesus”, organismos educativos criticados, no início, por alguns,
mas enaltecidos hoje por milhares, respondemos:
Foram criadas em 1950 para fazer o que não fora feito até então,
a saber: voltar ao sulco primitivo da cristianização; ultrapassar a fase
de carência do Espiritismo flexível; congregar os adeptos em esforços
de realizações no campo interno, único processo capaz de transformá-los em homens novos, e espiritualizá-los pela vivência evangélica;
transpor um período longo de atividades dispersas e inconclusivas,
com acomodações em torno a rotinas entorpecedoras, tudo para evitar
que o Espiritismo porventura se tornasse um movimento simplesmente teórico, intelectual, frio, formalístico, fechado em paredes, com um
mínimo de repercussão popular, incapaz de realizar na vida prática os
ensinamentos de Jesus condensados na frase “amar a Deus sobre todas
as coisas e ao próximo como a si mesmo”, base de todo o seu ensinamento, expressão nítida de uma filosofia de amor feita ação, com sentido universal e não-exclusivo, e sobretudo como conquista evolutiva
pessoal de cada adepto em plena consciência e lucidez de opção.
Haverá outro caminho para a redenção nos dias atuais, para uma
humanidade que está esgotando a paciência dos santos e tem pouco
tempo para mudar de estrutura e de mentalidade? E bastaria porventura a devoção dos espíritas na organização de assistência social, para
produzir tais mudanças, ou a difusão teórica da Doutrina como vinha
até então sendo feita?
Jesus não deixou corpo algum religioso baseado em teorias, nem
demonstrou alguma vez desejo de criar uma filosofia exclusiva, nem
tampouco fez pregações ou discursos delineando esquemas de uma
doutrina própria mas, bem ao contrário, pregou sempre o amor como
base de toda a ação, viveu por ele, sacrificou-se por ele e ainda deu-lhe
testemunho final imorredouro e claro na cruz, perdoando a todos os
algozes por ignorarem a verdade sobre a vida espiritual.
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E aos que dizem ser a “Escola” e a “Fraternidade” inovações dispensáveis pode-se responder que realmente são, não no que se refere à
doutrina em si mesma, que é parte intangível de um corpo perfeito de
sabedoria eterna, mas na sua prática, nas realizações efetivas, na testemunhação em atos da vida comum; porque perdeu-se tempo precioso
na difusão e porque o Espiritismo não veio para repetir o que foi feito
por religiões e filosofias anteriores, que não conseguiram resolver o
fundamental problema da espiritualização do homem encarnado, mas
sim, para efetivar essa espiritualização de forma prática, acessível a
todos, sem ritos, exclusivismos ou preconceitos de qualquer natureza,
com repercussões profundas nas massas do povo, justamente como era
Cristianismo primitivo que, após a morte de Jesus, organizou-se
com esse caráter, sob a influência imediata das palavras e exemplos do
Condutor Divino que hoje, como ontem, continuam presentes através
de seus mensageiros espirituais, exigindo a mesma coisa.
É preciso ter em vista que as inovações quando altruísticas, dentro de bases nobres e justas, são indispensáveis e fazem progredir; e
estes organismos educativos e iniciáticos são uma inovação construtiva, já bastante retardada para o cumprimento, nos limites que puder
atingir, dos ensinamentos redentores do Divino Mestre.
E por causa disso mesmo é que, na abertura e no encerramento de
suas reuniões, os aprendizes cantam hinos e preces de gratidão a Deus
por estarem finalmente trilhando caminhos certos no mundo das realizações espirituais redentoras, preparando-se devotadamente para atingirem como discípulos, o reino da paz, do amor e da felicidade eterna.
17
DESPERTAMENTO
O esforço de auto-evangelização — a garantia mais segura de
redenção individual — deve partir de uma decisão firme, sincera, definitiva, e ser feito ao mesmo tempo com a busca de conhecimentos referentes à evolução espiritual da humanidade, desde seus primórdios; de
como foram transmitidos pelos missionários divinos, de geração em
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geração, à medida que os homens iam adquirindo consciência de si
mesmos e da conduta a seguir, como células individuais, na comunhão
dos semelhantes; e se capacitavam para distinguir o bem do mal, o
certo do errado, o justo do iníquo.
Mas esses conhecimentos transmitidos aos homens até o presente, sobretudo através de sacerdotes das mais variadas seitas e religiões,
não impediram que o livre-arbítrio, outorga de maioridade, levasse
ao desenvolvimento desenfreado do egoísmo inato, das ambições de
poder, de brutalidade e dominação pessoal, que a própria diferença de
valores individuais de força física incentivavam.
Somente mais tarde, com o decorrer do tempo, vivendo e sofrendo, errando e acertando, caindo e levantando-se, é que as virtudes
espirituais humanas foram lentamente despertando, aproximando os
homens entre si, nas primeiras manifestações do amor universal.
Compreendido isso e vendo como estamos ultrapassando esse
primarismo, é que poderemos realizar, com mais inteligência e eficácia,
os esforços da evangelização, que o Cristianismo Primitivo difundiu no
seu tempo e o Espiritismo de hoje reafirma e, da mesma forma, exige.
Com essa compreensão poderemos também, melhor, nos situar,
após auto-exame rigoroso, no esquema da seguinte progressão evolutiva geral: primitivismo e instinto, inconsciência relativa, animalidade em todas as suas formas reminescentes; —despertamento anímico,
egoísmo (amor de si mesmo), dominação pela violência; sociabilidade
precária, tentativas de fraternização (amor para muitos); consciência
universalista e altruísmo (amor para todos), que é a meta visada pelo
Evangelho de Jesus.
A luta contra o Mal, em si mesmo e fora dele, será vencida pelo
aprendiz, utilizando o conhecimento e a vontade, num esforço de oposição firme e deliberada, em atos e pensamentos, aos defeitos principais do Espírito e aos vícios do corpo orgânico, fortes resíduos da
animalidade inferior.
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O esforço cego, mesmo quando sincero, de melhoria, jamais
leva a resultados positivos porque é quase sempre fruto de impulsos
momentâneos, sem bases mais profundas nas almas; não abrange a
trajetória toda das tarefas evolutivas, do princípio ao fim e fica sempre
sujeito a flutuações e instabilidades.
Mas quando o aprendiz sabe que se movimenta dentro de leis
espirituais de eterna vigência, que o vêm impulsionando desde o ato
divino da Criação e continuarão a impulsioná-lo até que atinja os mundos superiores, ficará então mais capacitado a um esforço definitivo,
consciente, no momento presente, para que a felicidade espiritual lhe
sorria o mais cedo possível, e incentivará ainda muito mais esse esforço quando souber, como espírita que é e, portanto, indivíduo mais
esclarecido, que agora já não haverá mais tempo a desperdiçar com
negligências ou divagações, porque este é um momento de definições
espirituais definitivas, em que já não bastam unicamente compreensão
intelectual dos problemas do Espírito e resultados de superfície, mas
atos e mudanças profundas.
E deve também lembrar-se de que para esse despertamento espiritual, esse esforço redentor, é que Jesus morreu na cruz, que o Evangelho nos foi legado e que a Doutrina dos Espíritos — o Paracleto
prometido — foi outorgada, não para alguns mas para toda a humanidade, inclusive para as centenas de milhões de retardados e maus que
trabalham, nos dois Planos, ingloriamente, contra a vitória do amor e
da luz na Terra.
20
MEDITAÇÃO
Enquanto crescem neste mundo o tumulto e o desentendimento,
por força da ambição de poder e pela busca insensata de valores simplesmente insubsistentes, e os recursos da inteligência e da tecnologia
alimentam a guerra e não a paz, avultam os valores espirituais configurados no Evangelho de Jesus.
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Torna-se então evidente a necessidade de serem estes valores
mantidos bem vivos e bem altos no coração dos discípulos e dos
homens de boa vontade, para que assim se demonstre a todos onde
se situam as verdades imortais, e se possa também avaliar o quanto é
meritório o esforço daqueles que difundem esse Evangelho no mundo,
com humildade, desinteresse e abnegação.
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REDENÇÃO PELO AMOR
Os Espíritos desencarnados trazem constantes mensagens de
libertação e promessas de vida melhor, em mundos melhores, onde
reinam amor e alegria: e pouco exigem além de amor, vivência evangélica e respeito às leis de Deus.
Precisamos difundir essas mensagens em altas vozes para que
elas, neste turbilhão angustiante que é a vida moderna possam ser
ouvidas e analisadas.
Condensando as mensagens no slogan: “libertação pelo amor”
estaremos agindo com sabedoria.
Este slogan não conflita de forma alguma com as necessidades
da vida moderna nem foge, ao mesmo tempo, às realidades da vida
espiritual estereotipada no Evangelho de Jesus.
Os defeitos morais e os vícios que proliferam nas almas e se
multiplicam na atualidade por toda parte, fruto de uma civilização
incoerente e desorientada, escravizam e cada vez mais dominam os
seres humanos; mas, combatendo-os com a evangelização e o amor,
nos libertaremos dessa trama inextrincável de paixões, desenfreios de
sexo, ambições de toda espécie, brutalidades e ódios que envenenam
indivíduos, nações e povos.
A base da evangelização é o amor, caminho mais curto para
a alegria e a felicidade, de que gozam os seres mais evoluídos.
O conhecimento dessa realidade liberta o homem e derrota a
materialidade inferior. Os Espíritos encarnados e as casas espíritas têm
hoje dois caminhos bem definidos a escolher: permanecerem na rotina
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da vida comum, cristalizando-se, ou engrandecerem-se, lutando pela
finalidade principal da Doutrina que é a redenção pelo amor.
38
DUAS FORÇAS PODEROSAS - I
Oração proferida pelo Autor por ocasião da solenidade da passagem dos alunos da 14ª Turma da Escola de Aprendizes do Evangelho
para a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, na sede da Federação
Espírita do Estado de São Paulo:
Queremos manifestar, primeiramente, a alegria com que sempre comparecemos a solenidades como esta, quando trabalhadores
que perseveraram na preparação, vão se lançar ao campo das testemunhações, tornando realidade os ensinamentos que receberam, como
também saudar os dirigentes e auxiliares que, com seu devotamento,
tornaram possível essa promissora realização.
Ao invés de simples palavras improvisadas, achamos melhor
oferecer aos aprendizes que passam a servidores e aos que se transferem para a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, algumas considerações um pouco mais desenvolvidas sobre esta Escola e seu passado
histórico; e desejamos fazê-lo como se falássemos a todas as turmas
que por aqui passaram antes, bem como àquelas que vierem depois
desta porque, como todos nós sabemos, os homens passam, mas as
instituições, quando boas, permanecem.
Caros Aprendizes...
Quando esta Escola se inaugurou, em maio de 1950, a par do
alvoroço causado pelo acontecimento, fizeram-se reservas discretas,
porém justas, sobre o fato de não possuírem os homens autoridade
espiritual para conferir o título de discípulos de Jesus aos membros
desta Fraternidade.
O alvoroço era natural que houvesse, por se tratar iniciativa,
que sacudia a rotina, sempre estagnadora; iniciativa arrojada de uma
escola que fazia exigências inusitadas como esta, por exemplo, da
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obrigatoriedade da reforma íntima, ou esta outra, ainda mais rigorosa,
da vivência evangélica a substituírem as simples e costumeiras interpretações literárias dos textos e o ritmo da vida comum, como era
entendida e adotada por cada qual.
Sobre estes pontos que já temos, aliás, procurado esclarecer,
anteriormente, e que ainda agora se reiteram no livro O Guia do
Aprendiz, desejamos acrescentar que essa obrigatoriedade de aperfeiçoamento moral é exigência rigorosa do próprio Evangelho, quando
interpretado com objetividade, pois ali está escrito “que os homens
velhos devem transformar-se em novos e mais perfeitos, para terem
méritos de admissão ao Reino de Deus”; e mais: “que não adianta
remendar roupa velha mas, sim, fazê-la nova”; e ainda: “que não se
põe vinho novo em odre velho”, tudo para dizer que é indispensável a
transformação espiritual para se poder evoluir.
Mas, antes mesmo destas sábias pregações de Jesus, esta exigência já era fundamento de religiões e filosofias antigas, altamente
respeitáveis, na esteira das quais o Espiritismo veio, como prolongamento ou remate, mas em terreno de muito maior significação espiritual e objetividade; de objetividade sim, porque esta é também uma
singular característica do Evangelho cristão dos primeiros dias.
E, como não podia deixar de ser, faz parte também da dinâmica
do próprio Espiritismo, quando ensina que os erros devem ser reparados pelo amor ou pela dor, em provações dolorosas, até o último
ceitil, justamente para promover essas transformações íntimas; como
também é sabido que nos mundos baixos da escala evolutiva essas
transformações geralmente só se operam pela dor, com esforço, sacrifício e renúncias.
Tudo isto foi dito antes e continua a ser dito agora, para compelir
os homens a reagirem contra si mesmos nos seus defeitos, visando a
conquista de padrões mais elevados de espiritualidade.
A conquista do Reino, como se dizia antes, traduz-se hoje como
reforma íntima e o castigo do ranger dos dentes nas trevas exteriores,
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entende-se agora como o sacrifício de novas reencarnações punitivas
após o próximo selecionamento da humanidade.
Tudo isso era e continua a ser obrigatório, imperativo, não-aleatório ou transigente, porque se se falava antigamente a crianças-homens, fala-se hoje a homens-crianças, que ainda o são apesar de
somarem quase vinte séculos de civilização e experiências em todos os
campos das atividades humanas; é obrigatório principalmente agora,
quando há muitíssimo pouco tempo para se arriscar em comodidades
iludindo a redenção própria; esse é o problema mais cruel, não mais
passível de contemporizações.
Se tivesse havido sistemas educativos religiosos, que provassem
bem nestes quase dois mil anos de tempo transcorrido, certamente que
resultados melhores teriam apresentado e não estaríamos agora nesta
difícil e lastimável condição de humanidade retardada.
O Espiritismo veio justamente para sanar esta falha e, como última religião a surgir, deve ser a mais esclarecedora.
Quanto ao título de discípulos, apesar das reservas feitas, foi
ele mantido e melhor compreendido porque realmente não se tratava
de conferir diplomas de sabedoria ou qualidades humanas que não se
podem improvisar e, às vezes, custam séculos de esforços continuados.
A Escola é de simples aprendizes, humildes e idealistas; não
transforma a estes em discípulos, neste sentido imaginado de hierarquia superior, mas prepara-os para isso; a eles mesmos é que cabe,
depois, fazerem-se discípulos pelas obras, pela conduta, pelas virtudes
que demonstrarem na vivência e na testemunhação no meio social, em
pleno livre-arbítrio, livre escolha e decisão, agindo no sentido do bem,
engrandecendo-se ou, em sentido contrário, retrogradando, o que dificilmente cremos poder acontecer em se tratando de membros de uma
Fraternidade como esta.
Os que terminam hoje sua preparação e passam a discípulos,
não tenham pois ilusões sobre títulos; nem repousem em paz, pois que
a verdadeira luta para eles realmente é agora que começa, em mais
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livres porém responsáveis atividades, porque agora não mais estarão
custodiados pela Escola ou por dirigentes humanos, mas diretamente
subordinados ao Plano Espiritual.
Se foram dignos até aqui e se prepararam, devem confirmá-lo
agora na vivência por conta própria, como acontece com muitos outros
que por aqui passaram, sendo hoje discípulos verdadeiros, carregados
de méritos.
Se, na preparação que hoje termina, venceram vícios e maus
costumes porventura existentes e se adequaram a uma conduta padrão
muito honrosa, mantenham-se nesse mesmo teor de retidão daqui por
diante, se venceram defeitos e conquistaram virtudes, prossigam no
mesmo esforço fazendo-se cada vez mais perfeitos e evangelizados;
lutem para não se depreciarem, não se diminuírem ante si mesmos,
ante aos companheiros mas, sobretudo, ante o Divino Mestre que tanto
espera daqueles que amparou carinhosamente, para que não se desviassem, não se enfraquecessem na luta.
Não se esqueçam também, de que todos os nossos atos, pensamentos e palavras, são gravados indelevelmente nos arquivos da
luz etérea, para a regulagem do nosso destino após a morte física; e
também de que, se podemos facilmente esconder, no casulo da carne,
com habilidade, transgressões e desvios, enganando ao próximo e ao
mundo, a Deus não se engana, pois que Ele está sempre presente a
tudo e em tudo.
Verdadeiramente têm vocês agora, amigos, uma alternativa decisiva e inevitável, a saber: prosseguir com Jesus, cada vez mais aproximados d’Ele ou se deixarem novamente envolver na trama do mundo
material, desviando-se, ou na melhor das hipóteses, retardando-se dos
companheiros mais felizes.
Essa alternativa tem hoje capital importância, às vésperas do
selecionamento cíclico bem à vista; do ponto a que chegaram hoje é
fácil prosseguir sempre por bons caminhos, mais difícil voltar a eles
quando desviados, e ainda perdendo a feliz oportunidade de realizar
um grande impulso ascensional em suas trajetórias evolutivas.
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Que jamais se possa aplicar a vocês, a qualquer de nós, a frase
expressiva que se dirige aos que falham, retroagem, por fraqueza ou
desleixo, nos momentos decisivos da vida espiritual, frase que se refere “à porca lavada que volta ao lodo” ou ao “cão faminto que volta ao
vômito”, na figura pitoresca e simbólica do Evangelho.
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DUAS FORÇAS PODEROSAS - II
Duas forças poderosas, mas negativas, agem agora no mundo,
como agiram sempre, em circunstâncias semelhantes, visando destruí-lo espiritualmente: uma delas é o materialismo que nega a existência
de Deus; julgando-a mera superstição mas que, contraditoriamente,
adota a crença vazia da geração espontânea, pela força do acaso, outra
é a ação das forças do Mal que rondam nossas portas dia e noite, visando o mesmo objetivo destruidor nos lares, na sociedade e nas almas
humanas, tão torturadas e vacilantes, como estão hoje, atacando-as
nos seus pontos fracos dos vícios e das falhas morais e elegendo como
alvo principal a juventude inexperiente e impulsiva, que formará a
humanidade da próxima geração e a esta hora já também bastante atingida e necessitada de mais adequado e direto apoio espiritual.
E esta situação dos jovens se deve, entre outros motivos, à falta
de ideais elevados e empolgantes, à ausência de conhecimentos espirituais verdadeiros. Mas que ideal maior podem eles desejar que esse
conhecimento espiritual impulsionador das almas para as esferas superiores da vida? Que outro maior que não o esforço consciente, a luta
consciente, para a conquista da redenção e a superação da necessidade de novas reencarnações punitivas?Nenhum outro se pode a este
comparar. Pois este ideal maior o aprendiz já certamente que possuía
quando aqui chegou e nesta Escola, lutando, consolidou e desenvolveu; e agora que daqui sai como discípulo, está apto a difundi-lo no
meio social, ensinando e exemplificando e assim provando com atos
perfeitos que é digno do título que recebeu.
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Se houve, há quase vinte séculos um deus-homem — o Cristo
— que sacrificou-se na cruz tornando imortais seus ensinamentos; e
houve discípulos que morreram na propagação dessas verdades, aos
discípulos de hoje cabe apenas a vivência delas porque agora, para
propagá-las, não se precisa mais morrer, mas sim viver, mas viver com
grandeza, utilizando as mesmas armas da fé, da presença, da coragem,
do sacrifício e do desprendimento.
Tudo isso a escola ensinou e o discípulo aprendeu e deve ter
incorporado para que possa pautar por essas verdades as suas atividades individuais; e só assim poderá dizer: realmente sou digno do título.
É oportuno repetir agora as palavras pronunciadas nesta mesma
sala há mais de trinta anos pelo venerável diretor espiritual da Casa
— Bezerra de Menezes (que agora nos está ouvindo) ao se dirigir aos
homens vacilantes e atemorizados ante o vulto do empreendimento
que se lhes propôs quando convocados para formar seu primeiro Conselho Deliberativo:
“Amigos, falou ele, por que vacilais em servir à humanidade?
Não tendes porventura a espada da fé e o escudo do Evangelho?Isso
não vos basta?”
Repetindo agora estas palavras queremos relembrar que na luta
que se travou a partir de então, para a implantação dos rumos exatos
das atividades espirituais em nosso Estado, e até onde esta Casa projetou sua influência benéfica, a vitória não foi das forças do Mal, mas
sim das do Bem, como era de esperar; foi a vitória da fé e do Evangelho
a que o venerável mentor se referia e dela milhares de nós até hoje se
têm beneficiado e assim se continuará pelo tempo adiante, porque o
que se desenrola nesta arena não é uma luta de interesses meramente
mundanos, pessoais ou sectários, mas a batalha grandiosa pelo Bem
Universal, que se desdobra sob o comando do Cristo planetário.
Tanto em relação aos que se promovem hoje a servidores, como
aos que partem e são incluídos na Fraternidade dos Discípulos de
Jesus, essas mesmas armas bastam para vencer, desde que haja fideli40

dade aos ensinamentos recebidos e firmeza no ideal de redenção pelo
Evangelho.
Repetimos também as palavras de Jesus quando, para fazê-los
enfrentar o mundo, lançou os discípulos na primeira jornada de propagação da Palestina:
“Ide e pregai, disse; curai os enfermos, socorrei os aflitos e levai
a todas as partes a boa nova da salvação.”
Pois amigos, nada há a acrescentar hoje a estas palavras, salvo
no que se refere à liberdade de ação, que não havia antes e existe hoje
em todos os sentidos, não havendo, portanto, lugar algum para temores ou abstenções.
O que posso pois desejar a vocês é que se façam discípulos verdadeiros, humildes, mas fecundos em atividades construtivas, seguindo sempre por caminhos limpos e claros, os únicos que levam ao
Reino Prometido, onde Jesus a todos nós oferece o aconchego de seus
braços generosos e as dádivas do seu divino amor, a felicidade, enfim,
que todos nós desejamos.
UM IDEAL PARA OS JOVENS
No panorama tumultuado do mundo moderno, por toda parte os
jovens se agitam, reivindicando vantagens, exigindo reformas. Competem nas ruas, nas indústrias, nas academias, por seus direitos, premidos pelas necessidades da vida material. Mas não se voltam para
as conquistas de bens espirituais — (únicas permanentes e que são,
justamente, o motivo principal desta vida encarnada) — buscando fora
aquilo que somente encontrarão em si mesmos, pela auto-realização.
Todavia, nesse tumultuoso esforço de sobrevivência, destacado
lugar lhes cabe, por mais despreparados que estejam, por mais desorientados que se encontrem no momento e por toda parte, inclusive nas
áreas dominadas pelas ideologias materialistas.
Em nosso país o fato de centenas de jovens já se haverem filiado ao Espiritismo, significa que já amadureceram para uma melhor
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concepção de vida e melhor aproveitamento do tempo que lhes foi
marcado nesta encarnação.
E se esses jovens completarem o gesto positivo, inscrevendo-se
em escolas de iniciação espiritual como, por exemplo, as Escolas de
Aprendizes do Evangelho que se reproduzem nas casas espíritas bem
orientadas e dirigidas, poderão conquistar, mais rápida e seguramente,
uma vida mais feliz no presente e no futuro.
Seguindo tais exemplos, se ingressarem nessas escolas, terão
abertas largas portas para esclarecimentos maiores e mais verdadeiros
sobre a vida espiritual, sem as limitações impostas pelas religiões dogmáticas e os formalismos de filosofias vazias de sentido construtivo,
incompatíveis com as exigências do momento histórico que vivemos,
neste fim de ciclo evolutivo.
Ao termo da formação os jovens tornar-se-ão membros das
legiões sucessivas de cristãos verdadeiros que, ano por ano, se vêm
formando, passando a pertencer à Fraternidade dos Discípulos de
Jesus, com vasto campo de ação consciente e produtiva no serviço
ao semelhante.
Contra a juventude trabalham forças maléficas e traiçoeiras vinculadas aos programas de envolvimento da Terra pelas forças do Mal; e
estas têm alto interesse na desorientação dos jovens, que serão amanhã
o governo do mundo, mas que podem, desde já, intervir nos lares, nas
escolas e na sociedade em geral, disseminando sementes negativas de
protestos, rebeldias, desordens, violências, amoralidade, concorrendo
assim, fortemente, para a progressiva degradação da humanidade.
Encarnam hoje grandes levas de Espíritos que permaneceram
séculos privados de reencarnação, por recalcitrância anterior em se
conformarem com as leis de Deus e que hoje, como encarnados, a
coberto de leis pacíficas e liberais, poderão redimir-se, reintegrando-se
novamente no caminho da ascensão espiritual interrompida e assim
resgatando pesados débitos do passado criminoso.
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A juventude moderna já está grandemente contaminada pela
generalização de vícios destrutivos como, por exemplo, o fumo, o
álcool, as drogas, o sexualismo mórbido e também de ideologias ateístas, que só podem levar a maiores retardamentos evolutivos.
Certamente que não ficarão órfãos da proteção divina em futuro
indefinido, mas sua recuperação atual é tarefa árdua e demorada de
governos e particulares, pois carecem de confinamento, de assistência
assídua e, sobretudo, de recursos afetivos que, somente famílias bem
organizadas e moralizadas poderão prestar, em condições normais.
Se a juventude compreender que as medidas de protesto e as reações a que se entregam só podem levar à própria destruição; e se, em
conseqüência, os jovens tiverem dignidade suficiente para voltarem as
costas aos tóxicos e outros vícios, tapando os ouvidos às insinuações
criminosas de companheiros igualmente viciados; e se puderem aspirar a um novo rumo, a uma vida mais feliz, por certo que se libertarão
da desencarnação prematura a que estão sujeitos e se farão seres novos
em atividades altamente promissoras.
E os ainda não-contaminados, mas padecentes do mesmo mal de
indecisão de rumos ou desinteresse pela vida, estes, ainda mais facilmente vencerão, se se armarem de disposição firme de lutarem pelo seu
destino, contra as próprias inferioridades e de se reformarem intimamente, lançando-se, depois, como discípulos de Jesus e a exemplo de
milhares de outros que já o estão fazendo, ao campo tumultuado da vida
coletiva, como homens renovados, apóstolos do Bem, mensageiros do
Plano Espiritual para a difusão das práticas e das verdades que levam à
redenção espiritual, realizando assim grandiosa e meritória tarefa.
Para essa redenção, é preciso saber, não há caminho mais perfeito que a vivência evangélica cristã-espírita quando devotada à propagação pelo exemplo, dos ensinamentos de Jesus que, segundo ele
mesmo afirmou, é o caminho, a verdade e a vida, ninguém podendo ir
ao Pai senão por Ele.
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A juventude necessita urgentemente de apoiar-se em um ideal
forte e construtivo, acima de horizontes meramente humanos; e
nenhum ideal é maior e mais elevado que este, de dedicar-se ao serviço do Bem, ajudando a construir na Terra, desde já, alicerces sólidos
da futura vida espiritual. Desta forma, como fracos ajudarão fortemente o próximo, como os fortes.
Estamos na hora destas tremendas decisões e cada um pode
escolher livremente seu caminho, para as trevas ou para a luz, para a
permanência nesta humanidade sofredora e retardada, ou para a ressurreição no reino espiritual, destinado aos humildes e idealistas que
se venceram a si mesmos.
NOTA: Este é o setor da propaganda espírita que, no momento,
necessita de mais amplos desdobramentos e mais assíduos cuidados
por parte dos líderes, dirigentes e editores, não se esperando que as
vicissitudes nos empurrem, mas antecipando-nos aos acontecimentos.
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ESPIRITUALIZAÇÃO
O que acima de tudo deve interessar aos homens encarnados é
a progressão espiritual, pois que esta é a única finalidade da vida dos
seres em todos os escalões e em todos os mundos. A espiritualização,
portanto, representa o próprio motivo da existência; e o melhor meio
de consegui-la é enriquecer a mente e dedicar-se ao Evangelho, estudá-lo, compreendê-lo, interpretá-lo com exatidão e, em conseqüência,
vivê-lo e testemunhá-lo em todas as circunstâncias e ocasiões.
Isto não é fácil, mas esta é a luta inevitável, que depende em
grande parte de decisão, fé, vontade firme e perseverança constante.
Espiritualização é a exteriorização, é o “vir à tona” da centelha,
isto é, do Eu interno, no esforço de sintonizar-se à vibração universal
divina, que é harmonia, luz e amor; é sobrepor-se o homem ao mundo
material purificando-se para conquistar o direito de viver em mundos
mais perfeitos.
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Permanecendo na vibração baixa, inferior, própria do mundo da
matéria densa, o homem viverá como escravo desta, pelo instinto ou
pelo intelecto, não importa, mas sempre com o espírito submerso. Entre
os dois extremos haverá, naturalmente, uma escala de progressividade,
na qual se situarão todos os seres, do inseto ao homem civilizado.
À medida que se espiritualiza o ser humano demonstra mudanças visíveis dentro e fora de si mesmo. O homem atual atingiu um
ponto na evolução cósmica do planeta em que qualquer esforço de
melhoria que demonstre no campo moral, trará resultados rápidos e
positivos, porque o tempo da expectação terminou e agora urge acelerar o esforço de aperfeiçoamento.
É fácil distinguir aquele que se espiritualiza: basta ver para onde
vão e como se manifestam na vida comum, seus sentimentos, pensamentos e atos, porque, por mais que o intelecto venha em seu auxílio,
com artifícios ou subterfúgios, não poderá esconder o que nele predomina, a saber: a densidade do mundo material no corpo físico e o
retardamento, ou a lenta exteriorização da centelha, em forma de luz e
de amor, no campo moral.
Diz muito claramente o Evangelho: — onde estiver a carniça
aí estarão os corvos; isto é, para onde forem os sentimentos e os pensamentos dos homens, aí estarão seus corações e a sua consciência,
amadurecida ou embrionária e carente de espiritualidade; e isto os
classificará, automaticamente, por si mesmos, nos paralelos norte-sul
do mundo dos espíritos.
Não há alternativas: ou se cevam ainda nas ilusões do mundo
material, ao qual se escravizam, ou se desprendem dele e sobem na
sintonia dos mundos divinos.
Este é um esforço de milênios, inúmeros dos quais já se passaram sem que o homem atingisse tais alturas; mas o Evangelho sempre
oferece ao homem encarnado neste orbe, um poderoso auxílio para
a realização imediata da espiritualização, desde que seja compreendido, interpretado e vivido na essência de sua significação e do seu
poder redentor.
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VERDADES SOBRE AS ESCOLAS DE APRENDIZES DO
EVANGELHO
Estas escolas não foram criadas para estudos teóricos do Evangelho, ou de Doutrina Espírita em sentido geral.
São uma iniciação doutrinária do setor religioso, com base nos
ensinamentos de Jesus, nas quais somente devem se inscrever aqueles
que desejem realizar, em si mesmos, as transformações morais que o
Evangelho exige nas suas testemunhações.
Jesus, ao falar sobre essas transformações, referiu-se a um
homem novo, purificado à luz das verdades que ensinava, e cujo substrato se configura no Sermão do Monte.
E, no mesmo estilo figurado, disse que não há proveito em se
fazer remendo em roupa velha, significando que, para essas transformações, é preciso renovar tudo, desprezando-se preconceitos sociais e
religiosos, contemporizações, arranjos, adaptações; é necessário tecer
um tecido novo, em trama mais resistente, para que perdure e o trabalho seja aproveitável.
A roupa velha é o homem velho, saturado de vícios e defeitos e
o homem novo é aquele que recebe o remendo (compreensão, preparação, purificação, serviços), tudo resumido na Reforma Íntima, que é
o principal fundamento e finalidade inarredável destas escolas.
E essas transformações não se realizam com teorias (como temos
várias vezes afirmado), com meias medidas; para elas a regra é: o não,
não; sim, sim, do Evangelho; o oito ou oitenta, da gíria popular; ação
não com palavras mas com fatos concretos e conscientes; com mudanças internas profundas; com sacrifícios e renúncias, e nunca com simples aparências enganadoras.
Por isso a reforma íntima é obrigatória e não aleatória. Depende
de decisões pessoais e corajosas, no sentido de efetivá-las rigorosamente e jamais supor que ela se possa realizar por si mesma, ou na
força das palavras dos expositores e dirigentes, algumas vezes precisados tanto delas, como os próprios aprendizes.
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Não se pode usar o termo reforma íntima separado de sua verdadeira e irrecorrível significação: de transformações morais.
Escolas de Aprendizes do Evangelho sem a obrigatoriedade da
reforma íntima é um contra-senso, quando não for um subterfúgio
usado para fugir a essa verdade; uma adaptação cômoda, porém inútil;
ou uma tolerância contraproducente, porque não atinge o alvo essencial do esforço, que é a evangelização.
Conquanto essas medidas satisfaçam porventura a Instituições que mantêm escolas, os benefícios serão inconsistentes e ilusórios, como a experiência tem demonstrado, inclusive esta de ostentar
número elevado de alunos; e tudo reverte, por fim, em descrédito da
Doutrina e frustração momentânea dos programas do Plano Espiritual
Superior para o nosso meio.
A não ser que, em ressalva da responsabilidade espiritual, se
declare que a Escola em causa é de ensinamentos teóricos e de simples
interpretações do Evangelho.
Assim sendo, a situação se esclarece e ninguém se engana, porque, neste caso, se trataria de escola de um tipo diferente, que assim
seria útil, porque no Espiritismo escolas as mais variadas devem surgir
amplamente para o esclarecimento do maior número.
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CUIDEMOS DA BOA PLANTA
A iniciativa da fundação da Escola de Aprendizes do Evangelho,
em 1950, tinha em vista criar um organismo de iniciação espírita de
elevadas condições, não-secreto (pois que nada há de secreto no Espiritismo), mas de portas abertas, de caráter popular, livre de restrições,
que oferecesse ao povo oportunidades e meios de integrar-se na Doutrina, entendê-la e praticá-la na sua justa e verdadeira significação de
cultura espiritualizante e de realização evangélica.
Na organização do seu programa consideraram-se circunstâncias principais:
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a) O baixo nível cultural dos adeptos pertencentes, em grande
maioria, às classes menos favorecidas da sociedade e, por isso mesmo,
ainda mais merecedoras de atendimento.
b) A urgência da evangelização para todos nós, neste fim de ciclo
evolutivo, considerando também o precário nível de espiritualização
da humanidade em geral.
c) A preparação do maior número para a vivência na Terra renovada do futuro, onde o evangelho cristão será regra e lei.
Da forma pela qual a Escola foi organizada e programada era
de se esperar pleno êxito porque também vinham preencher uma
lacuna muito ampla no campo das realizações espíritas, satisfazendo
necessidades evidentes e anseios individuais de todos quantos, já sensíveis ao chamamento espiritual, encontravam-se entretanto carentes
de orientação adequada no terreno prático, do modo como realizar a
evangelização.
Este período de 18 anos, da fundação até esta data, foi um labor
constante de muitos e prova que a iniciativa, em si mesma, na maneira
pela qual foi levada a efeito e nos resultados apresentados, ultrapassou
até mesmo as mais otimistas expectativas.
Mas já agora pode-se perguntar: quais os fatores mais determinantes desse êxito?
E a resposta pode ser esta:
1) O próprio caráter da iniciação, eminentemente realizadora.
2) Sua base essencialmente evangélica, respeitada com rigor e
polarizada na reforma íntima individual e obrigatória.
3) A necessidade, sentida por milhares, de ingressar numa iniciação que lhes desse orientação segura, verdadeira e definitiva.
4) O aconchego espiritual pelo qual ansiavam muitos que
viviam desorientados, desalentados, em penumbra de crença e solidão
espiritual.
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5) O ideal nascente que empolgou a todos, dirigentes e aprendizes, desde os primeiros dias do lançamento da Escola, de evoluir mais
depressa, espiritualizar-se, engrandecer-se, sobrepondo-se às misérias
do mundo e à própria inferioridade.
6) Porque foi a tábua da salvação para milhares de náufragos.
7) Todos estes fatores, fundidos num só impulso ou sentimento;
uma mística, um ideal pronto a ser realizado e impossível de obter-se, tão amplamente, fora de uma religião racional e popular como o
Espiritismo.
Este é pois o fundamento da iniciativa e a natureza essencial
da Escola; e tirando-se a ela esta feição mística de autotransformação íntima e auto-redenção, sobrará somente um organismo mecanizado, frio, pobre de expressão, mas, contrariamente, velando-se pela
sua permanência, a coberto de modificações aventurosas, por melhor
intencionados que sejam; assim se fará o trabalhador digno do seu
salário, cabendo-lhe ainda a esperança de novas e gloriosas tarefas,
segundo a promessa de Jesus quando disse que aquele que é fiel no
pouco sê-lo-á no muito.
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O VALOR DA INICIAÇÃO ESPÍRITA
O Espiritismo é doutrina que alterou o conhecimento religioso
no ocidente porque, efetivamente, esclarece as almas, abre caminhos
novos, limpos e claros, na desordem e na desorientação; cuida da evolução dos adeptos sem ritos e exterioridades inúteis.
Alterou a cultura religiosa, influindo, assim, na formação social.
Influiu até mesmo na existência das seitas paralelas e de inferior significação, algumas de cujas alas já se vão desviando para práticas mais
perfeitas, compreendendo melhor o mediunismo, criando cursos de
desenvolvimento, adotando conceitos mais verdadeiros como, por exemplo, o do carma, que grandemente influi no comportamento individual.
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E essa movimentação esclarecedora do povo em geral se deve
em grande parte à criação de cursos de desenvolvimento mediúnico e
de escolas de evangelização.
Olhando a sociedade humana como se apresenta hoje, podemos
ver, de um lado, o materialismo frio e incrédulo, que nega a existência do próprio Criador, atribuindo à vida e tudo o que lhe concerne,
a meras circunstâncias ocasionais, ou à mágica evolução da própria
matéria; de outro lado, religiões dogmáticas superadas e decadentes, e
seitas e cultos primitivos sem finalidades e conseqüências construtivas
em esferas mais elevadas.
Por todos os lados, aridez, prevalência de individualismo egoísta
e desdobramento de paixões e de impulsos humanos menos dignos.
O Espiritismo veio como doutrina libertadora do pensamento
até determinado ponto, mas com a finalidade altíssima de reavivar nas
almas os princípios morais que dignificaram o Cristianismo Primitivo; seus adeptos, por conseguinte, devem ser mais amadurecidos nos
conhecimentos, nos sentimentos e possuidores de um ideal mais puro
e elevado na vivência entre seus semelhantes.
Estas são as qualidades que distinguem os adeptos verdadeiros
dos curiosos e comodistas que somente se aprazem com ritos e superficialidades e que fogem ante responsabilidades e esforços de melhoria
interior, que esses conhecimentos exigem dos adeptos.
Entre esses conhecimentos e realizações as mais altas expressões são as do campo da evangelização pela reforma íntima, na forma
estabelecida pela Escola de Aprendizes do Evangelho que opera nas
almas as transformações morais indispensáveis à vivência e à exemplificação cristãs, os aprendizes sendo mais que simples adeptos, mas
verdadeiros discípulos e porta-vozes do Divino Mestre na Terra.
Mas essa grandeza não lhe é dada de graça, pois que exige luta
árdua e demorada de auto-aperfeiçoamento e purificação, luta constante dia por dia, hora por hora, eliminando defeitos, destruindo vícios,
certos de que não há, realmente, outro caminho mais curto que leve ao
Reino de Deus, senão este.
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Os que seguem e perseveram até o fim, submetendo-se às servidões que a Escola de Aprendizes do Evangelho estabelece, serão
vencedores de si mesmos como milhares de outros que já o fizeram
antes e que se devotam, como discípulos na vida comum, às atividades
construtivas e beneméritas de ajuda aos semelhantes na imensa seara
de Jesus.
Estes constroem para si mesmos, desde já, o Reino de Deus
na Terra.
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MENSAGENS E INSTRUÇÕES

12
MENSAGEM PARA A INAUGURAÇÃO DA 1ª ESCOLA DE APRENDIZES DO EVANGELHO DE BUENOS AIRES,
ARGENTINA — 1974
Prezados Confrades Dirigentes do Centro Espírita “Providência”:
Atendendo ao generoso convite para compartilhar da inauguração da Escola de Aprendizes dessa Instituição, faço-o por esta mensagem, na qual expresso, em ligeiras palavras, meu júbilo sincero pela
inspirada iniciativa, a primeira, que nos conste, tomada em seu país
e por ver como, assim, os ensinamentos do Divino Mestre Jesus, na
forma pela qual são transmitidos pelo Espiritismo, caminham vitoriosamente, expandem-se por toda parte, são aceitos, difundidos e testemunhados por Servidores corajosos, fiéis e idealistas.
Todos sabemos que a humanidade deste planeta inferior, em grande maioria afastada das luzes espirituais, vive dominada pelas ilusões
absorventes do mundo material e, qual se fosse uma caravana imensa,
caminha cegamente para abismos tenebrosos de violência, de espanto
e de dor, mais fortes que as advertências que lhe são feitas por muitos
modos, as evidências e os sinais emitidos pela própria natureza no céu,
no mar e na terra. São os apelos do mundo, as atrações, as ambições
que por toda parte tentam os homens encarnados, surdos e insensíveis,
que desprezam inclusive os conselhos que lhes vêm do Plano Espiritual, através de porta-vozes autorizados, contaminados como estão de
descrença, pela impotência dos credos fantasiosos, meramente humanos, de que o mundo está cheio, deslumbrados pelo avanço espetacular
da ciência materialista, fria, impiedosa e negativista, esquecendo-se de
Deus e desvairadamente se entregando às ilusões e prazeres transitórios, esquecidos dos compromissos severos e irrecorríveis a cumprir e
às contas a prestar no futuro aos tribunais divinos.
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Estes pobres irmãos que aceitam como única e verdadeira a
vida efêmera de um dia nada cogitam das glórias da eterna vivência
do espírito imortal. Cegos que vivem nas sombras e, lastimavelmente, ignoram as luzes que lhes estão ao alcance e que jorram dos céus
amplamente abertos pelo imenso amor do Cristo Redentor.
Mas nesse panorama escuro surgem luzes e claridades representadas pelos agrupamentos humanos suficientemente espiritualizados,
dedicados ao Bem, e instituições de benemerência, notadamente as
casas espíritas, fundamentalmente integradas nas atividades evangélicas redentoras, que se esforçam por difundir e exemplificar, em espírito e verdade, o Cristianismo Primitivo, num trabalho semelhante ao
de João Batista e dos Essênios, no preparo das almas humanas para
um novo advento espiritual. Se naquele tempo a esperança era a vinda
do Messias, hoje é a popularização da vivência evangélica para a conquista de uma vida espiritual mais perfeita, no próximo ciclo que se
abre para a vida na Terra.
Tal foi o programa que organizamos para a Escola de Aprendizes do Evangelho da FEESP, que inspiradamente se propuseram seguir
em terras argentinas, e estamos seguros de que se perseverarem com
prudência e fé, grandes messes colherão no seio do povo humilde, e
glorificada nos céus será sua tarefa, porque abrirão sendas novas nas
trevas e nelas acenderão claridades eternas.
Como sabem inútil se torna a filiação a credos religiosos de
quaisquer títulos se não se tem como decisão sincera e firme o desejo
de melhorar. Os templos estão cheios de freqüentadores que absolutamente não se preocupam com tal coisa e realmente não passam de freqüentadores. E inútil será também freqüentar casas espíritas se não se
tem no coração o desejo sincero de reformar-se, evangelizar-se, transformando-se no homem novo a que Jesus se referia nas suas prédicas,
eliminando vícios e defeitos morais, renovando-se, enfim, à luz dos
ensinamentos redentores.
Mas também é preciso ter em vista que o conhecimento meramente intelectual nada resolve em definitivo e que somente a vivência,
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o testemunho pessoal, após cuidadosa e persistente preparação, pode
assegurar o êxito; e considerar também que o Discípulo não é um espírita comum que se supõe espiritualizado, porque conhece a Doutrina
Espírita teoricamente e cita passagens do Evangelho com precisão e
boa memória: é muito mais que isso, é o Servidor idealista que se preparou humildemente para testemunhar os ensinamentos, vivendo-os
na vida comum de todos os dias, dedicando-se ao bem dos semelhantes; é aquele que sabe e que serve, porque ama.
Não se pode freqüentar esta Escola com a idéia frívola de receber um título, mas para dar-se ao serviço do próximo, atingir o grau de
Discípulo e continuar a viver como qualquer outra pessoa desinteressada da vida coletiva, do bem dos semelhantes e dos ideais de fraternidade universal, porque as responsabilidades crescem com o aumento
do conhecimento.
Esta Escola, além disto, não é semelhante a todas as demais
que se conhece; não fornece diplomas vistosos, mas, para os que nela
entram e perseveram e lutam e vencem, há galardões mais preciosos
que abrem caminhos retos para o coração do Divino Mestre e portas
muito amplas para mundos mais felizes nos Planos Espirituais.
É preciso saber que para ser um bom Discípulo é preciso que
cada um crie em si mesmo uma mentalidade sacrificial de devotamento aos semelhantes, que se torne um escudo poderoso contra a dúvida,
o temor e o desânimo.
É preciso desprendimento de coisas materiais, sem se olvidar,
todavia, dos deveres comuns sociais, domésticos e de trabalho; renúncia a conforto, desprezo a ambições; tolerância e compreensão para os
defeitos alheios; bondade inalterável para com todos; esforços constantes para conquistar virtudes; paciência no sofrimento, humildade
nas ofensas, nas hostilidades, injustiças, perdão ou, no mínimo, tolerância para todos os agravos; e muito mais que tudo isso são os deveres dos Discípulos.
O estatuto da FDJ, aliás, é o Sermão do Monte, que é o substrato
do Evangelho, conquanto seja óbvio que não se pode atingir tais perfeições num simples curso de preparação, por melhor que seja, nem mes54

mo numa só vida encarnada, por mais operosa que seja; mas lutar pela
perfeição, isso sim se pode exigir de todos os Aprendizes e Discípulos.
Importante também é não esquecer que a exemplificação começa nos lares onde o Aprendiz, seja qual for sua posição, passa a ser
elemento de estabilidade, equilíbrio, acomodação, harmonia e esclarecimento. Por seu intermédio é que se poderá manter ali o fluxo das
luzes e das bênçãos celestes, das quais é ele também o polarizador
responsável em grande parte.
Tudo isso é preciso dizer para que não haja ilusões, decepções e
para que os que batem às portas possam fazê-lo por inteiro livre-arbítrio, plena consciência e sinceridade de propósitos.
Nesta Escola o ensino doutrinário teórico, conquanto necessário,
não é preocupação de maior monta, nem exige apurações escolares em
exames, porque o fundamental é a reforma moral que, esta sim, deve
merecer todo empenho dos diretores, para que seja devida e rigorosamente apurada.
Para essa verificação o sistema de cadernetas pessoais pode ser
considerado proveitoso, assim como outras medidas semelhantes, mas
tudo isso, repetimos, será de resultados ilusórios se os Aprendizes
não tomarem consigo mesmos a decisão sincera e firme de melhorar,
eliminando vícios e defeitos, os primeiros em tempo curto, pois que
dependem unicamente da vontade pessoal, e os últimos, somente após
tempo mais ou menos longo, segundo o caráter moral, o devotamento,
o grau de avançamento espiritual de cada um.
Milhares de irmãos nossos se perdem nos caminhos escuros do
mundo, porque batem às portas dos que têm pouco para dar, no sentido
construtivo, e milhões também se desviam porque se satisfazem com
exterioridades, rituais que os isentam, segundo pensam, de esforços e
sacrifícios incômodos, havendo, também, outros tantos que ainda não
foram tocados pela ansiedade da espiritualização, a todos estes, pois,
faltando orientação adequada e impulsos internos de mudança de vida.
Mas é certo e fora de dúvida que todos aqueles que edificam sua
vida nas bases espíritas, que são as da evangelização, esses subirão
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depressa os degraus que levam a mundos melhores. E os Aprendizes
desta Escola não encontrarão dificuldades em prosseguir nos caminhos retos que escolheram porque a conduta rigorosamente evangélica
não é sujeita a erros e perdas de tempo e abre janelas muito amplas
para a assistência espiritual vinda do Alto.
Desde o primeiro dia serão ajudados amplamente e em todos os
sentidos pelos benfeitores espirituais, para que tenham completo êxito
nesse meritório esforço.
E possam eles em tempo breve se transformar em Discípulos
operosos de Jesus, tornando assim sua atual encarnação plenamente
benéfica e altamente proveitosa.
Estes são os votos que fazemos, olhos postos no futuro, pelo
bem dessa comunidade.
23
MENSAGEM PARA DIRIGENTES DE TURMAS — 1975.
Adotar o Espiritismo como crença pessoal é um acertado passo
na senda evolutiva.
Como espírita, de qualquer grau de compreensão, inscrever-se
na Escola de Aprendizes do Evangelho, eis um segundo passo, mais
largo que o primeiro, um avanço maior no caminho que leva ao progresso espiritual.
Obtido bom aproveitamento na Escola e transferido o Servidor para a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, isso representa um
ponto já bem alto na caminhada espiritual, desde que, bem entendido, como Discípulo se disponha a iniciar sem demora a vivência
evangélica independente, desenvolvendo labores de exemplificação
no meio social, segundo programa próprio, ou em sentido de colaboração criativa.
Finalmente, como Discípulo, ser indicado para exercer a tarefa
de Dirigente de turma na mesma Escola, isso se torna uma complementação honrosa, uma oportunidade magnífica de acelerar o aprimo56

ramento, desde que, também, bem entendido, preste boas contas nesse
nobilitante cargo.
Pode-se encarar essa tarefa como um desafio e como um teste;
desafio, porque o Discípulo põe à prova sua capacidade formadora e
condutora de almas; e teste porque mostra como aproveitou realmente
o conhecimento recebido na Escola, e se a reforma moral ali realizada foi obtida em profundidade, tornando-se assim digno de maiores
encargos no futuro.
Para o bom desempenho dessa tarefa convém ter em vista o que
foi publicado no nº 7 de O Trevo — jornal da Aliança —, onde foram
enumeradas em 6 itens as qualidades necessárias a um bom Dirigente.
Logo no preâmbulo foi dito que o Dirigente é o pivô em torno do qual
giram a assiduidade, o interesse pelo estudo, o esforço da Reforma
Íntima, a perseverança nesse esforço e o aproveitamento geral do trabalho, que é o mesmo que dizer tudo isso em resumo.
Examinemos, porém, mais detalhadamente esses itens:
1) Capacidade de comunicação com os Aprendizes: Se o Dirigente for uma simples figura de proa, inerte e pomposa, nenhuma boa
influência exercerá na vida da classe. Isso quer dizer que o Dirigente não
deve abster-se, isolar-se, omitir-se, limitando-se à rotina de “presidir a
reunião”, mas, sim, penetrar em todos os assuntos internos e externos
que se relacionem com o processo de iniciação dos Aprendizes, fazendo-se árbitro dos problemas, tornando-se útil em todos os sentidos.
O mesmo preâmbulo diz que o Dirigente faz a turma; bom Dirigente significando bons resultados finais do trabalho comum.
Isto quer dizer que é importante a presença do Dirigente, seu
modo de agir, suas qualidades de líder, de condutor, mas, sobretudo,
importante sua capacidade de exemplificar, pois ele é a imagem viva
do indivíduo espiritualizado que a Escola tem em vista formar em
grande número.
O aprimoramento do Aprendiz não advém somente dos ensinamentos que recebe, mas das transformações morais que estes pro57

movem no seu íntimo e que são as mesmas que o Evangelho exige.
O Dirigente é o exemplo vivo dessas conquistas espirituais, que nele
se refletem como num espelho, e isso tanto na vida escolar, como na
social e na doméstica, porque a Escola prepara em todos os sentidos,
para todas as circunstâncias.
2) Boa integração nos conhecimentos doutrinários e, sobretudo,
nas finalidades essenciais da Escola:
Não será bom Dirigente aquele que não conheça bem a Doutrina, porque os Aprendizes vêem nele uma fonte rica de conhecimentos,
de esclarecimentos, respondendo perguntas, dirimindo dúvidas, solucionando problemas conscienciais, tudo com base no que a Doutrina
ensina e a Escola tem como finalidades fundamentais.
No mesmo preâmbulo também se diz que para ser um bom Dirigente não basta a boa vontade, sendo preciso ter qualidades especiais e
preencher determinadas condições. E isto é evidente porque ele ocupa
uma posição, como já dissemos, de liderança intelectual e moral e,
sem essas qualidades, a boa vontade sozinha não prevalece, porque
não assegura bons resultados no esforço a dispender pelos Aprendizes.
3) Vida limpa, inatacável, doméstica e social:
Se não tiver essas qualidades, que condições terá para formar ou
corrigir caracteres e guiá-los no aprimoramento espiritual? Que autoridade moral terá para orientar, aconselhar, indicar o melhor rumo?
4) Objetividade, facilidade de expressão verbal e capacitação
pessoal no campo da Reforma Íntima:
O Evangelho é ação pura, simples e direta, sem subterfúgios,
enganos ou acomodações; portanto, o que se ensina deve ser também
direto, simples e verdadeiro, utilizando-se palavras apropriadas, claras
e compreensíveis.
A nebulosidade ou o subentendimento, próprios, de algumas filosofias, não se compatibiliza com a vivência evangélica. Jesus mesmo
ensinou dizendo que o falar deve ser sim, sim, não, não.
Esta tarefa, por outro lado, deve ser executada por quem
tenha sido penetrado do idealismo que a Escola ressuma, irradia e,
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preferentemente, tenha cursado a Escola e ingressado em condições na
Fraternidade dos Discípulos de Jesus.
5) É vedado ao Dirigente alterar os programas da Escola e as
suas finalidades evangélicas:
Qualquer alteração, divagação ou desvio literário ou doutrinário
traz confusões, perda de tempo e inutilidade para o fim que se têm em
vista, que é: preparar trabalhadores evangelizados e aptos à difusão do
Evangelho no campo social e nos corações; e os programas da Escola
foram organizados justamente nesse sentido.
6) Sensibilidade didática para manter o interesse e a progressão
do esforço da Reforma Íntima:
Isso é importante porque, apesar de reduzidos, os programas são
substanciais, e a monotonia deve ser evitada o mais possível. É preciso ter inalterável o interesse dos Aprendizes, tanto para as exposições
teóricas, como, principalmente, no esforço de Reforma Íntima. Isto
requer amenidade e clareza nas exposições, evitando prolixidade, o
que exige preparação aprofundada da matéria a expor.
O sistema de perguntas e respostas deve ser sistematizado com
clareza e proficiência, objetivando o ensino o mais possível, com freqüentes estímulos e sempre aplicada a criatividade direcional.
O artigo que vimos comentando termina por declarar que qualquer falha ou ausência de expositores o Dirigente suprirá, quando for
apto e bem integrado na tarefa, compensando assim, de uma ou de
outra forma, a falta ou ausência e, conseqüentemente, evitando prejuízos e atrasos no aproveitamento dos Aprendizes.
Ao encerrar esta mensagem devemos dizer que o tipo ideal de
Dirigente aqui descrito nem sempre se pode obter, sendo necessário
recorrer a substituições muitas vezes medíocres, inadequadas ao duplo
fim do ensino, porque, se a parte teórica, simplesmente complementar, prevalecer, por ser mais facilmente substituível, o prejuízo será do
setor fundamental, mais importante, que é o da Reforma Íntima, que,
em grande parte, depende da atuação, do auxílio e da capacidade pessoal do Dirigente da turma.
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CONCEITOS SOBRE O DISCÍPULO DE JESUS

• Discípulo de Jesus é satisfeito com o mundo e tudo o que nele
existe, porém, é insatisfeito consigo mesmo.
• Discípulo de Jesus nada teme, a não ser a si mesmo.
• Aprendiz trabalha quando solicitado, o Servidor quando encarregado e o Discípulo quando necessário.
• APRENDIZ: o trabalho como obrigação; SERVIDOR: o trabalho como dever; DISCÍPULO: o trabalho como prêmio.
• Para o Discípulo de Jesus, a seara de trabalho é o mundo.
• Modelo de Discípulo de Jesus: Paulo de Tarso.
• Durante a Escola de Aprendizes do Evangelho, o aluno passa
de Conduzido a Condutor.
• Discípulo é aquele que aceita as determinações do Senhor.
•

“DISCÍPULO DE JESUS É AQUELE QUE SE SUBLIMOU
NA GLÓRIA DE SERVIR.”

(VIVÊNCIA DO ESPIRITISMO RELIGIOSO; 7 edição; pág. 318)
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