Reflexoes espiritas em pdf

Há inúmeras reflexões espíritas valiosas que nos ajudam a trabalhar com determinação em nossa evolução e libertação espiritual. Por isso, conhecer e praticar os ensinamentos do Espiritismo é fundamental para adquirirmos um modo de vida mais justo, amoroso, caridoso e alinhado aos anseios do Criador. Nem sempre é fácil abandonar hábitos e
sentimentos negativos. Afinal, o ego e o orgulho criam a ilusão de que é necessário retribuir o mal com o mal. Todavia, abrir os olhos e o coração para as bênçãos provenientes das ações voltadas ao bem é indispensável para afastarmo-nos do sofrimento e aproximarmo-nos da felicidade. Pensando nisso, vamos apresentar neste artigo 5 mensagens
com reflexões espíritas para inspiração, com o intuito de promover esperança e discernimento no dia a dia. Leia até o final! Reflexões espíritas A Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec, oferece esclarecimentos que nos fazem compreender as vicissitudes da vida e adotar uma postura resiliente. Temas como a continuidade da vida após a morte,
o amor ao próximo e o perdão são importantes para o despertar de uma consciência mais elevada e generosa. Afinal, sem essas respostas, é fácil acreditar que os acontecimentos são injustos e que Deus é punitivo. Contudo, ao conhecer o Espiritismo e praticar a fé raciocinada, pode-se vislumbrar a lógica e a justiça por trás de situações
aparentemente adversas. Nada é por acaso, e é importante estar atento sobre as nossas ações no presente para colhermos bons frutos no futuro. Por ser um mundo de provas e expiações, a Terra conta com vivências complexas e desafiadoras. No entanto, existem alternativas para lidar com as situações da encarnação de maneira mais leve e elevada.
Muitas pessoas já adotaram um modo de ser diferente, priorizando a fé, a caridade, a disciplina e o amor ao próximo. Veja a seguir algumas das principais lições que a Doutrina Espírita nos dá. 1. A vida é uma passagem O primeiro e um dos mais importantes ensinamentos espíritas é que a vida na Terra é uma passagem. Existem vários mundos,
alguns mais e outros menos elevados. Cada um deles é abrigo para os espíritos que se alinham ao seu padrão energético. Como já mencionamos, a Terra é um mundo de provas e expiações. Dessa forma, recebe os espíritos que precisam viver a experiência da carne para alcançar um nível maior de desenvolvimento espiritual. Nós, que aqui habitamos,
provavelmente cometemos erros graves no passado e recebemos a oportunidade da encarnação para nos redimir e depurar tais falhas. Ou seja, situações que consideramos injustas na atualidade podem ser reflexo de atitudes infelizes que tomamos em uma existência precedente. Portanto, devemos encarar cada desafio como uma chance de evoluir. 2.
Saudade é uma dor que fere nos dois mundos Nossa família espiritual é vasta e não se restringe somente aos laços criados no plano terreno. Quando reencarnamos, nos separamos temporariamente de seres muito queridos e íntimos, que sentem saudade de nós, da mesma maneira que sentimos quando alguém desencarna. Essa é uma maneira de
lidar com a dor da perda de uma maneira mais branda, compreendendo que a distância é temporária e necessária ao nosso desenvolvimento. Após o cumprimento de nossa missão como espíritos encarnados, temos a chance de reencontrar aqueles que nos são apreciados e continuar a jornada evolutiva em sua companhia. 3. Fora da caridade, não há
salvação A caridade é uma virtude primordial aos espíritos evoluídos e deve ser desenvolvida e praticada constantemente. Trata-se de uma benevolência sem anseios de retorno, ou seja, com a ausência de segundas intenções. Afinal, é muito simples fazer o bem em nome do ego, esperando reconhecimento e aplausos. Contudo, é desafiador ser bom
em meio ao caos, quando não há plateia, e até mesmo quando o ato de bondade pode ser visto de forma negativa. Ou seja, seguindo o exemplo dado por Jesus Cristo, devemos sempre agir com caridade, mesmo que isso não se transforme em bonificações imediatas. 4. Perdoe o mal: a vida se encarregará dele A lição do perdão é uma das mais difíceis
de compreender e aplicar. Afinal, muitas vezes nos sentimos desamparados e desejamos fazer justiça com as próprias mãos. O ensinamento, porém, é claro: a vida se encarregará de todo o mal praticado. Logo, não se aflija! Deus sabe de todas as coisas e aqueles que praticarem atos infelizes estarão sob a lei de causa e efeito, assim como nós. 5.
Disciplina! Disciplina! Disciplina! Reclamar é clamar novamente pelo evento negativo em sua vida, e procrastinar é prolongar o sofrimento e as situações desagradáveis. Claro que por vezes nos sentimos cansados, desmotivados e desesperançosos com a vida. No entanto, é indispensável ter disciplina, pois só ela é capaz de fazer com que nosso
caminho seja trilhado de maneira digna e vitoriosa. A motivação nem sempre estará presente, mas a nossa missão é agir de modo a solucionar as nossas demandas com responsabilidade, sem buscar atalhos. Portanto, faça da disciplina sua aliada e colha os frutos dessa sábia decisão. Reflexão espírita sobre a vida A vida não se resume ao período em
que estamos encarnados. A Terra é apenas uma morada temporária para nos preparar para vivências mais profundas. Isso significa que o que vivemos hoje é um preparo para que possamos trabalhar em planos espirituais mais elevados e auxiliar continuamente na propagação do bem. Portanto, aproveite cada segundo para aprender e se aprimorar
moralmente. Mensagem espírita de força e fé Não estamos sós no plano terreno, nossos amigos espirituais estão sempre por perto para nos inspirar positivamente e nos ajudar a renovar as forças. Para isso, é importante fortalecer nossa fé e elevar nossas vibrações para que possamos captar as energias elevadas que nos são direcionadas. Inspire-se a
seguir com valiosas frases para reforçar fé: “A coragem é a consequência natural e legítima da fé” (Joanna de Ângelis). “Para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem” (Chico Xavier). “Restaura tua fé e segue adiante!” (Zíbia Gasparetto). Livro Reflexões Espíritas Para conceber
melhor as lições espíritas no campo mental, é interessante fazer a leitura de livros inspiradores e marcantes. A seguir, vamos indicar algumas obras magníficas que nos fazem resgatar o verdadeiro significado da vida e nos estimulam a seguir na reta ação. 1. Reflexões Espíritas, por Divaldo Franco (Espírito Vianna de Carvalho) Ditado pelo espírito
Vianna de Carvalho e psicografado pelo médium Divaldo Franco, o livro “Reflexões Espíritas” aborda diversos temas de vários campos do conhecimento. Nele, podemos vislumbrar o ponto de vista espírita sobre situações determinantes do cotidiano e fazer reflexões profundas que promovem metamorfoses em nossas ações. 2. Momentos de Reflexão,
por Chico Xavier (Espíritos Emmanuel e André Luiz) Ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz e psicografado por Chico Xavier, a obra “Momentos de Reflexão” também nos apresenta pontos de vista elevados sobre acontecimentos cotidianos. Ele nos traz recursos para tomada de decisões mais conscientes, sábias e pautadas nos ensinamentos do
Cristo. Vale muito a pena fazer a leitura e buscar a prática constante de atitudes mais nobres e que visam o bem comum, o perdão, a reconciliação, o amor ao próximo e a caridade. 3. Meditações Diárias, por Chico Xavier (André Luiz) Ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium Chico Xavier, “Meditações Diárias” proporciona lições
que podem nos ajudar no dia a dia. Muitas vezes nos deparamos com acontecimentos difíceis de conceber e buscamos respostas diversas que nem sempre são as ideais. Por isso, é recomendável ter um livro como este por perto, separar um momento para respirar e refletir sobre a atitude mais acertada em relação ao momento vivenciado. Conclusão
Como vimos, as mensagens espíritas para reflexão são vastas e fazem com que nossos olhos sejam abertos para as maravilhas da ação pautada no bem, no amor e na caridade. O objetivo da Doutrina dos Espíritos é despertar em nós a necessidade e o desejo de evoluir a cada dia e agir de modo responsável e justo com os acontecimentos da vida. Tudo
o que acontece tem um propósito, e saber disso nos retira do papel de vítimas para o papel de protagonistas da nossa trajetória. Portanto, sempre que se sentir inseguro, raivoso, indeciso ou sem esperanças, busque o amparo dos ensinamentos espíritas. Mesmo que não esteja passando por momentos desafiadores, dedique-se à prática da reforma
íntima para a evolução espiritual. E então, gostou deste artigo? Deixe um comentário abaixo e nos diga qual lição espírita mais tocou em você! Quer sugerir o tema do próximo texto ou fazer qualquer tipo de pergunta? Preencha nosso formulário de contato e saiba que teremos o maior prazer em retornar e trocar conhecimentos com você! La visita al
enfermo pide tacto y comprensión. Abstenerse de dar la mano al enfermo cuando sea la persona admitida a presencia de él, con excepción de los casos en que sea él quien tome la iniciativa. Si el visitante no es llamado espontáneamente para ver al enfermo, no insistirá en eso, aceptando tácitamente los motivos no manifestados que le obstan
semejante contacto. Toda charla al pie de un enfermo exige control y selección. Evitar narraciones alrededor de enfermedades, síntomas, padecimientos ajenos y acontecimientos desagradables. Un mensaje fraterno o algunas flores, sustituyendo la presencia, en la hipótesis de visitas repetidas, en tratamientos prolongados, constituyen manantiales de
vibraciones constructivas. Aunque la oración sea bendición providencial, en todas las ocasiones, el tipo de asistencia médica, en favor de éste o de aquel enfermo, solicita aprecio y acatamiento. Nunca usar voz muy alta en hospital o en cuarto de enfermo. Por más grave que sea el estado orgánico de un enfermo, no se puede imponer vaticinios
respecto de la muerte, porque nadie, en la Tierra, posee recursos para medir la resistencia de alguien, y, para cada agonizante que desencarna funciona la Misericordia de Dios, en la Vida Mayor, a través de Espíritus Benevolentes y Sabios que dosifican la verdad en amor, en beneficio de los hermanos que se transfieren de plano. Toda visita a un
enfermo cuando sea simplemente visita- de ser corta. XAVIER, Francisco Cândido. Senal Verde. Por el Espíritu André Luiz. Federación Espírita Española. Capitulo 48.
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