Na leitura do Evangelho Segundo o Espiritismo, Santo Agostinho nos fala
sobre o ranger de dentes. Todos pensam que este ranger se encontra num
vale onde os desencarnados se encontram com sua própria consciência; e
sentem os temores e os fantasmas dos equívocos do passado.
Quando chegamos à uma casa espirita no mundo físico, o ranger de dentes
se faz presente; aliás é por estes motivos: da dor, do orgulho, do medo, da
angustia e tantos outros que se buscam na Doutrina a tentativa da libertação.
Para que esta libertação aconteça, você precisa conhecer-se e instruir-se
continuamente para que sua reforma moral se inicie, trazendo-nos muitas
vezes um certo desconforto, pois compreendemos que somos responsáveis
pela nossa própria situação, e que a mesma é de criação exclusiva nossa.
Com o tempo muitos desistem do próprio enfrentamento, alegando falta de
tempo ou coragem para ser espírita.
A casa espírita é construída sobre uma base sólida, que são os
ensinamentos de nosso Mestre Jesus e a codificação ditada pelos Espíritos e
escrita por Kardec.
Uma casa não possui um dono físico, é um espaço acolhedor, fraterno,
destinado a prática do amor, da compaixão, da caridade. Onde o orgulho não
pode ocupar nenhum espaço, pois ao entrar pode cegar as pessoas e
comprometer a condução da tarefa conforme a intencionalidade do outro.
Estar na casa espírita é compromisso assumido com o Pai, é compromisso
moral, não se tem cargo nem posto, nem papel algum; apenas limita-se a
servir e aprender, para depois colocar em prática o teor aprendido.
Para que o amor e a fraternidade reinem entre todos o orgulho tem que ser
combatido.
Orem e peçam ao Pai forças para suportar e servir; para que assim possam
evoluir e estender a mão àqueles que necessitam; levando-os consigo em
nome de Jesus o nosso Mestre.
Casa Espírita se forma no coração, no pensamento, e nas ações de todos
aqueles que se candidatam a servir na seara de Jesus.
Paz a todos!
Mauro.

Mensagem psicografada na Reunião Mediúnica, da Seara Espírita Joanna de
Ângelis em 24/04/2017.

