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Pureza é ... 
condição, estado ou qualidade do que é

puro, límpido, não tem mistura ou

impurezas.

1.

 II.virtude do que não tem maldade nem

    malícia; candura, sinceridade.





Mais um excelente
texto do nosso

querido amigo, para
ser estudado.

Gastão Crivel ini





“Bem-aventurados os puros,
porque verão a Deus”. Estudando a
palavra do Mestre Divino,
recordemos que no mundo, até
hoje, não existiu ninguém como
Ele, com tanta pureza na própria
alma. Cabe-nos, pois, lembrar
como Jesus via no caminho 
da vida, para reconhecer com
segurança, embora na Terra, a
Presença de Deus em todas as
situações e em todas as criaturas.
Para muita gente a manjedoura
era um lugar desprezível;
entretanto, Ele via Deus na
humildade com que a Natureza
lhe oferecia materno colo e
transformou a estrebaria num
poema de rara beleza. Para muita
gente, Maria de Magdala era
mulher sem qualquer valor pela 
condição de obsidiada com que
ela vivia na vida pública; no
entanto, Jesus via Deus naquele
coração feminino ralado de
sofrimento e converteu-a em
mensageira da celeste
ressurreição. Para muita gente,
Simão Pedro era homem rude e
inconstante, indigno de maior
consideração; contudo, Jesus via
Deus no Espírito atribulado do 
pescador semianalfabeto que o
povo desprezava e transformou-o
em paradigma da fé para todos os
séculos. Para muita gente, Judas
era negociante de expressão
suspeita, capaz de astuciosos ardis
em louvor de si mesmo; no
entanto Jesus via Deus na alma
inquieta do companheiro que
outros menoscabavam e
estendeu-lhe braços amigos até o
fim da penosa deserção a que o
discípulo rebelde se entregou,
invigilante. Para muita gente, 
Saulo de Tarso era guardião
intransigente da Lei antiga, 

vaidoso e perverso, na defesa 
dos próprios caprichos; contudo,
Jesus via Deus naquele Espírito
atormentado e procurou-o
pessoalmente a caminho de
Damasco, para confiar-lhe
importante missão, na defesa do
Cristianismo. 
Se purificares o coração,
identificarás a presença de Deus
em toda a parte, compreendendo
que a presença do Criador não
esmorece em criatura alguma, e 
perceberás que a maldade e o
crime são apenas espinheiros e
lama que envolvem o campo da
alma, o brilhante divino que virá
fatalmente à luz! E aprendendo e
servindo, ajudando e amando,
passarás, na Terra, por mensageiro
incessante de amor, ensinando os
homens que te rodeiam a
converter o charco em berço de
pão e a entender que, mesmo nas
profundezas do pântano, podem
surgir lírios perfumados e puros a
demonstrar a glória de Deus.



Religião dos Espíritos
(Francisco Cândido Xavier,

Espírito Emmanuel)
 

- texto escolhido e simplificado

por Gastão Crivelini -



Para saber mais, leia
diretamente na fonte.



“Todo dia étempo derenovar odestino.”
- Emmanuel -fo
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Estamos atualizando nossas redes.
Em breve você encontrará muito conteúdo.

Acreditamos que muitas outras pessoas podem
conhecer a Doutrina Espírita.

Por isso contamos com sua ajuda para
curtir, comentar e compartilhar.

Visite nossas redes

@vinhadeluzjundiai





Rua Frei Itaparica, 33
(paralela à rua Carlos Gomes)

Vl. Guilherme - Jundiaí
13216.180

(11) 4587.5357

vinhadeluzjundiai@vinhadeluzjundiai.org.br


