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Nosso planeta: mundo de provas e expiações

“A superioridade da inteligência, num grande número
de seus habitantes, indica que ela não é um mundo
primitivo, destinado à encarnação de Espíritos ainda
mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades
inatas são a prova de que já viveram e realizaram
um certo progresso, mas também os numerosos
vícios a que se inclinam são o indício de uma
grande imperfeição moral.”

(ALLAN KARDEC. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. 3, item 13.)



Que tipos de espíritos habitam a Terra?

“A Terra, conseguintemente,
oferece um dos tipos de
mundos expiatórios, cuja
variedade é infinita, mas
revelando todos, como
caráter comum, o servirem
de lugar de exílio para
Espíritos rebeldes à lei de
Deus.”

(ALLAN KARDEC. O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, cap. 3, item 13.)



Por que a segurança na Terra é difícil?

“Face à condição de ser ‘planeta de provas e
expiações’, o processo evolutivo sempre se apresenta
exigindo árduos esforços nas lutas em que todos se
devem empenhar.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Jesus e atualidade, cap. 17.)



Panorama dos encarnados na Terra

Constituição somática frágil, sujeita a muitos fatores que a
agridem, proporciona estados transitórios de harmonia, alterados
por desgastes, desajustes e renovação constante de peças.
Do ponto de vista emocional, as heranças que jazem no Espírito,
responsáveis pelo seu crescimento, surgem e ressurgem em
forma de angústias e alegrias, que se sucedem, umas às outras,
até o momento da libertação.
O estágio moral em que transitam os indivíduos não lhes tem
permitido liberar-se dos seus instintos agressivos, que os levam
às neuroses, às paranoias, às enfermidades mentais, à violência.
Multiplicam-se, em consequência, os crimes com celeridade
incontrolável [...].
O mercado do sexo, das drogas, dos vícios em geral, vem
enlouquecendo as populações [...].

(JOANNA DE ÂNGELIS. Jesus e atualidade, cap. 17.)



A insegurança do homem é quase um fenômeno 
normal
“Todos tentam conviver com ela, acostumar-se, quase
aguardando a vez de cada um ser agredido.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Jesus e atualidade, cap. 17)



Jesus previu “tempos difíceis”

“Compreendendo o primiti-
vismo em que se debatia a
humanidade do Seu tempo,
Jesus percebeu quão difícil
seria a implantação da paz
nos corações e quantas
lágrimas seriam vertidas, a
fim de que tal acontecesse.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Jesus e atualidade, 
cap. 17.)



Por outro lado, Jesus também oferece  uma 
perspectiva de paz 

“[...] mas aquele que perseverar até o fim será salvo.”
(Marcos 13:13)



O que significa ser salvo?

“A salvação, aqui, deve ser tomada como um estado
de consciência tranquila, de autodescobrimento,
em que o mundo interior assoma, governando os
impulsos desordenados e harmonizando o indivíduo.
Salvo está aquele que sabe quem é, o que veio
fazer no mundo, como realizá-lo, e, confiante, se
entrega à realização do compromisso estabelecido.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Jesus e atualidade, cap. 17.)



Auto descobrimento leva à auto evangelização

“Só o trabalho de auto
evangelização, porém, é
firme e imperecível. Só o
esforço individual no
Evangelho de Jesus pode
iluminar, engrandecer e
redimir o espírito, porquanto,
depois de vossa edificação
com o exemplo do Mestre,
alcançareis aquela verdade
que vos fará livre.”

(EMMANUEL. O Consolador, perg. 219.)



Rumo à segurança

“... o Evangelho de Jesus é a
dádiva suprema do Céu para a
redenção do homem espiritual,
em marcha para o amor e
sabedoria universais.
Jesus é o Modelo Supremo.”

(EMMANUEL. O Consolador, perg. 225.)



Tempo e segurança

“Jesus ensina como deve o homem
lograr a sua evolução psíquica, que
deve ser desenvolvida simultanea-
mente com a orgânica, o que
demanda tempo. E por isso, não
apresenta receita salvacionista ou
simplista, de ocasião. Antes, propõe
o amadurecimento pelo esforço
constante, mediante avanços e
recuos para fixar o aprendizado e
prosseguir até a meta final.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Jesus e a atualidade, cap. 17.)



Você deseja segurança?

“[...] busca Jesus e a Ele confia os teus planos.
Faze a parte que te diz respeito e não desfaleças na
conquista dos objetivos que parecem distantes.
Retempera o ânimo e persevera.
A segurança te virá como efeito da paz que te
luarizará o coração, servindo de estímulo para todas
as tuas futuras conquistas.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Jesus e atualidade, cap. 17.)


