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Quando Deus nos criou
força interna em nós colocou
que nos move à procura da luz
como as plantas o sol seduz.
Buscamos desvendar as verdades
sobre toda a eternidade
e na Filosofia Espírita encontramos
as respostas que procuramos.
Trazem os livros da Codificação
revelações de grande repercussão
e " A Gênese" agora vou enfocar
nesses versos seu conteúdo contar.
Deus... que inunda de amor todo o Universo
ofertemos à ELE esse simples verso
na certeza da Sua onipresença
sem dúvida alguma da Sua existência.
Nós , e toda a criação
fomos plasmados por essa força suprema em ação
só precisamos aprimorar nossa percepção
para ver na Natureza essa conclusão.
Dele surge só o bem, o belo, o bom
suas leis refletem esse tom
somos imantados para o bem
mas, com livre arbítrio também.
É daí que vem o mal, a dor
dos nossos atos sem amor
da falta de força de vontade
da desatenção com nossa saciedade.
E as destruições? fazem parte da lei divina
sob seu comando, tudo se determina
sempre para progredir, renovar
tudo com sua razão para se dar.
Mas Deus, para nós, tem um projeto:
nos aguarda no final de um trajeto
que, por opção, seguimos ou não
trilhando assim nossa evolução..
As Ciências esclarecem a origem material
para elucidarmos a verdade espiritual
e através de seu método experimental
construímos nossa fé racional.

Deus constrói o mundo celestial
com a substância essencial, o fluido universal
que penetra e envolve todo corpo espacial
e por onde se propaga todo o pensamento, bom ou mau.
Essa morada bendita
tem propriedade infinita
de duração e extensão
porque ele é constante em sua criação.
Todos os mundos da casa do Pai
evoluem por leis físicas, eternas e universais
sempre adequados às necessidades
de cada hóspede da eternidade.
Para a evolução do homem acontecer
era preciso um planeta para ele viver
a Terra-plasmada por Jesus, seu governador
berço que nos acolheu com tanto amor.
Conhecer a gênese da Terra é genial
como tudo se deu de forma tão gradual
para originar a vida, com seu fluido vital
e finalmente o homem , com princípio espiritual.
Quem diria! precisamos estudar até geologia:
os períodos da Terra em formação
seus terrenos em acomodação
mar e terra trocando de posição.
E o aparecimento dos vegetais
dando condições para os animais
tudo em elos de evolução
seu eixo, até hoje tem movimentação
a tsunami é exemplificação...
A gênese da vida é a beleza
desse laboratório que é a Natureza
tudo nela é harmonioso
por efeito das leis do Todo Poderoso.
Ela foi gerada por combinações
dos elementos químicos em certas condições
cujos átomos, unidos por afinidade
formam corpos estáveis pela lei da gravidade.
Todo ser vivente
possui ativa e permanente
uma propriedade especial
conhecida como fluido vital.
Ele surge, ao mesmo tempo, como causa e efeito,
das combinações dos elementos
é uma espécie de eletricidade animal
que só acaba com a falência corporal.

O homem, além de vida material com fluido vital
é um ser espiritual
pensa, raciocina, tem inteligência
senso moral, livre arbítrio e consciência.
Mas demorou muito tempo essa caminhada
começou numa mônada individuada
estagiando nos Três Reinos, sendo aprimorada
registrando no perispécie a experiência adequada.
E
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só quando certas condições foram atingidas
Espírito, a consciência, a razão foram incluídas
com a ajuda dos amigos siderais
perispécie eclode em perispírito nos hominais.

No início, era um ser incipiente,
um princípio inteligente
agora, um ser emanente
que traz em si , Deus imanente
E suas leis gravadas na mente.
Possui também uma fé inerente
seu escudo permanente
que com a razão tende a ser crescente
e num ponto de sua caminhada
se tornará raciocinada.
E essa criatura completa, plena
na realidade existencial se encena...
iniciando sua verdadeira evolução
de encarnação em encarnação
registrando no perispírito, seu cartão de apresentação
tudo que aprendeu, e o que leva no coração.
O perispírito é o seu corpo espiritual
que pelo pensamento é retirado do fluido universal
tem natureza semi material,
com o Espírito, uma função intercâmbial
peso e qualidade que depende da moral.
Seu poder de contração e expansão
garante toda condição
para haver reencarnação
se ligando, célula à célula, desde o embrião.
E na morte corporal
quando cessa o fluido vital
emigra com o Espírito para a pátria espiritual
levando o registro de toda a vivência individual.
E numa nova encarnação
religa-se ao novo embrião
cravando a matéria com sua impressão
contribuindo também para sua evolução.

Mas Jesus, precisando de ajudantes
aqui recebeu Espíritos imigrantes
os exilados de Capela, mundo evoluído e distante
que impulsionaram o nosso progresso
e ao paraíso perdido , muitos voltaram com sucesso.
É assim que acontece...
traçamos nosso próprio itinerário
nos diferentes mundos planetários
crescendo sempre em sabedoria e amor
muitas vezes através da dor.
Mas nenhuma experiência é perdida
cada qual com sua conseqüência devida
algumas para serem amortecidas
talvez precisem muitas vidas.
Só que o Pai, de nós não desiste
nós erramos, e ELE ainda persiste
nos dando todas as oportunidades necessárias
para sermos, um dia, co-criadores em suas searas.
Por isso , os fluidos devemos estudar
e que tal começar?
O fluido é um agente passivo
nós, seu agente ativo
através do pensamento e da vontade
esse fluido ganha qualidade.
Os pensamentos criam imagens mentais
atraem seres do espaço que pensam iguais
mantendo uma simbiose fluídica perispiritual
muitas vezes prejudicial.
Por isso...
controlar os pensamentos é primordial
para o nosso crescimento moral
para economizar fluido vital
e não apressar a morte corporal.
E prometendo na Terra encarnar
Jesus, junto de nós, veio exemplificar
cabendo - nos à Ele observar
aprender e imitar.
O estudo de Sua vida nos ensinou
que os fluidos com poder ele dominou
que em seus "milagres", nada tem de sobrenatural
mas sua moralidade é colossal.
Nas curas, expandia sua bondade
ensinava o valor da caridade
seus fluidos estavam sempre à disposição
e a mulher hemorrágica sintonizou sua estação.
Sua fé em sintonia absorveu aquela energia sadia
e Jesus percebeu a hora que a cura se deu.

A Ele, seremos gratos eternamente
por sua dedicação permanente
por ter sofrido por nós resignadamente
por nos amar tão plenamente.
Sabemos que a presciência
é outra lei da providência
e que os Espíritos com moralidade
desenvolvem melhor essa faculdade.
No Evangelho encontramos várias predições
porque O Mestre preenchia todas as condições
predisse que "o céu e a terra passarão"
mas Suas palavras, não.
Só que os tempos serão chegados
e a Terra será dos regenerados
um movimento de renovação geral
do mundo físico e moral.
Um planeta em vias de regeneração
exige da humanidade, unificação
de amadurecida racionalidade
de sentimento de espiritualidade.
E o Consolador Prometido reúne esta condição
revelando nosso papel na criação
trazendo em seu conteúdo a verdade
sobre o Espírito e seu destino na eternidade.
Então, deixemos o Espiritismo nos conduzir
a moral do Cristo nos intuir
eduquemos nossos pensamentos e sentimentos
com base em Seus ensinamentos.
Roguemos a Jesus, que abençoe nossas mestras
que nos ajudam em nossa metas
de melhoria interior, no sentido do amor
compreendendo a razão da dor.
E a Deus, agradecemos a oportunidade
de conhecermos a verdade
que nos esclarece e ilumina
nos consola e nos refina.

