


O D fi dOs Desafios da 
CaminhadaCaminhada
EspiritualEspiritual



Este tema suscita em todos nós umaEste tema suscita em todos nós uma
grande reflexão: Quais são os desafios que
enfrentamos com relação ao Caminhoenfrentamos com relação ao Caminho
Espiritual?



1º D f b b t V• 1º. De forma bem abrangente: Vencer a
nós mesmos! Kardec nos informou no
Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap.
XVII que: “Reconhece-se o verdadeiroXVII que: Reconhece se o verdadeiro
espírita pela sua transformação moral e
pelos esforços que emprega para domarpelos esforços que emprega para domar
suas inclinações más.”.



O d d t é i di id l• O processo de despertar é individual e
ocorrerá de forma natural, como natural
é o ciclo da Vida.

• No caminho da prática espiritual não ép p
diferente, ninguém muda ninguém. A
vida correrá o seu fluxo e caberá a cadavida correrá o seu fluxo e caberá a cada
um de nós estarmos preparados para
receber a boa semente como ha iareceber a boa semente, como havia
falado o Cristo, na parábola do
Semeador (Mateus 13 ou Marcos 4).



Mateus 13

1 Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e

assentou-se à beira-mar.

2 R i d l id2 Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão

grande que por isso ele entrou num barcogrande que, por isso, ele entrou num barco

e assentou-se. Ao povo reunido na praiap p

Jesus falou muitas coisas por parábolas,

dizendo: "O semeador saiu a semear.



3 Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do
caminho, e as aves vieram e a comeram.

Uma semente que não cresce e não cria raízes é aquela que é
plantada superficialmente, podemos trazer esta experiência para o
nosso dia a dia, nas relações pessoais, profissionais e até mesmo
religiosa, as quais encaramos superficialmente.
Nós em muitos momentos da vida somos rígidos, “solos” duros, áridos,
impedindo assim que as boas sementes germinem. Enquanto não
permitirmos que a semente adentre o nosso ser, ela não vai germinar e
consequentemente não vai criar raízes, às vezes não permitimos isso
por estarmos em uma condição “confortável”, ou seja, acomodado.

E na maioria das vezes, ouvimos os ensinamentos, mas jamais
achamos que eles servem para nós, sempre os projetamos para outras
pessoas, e nunca para nós.

“Receando ser ele mesmo, tornasse pessoa espelho, a refletir as 
conveniências dos outros, ou, homem-parede, a reagir contra todas às 

vibrações que lhe são dirigidas antes de as examinar”ç q g



4 Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia
muita terra, e logo brotou, porque a terra não eramuita terra, e logo brotou, porque a terra não era
profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se
queimaram e secaram, porque não tinham raiz.
“Como o próprio Jesus disse, este solo é aquele que recebeu rápida e
alegremente a Sua palavra, mas não tem raiz em si mesmo.”
S ó fó i d id t l i l i id dSomos nós, eufóricos quando movidos somente pela impulsividade,
não nos aprofundamos em nossas raízes, ou seja, partimos para
nossas empreitadas na vida, mas sem buscarmos o devido preparo

t “ ” bpara termos “sucesso” em nossas buscas.
Assim também é na luta pelo nosso melhoramento espiritual, se

deixarmos a semente do Evangelho criar raízes profundas dentro de
ó i t á i i ifi ti ã dnós, nosso crescimento será mais significativo, uma arvore não pode

crescer exuberantemente em sua verticalidade, se não possuir fortes e
profundas raízes que a sustentarão.

E t t t l ãEsta semente representa aquelas pessoas que não possuem
raízes em si mesmas.



Quantas iniciam cursos de estudos da Doutrina Espírita, que
certamente nos ajudam muito a criarmos melhores condições paracertamente nos ajudam muito a criarmos melhores condições para
nossa existência, e de hora para outra simplesmente desaparecem,
usando trabalho profissional e outros, para justificar sua ausência,
o tras freq entam re niões com belas palestras e com prof ndasoutras frequentam reuniões com belas palestras e com profundas
mensagens, e acham tudo muito lindo, mas não deixam esses
momentos se aprofundarem dentro de si, em boas reflexões, e
acaba tudo passando, alguns partem para os trabalhos necessários
dentro da Casa Espírita, iniciam grandes projetos, mas no primeiro
obstáculo, desiste de tudo.

Esta é a segunda semente, houve todos as lições, tem
acesso a tudo de bom, mas existe nelas uma grande falta de
enraizamento e de aprofundamento, deixando que todas as suasenraizamento e de aprofundamento, deixando que todas as suas
atividades sejam plenamente superficiais.

“O ser humano possui profundidade que deve ser penetradaO ser humano possui profundidade que deve ser penetrada, 
superando a superficialidade no dia a dia”



5 Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram
fe sufocaram as plantas

Os espinhos são as nossas sombras, que ficam escondidasp , q
e crescem e quando desejamos partir para uma renovação moral,
pois as boas raízes começam a crescer, as nossas melhores
qualidades e as maiores virtudes são contaminadas por estesqualidades e as maiores virtudes são contaminadas por estes
espinhos, por estas sombras.

“Toda vez que a pessoa tenta a conscientização intima o encontroToda vez que a pessoa tenta a conscientização intima, o encontro 
com o “eu” profundo, a busca interior, as sensações predominantes 

nas paisagens físicas, perturbam lhe a decisão, impedindo a 
iê i ”experiência”



5 Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a cem,
sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para
ouvir, ouça!"

“Quantos de nós aqui presentes daremos frutos?

Quantos de nós que estamos aqui , vão permitir que

tudo que hoje foi aqui colocado se enraízem nostudo que hoje foi aqui colocado se enraízem, nos

transformem para seguirmos adiante se transformando

nessa árvore que dará frutos e que vão gerar novas e

boas sementes?”boas sementes?



2º. Com um olhar mais detalhado, o2 . Com um olhar mais detalhado, o

Desafio que encontraremos no CaminhoDesafio que encontraremos no Caminho

E i it lEspiritual passa por um processo

denominado pelos Espíritas de Reforma

Íntima. Mas pessoalmente, prefiro o tema

autoconhecimento.



O autoconhecimento nos leva a um
caminho estreito e íngreme de que fala
Jesus no Novo Testamento (Mateus 7: 13-Jesus no Novo Testamento. (Mateus, 7: 13
14)

• 13 Entrem pela porta estreita pois• 13 - Entrem pela porta estreita, pois
larga é a porta e amplo o caminho
que leva à perdição, e são muitos os
que entram por ela.q p

• 14 - Como é estreita a porta, e
apertado o caminho que leva à vida!apertado o caminho que leva à vida!
São poucos os que a encontram.



• Este caminho consiste em ir contra a
correnteza e olhar os fatos colocando a
verdade acima das outras considerações.
Esse caminho precário força o ser humano a
pensar, e nele os tombos e os tropeços são
inevitáveis. A roupa fica rasgada. A sola dos
sapatos fura. O futuro é incerto, e o
caminhante é visitado pelo medo e pela
incerteza –; mas sua alma cresce, e nem as
corporações multinacionais, com todo o seu
inquestionável poder tecnológico, puderam
inventar até hoje algo tão importante quanto o
simples crescimento da alma.



• É verdade que a caminhada do
autoconhecimento não se dá em terrenoautoconhecimento não se dá em terreno
asfaltado, sob o aplauso constante das pessoas
que mais nos querem, enquanto avançamosque mais nos querem, enquanto avançamos
feliz entre os nossos admiradores. O caminho é
íngreme. Ele é percorrido solitariamente em umag p
paisagem complexa, em meio a luzes e
sombras, sons e silêncios, orientaçõesç
verdadeiras e falsas indicações. A chave da
nossa vitória está sobretudo na capacidade de
aprendermos com as nossas derrotas.

• A espiritualidade não existe afastada da vida. O
que há no mundo externo, há também no mundo
da busca espiritual.



• O autoconhecimento se dá na intimidade
da alma, e faculta o discernimento nos
princípios cristãos Vai muito além doprincípios cristãos. Vai muito além do
conceito de certo e errado.

• Propicia a oportunidade de buscarmos• Propicia a oportunidade de buscarmos
conhecer a nós mesmos, de termos
consciência de nossas imperfeições e
de, sem desespero nem com a pretensão, p p
de nos tornarmos santos da noite para o
dia, irmos aos poucos combatendodia, irmos aos poucos combatendo
nossas debilidades morais e espirituais.



P d ? P l í i• Por onde começar? Pela auto crítica.
Mudando nossas atitudes mentais pois
ela é a base desta reformulação.

• Então iniciemos uma análise dessas
atitudes mentais com relação ao mundoatitudes mentais com relação ao mundo
em que vivemos, nosso próximo e para

li i d t dconosco mesmos, eliminando todo o
tipo de pensamentos negativos e
perniciosos.



E fazer isto passa pela necessidade dep p
mudarmos padrões internos, relacionados
a:a:
• Ambição desgarrada (Ganância);
• Maledicência;• Maledicência;
• Mentira;
• Depreciação do próximo, Inferiorização,

Ridicula-rização e Ironização;ç ç ;
• Arrogância;
• Mudar as crenças negativas, eMudar as crenças negativas, e
• Vícios, entre outros.



• Devemos sempre agradecer ao Criador,p g ,
pela oportunidade que nos dá ao
aprendizado Para ilustrar isto citamos oaprendizado. Para ilustrar isto, citamos o
Irmão Virgílio (espírito desencarnado)
que no livro “O Templo da Chamaque no livro “O Templo da Chama
Sagrada” ao ser inquirido sobre este
tema, responde:

• “Em primeiro lugar, o homem tem quep g , q
conhecer a si mesmo. ninguém melhor
do que nós mesmos para saber dedo que nós mesmos para saber de
nossas virtudes e defeitos.



• Acima de tudo o médium do Cristo que tem

a obrigação da honestidade para consigo

mesmo, pois, de que adianta enganar a

t d t t i ?todos ou tentar enganar a sim mesmo?

Seria uma grande estupidez mas acima deSeria uma grande estupidez, mas, acima de

tudo, falta de inteligência. Dessa forma

devemos procurar fazer profunda reflexão,

buscando a origem de nossas falhas.



• Enfim, devemos aprender a dominar os, p
impulsos negativos que ainda habitam
nosso íntimo a fera que em momentosnosso íntimo, a fera que, em momentos
de invigilância, deixamos escapar no
ambiente doméstico no trabalho noambiente doméstico, no trabalho, no
trânsito, enfim em diversos lugares com
diversos atores com os quais nos
relacionamos.

• O Mestre Jesus nos conhecia
sobejamente, e por essa razão nossobejamente, e por essa razão nos
recomendava a vigilância e a oração”.



• Aqui na Fraternidade Espiritualista Fonteq p
de Luz, vamos procurar de forma
incessante mostrar a todos que aquiincessante mostrar a todos que aqui
vem, que a felicidade ou infelicidade está
sempre nas mãos de quem a buscasempre nas mãos de quem a busca.

• E para encerrar citaremos uma oração,
que acredito Eu, todos aqui já tenhamq , q j
ouvido alguma vez em sua vida, porém,
não tenha dado a respectiva atençãonão tenha dado a respectiva atenção
plena a estas palavras.



• ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS:
Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz;
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvidas que eu leve a fé;Onde houver dúvidas, que eu leve a fé;
Onde houver erros, que eu leve a verdade;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar,
que ser consolado;
C d didCompreender, que ser compreendido;
Amar, que ser amado;
Pois é dando que se recebe;q ;
É perdoando, que se é perdoado;
E é morrendo que se vive para a vida eterna.



• Para finalizarmos este tema, deixamos,
aqui as palavras de um dos Guias
Espirituais desta Casa - CabocloEspirituais desta Casa Caboclo
Ubirajara:

• “Muitas pessoas aportam os pórticos da
morte acreditando que estão “Salvas”,
porém, muitas delas se deparam com ap , p
mais triste realidade: foram pro
INFERNO, pelos caminhos do CÉU”.INFERNO, pelos caminhos do CÉU .



“O momento presente possui a chave para p p p
a libertação. Mas você não poderá 

descobrir o momento presente enquantodescobrir o momento presente enquanto 
você for a sua mente.”

Eckhart TolleEckhart Tolle

“E h i d d d d l“E conhecereis a verdade e a verdade ela 
vos libertará!”
Jesus Cristo



Lema da FraternidadeLema da  Fraternidade 
Espiritualista Fonte de Luz:p

Conhecer a si mesmo é 
d i !esquecer de si mesmo!
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