CENTRO ESPÍRITA BENFEITOR

O TEU DESENCARNE
O desencarne não é passaporte testificado de santidade
ao espírito.
Ao desencarnar, depositarás teu corpo inerme sobre a
pedra fria e a natureza se encarregará do invólucro despojado
da luz que o animava.
Teu

espírito

liberto,

portanto,

cederá

às

paixões

acumuladas e será recolhido na estrada de seus desejos e
aspirações.
Para o materialista a morte é a chave do nada, no
entanto, tu sabes pela compreensão alcançada com o fruto do
conhecimento da verdade, que a morte rasga a fronteira de
uma nova etapa da vida, que estarás em posição alcançada
pelo teu próprio esforço ao peso da sinceridade, das virtudes
sediadas em teu coração.
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Portanto,

não

esperes

beatificação

contemplativa,

porém, não negues o trabalho e o estudo que a ti for
solicitado.
Não esperes por posições, mas contenta-te com os
passos dos humildes.
Não anseies privilégios por classificares-te na escola
espírita, mas aceita sem controvérsias as causas de tuas
imperfeições.
Reconhecendo que o desencarne é fenômeno natural
presente a lei de Deus que é compulsoriamente a experiência
que

todos

na

matéria

deverão

passar,

não

aguardes

favorecimentos nem retenhas a fobia, o medo, o desespero,
pois que com certeza ao trespassares o túnel do outro plano
reconhecer-te-ás tal qual és sem máscaras, nem véus, a fim
de que te analises mais fielmente, a fim de que estudes a
Ciência do Evangelho de Jesus.
No imo do próprio ser.
Ernesto
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