7-9-13 — Um novo convite ao discernimento.
Hoje se comemora a liberdade política de nosso Brasil, 7 de Setembro. Aproveito a data simbólica
para convidá-lo para que conquiste a liberdade espiritual.
No dia 1 de Janeiro de 2012 enviei à maioria dos endereços de meu banco de contatos, um
Manifesto Espírita. Declarei neste e-mail inicial minhas perspectivas quanto ao empreendimento.
Meu desejo era levar a direção do Movimento Espírita, a uma melhor compreensão de nossa
Doutrina, e recordá-los sobre as responsabilidades implícitas, que assumiram perante a própria consciência, ao se colocarem como dirigente espírita.
Declarei; neste Manifesto, a conduta que havia encontrado perante meus amigos, dirigentes. Eles se
encontram satisfeitos com a situação atual e não desejam mudanças.
Os textos do Manifesto e os que se seguiram podem ser revistos em cienciaespirita.com.br
Dei tempo ao tempo, agora vou buscar os frequentadores das Casas Espíritas, formaremos uma
rede de estudos através da internet, para isso criei uma nova página ciencia-espirita.webnode.com, a
página anterior será usada com objetivos educacionais a serem implantados no futuro. São os estudos da
Ciência Espírita, que hoje ainda deve ser tratado em particular, são os assuntos Esotéricos.
Caso meus amigos dirigentes desejem acompanhar os estudos que serão oferecidos nesta rede,
serão bem vindos, pois assim, estarão em condições de entender as colocações dos frequentadores das
casas que dirigem, caso contrário, serão rapidamente superados pelos frequentadores que farão conquistas intelectuais superiores às suas, você, meu irmão dirigente, em quase sua totalidade, abandonou o
estudo há muito tempo e hoje, já faz muitas confusões com a interpretação que apresenta.
Em meu Manifesto deixei muito claro, que meu desejo é promover uma revisão ampla na compreensão de nossa Doutrina, e aqueles que estudarem as matérias publicadas nesta rede de estudos, conquistarão conhecimentos que os dirigentes atuais não possuem, acredite em mim, não estou blefando, vou
trazer, para os exercícios de discernimento, ideias que os dirigentes nem imaginam, e em poucos meses,
aqueles que participarem destes estudos, conquistarão conhecimentos que os dirigentes não conquistaram em décadas de inércia estéril.
No fim do ano estarei completando 22 anos de renúncia aos interesses mundanos, para a dedicação exclusiva ao estudo da Doutrina, e segui o conselho contido na questão 628 de O Livro dos Espíritos,
portanto, o estudo seguirá por caminhos que desconhecem.
Às pessoas que tiveram seus endereços adicionados depois do Manifesto, aproveito para lembrálos de que todas as publicações foram revisadas e estão disponíveis no endereço já indicado.
Eu convido a todos para partilharem do conhecimento que conquistei ao longo destes anos, e
garantidamente, serão úteis a todos.
Em nossos estudos você descobrirá o que se esconde por traz da palavra mediunidade.
Você descobrirá o modo de estabelecer uma comunicação consciente com os espíritos.
Você descobrirá que possui todos os atributos que sabe pertencer aos espíritos.
Você descobrirá de um modo prático, que você mesmo é um espírito.
Você descobrirá que pode fazer tudo o que um espírito possa fazer, basta aprender.
Você descobrirá o que se entende por “Evolução Espiritual”.
Você descobrirá, enfim, que pode conquistar um conhecimento
que determinará um futuro espiritual muito melhor
ao está conquistando com seus conhecimentos atuais.
Seu futuro depende apenas de você.
Ninguém poderá torná-lo melhor ou pior, somente você.
O único patrimônio que o acompanhará, na volta ao Mundo Espiritual,
é o conhecimento adquirido,
não perca seu tempo com tolices,
ou com ideias mitológicas, estude, aprenda e conheça.
Nos próximos dias continuarei enviando E-mails a todos, eles tem como objetivo fornecer um

conhecimento inicial do estudo que será apresentado, depois o estudo estará disponível na página citada.
Seja bem vindo, vamos estudar juntos.
Muita paz e amor para você.
Recordemos O Espírito Verdade: Espíritas! Amai-vos; este o primeiro ensinamento;
instruí-vos, este o segundo.
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