Educação e Espiritismo
Entre os homens fala-se de educação, de meios de educação e da
necessidade de educação.
Comenta-se em altos círculos o fator ignorância e a premência de
professores, lares, sociedades engrandecidos na tarefa sagrada da educação
no amplo sentido da felicidade para o mundo.
Conta-se o mundo de alfabetizados como possuidores de alguma
instrução e pensa-se nos intelectuais como fonte de luz cultural. Educação,
entretanto, não é o verniz mais ou menos brilhante com que se presenteia o
jovem na adolescência ou o grito de advertência da mãe sincera, no culto do lar.
Educação é o burilamento da alma para Deus, é a elucidação do espírito
nas verdades divinas, é a consagração da Lei de Deus no coração do homem.
Educar o jovem, a família, a sociedade, é integrá-los no valor positivo da
áurea Lei do Amor.
Compreendendo-se que o espírito tem o seu valor sublime e progredirá
indefinidamente, é necessário que ele penetre o Reino da Verdade, pela
educação sistemática e constante.
Só no Espiritismo encontraremos, no momento, o fator radical para o
crescimento da criatura na educação espiritual, tornando-a partícipe da
grandeza da vida e responsável pela transformação de sua personalidade. No
Espiritismo com Jesus, encontraremos o grande educador dos povos e de nós
outros e cumpre-nos recebê-lo no coração como bênção de Deus, conduzindo-O
para os nossos irmãos.
Eduquemos com o Evangelho no coração os jovens, os lares, a sociedade e
a nós mesmos, evoluindo para o Grande Todo.
Alcemo-nos às glórias da educação com Jesus, sob as regras áureas de O
Livro dos Espíritos, para o mundo terrestre crescer em valor espiritual nas
órbitas do Infinito.
Consagremo-nos ao nosso ideal de amar e servir com Jesus e o Mestre
inolvidável da Luz fará milagres de amor no nosso próprio burilamento.
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