
 

                                                                                                                         

 

RUA MARIA PAULA, 140 – BELA VISTA – CEP 01319-000 – FONE (0XX11) 3188-8383 – FAX (0XX11) 3104-5245 – SÃO PAULO – SP 
RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA PELOS GOVERNOS: FEDERAL DECRETO Nº 70881/72 – ESTADUAL LEI Nº 4518/57 – MUNICIPAL Nº 7661/68 

CNPJ: 61.669.966/0001-00 – INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA 
CERTIFICADOS DO CEAS, COMAS E CMDCA 

VISÃO ESPÍRITA DO MOMENTO ATUAL – CORONAVIRÚS 
 

 A Doutrina Espírita revela-nos Deus como a inteligência suprema do Universo, que 

atua como nosso Pai, infinitamente justo, misericordioso e bom. Um Pai que não pune e 

não castiga, mas que submete toda a Criação às Leis da Natureza, divinas, perfeitas e 

imutáveis e que se sobrepõem à vontade e à ação do homem. Uma dessas Leis é 

justamente a Lei do Progresso, que proporciona a todos os seres da Natureza evoluir, 

progredir e alcançar a perfeição intelectual e moral que estas Leis possibilitam. 

 Temos em Jesus o modelo, o guia seguro para esta conquista e que, quando de 

sua presença entre nós, revelou e viveu as atitudes e comportamentos que asseguram a 

conquista deste progresso. 

 Diante destes conceitos, as dores e dificuldades que nos alcançam, precisam ser 

analisadas através de uma visão transcendente da vida, pois em nossa condição de 

Espíritos imortais, que já vivemos várias vidas e viveremos outras, infelizmente, ainda 

necessitamos do auxílio das dores para despertar para a conquista de valores morais que 

irão proporcionar a convivência fraterna, o respeito, a paz e a solidariedade entre toda a 

humanidade, exterminando os conflitos e a acentuada desigualdade social que existe em 

nosso planeta. 

 Muito já progredimos em matéria de solidariedade e fraternidade. Mas ainda há 

muito que fazer. Grande parte de nós ainda não vê a todos como irmãos, criando 

barreiras e levantando muros de discórdia e separação. 

 Periodicamente a Terra vivencia grandes desafios, sejam os provocados pelo 

homem ou aqueles que independem de nossa vontade, como as epidemias e os flagelos 

naturais. E que sem dúvida trazem muita dor. Pandemias como esta, deste momento, 

revelam a fragilidade do homem perante a própria natureza, servem de doloroso auxílio 

para o despertamento consciencial e o consequente exercício da solidariedade, da 

oração, da busca de Deus e da revisão de nossa escala de valores. 

 Diante da nossa impotência, temporária, no controle e combate deste vírus, 

façamos o possível para ser úteis na construção de uma atmosfera psíquica mais 

saudável no planeta, utilizando os recursos poderosos da prece, que nos coloca em 

sintonia com Deus e nos proporciona sustentação, coragem e esperança,   orarmos pelos 

nossos irmãos que partem para a Pátria Espiritual e seus familiares, pelas equipes 

médicas e pesquisadores que se empenham na busca de soluções para este inimigo 

invisível, valorizarmos a convivência fraterna dentro do lar, o exercício dos bons 

pensamentos, da confiança que tudo está sob absoluto controle de Deus e das Leis 

Divinas e da certeza de dias melhores, que sempre chegam. 

 Que saibamos aproveitar o momento para rever nossos conceitos sobre a vida, 

sobre as pessoas, auxiliar nossos irmãos em necessidade, dentro de nossas 

possibilidades, respeitando as orientações da ciência e das autoridades sanitárias, ter 

contato com bons livros e atividades que nos estimulem na elevação de nossos 

pensamentos, enfim, refletir sobre aquilo que realmente é perene e que nos traz a tão 

almejada paz.  
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