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Organizadores da Palestra: 
 
Moderador: "_Alves_" (nick: [Moderador]) 
"Médium digitador": "Carlos Feitosa" (nick: cfeitosa) 
 
Oração Inicial: 
 
<cacs> Querido Pai, Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos 
desfrutando desta maravilhosa tecnologia na busca de entendimento, 
sedentos mesmo dos teus ensinamentos. Que nós possamos mais uma 
vez aproveitar também neste meio virtual das boas vibrações que 
nos envolvem onde pedimos que o palestrante seja envolvido pelo 
nosso carinho, que é bastante real. Que as perguntas e respostas 
possam servir de esclarecimento e consolo a nós que aqui 
participamos e também a muitos outros que venham a ter contato com 
este singelo trabalho 
Pedimos as tuas bênçãos para mais esta tarefa. Muito obrigado. 
Graças a Deus. (t) 
 
Considerações Iniciais do Palestrante: 
 
<cfeitosa> Em primeiro lugar, rogamos a Jesus que envolva ao nosso 
amigo Wilson onde ele estiver. Que sua ausência não seja causada 
pro problemas maiores.  
Refletir sobre a Reforma Intima numa Sociedade de Competição, é 
muito interessante para o nosso aprendizado. Temos que começar 
sempre lembrando que compete a nós este esforço de conquistar a 
reforma íntima, que certamente, fomos criados para perfeição, 
cabendo a cada um a conquista no aprimoramento e no amor.  
Embora, nosso entendimento ainda pequeno, creio que juntos 
possamos refletir a noite de hoje, sobre este tema tão 
interessante. Estamos a disposição para juntos aprendermos (t) 
 
Perguntas/Respostas: 
 
<[moderador]> [1] - <cacs> É possível seguir os ensinamentos do 
Cristo em uma sociedade de competição? 
 
<cfeitosa> Está é a nossa grande luta e teste individual. Poder no 
convívio social, nos dias de hoje, mantermos uma a proposta de 
aprendizado do evangelho e de vivenciá-lo em nossos atos e ações. 
(t) 
 
<[moderador]> [2] - <irmao_x> Como adequar a reforma íntima com a 
sociedade altamente competitiva em que vivemos hoje? 
 
<cfeitosa> Quando realizamos em nós os ensinamentos da Doutrina 
Espírita. Com a proposta de nos fazer praticar o evangelho de 
Jesus, criamos ou adquirimos forças para luta. Assim, pouco a 
pouco, vamos sendo autenticos em nossos atos, onde quer que 
estejamos. (t) 
 
<[moderador]> [3] - <Sunny_> A renovação social verdadeira que 
tanto necessitamos é fundamentada basicamente na reforma 
individual dos seres humanos? 
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<cfeitosa> A humanidade é solidária, assim a renovação individual, 
vai ter uma projeção na reforma coletiva. (t) 
 
<[moderador]> [4] - <_chama> Será possível viver num país mais 
honesto? 
 
<cfeitosa> Não podemos esquecer que quando uma alma se eleva, 
eleva o mundo. Estamos ligados, conforme nos orientam os 
Espíritos, pelos laços de afinidades e pelas nossas aquisições. 
Assim, estamos onde devemos e precisamos. E onde, está o nosso 
melhor campo de trabalho e de aprendizado. (t) 
 
<[moderador]> [5] - <Rafaielo> A palavra "competição" indica algo 
necessariamente ruim? Como seria uma boa competição? 
 
<cfeitosa> Particularmente, acredito que o progresso, enquanto 
lei, nos estimula competição, no sentido de nos fazer caminhar e 
conquistar valores e conhecimentos. O grande problema, é que nós 
criamos a guerra. A guerra para vencer no trabalho, na fortuna, no 
entendimento, enfim, são tantas as lutas que criamos e denominamos 
competição, que nem percebemos que ainda estamos duelando. E não 
aprendendo. (t) 
 
<[moderador]> [6] - <Dourado-sp> Como podemos fazer uma 
transformação pessoal, direcionada ao Criador, numa sociedade 
falsa, caduca e degenerada? Uma sociedade competitiva, desleal, 
que vive num capitalismo selvagem falso, desumano. Dizer que isso 
é evolução é um ato de desamor e desrespeito aos processos 
divinos. É possível transcender o espírito nestas algemas? Como? 
 
<cfeitosa> Numa visão mais clara, a sociedade é a soma de valores 
de cada indivíduo que a compõe. Se nós mudarmos, estaremos mudando 
esta sociedade. (t) 
 
<[moderador]> [7] - <Rafaielo> Existe competição, entre os 
trabalhadores espíritas, no intuito de se destacar como servidores 
da causa espírita? Esta competição, a supor que exista, traz 
benefícios ou é um escolho para o movimento espírita? 
 
<cfeitosa> O fato de adentrar a Doutrina Espírita, não faz que a 
pessoa se modifique de imediato. 
Por isso, ainda encontramos, diversos tipos de competição dentro 
de uma Casa e do próprio Movimento. Ele é o que fizermos dele. (t) 
 
<[moderador]> [8] - <mobsued> Qual seria uma boa postura quando 
uma relação de trabalho é uma competição com ataques pessoais? 
Ficar e se manter na sua ou acabar entrando em conflitos para se 
defender? 
 
<cfeitosa> Basta que tenhamos a coragem de consultar: O que o 
evangelho nos pede nesta hora? (t) 
 
<[moderador]> [9] - <Sunny_> Sabemos que o socialismo marxista, 
que preocupava-se com as questões materiais do homem econômico 
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falhou na busca de soluções justas na luta das classes sociais. 
Como a visão do homem espiritual acrescentaria a isso? 
 
<cfeitosa> Precisamos ficar atentos, porque todas as doutrinas 
religiosas, filosóficas ou sociais, falharam em tentar promover a 
justiça social e o equilíbrio entre os homens. A Doutrina Espírita 
com a proposta e objetivo de reviver o Cristianismo puro, convida 
aos homens a promoverem a reforma da sociedade. (t) 
 
<[moderador]> [10] - <junior_usa> Como podemos equacionar o 
problema: Ama ao próximo como a ti mesmo se somos obrigados a 
optar por nós mesmos? 
 
<cfeitosa> Esta opção, por nós mesmos, ainda pela nossa ótica e 
entendimento egoísta de valores. 
Quando amparado pela fé raciocinada, o homem não precisa temer a 
perda de valores, ou posições. Ele está, participa, cresce 
profissionalmente, cresce intelectualmente, e cada vez mais, vai 
compreender o seu irmão, como também alguém que tem direitos e 
conquistas. (t) 
 
<[moderador]> [11] - <irmao_x> Haverá momento em que não haverá 
competição entre os homens? E neste momento, a reforma íntima será 
mais fácil de ser realizada? Ou não há relação? 
 
<cfeitosa> A reforma íntima, mostrará ao homem que não deve 
competir. E sim, caminhar juntos. (t) 
 
<[moderador]> [12] - <lflavio_pvt> As empresas nos ensinam a 
passar por cima dos outros para atingir os objetivos. Como 
conciliar isto com os ensinos da doutrina, em ambiente de 
trabalho? 
 
<cfeitosa> Ainda, assim, nos lembra Joanna de Ângelis, é prova de 
orgulho e do ego valorizado. Um dia, sem sombra de dúvidas, esses 
valores serão modificados. Ao contrário de estimular as 
conquistas, nos conflitos, luxando os tapetes, fechando as escadas 
dos seus companheiros, o homem vai compreender que tudo pode, tem 
todo direito, mas porque, não que seja mais que outro, porém por 
ser filho de Deus, herdeiro de todo Universo. (t) 
 
<[moderador]> [13] - <_chama> Como ser ético, sem ser cúmplice do 
erro e da desonestidade que impera no mundo? 
 
<cfeitosa> Quando refletimos sobre esses pontos, não podemos ter a 
leviandade de pensar que é fácil. Não, é uma luta que devemos 
empreender em nosso favor e crescimento. Assim temos que cada vez 
mais, trazer Jesus para junto de nós. Tirarmos Ele da cruz, e 
trazê-lo para o nosso dia-a-dia. Senti-Lo junto de nós. Em nossos 
erros, nossos enganos, na vontade de acertar, de vencer e de 
aprender. Ele sabe como é difícil, foi por isso que Ele veio até 
nós, trazendo os Seus ensinamentos. (t) 
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<[moderador]> [14] - <junior_usa> O egoísmo, creio, nos afasta da 
perfeição, certo? Mas ele não é uma defesa do ser vivo para 
sobreviver? 
 
<cfeitosa> O ego, quando bem trabalhado e compreendido, permite 
que saibamos valorizar aquilo que é o melhor para nós. Porém, 
quando começa a tirar do outro, em favor da nossa ambição ou 
desvario, acredito que, como diz o Livro dos Espíritos, torna-se o 
nosso maior e cruel vício. (t) 
 
<[moderador]> [15] - <irmao_x> Complementando a pergunta do 
lflavio, como conciliar a reforma íntima, quando muitos segmentos 
da sociedade, cultural e educacional, por exemplo, trabalham 
exatamente o orgulho, a vaidade, e a competição? No caso do 
militarismo, por exemplo? 
 
<cfeitosa> Já refletimos anteriormente sobre isso, porém, no caso 
do militarismo, entendendo que é uma postura equivocada do 
comando, da hierarquia, que fazem parte da própria vida de 
caserna. (t) 
 
<[moderador]> [16] - <Anjinho-19> Tendo em vista que as duas 
maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo, podemos 
procurar ajuda através de proficionais, ou esse degrau a ser 
superado só depende de nós? 
 
<cfeitosa> Em se tratando de reforma íntima, de aprendizado e da 
busca da construção interior, só depende de nós! É certo que 
podemos e devemos pedir ou buscar ajuda, porém o esforço maior 
será nosso. (t) 
 
<[moderador]> [17] - <irmao_x> Temos percebido que há uma 
distância entre a teoria e a prática, em quase todo os segmentos 
da vida. Isso se dá pela nossa própria dificuldade, inexperiência, 
ou pela competição que predomina em nossa sociedade? 
 
<cfeitosa> Grande problema é que nos acostumamos com a ilusão: do 
poder, do mando, da riqueza, da conquista material, romper com 
isso, requer de todos um grande esforço. Eurípides de Barsanulfo, 
orientando a um irmão querido, que se sentia confuso por não estar 
conseguindo vivenciar o evangelho e os ensinamentos da Doutrina 
Espírita em seu dia-a-dia, quando muitas vezes ele não fazia tudo 
que falava, o bondoso benfeitor informou: Eu não também não faço 
tudo que falo, mas estou lutando. (t) 
 
Considerações finais do palestrante: 
 
<cfeitosa> Eu que agradeço de coração esta oportunidade de poder 
refletir virtualmente, como estão as minhas mazelas e minhas lutas 
diárias. O que nos anima é saber que fomos criados para perfeição. 
E a felicidade é a nossa meta. Que Deus abençoe a todos e que 
Jesus nos ilumine hoje, agora e sempre. (t) 
 
Oração Final: 
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<Sunny_> Te agradecemos de coração por mais esta oportunidade de 
estudos que aqui tivemos Agradecemos as palavras de esclarecimento 
que nos foram trazidas por intermédio do amigo CFeitosa. Que ele 
possa sempre ser amparado e intuído por Ti, para que continue este 
maravilhoso trabalho a que se propõe. Que as palavras aqui 
colocadas hoje possam refletir-se em nosso amanhã. 
Saindo de nossos monitores diretamente para nossos corações e que 
nos faça pessoas melhores e mais preparadas a cada dia em nosso 
caminhar rumo à evolução e amor! Que assim seja! Sempre! (t) 


