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Diariamente, semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e
produz eternamente. Agenda Cristã cap.22 Semeadura – Francisco Câdido Xavier pelo
Espírito André Luiz.

INDICAÇÃO DE LEITURA

O Espiritismo na Arte – Leon Deni – prefácio
Os sonhos dos poetas, as visões dos místicos, as criações do gênio, as
comprovações e demonstrações da Ciência, as realizações mais perfeitas da
arte são apenas ecos muito débeis e percepções pequeninas que os homens,
com melhores dotes, captam como em um relâmpago quando a matéria,
dominada por poucos instantes, permite que a alma possa entrever alguns
pálidos reflexos do mundo divino.

Sobre as artes em geral; a regeneração delas por meio do Espiritismo
O Espírito somente pode identificar-se com o que sabe ou crê ser a verdade e essa verdade,
embora de ordem moral, se lhe torna uma realidade que tanto melhor ele exprime, quanto
melhor sente. Se á inteligência da coisa junta a flexibilidade do talento, faz que suas próprias
impressões se transmitam às almas dos outros. Mas, que impressões pode provocar nos
outros aquele que não as tem?
Para o materialista, a realidade é a Terra; seu corpo é tudo, pois que, além dele, nada mais
há, visto que a sua própria mente se extingue com a desorganização da matéria, coma
linguagem da arte, exprimir senão o que vê e sente. Ora, se ele só vê e sente a matéria
tangível, unicamente isso lhe é possível exprimir. Nada pode haurir de onde apenas vê o
vazio. Se se aventura por um mundo que desconhece, entra aí como cego e, mau grado aos
esforços que empregue para elevar-se ao diapasão do idealismo, fica no terra-a-terra, como
um pássaro sem asas.
A decadência das artes, neste século, resultou inevitavelmente da concentração dos
pensamentos sobre as coisas materiais, concentração essa que, a seu turno, é o resultado da
ausência de toda crença, de toda fé na espiritualidade do ser. O século apenas colhe o que
semeou. Quem semeia peras não pode colher frutas. (...)
Que inesgotáveis fontes de inspiração para a arte! Que obras-primas de todos os gêneros as
novas ideias suscitarão, pela reprodução das cenas tão multiplicadas e várias da vida espírita!
(...)
Sem dúvida, o Espiritismo abre à arte um campo inteiramente novo, imenso e ainda
inexplorado. Quando o artista houver de reproduzir com convicção o mundo espírita, haurirá
nessa fonte as mais sublimes inspirações e seu nome viverá nos séculos vindouros, porque às
preocupações de ordem material e efêmera da vida presente, sobreporá o estado da vida
futura e eterna da alma.

ALLAN KARDEC - Obras Póstumas
Cap. Influência Perniciosa das Idéias Materialistas

TEATRO ENCONTROS IMPOSSÍVEIS – PONTA GROSSA/PR

A arte bem compreendida é um poderoso meio de elevação e de renovação. É a fonte dos
mais puros prazeres da alma; ela embeleza a vida, sustenta e consola na provação e traça
para o espírito, antecipadamente, as rotas para o céu.
Quando a arte é sustentada, inspirada por uma fé sincera, por um nobre ideal, é sempre uma
fonte fecunda, um meio incomparável de civilização e de aperfeiçoamento.
O Espiritismo na Arte – Leon Denis – cap. Arte: meio de elevação e renovação – pg. 55.
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