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Tema: “ A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA FRENTE A TEORIA”

Há quatro séculos, foi fundado o Colégio dos Invisíveis, em 1614
D.C. , na Alemanha, através da divulgação do Fama Fraternitatis, da
louvávelOrdemCruzdaRosa.
Em Setembro de 1880 D.C., nos E.U.A. foi fundada a Societas
Rosicruciana in Civitatibus Foederatis .
Na Primeira Ordem da estrutura da Societas Rosicruciana, no
segundo Grau encontramos o Grau de Theoricus, e no terceiro, o de
Practicus.
Retornando os ponteiros do relógio, encontramos os
Alquimistas e os químicos místicos do passado, que garantiam ser possível
a transmutação do chumbo, um metal impuro, em ouro, com o
indispensável auxílio da Pedra Filosofal.
Arnoldo de Villanova definiu o caminho para a descoberta da
Pedra Filosofal, existente na natureza, conforme segue: “Existe na
natureza certa substância pura que, quando descoberta e levada pela
Arte a seu estado perfeito, converterá à perfeição todos os corpos
perfeitos em que tocar. ”
Partindo da definição de Villanova, a Pedra Filosofal seria
capaz de produzir inclusive o Elixir da Vida Eterna, através da
Imortalidade do próprio Homem.
Após esse breve introdutório, gostaria de citar uma frase dos
grandes Teóricos do Hermetismo, Eliphas Levi e Madame Blavatsky,
conforme segue.
“Por meio de uma ginástica perseverante e gradual, as forças e
agilidade do corpo se desenvolvem ou se criam numa proporção que
espanta. O mesmo se dá com os poderes da alma. Quereis reinar sobre
vós mesmo e sobre os outros? Aprendei a querer" (Eliphas Levi)
“A Doutrina Secreta ensina o progressivo aperfeiçoamento de
todas as coisas, tanto dos mundos como dos átomos. E este estupendo
aperfeiçoamento não tem um começo concebível nem um infinito número
de Universo, todos eles, “Filhos da Necessidade”, porque na grande
cadeia cósmica de Universos cada elo acha-se numa relação de efeito com
referência ao antecessor, e de causa com referência ao sucessor. ”
(Madame Blavatsky)
Recorro ainda, a duas frases atribuídas ao teórico Karl Marx;
“ O trabalhador só se sente à vontade no seu tempo de folga, porque o
seu trabalho não é voluntário, é imposto, é trabalho forçado. ”
“O aumento dos salários não é nada mais do que o
pagamento de salários melhores a escravos, e não conquista para o
operário, seu destino e sua dignidade humana. ”
Após ilustrações de exponenciais pensadores da Teosofia e o
pensamento da estrutura do sistema socialista, me socorro a um grande
Mestre Brasileiro, que aliou a Teoria das suas ideias aplicando-as na
Prática, através do Grande Mestre Chico Xavier.
“Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta
enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício

tempera-lhe o caráter. O Espírito encarnado sofre constantes
transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por
dentro. ”
“ Confie sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda
que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por
luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera
com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do
céu permanecerá. De todos os infelizes os mais desditosos são os que
perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio
é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e
caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da
noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te
atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a
morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.”
Após, ouso comparar brevemente o teórico Karl Marx com o
Teórico e Prático Chico Xavier, começando com o primeiro.
Karl Marx foi um fervoroso crítico do sistema Capitalista, avesso
ao trabalho. Passou 16 anos da sua vida sendo sustentado pela esposa
enquanto escrevia. A sua esposa Jenny Marx, filha do Barão Von
Westphalen, lhe pediu uma única contrapartida enquanto se dedicava a
sua obra, a fidelidade. “Marx falhou, traindo a esposa com sua amiga
íntima, resultando em um filho. Desesperado, ele pediu a Engels, solteiro e
rico, que assumisse a criança. ” Interessante ainda, é ilustrar o que teria
escrito a respeito da escravidão dos negros: “A escravidão é uma
categoria econômica como qualquer outra. (...) esclarecendo que se trata
da escravidão direta, a dos negros do Suriname, no Brasil, nas regiões
meridionais da América do Norte (...). Sendo que, comparado ao resto de
nós, um nigger é o que há de mais perto do reino animal, ele é, sem
nenhuma dúvida, o representante mais adequado para este distrito. ”
Era avesso ao capitalismo e ao trabalho, mas se socorria do
capital de terceiros, representantes da burguesia, que tanto combatia.
Achava que o trabalhador que produzia e gerava riqueza, apesar de
assalariado, era um escravo sem nenhum valor, mas não se importava
com a escravidão dos negros por ser racista.
Chico Xavier sempre pautou a sua vida na simplicidade, no
trabalho e Caridade, vivendo com o mínimo possível. Se aposentou como
datilógrafo. Escreveu mais de 450 livros, sendo comercializados mais de 50
milhões deles. Todo o ganho aferido foi destinado a obras assistenciais de
caridade, não retendo uma única moeda para sí.
Saia durante a noite, de forma anônima, para distribuir pão e
comida aos necessitados, além de ofertar um ouvido atento, e palavras de
alento. Às vezes, com poucos recursos, levava “apenas” água
magnetizada aos necessitados.
Psicografou mais de 10.000 cartas, levando o consolo a milhares
de famílias, doando o seu precioso tempo, sem nunca pedir algo em troca.
Representou e condensou através de uma linguagem simples,
objetiva e acessível a todos, o pensamento de Aristóteles, de Paracelso, de
Lavoisier, de Eliphas Levi, de Blavatsky ou seja, o próprio Hermetismo,
assim como fez há mais de 2.000 anos o Grande Avatar, conhecido por
Jesus, o Cristo.
O avançamento do Teórico para o grau de Prático é
extremamente raro de acontecer. O árduo trabalho, através da doação e
caridade, sem nada objetivar, geralmente impede a transmutação do
Mestre Teórico em um Mestre Prático e Teórico, em um só.

A fórmula alquimica contida no interior do caldeirão dos
alquimistas, foi sinalizada de forma simples por Chico Xavier mas, para
atingir o ponto ideal, terá de ser alimentada com o elemento Fogo.
O suor produzido por Chico Xavier quando alimentava os pobres, e
psicografava, representa esse vital e indispensável Elemento, o Fogo.
O Puro Sangue, derramado pelo Cordeiro Imolado, representado
por Jesus, o Cristo, na sua Crucificação ilustra a representação da fusão do
Grande Mestre Teórico com o Prático de forma visível, ratificada através
da fórmula Alquimica INRI (Igne Natura Renovatur Integra).
Caminhamos em um mundo de provas e expiações, conhecido
como o Mundo dos Desejos, governado pelo Ego. A grande dificuldade
que temos no presente, é a mesma do passado, ou seja, ofertar o Espelho
da Verdade para que possamos ousar a ver o nosso Verdadeiro Eu, a
nossa real face, para que possamos destruir o velho Homem, iniciando a
reconstrução do Novo Homem, assim como fez Zorabel, na reconstrução
do segundo Templo.
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