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Ciclos Evolutivos

Impacto Biopsicossocioespiritual
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Alvorecer da Regeneração

Novos Paradigmas
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Modelo Pedagógico Para o 3° Milênio

A pedagogia do terceiro milênio parte dos ensinamentos de Jesus, que nos abriu uma porta de entendimento, nos despertando para a necessidade de mudanças interiores a fim de adquirirmos sabedoria, paz
e equilíbrio,
bem

como

valores

e

propósitos
de vida. O
Divino Mestre introduz
o

conceito

de amor e a
relação Paifilho com o
Criador, nos
apontando a
religião
como sistema educativo. A prática da solidariedade é
a
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vivência
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m e n t o
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próximo
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a

si
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e
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a

importância do autoconhecimento e da autoestima como condição básica para a descoberta do outro e da
empatia. Pestalozzi, que foi professor de Kardec, define educação como o “desenvolvimento harmônico de
todas as faculdades do indivíduo”, considerando a pedagogia como instrumento de afloramento das potencialidades divinas de que somos portadores. Esse conceito se torna mais compreensível se tivermos a
visão de reencarnações sucessivas.
Kardec assinala o início do Espiritismo como revivescência do verdadeiro Cristianismo, relembrando
que a evolução espiritual se baseia em valores morais. Fala da fé raciocinada, integrando emoção e razão na compreensão das leis divinas. No livro A Gênese, publicado em 1868, anuncia que os tempos eram
chegados a partir daquela época, apontando o início do período de transição planetária de forma inadiável.
Alerta-nos de que “a regeneração da humanidade não exige a renovação integral dos espíritos, mas uma
modificação em suas disposições morais” e de que os espíritos que reencarnassem daquele momento em
diante, seriam mais adiantados espiritualmente e propensos ao bem.
Mais do que nunca, a família deve ter consciência de sua função regeneradora e educadora, oferecendo as condições de amor e cuidado no acolhimento desses espíritos, cuja tarefa principal é trazer os valores de um novo tempo.
O planeta Terra precisa evoluir. O nosso desafio não é alcançar planos espirituais mais elevados, mas
permanecer no planeta escola que nos recebe, colaborando para que ele se eleve e lembrando que não se
constrói um mundo de regeneração sem espíritos regenerados.
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