REUNIÃO NO UMBRAL
(Por Cláudia A. Moreira adaptado do livro Contos e Apólogos de Chic o Xavier )

Antes do T eatro (inic io das atividades da noite), um mensageiro passa gritando:

Mensageiro: Atenç ão! Atenç ão! Avisamos a todos que hoje haverá uma reunião para dec idirmos o destino do
Umbral.

Cena 1

Entram em c ena todos os habitantes do umbral, simulando c onversaç ão, c omo se estivessem preoc upados c om o
Umbral

Chefe: Faç am silênc io porque será inic iada a reunião. Mensageiro, voc ê avisou em todos os c antos do umbral e da
T erra?

Mensageiro( Com voz meio rouc a):Avisei sim c hefe, não vê que estou c ustando falar!

Chef e: Como t odos sabem, se as c oisas c ont inuarem desse jeit o, daqui a pouc o o umbral est ará v azio. Ent ão quero
sugest ões para aument armos o número de habit ant es aqui.

Habitante 1: T enho uma ótima idéia, é só vários grupos de espíritos irem até a T erra e c oloc arem no pensamento
das pessoas, que se div idirem sua riqueza e saírem ajudando os out ros, ac abarão pobres, sem nada. Ent ão eles
fic arão c ada dia mais egoíst as e mesquinhos, esquec erão o é que c aridade e t erminarão aqui.

Chef e: Não adiant a porque os grupos
religiosos já mostraram a maioria deles que quanto mais se dá, mais se
rec ebe, e que a c aridade é o c aminho mais c urto para se c hegar até Jesus.

Habit ant e 1: Ent ão eu já sei, podemos c oloc ar em seus pensament os que dev emos amar soment e quem nos t rat a
bem, e quem nos presta muito favores.Então eles amarão muito pouc o e odiarão muitas pessoas,
aument ando o
ódio na T erra inteira, e quando morrerem virão nos fazer c ompanhia.

Chef e: Isso t ambém não irá adiant ar, porque esses mesmos grupos religiosos, most raram às pessoas que A mar ao
próximo c omo a si mesmo, é o maior mandamento de Cristo.

Habit ant e 2 : Quem sabe se c hegássemos at é eles, f izéssemos c om que as pessoas parassem de t rabalhar,
deixassem a preguiç a tomar c onta de seus c orpos; fazendo c om que a T erra virasse um tremendo Caos, gerando
desent endiment os e c onf usão?

Chef e: Est a soluç ão t ambém, não resolv e nosso problema. Porque eles por c onhec erem o Ev angelho, sabem que o
trabalho edific a, e a fé sem obras é morta em si mesma. Então pense melhor e amanhã c onversaremos novamente.

Confusão total, todos os habitantes do umbral c onversam tentando ac har uma soluç ão.(Saindo de c ena)

Cena 2

Entra um espírito de luz e fala para o públic o.

Espirito de Luz 1: Espero que mesmo que todos os habitantes do umbral pensem,... jamais c onsigam
c hegar a uma
soluç ão. Pois me alegra saber que J esus não est ev e na T erra em v ão, que seus ensinament os são dif undidos e
prat ic ados t ant os séc ulos depois de sua ida a T erra.

Espirito de Luz 2: È realmente, muito bom saber que muitos seres humanos ao menos tentam seguir o exemplo de
Jesus, e que por c ausa disso o Umbral tem fic ado c ada vez mais vazio.Por isso espero que mesmo tendo tempo para
pensar os habitantes do Umbral não c onsigam desviar o homem, daquilo que Deus preparou para ele, ou seja, a
Evoluç ão.

Cena 3

Entram novamente os habitantes do Umbral.

Chef e: Ent ão v oc ês pensaram numa soluç ão?

Habitante 3: Eu tive uma idéia, podíamos induzir os governantes a não ajudar a populaç ão, fazendo c om que c resç a
a fome, a miséria, os roubos e a violênc ia.

Chefe: Aí, eles vem e c riam trabalho voluntário e ONGS que fazem o papel do governo, e diminuem o número de
misérias, roubo e violênc ia.

Habitante 3: Quem sabe se nós espalharmos pelo mundo notíc ias de violênc ia, guerra e miséria, levando todos a
v ibrarem negat iv ament e em relaç ão aos responsáv eis por esse at os, enc hendo a at mosf era t errest re de v ibraç ões
pesadas e ruins. ?

Chef e: Enquant o nós f azemos isso v êm os c rist ãos
e most ram que ao inv és de desejarmos o mal a essas pessoas
dev emos orar e pedir a Deus que os ajude a t ornarempessoas
se
melhores. Além disso a televisão divulga o
c resc ent e t rabalho de pessoas que prezam e promov em o bem.

Habitante 3: É pelo visto não enc ontraremos uma soluç ão.

M ensageiro: Eu t enho uma soluç ão

T odos: Voc ê?

Mensageiro: È. Voc ês já ouviram falar dos espíritas?

Chefe: Mas é c laro, c om eles então é impossível trabalhar.Porque eles c onhec em o mundo espiritual, falam sobre
c aridade, amor ao próximo, trabalho, fé e princ ipalmente sobre a importânc ia de se seguir os exemplos de Jesus.

Mensageiro: Eu sei de tudo isso, ac ontec e que c omo eles sabem que existe vida após a morte, que...existe
reenc arnaç ão. Eles também ac reditam que o ser humano têm a eternidade para se melhorar, e desta maneira não se
preoc upam em ir podando seus víc ios, melhorando seu c omportamento moral. Eles sempre adiam suas atitudes de
melhoramento, c om adiam sua evoluç ão e atrasam o bem a si e ao próximo, o bem...que ao invés de amanhã, pode
ser feito hoje.

Chef e: M eus Parabéns, mensageiro! V oc ê ac hou a soluç ão, bast a que ref orc emos nos espírit as a idéia de que eles
tem a eternidade a sua frente, e ajudá- los a espalhá- la pelo mundo, assim ninguém terá pressa em se melhorar.

T odos: Viva o Mensageiro! Viva! ( felizes e batendo palma e saindo do rec into)

Cena 4

Entra o espírito de luz

Espírito de Luz 1: É uma pena que os habitantes do Umbral tenham enc ontrado uma maneira de c ontinuar
aument ando o número de espírit os nest e lugar t ão t rist e.

Espirito de Luz 2: È... isso me deixa profundamente triste. E temos que c onfiar em Deus que jamais desampara seus
filhos.

Espirito de Luz 1: Mas o homem também tem que fazer sua parte, e para isso é nec essário que todos os espíritas,
que todos os c ristãos, c omec em a mudar suas atitudes c ontrárias as leis de amor e c aridade, mas que c omec e
hoje, se possív el agora.
Pode ser c om pequenos gestos, pequenas atitudes, c om palavras simples, c omo um não ou um sim, pois tenho
c ert eza que est es pequenos gest os depois f ic aram maiores e maiores .

Espirito de Luz 2:Então meus irmãos dispam- se da preguiç a e do c omodismo, e vistam- se de amor,... c oragem,
...c aridade e fé. Assim nenhuma atitude negativa poderá c hegar até voc ê.
Cumprindo- se assim a vontade de Deus para c om seus filhos, ou seja, a vivênc ia plena do amor, do perdão
da
e
c aridade. Promov endo gradualment e a t ão sonhada ev oluç ão.

Espirito de Luz 1 e 2 :Que a paz de Jesus e o Amor de Deus esteja c om todos.

