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MENSAGEM INICIAL - TEMA: HISTÓRIA DO ESPIRITISMO
Espiritismo e Vida
O Espiritismo, meus irmãos, é a luz que verte do Alto na grande noite da
Humanidade, para nos apontar o caminho na escuridão.
O Espiritismo é Jesus de volta, que nos vem convidar a reflexões muito profundas a
respeito do que somos - Espíritos imortais - de como estamos - corpos transitórios - e para
onde vamos - na direção da pátria, conscientizando-nos que a lei que deve viger em todas as
nossas atitudes é a lei de amor. Este amor, porém, que é lei natural e está em todo o
Universo, porque é a lei do equilíbrio.
Quando, realmente, nos deixarmos penetrar pela proposta de Jesus, quando
legitimamente nos permitirmos mimetizar pelo Seu dúlcido olhar, feito de misericórdia e de
compaixão, uma nova conduta se estabelecerá em nossas vidas, e aprenderemos, por fim, a
seguir com equilíbrio pela estrada libertadora.
O Espiritismo, anunciado pelo Mestre, chega na hora predita para atender o rebanho
aturdido que, tresmalhado, aguarda o cajado do Bom Pastor.
Ele veio, meus filhos, e convocou-nos a uma nova ordem de pensamento e de conduta.
A Sua voz, de quebrada em quebrada, chegou até estes dias, para que tivéssemos um
roteiro de segurança, para não mais incidirmos ou reincidirmos nos delitos a que nos
vinculamos.
Da primeira vez, iludidos, fascinados, atormentados, deformamos-Lhe os
ensinamentos, adaptando-os aos nossos interesses escusos. Mas Ele não cessou de nos
enviar embaixadores encarregados de recordar-nos Seu amor inefável até quando Allan
Kardec nos trouxe desvelado, o Evangelho para vestir nossa alma com a luz mirífica das
estrelas.
Tenhamos cuidado com a prática espírita!
O Consolador não se deterá, mesmo que os homens coloquem pelos caminhos
impedimentos à sua marcha, dificuldades ao processo evolutivo, porque Cristo vela!
O Espiritismo, meus filhos, é doutrina dos Espíritos para os homens. Espíritos, por
sua vez reencarnados, comprometidos com a instalação na Terra do reino do amor, da
justiça e da caridade.
Tende tento!
Meditai profundamente na palavra de ordem e de razão que deflui do Evangelho vivo
e, se por certo, estais sendo chamados para o rebanho, esforçai-vos para atender ao
convite, e lutai até o sacrifício para serdes escolhidos.
Recebeis farta messe de luz; distribuí-a pelo mundo estróina.

Sois aquinhoados com o conhecimento libertador; passai-o adiante através da voz
eloqüente dos vossos atos e pela palavra austera dos vossos sentimentos.
Jesus espera! Como nós confiamos nEle e Lhe pedimos apoio, Ele confia em nós, e nos
pede fidelidade.
Os Espíritos amigos, vossos anjos guardiães e companheiros de jornada, aqui estamos
para sustentar-vos nos testemunhos, para dar-vos força, para que possais vencer com
idealismo, de maneira estóica.
Não adieis o momento de ajudar, não procrastineis a hora de servir e, integrados na
falange do bem, cantai, cantai ao Senhor, mesmo que lágrimas escorram pelos vossos olhos
e dores macerem vossos corações.
Cantai um hino de júbilo e de liberdade, demonstrando que na cruz os braços estão
abertos para afagar, dando testemunho que pode aquilatar o valor de quem ama.
Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, e que a paz prossiga convosco, suavizando
vossas lutas e dores!
São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre,
Bezerra.
(Mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco
no Grupo Espírita André Luiz/RJ, na noite de 24 de agosto de 2000)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: A REVELAÇÃO ESPÍRITA
Meus filhos, uma estreita comunhão liga os vivos aos falecidos. A morte continua a
obra esboçada e não rompe os laços do coração. Esta certeza enriquece o tesouro de amor
derramado na Criação.
Os progressos humanos obtidos a preço de sacrifícios dolorosos e de hecatombes
sangrentas aproximam o homem do Verbo Divino e o fazem soletrar a palavra sagrada que,
saída dos lábios de Jesus, reanimou a Humanidade desfalecida. O amor é a lei do
Espiritismo; ele dilata o coração e faz amar ativamente aqueles que desaparecem na vaga
penumbra do túmulo.
O Espiritismo não é um som vão, saído dos lábios mortais e que um sopro pode levar;
é a fé forte e severa, proclamada por Moisés no Sinai, lei afirmada pelos mártires, ébrios
de esperança, lei discutida pelos filósofos inquietos e que, finalmente, os Espíritos vêm
proclamar.
Espíritas! o grande nome de Jesus deve flutuar como uma bandeira acima de vossos
ensinos. Antes que existísseis, o Salvador levava a revelação em seu seio, e sua palavra,
medida prudentemente, indicava cada uma das etapas que hoje percorreis.
Os mistérios ruirão ao sopro profético que faz vibrar as vossas inteligências, como
outrora as muralhas de Jericó.
Uni-vos pela intenção, como o fazeis nesta reunião abençoada. A ardente eletricidade
desprendida do coração preenche a distância que nos separa e dissipa os vapores da dúvida,
do personalismo e da indiferença, que muitas vezes obscurecem a faculdade espiritual.
Amai e orai por vossas obras.

João Evangelista

(Mensagem psicográfica recebida pela médium
publicada na Revista Espírita de dezembro de 1864)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: PRINCÍPIO BÁSICO: DEUS
HERDEIRO DE DEUS

Deus?

Considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de

Ele criou o Universo e a vida, enriqueceu a Sua Obra de sabedoria e beleza,
colocando-te, por amor, como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las
todas.
Por direito natural possuis tudo que é d'Ele, bastando somente que desenvolvas os
dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza.
Amado por Deus, és também herdeiro das idéias sublimes, que te proporcionam
conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que
te aguardam.
O teu dever é fazeres-te receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos
presente, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que o conquistes.
Dispões de todos os bens e poderes, que estão ao teu alcance. Todavia, são
importantes, senão imprescindíveis para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço
para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses
tesouros com edificação e integridade.
Tudo que te falte, não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para
conduzi-la, a fim de conseguires, não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a
abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição.
Se permaneces na infância espiritual não podes usufruir, por não saberes utilizar, de
todos os bens; todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com
todos os tesouros da Criação, como filho de Deus, portanto, Seu herdeiro ditoso.”

Joanna de Ângelis
(Mensagem psicográfica recebida pelo
Franco e publicada no livro Filho de Deus)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: PRINCÍPIO BÁSICO: IMORTALIDADE DA ALMA
É POSSÍVEL
Não desistas agora.
Em meio ao nevoeiro de problemas talvez te sintas desanimado e aflito.
É possível, porém, que a solução esteja mais próximo do que imaginas.
Em meio ao mar tempestuoso das aflições talvez te sintas amedrontado e
enfraquecido.
É possível, porém, que a calmaria chegue em breve, tranqüilizando os teus dias.
Em meio à noite escura das decepções e dores, talvez te sintas desorientado e
perdido.
É possível, porém, que o sol triunfe logo mais, iluminando tua existência.
Compreensível o pranto que brota da dor.
Não cultives, todavia, o tóxico do ressentimento.
Lembra que és espírito imortal.
E, para o espírito imortal, a felicidade será sempre possível.

Scheilla

(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Clayton B. Levy e
publicada no livro A Mensagem do Dia)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: PRINCÍPIO BÁSICO: REENCARNAÇÃO
VIDAS SUCESSIVAS
“Não te maravilhes de te haver dito: Necessário vos é nascer de novo.” — Jesus.
(JOÃO, capítulo 3, versículo 7.)
A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara.
Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio
organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da
verdade legítima.
A reencarnação é lei universal.
Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça; à luz
de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho.
O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina, nos processos
de resgate e reajustamento.
Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte
ou aos sofrimentos prolongados.
A Providência, todavia, corrige, amando... Não encaminha os réus a prisões infectas e
úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta
carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem, uns à frente dos
outros.
Para a Sabedoria Magnânima nem sempre o que errou é um celerado, como nem
sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do
escândalo; conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um
crime.
O algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem; o Pai, contudo,
identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os, periodicamente, pelos laços de sangue
ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as
dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento.

Emmanuel

(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Caminho, Verdade e Vida)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: PRINCÍPIO BÁSICO:
PLURALIDADE DOS MUNDOS HABITADOS
PLURALIDADE DOS MUNDOS HABITADOS
Enquanto o homem se encaminha para a Lua, estudando-a de perto, comove-nos
pensar que a Doutrina Espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados,
precisamente há mais de um século.
Acresce notar, ainda, que os veneráveis orientadores da Nova Revelação, guiando o
pensamento de Allan Kardec, fizeram-no escrever a sábia declaração: “Deus povoou de
seres vivos todos os mundos, concorrendo esses seres ao objetivo final da Providência.”
Sabemos hoje que moramos na Via - Láctea — a galáxia comparável a imensa cidade
nos domínios universais. Essa cidade possui mais de duzentos milhões de sóis,
transportando consigo planetas, asteróides, cometas, meteoros, aluviões de poeira e toda
uma infinidade de turbilhões energéticos.
Entre esses sóis está o nosso, modestíssimo foco de luz, considerando-se que Sírius,
um de seus vizinhos, apresenta brilho quarenta vezes maior. E, acompanhando-o, a nossa
Terra, com todo o cortejo de suas orgulhosas nações, tem a importância de uma “casa nos
fundos”, visto que, se a Lua é satélite nosso, o Globo que nos asila é satélite pequenino
desse mesmo Sol que nos sustenta.
Viajando a luz com a velocidade de trezentos mil quilômetros por segundo, gasta
milhares de anos para atravessar, de um ponto a outro, o continente galáctico em que
residimos.
Mas os espelhos telescópicos do homem já conseguem assinalar a existência de
milhões e milhões de outras galáxias, mais ou menos semelhantes à nossa, a se espraiarem
na vastidão do Universo.
Até agora, neste breve lembrete, nos reportamos simplesmente, ao campo físico
observável pelos homens encarnados, atreitos, como é natural, ao raio reduzido da
percepção que lhes é própria, sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas
que rodeiam cada planeta, quanto cada sistema.
Nesse critério, vamos facilmente encontrar, em todos os círculos cósmicos, os seres
vivos da asserção de Kardec, embora a instrumentação do homem não os divise a todos.
Eles se desenvolvem através de inimagináveis graus evolutivos, cabendo-nos reconhecer
que, em aludindo à pluralidade dos mundos habitados, não se deverá olvidar a gama infinita
das vibrações e os estados múltiplos da matéria.

Temos, assim, no Espaço Incomensurável, mundos-berços e mundos-experiências,
mundos-universidades e mundos-templos, mundos-oficinas e mundos-reformatórios,
mundos-hospitais e mundos-prisões.
Saudamos, pois, o advento da nova era, em que o homem físico, valendo-se
principalmente do rádio e do radar, do foguete e do cérebro eletrônico, pode incursionar
além da Lua, auscultando, em regime de limitação.
É compreensível, as faixas de matéria em que psiquicamente se entrosa.
E desejando-lhe paz, a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas
perquirições, podemos assegurar que em todos os planos a consciência acordada à luz da
razão e da responsabilidade surpreenderá sempre, por base de todo aperfeiçoamento
moral, o preceito do Cristo que coloca “o amor a Deus e ao próximo” como sendo o coração
da vida, pulsando, invariável, no peito da Justiça Divina que manda, em toda parte, conferir
a cada um segundo as próprias obras.

Emmanuel

(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Religião dos Espíritos)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: PRINCÍPIO BÁSICO: MEDIUNIDADE
TUA MEDIUNIDADE
Sentes que a mediunidade que te acompanha é como um fardo, que te parece pesado
a curvar-te os ombros.
Na espiritualidade, assumiste o compromisso mediúnico como fator de reequilíbrio.
Em vista das tuas quedas, prometeste aceitar o ônus inerente à faculdade mediúnica;
recuas agora, achando difícil desvincular-te dos hábitos em que te acomodaste.
Observa que a mediunidade foi a tarefa que pediste ao Pai, consciente dos teus
débitos, e que te foi concedida a fim de que a lapidasses, aprimorando-a sem queixas ou
lamentações.
Se te melindras facilmente, não alegues a presença dos espíritos como desculpa para
as tuas ações e para o teu ressentimento. Culpar a mediunidade pela incompreensão de
amigos ou familiares é banalizar a beleza do trabalho, imputando-lhe faltas que são tuas.
Entende que deténs mediunidade com tarefas definidas, o que exige de ti atitude
especial na área do comportamento; abstém-te do falatório desequilibrado e da mágoa
excessiva; recolhe-te em oração, meditação e silêncio acerca do que te fere e magoa.
Se o espírita, de maneira geral, necessita comportamento moralizado, ao médium
espírita é preciso mais do que isso; além da moral ilibada, necessita praticar o perdão, a
renúncia, o esquecimento das ofensas, cultivando a resignação e a incessante oferta da
caridade em seu dia-a-dia.
A mediunidade que Deus te concedeu foi requerimento teu; leva-a adiante, servindo
aos encarnados e aos desencarnados que te buscam o auxílio fraterno.
Eleva teu padrão vibratório, pelo exercício contínuo da oração e do estudo. Os
resultados far-se-ão sentir através da aproximação de abençoados amigos espirituais.
Burila tua capacidade mediúnica, exercendo-a em todos os momentos da tua vida;
lapida esta jóia, engastada na matéria perecível, que é o teu corpo, e organiza tua
faculdade que é conquista do teu espírito.
A mediunidade, bem disciplinada, far-te-á mais equilibrado, pacificando-te, pois, ao
longo da jornada mediúnica, te defrontarás com as nuances e gradações do sofrimento,
restaurando-te a fé e a confiança nos bons amigos da espiritualidade. Enquanto chorares,
ofertando teus olhos aos que não mais os possuem, terás tuas lágrimas enxutas pela ação do
teu amor; enquanto permitires que entidades descrevam suas dores através de ti, estarás,
também, liberando tuas amarguras e queixumes.
A tarefa mediúnica é resgate abençoado, oportunidade que te concederam hoje, para
que amanhã colhas o fruto da tua semeadura.

Zela pela ética comportamental, que deve dirigir o médium com Jesus; foge das
conversações levianas e negligentes, empreendendo campanha de reforma íntima, intensa e
dinâmica.
Preocupa-te em servir mais, perdoando mais, silenciando cada vez mais. Assim terás
teu instrumento de trabalho, a mediunidade, sempre aprestado e pronto para o serviço,
sem causar-te danos ou molestar-te.
O trabalho, assim te permita Deus, aumentará mais e mais; abençoa, portanto, a
faculdade de que és portador e confia no amado Jesus, que te aliviará o fardo, que julgas
pesado, mas ainda é mais leve do que em realidade mereces.

Irmã Amélia

(Mensagem psicográfica recebida pela médium Vera Lúcia de Souza
Cohim no Lar Espírita Chico Xavier, em Recife/PE e publicada no livro Voz
Amiga)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: ELEMENTOS GERAIS DO UNIVERSO.
MATERIALISMO E ESPIRITUALISMO.
RESSONÂNCIAS DO NATAL
Na paisagem fria e sem melhor acolhimento, a única hospedaria à disposição era a
gruta modesta onde se guardavam os animais.
Não havia outro lugar que O pudesse receber.
O mundo, repleto de problemas e de vidas inquietas, preocupava-se com os poderosos
do momento e reservava distinções apenas para os que se refestelavam no luxo, bem como
no prazer.
Aos simples e desataviados sempre se dedicavam a indiferença, o desrespeito,
fechando-lhes as portas, dificultando-lhes os passos.
Mas hoje, tudo permanece quase que da mesma forma.
Não obstante, durante aquela noite de céu transparente e estrelado, entre os
animais domésticos, em uma pequena baia, usada como berço acolhedor, nasceu Jesus, que
transformou a estrebaria num cenário de luzes inapagáveis que prosseguem projetando
claridade na noite demorada dos séculos, em quase dois mil anos...
Inaugurando a era da humildade e da renúncia, Jesus elegeu a simplicidade, a fim de
ensinar engrandecimento íntimo como condição única para a felicidade real.
O Seu reino, que então se instalou naquela noite de harmonias cósmicas, permanece
ensejando oportunidades de redenção a todos quantos se resolvam abrigar nas suas
dependências.
E o Seu nascimento modesto continua produzindo ressonâncias históricas, antes
jamais previstas.
Homens e mulheres, que tomaram contato com Sua notícia e mensagem,
transformaram-se, mudando-se-lhes o roteiro de vida e o comportamento, convertendo-se,
a partir de então, em luzeiros que apontam rumos felizes para a Humanidade.
Guerreiros triunfadores passaram pelo mundo desde aquela época, inumeráveis.
Governantes poderosos estabeleceram reinos e impérios, que pareciam preparados
para a eternidade, e ruíram dolorosamente.
Artistas e técnicos, de rara beleza e profundo conhecimento, criaram formas e
aparelhagens sofisticadas para tornarem a Terra melhor, e desapareceram.
Ditadores indomáveis e aristocratas incomuns surgiram no proscênio terrestre,
envergando posição, orgulho e superioridade, que o túmulo silenciou.
Estiveram, por algum tempo, deixando suas pegadas fortes, que tornaram alguns
odiados, outros rechaçados e sob o desprezo das gerações posteriores.

Jesus, porém, foi diferente.
Incompreendido, o Cantor do Amor aceitou a cruz, para não anuir com o crime, e
abraçou a morte para não se mancomunar com os mortos.
Por isso, ressurgiu, em triunfo e grandeza, permanecendo o Ser mais perfeito que
jamais esteve na Terra, como modelo que Deus nos ofereceu para Guia.
Quando a Humanidade experimenta dores superlativas, quando a miséria sócioeconômica assassina milhões de vidas que estertoram ao abandono; quando enfermidades
cruéis demonstram a fragilidade orgânica das criaturas; quando a violência enlouquece e
mata; quando os tóxicos arruínam largas faixas da juventude mundial, ao lado de outros
males que atestam a falência do materialismo, ressurge a figura impoluta de Jesus,
convidando à reflexão, ao amor e à paz, enquanto as ressonâncias do Seu Natal falam em
silêncio: Ele, que tem salvo vidas incontáveis, pede para que tentes fazer algo, amando e
libertando do erro pelo menos uma pessoa.
Lembrando-te dEle, na noite de Natal, reparte bondade, insculpe-O no coração e na
mente, a fim de que jamais te separes dEle.

Joanna de Ângelis

(Mensagem psicográfica recebida pelo médium
Franco e publicada no livro Momentos Enriquecedores)
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Pereira

