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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)

Divaldo
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: OS FLUIDOS E AS CURAS DO EVANGELHO
CURA ESPIRITUAL
Comece orando.
A prece é luz na sombra em que a doença se instala.
Semeie alegria.
A esperança é alegria no coração.
Fuja da impaciência.
Toda irritação é desastre magnético de conseqüências imprevisíveis.
Guarde confiança.
A dúvida deita raios de morte.
Não critique.
A censura é choque nos agentes da afinidade.
Conserve brandura.
A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero.
Não se escandalize.
O corpo de quem sofre é objeto sagrado.
Ajude espontaneamente para o bem.
Simpatia é cooperação.
Não cultive os desafetos.
Aversão é calamidade vibratória.
Interprete o doente qual se fosse você mesmo.
Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor.

André Luiz
(Mensagem psicográfica recebida pelos médiuns Francisco Cândido
Xavier e Waldo Vieira e publicada no livro O Espírito da Verdade)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: A VIDA E A MORTE.
PRINCÍPIO VITAL. FLUIDO VITAL
A MORTE NÃO É NADA
Eu somente passei para o outro lado do Caminho.
Eu sou eu, vocês são vocês.
O que eu era para vocês, eu continuarei sendo.
Me dêem o nome que vocês sempre me deram,
falem comigo como vocês sempre fizeram.
Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas,
eu estou vivendo no mundo do Criador.
Não utilizem um tom solene ou triste,
continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos.
Rezem, sorriam, pensem em mim.
Rezem por mim.
Que meu nome seja pronunciado
como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo.
Sem nenhum traço de sombra
ou tristeza.
A vida significa tudo o que ela sempre significou,
o fio não foi cortado.
Porque eu estaria fora de seus pensamentos,
agora que estou apenas fora de suas vistas?
Eu não estou longe,
apenas estou do outro lado do Caminho...
Você que aí ficou,
siga em frente,
a vida continua,
linda e bela
como sempre foi.

Poema atribuído a Santo Agostinho em 429 d.C.
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: ORIGEM E NATUREZA DOS ESPÍRITOS. MUNDO ESPÍRITA.

VOZES DO ESPÍRITO
Deus é meu Pai.
A Natureza é minha mãe.
O Universo é meu Caminho.
A Eternidade é meu Reino.
A Imortalidade é minha Vida.
A Mente é meu Lar.
O Coração é meu Templo.
A Verdade é meu Culto.
O Amor é minha Lei.
A Forma em si é minha Manifestação.
A Consciência é meu Guia.
A Paz é meu Abrigo.
A Experiência é minha Escola.
O Obstáculo é minha Lição.
A Dificuldade é meu Estímulo.
A Alegria é meu Cântico.
A Dor é meu Aviso.
A Luz é minha Realização.
O Trabalho é minha Bênção.
O Amigo é meu Companheiro.
O Adversário é meu Instrutor.
O Próximo é meu Irmão.
A Luta é minha Oportunidade.
O Passado é minha Advertência.
O Presente é minha Realidade.
O Futuro é minha Promessa.
O Equilíbrio é minha Atitude.
A Ordem é minha Senha.
A Beleza é meu Ideal.
A Perfeição é meu Destino.

O Espírito
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Aulas da Vida)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: FORMA DOS ESPÍRITOS. PERISPÍRITO.
PERISPÍRITO
Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará, sem o corpo
de carne, além da morte?
Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros
encarnados quão difícil se faria esclarecer à lagarta com respeito ao que será ela depois de
vencer a inércia da crisálida.
Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se, pesadamente, o inseto não desconfia
que transporta consigo os germes das próprias asas.
O perispírito é, ainda, corpo organização que, representando o molde fundamental da
existência para o homem, subsiste, além do sepulcro, de conformidade com o seu peso
específico.
Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética
conhecida até agora pela ciência terrena, é aparelhagem de matéria rarefeita, alterandose, de acordo com o padrão vibratório do campo interno.
Organismo delicado, extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do
pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a
agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir.
Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza
pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou
enfermiço.
O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em
qualquer plano de evolução.
Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior.
O crescimento intelectual, com intensa capacidade de ação, pode pertencer a
inteligências perversas.
Daí a razão de encontrarmos, em grande número, compactas falanges de entidades
libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com
admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem.
Não adquiriram, ainda, a verticalidade do Amor que se eleva ao santuários divinos, na
conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da Ciência com que
influenciam aqueles que, de algum modo, ainda lhes partilham a posição espiritual.
Os “anjos caídos” não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita
capacidade de sentir.

Apaixonados, guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria,
fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza.
Entretanto, nada foge à transformação e tudo se ajusta, dentro do Universo, para o
geral aproveitamento da vida.
A ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância desperta.
A bondade incipiente é estimulada pela bondade maior.
O perispírito, quanto à forma somática, obedece a leis de gravidade, no plano a que
se afina.
Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes nele se expressam fielmente. Por isso
mesmo, durante séculos e séculos no demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas
regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim
de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do
serviço divino.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Roteiro)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: DIFERENTES ORDENS E PROGRESSÃO DOS ESPÍRITOS.

DIANTE DO PROGRESSO
Não aguardes o progresso geral, para acender a luz em ti mesmo.
Faze, antes de tudo, claridade em teu próprio coração, cooperando no erguimento do
progresso geral.
Ergue-se o celeiro de pão sobre o concurso da semente humilde.
Levanta-se o lar sobre pedras esquecidas e ocultas.
Muitos esperam o esplendor do futuro, distraídos da edificação que o presente lhes
solicita. E preferem confiar-se à crítica e ao azedume, açoitando verbalmente
personalidades e instituições que mal aprendem a conhecer.
Lembra-te de que a perfeição do todo jamais se definirá sem o aprimoramento da
unidade e cada um de nós constitui essa unidade viva e consciente, com a responsabilidade
de acrisolar-se na precisa sublimação em favor da vida.
Não bastam a improvisação de textos legais, a promulgação de decretos da força, o
estabelecimento de regimes governamentais ou a transformação dos estados humanos, para
que o progresso legítimo se estenda triunfante...
O problema crucial da felicidade mora no homem e somente na criatura pode ser
efetivamente resolvido.
É por isso que Jesus, centro divino, agindo para a divinização da Humanidade, não se
perde em cogitações salvacionistas à base de plataformas simplesmente verbalísticas que
patrocinem o Evangelho de fora para dentro.
Servindo e ensinando até o derradeiro sacrifício, entrega-se à obra regeneradora de
coração para coração, exaltando a importância da individualidade, no aperfeiçoamento
comum.
Aqui, sana as feridas de um leproso, ali, reergue um paralítico, acolá socorre uma
criança desamparada, mais além, acolhe um doente ao desabrigo...
E, de alma para alma, sem exércitos e sem tronos, sem éditos e sem espadas,
estabelece entre os homens o império do amor que iniciado, há quase vinte séculos, continua
avançando na direção do porvir.
Não exijas que a Terra se transforme para o bem, para que teu espírito se renove
para a vitória da luz, porque, enquanto alguém estiver ausente do bem e da luz, padecerá o
mundo as chagas da treva e os espinheiros do mal.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Inspiração)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: ENCARNAÇÃO DOS ESPÍRITOS.
CAMPO DE PROVAS
A Terra é um campo de provas. A vida humana, um estágio nesse campo. Temos as
provas e as provações que são coisas diferentes. As provas são meios de aprendizagem e as
provações são conseqüências do passado, expiações de faltas cometidas em vidas
anteriores. Se aqui estamos é porque necessitamos delas. E se sabemos que nossas provas e
expiações foram pedidas por nós mesmos, no mundo espiritiia1, devemos compreender que
as pedimos porque a nossa necessidade era grande.
O espírito desencarnado vê com precisão, auxiliado pelos espíritos bons, os motivos
da sua situação inferior no mundo espiritual; sabe que o seu mundo verdadeiro e definitivo
é aquele e não o terreno. Compreende que a existência terrena é passageira e só tem por
finalidade prepará-lo para a vida verdadeira e permanente. Quando na Terra, não tem o
direito de se lamentar, mas o dever de enfrentar os seus problemas e agradecer a Deus as
oportunidades de resgate, reparação e progresso que lhe foram concedidas.
Se o encarnado não procede assim é porque se deixou hipnotizar pelas miragens da
Terra, perdendo a visão espiritual do seu verdadeiro objetivo na vida corporal. Mas a prece
sincera é o recurso de que então pode dispor para solicitar o auxílio dos amigos do lado de
lá. E toda prece sincera, toda solicitação legítima terá logo a sua resposta através de uma
intuição, de uma advertência que parece surgir da sua própria consciência ou de uma
mensagem amiga transmitida pela telegrafia humana da mediunidade.
Ninguém vem à terra para gozar da felicidade perfeita, que só podemos desfrutar no
mundo espiritual ou nos mundos superiores do espaço infinito. A felicidade na Terra
consiste precisamente na oportunidade de enfrentarmos as nossas provas e expiações com
firmeza e decisão. E sem lamentar, como ensina O Evangelho Segundo o Espiritismo no item
citado. Só são realmente felizes os que vencem o mundo, como ensinou Jesus, para se
elevarem aos planos superiores da vida verdadeira que é a vida espiritual.

Irmão Saulo
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Diálogo dos Vivos)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: DESENCARNAÇÃO DOS ESPÍRITOS.
REFLEXÕES DE MÃE
O coração não perde os grandes sentimentos que nos animam em toda a vida, tão
somente porque a morte nos altera o caminho.
As mães continuam, cada vez mais vivas, amando mais os filhinhos de sua alma.
Nosso primeiro pensamento, depois da separação do corpo, é volver ao mundo e
ensinar o caminho da verdade aos nossos amados que ficam à distância.
Os obstáculos, porém, são muito grandes e, por mais que façamos, é muito difícil
desfazer às dúvidas que aparecem...
De qualquer modo, no entanto, não renunciamos à tarde de auxiliar, embora saibamos
que muitos dos nossos não nos possam aceitar as idéias renovadoras.
Não exigimos, contudo, a crença no que afirmamos.
Basta compreendermos a necessidade de servir a Deus, em favor de nós mesmos.
O imenso carinho das mães não termina no túmulo.
O coração materno encontra sempre o seu melhor sustentáculo no amor de que se
alimenta.
Enquanto a Providência Divina permite, peregrinamos em torno daqueles que são as
flores da nossa vida.
E penso que as lágrimas de nossa devoção caem sobre os nossos filhos, como o
orvalho do Céu sobre as plantas, porque tudo faz por auxiliá-los e sustentá-los na missão de
que se incumbem na Terra.
Num mundo qual o nosso, a harmonia não é uma luz que possa estar acessa todos os
dias, mas os espíritos da espera carnal nos ajudam a descobrir as flores que o Céu nos
destina.
Guardamos conosco, entretanto, a certeza de que Deus nos concederá sempre a paz
de que necessitamos, na jornada para o Alto, e o consolo de saber que a mão do Senhor
tudo converte para o bem, com o auxilio do tempo.
Esperemos, pois, o futuro.

Maria F. de Souza
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Mãe)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: REENCARNAÇÃO E FAMÍLIA
NÃO ADIANTA BRIGAR
Irmãos, jamais nos odiemos uns aos outros. Contar-vos-ei pequena história para
dizer-vos que, através do princípio da reencarnação, a bondade de Deus nos impele
constantemente à observância da verdadeira fraternidade, segundo a Lei do Amor.
Nhô Juca matou João de Nhá Rozenda
Com dois tiros no Sítio da Marmota.
João era apaixonado de Quinota,
A bonita caçula da fazenda.
O réu fugiu, mas, preso numa grota,
Veio a júri e foi livre na contenda...
Nisso, a filha casou com Zé Merenda,
Dono de muita terra, prata e nota.
A briga foi bobagem, Deus louvado!...
João nasceu de Quinota...
E, reencarnado, Trouxe um sinal no peito
E outro na nuca,
Hoje é um menino vivo
Que nem brasa,
E, na mão do vovô, de casa em casa,
É o neto mais dengoso de Nhô Juca.

Cornélio Pires
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Família)

