Centro Espírita Cristófilos

Rua Martins Ferreira, 57 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ
Telefone/FAX: (21) 2539-0978
E-mail: contato@cristofilos.org.br
Site: http://www.cristofilos.org.br
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2010 a 01 de janeiro de 2011.

MENSAGEM INICIAL – TEMA EXTRA: O ESPIRITISMO E A
RENOVAÇÃO DA HUMANIDADE
O ESPIRITISMO EM SUA VIDA
Reflita na importância do Espiritismo em sua encarnação. Confrontemo-lo com as
circunstâncias diversas em que você despende a própria existência.
Corpo – Engenho vivo que você recebe com os tributos da hereditariedade fisiológica,
em caráter de obrigatoriedade, para transitar no Planeta, por tempo variável, máquina essa
que funciona tal qual o estado vibratório de sua mente.
Família – Grupo consangüíneo a que você forçosamente se vincula por remanescentes
do pretérito ou imposições de afinidade com vistas ao burilamento pessoal.
Profissão – Quadro de atividades constrangendo-lhe as energias à repetição diária
das mesmas obrigações de trabalho, expressando aprendizado compulsório, seja para
recapitular experiências imperfeitas do passado ou para a aquisição de competência em
demanda do futuro.
Provas – Lições retardadas que nós mesmos acumulamos no caminho, através de erros
impensados ou conscientes em transitórias reencarnações, e que somos compelidos a
rememorar e reaprender.
Doenças – Problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou
abusos de agora, que a Lei nos impõe em favor de nosso equilíbrio.
Decepções – Cortes necessários em nossas fantasias, provocados por nossos
excessos, aos quais ninguém pode fugir.
Inibições - Embaraços gerados pelo comportamento que adotávamos ontem e que
hoje nos cabe suportar em esforço reeducativo.
Condição – Meio social merecido que nos facilita ou dificulta as realizações,
conforme os débitos e créditos adquiridos.
Segundo é fácil de concluir, todas as situações da existência humana são deveres a
que nos obrigamos sob impositivos de regeneração ou progresso. Mas a Doutrina Espírita é
o primeiro sinal de que estamos entrando em libertação espiritual, à frente do Universo,
habilitando-nos, pela compreensão da justiça e pelo serviço à Humanidade, a crescer e
aprimorar-nos para Esferas Superiores.
Pense no valor do Espiritismo em sua vida. Ele é a sua verdadeira oportunidade de
partilhar a imortalidade desde hoje.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Estude e Viva)
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MENSAGEM INICIAL – A OBSESSÃO SEGUNDO O ESPIRITISMO
OBSESSÃO E CURA
A reencarnação solicita nove meses de base no claustro materno, a fim de que venha
a estabelecer domínio sobre o corpo e não se requer do espírito nada menos que sete anos
sucessivos de esforço e de ensaio para que se lhe consolide a segurança na experiência
física.
Um certificado de competência nas profissões liberais custa habitualmente quase
quatro lustros de estudos incessantes.
Uma árvore frutífera deve aguardar a passagem de muitas estações, até que consiga
fornecer os frutos da própria espécie.
O carvalho ou a peroba para oferecerem material de construção necessitam de
muitas décadas de trabalho silencioso, na organização da própria estrutura.
O carvão para converter-se em diamante requisita séculos de apoio no laboratório da
natureza.
Em qualquer progresso ou desenvolvimento de aquisições do mundo, nada se obtém
sem paciência, amor, educação e serviço; como quereis, meus irmãos da Terra, que a
obsessão - que é frequentemente desequilíbrio cronificado da alma, - venha a desaparecer
sem paciência, amor, educação e serviço, de um dia para o outro?

Albino Teixeira
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Paz e Renovação)
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MENSAGEM INICIAL – PACTOS. TALISMÃS. FEITIÇOS. BÊNÇÃOS E MALDIÇÕES
REMÉDIO DIFÍCIL
"Socorro, irmão!... Cansei de andar errado...
“Tudo meu desacerta...” - assim pedia
O Adão Bicalho ao irmão José Maria,
Numa sessão do Centro de Aterrado.
E prosseguiu: "Estou desesperado,
Preciso apoio contra a bruxaria,
Vou ao doutor e nada me alivia,
A coruja do azar vive a meu lado..."
O guia respondeu: "Irmão Bicalho,
O remédio é trabalho e mais trabalho
Para sanar as aflições que levas!..."
Mas Bicalho gritou, rude e vermelho:
"Estou pedindo auxílio e não conselho.
Sai já daqui, espírito das trevas!..."

Cornélio Pires
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Assembléia de Luz)
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MENSAGEM INICIAL – MISSÕES E OCUPAÇÕES DOS ESPÍRITOS
HEGEMONIA DE JESUS

"Disse-lhes Jesus: em verdade, em verdade vos digo que,
antes que Abraão existisse, eu sou." (João, 8:58)
É possível localizar o Cristo na História, à maneira de qualquer personalidade humana.
A divina revelação de que foi Emissário Excelso e o harmonioso conjunto de seus
exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos
que visitaram o mundo.
Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na
História mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua
misericórdia partiram os missionários da luz que, lançados ao movimento da evolução
terrestre, cumpriram, mais ou menos bem, a tarefa redentora que lhes competia entre as
criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho.
A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da Vinha. O
Enviado de Deus, o Tutor Amoroso e Sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta
salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria.
Os filósofos e amigos ilustres da Humanidade falaram às criaturas, revelando em si
uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas; os apelos desses
embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes; todavia, nunca se furtam à
mescla de sombras.
A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua Presença Divina temos a fonte da
verdade positiva, o sol que resplandece.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Caminho, Verdade e Vida)
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MENSAGEM INICIAL – HONRAI VOSSO PAI E VOSSA MÃE
HONRARÁS TUA MÃE
“Honrarás pai e mãe” – a Lei determina. Não te esquecerás, porém, de que nove
meses antes que os outros te vissem a face, a tua presença na Terra era um segredo da
vida, entre o devotamento e o Mundo Espiritual.
Na juventude ou na madureza, lembrar-te-ás da mulher frágil que, sendo moça,
envelheceu, de repente, para que desabrochasses à luz, e, trazendo o ideal da felicidade
como sendo uma taça transbordante de sonhos, preferiu trocá-los por lágrimas de
sofrimento, para que tivesses segurança no berço.
Agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela que
transfigurou em força a própria fraqueza, a fim de preservar-te.
Quando o mundo te aclama a cultura ou o poder, o renome ou a fortuna, recorda
aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio, ensinando-te a caminhar, mas também
atravessou longos meses de vigília, esperando que viesses a pronunciar as palavras
primeiras, para melhor escravizar-se à execução de teus desejos.
Muitos disseram que ela estava em delírio, cega de amor, que nada via senão a ti,
entretanto, compreenderás que ela precisava de uma ternura assim sobre-humana, de modo
a esquecer-se e suportar-te as necessidades, até que lhe pudesses dispensar, de todo, o
carinho.
Se motivos humanos a distanciam, hoje de ti, que isso aconteça tão-só na superfície
das circunstâncias, nunca nos domínios da alma, porque, através dos fios ocultos do
pensamento, sentir-lhe-ás os braços, sustentando-te as esperanças e abençoando-te as
horas.
Nunca ferirás tua mãe. Ainda quando o discernimento te coloque em posição diversa,
em matéria de opinião. Porque ela se tenha habituado a interpretação diferente do mundo,
não lhe dilaceres a confiança com apontamentos intempestivos e espera, com paciência, que
o tempo lhe descortine novos horizontes, relativamente à verdade.
“Honrarás pai e mãe” – a Lei determina.
Não te esquecerás, porém, de que se teu pai é o companheiro generoso que te
descerrou o caminho para a romagem terrestre, tua mãe é o gênio tutelar que te
acompanha os passos, em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro, com a bondade e a
perseverança da luz de uma estrela.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Os dois maiores amores)
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MENSAGEM INICIAL – OS HOMENS E OS REINOS DA NATUREZA
SERVE E ENCONTRARÁS O TESOURO DA LUZ
Observa a natureza que te cerca no mundo. Tudo é riqueza e esforço laborioso por
assegurá-la.
O solo ferido pelo arado é berço da produção.
A árvore mil vezes dilacerada persevera auxiliando sempre mais.
A fonte, superando os montões de seixos, pouco a pouco, se transforma em grande
rio, a caminho do mar.
Algumas sementes formam a base de preciosa floresta.
Pedras agressivas se convertem nas obras-primas da estatuária, quando não vertem
no seio a faiscante beleza do material da ourivesaria.
Animais humildes, padecendo e auxiliando, garantem o conforto das criaturas contra
a intempérie ou alimentam-lhes o corpo, sustentando-lhes a existência.
A pobreza é marca do homem, enquanto se refugia, desassisado, na furna da
ignorância.
Somente a alma humana distanciada do Conhecimento Superior assemelha-se a um
fantasma de angústia de penúria e lamentação.
Se podes observar o patrimônio das Bênçãos Celestiais, no caminho em que evoluis,
procura o lugar de trabalho que te compete e serve infatigavelmente ao Bem, para que o
Bem te ensine a ver a Fortuna Imperecível que o Pai te concedeu por Sublime Herança.
Serve aos semelhantes, protege a planta e socorre ao animal; seja a tua viagem, por
onde passes, um cântico de auxílio e bondade, de harmonia e entendimento...
E, à medida que avançares na senda de elevação, encontrar-te-ás cada vez mais rico
de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da Luz que te abençoará com
a felicidade inextinguível, nos cimos da Espiritualidade Maior.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Sentinelas da Luz)
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MENSAGEM INICIAL – LEI DIVINA OU NATURAL
NA EXECUÇÃO DA DIVINA LEI
Amemos a Deus sobre todas as cousas, procurando-lhe o Reino do Amor, em cuja
edificação devemos contribuir.
Auxiliemos ao próximo, tanto quanto desejamos ser auxiliados.
Cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia.
Honremos os familiares amparando-nos, quanto nos seja possível.
Procuremos não prejudicar a ninguém.
Trabalhemos com alegria servindo a todos, em favor de nós mesmos.
Desculpemos as faltas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez.
Não cobicemos dos outros senão a virtudes e as qualidades respeitáveis que nos
compete imitar na experiência comum.
Busquemos não realizar despesas além das nossas possibilidades, ainda mesmo que
essa medida nos custe sacrifícios ingentes.
Conservemos a saúde, através de hábitos dignos, espalhando, em torno de nós, a
alegria e a fé, o otimismo e a confiança.
Não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito, no
espaço e no tempo.
Vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso
fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de todas as
pessoas e de todas as cousas, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de
contas da própria vida, a qualquer momento, e assim estaremos habilitados a viver diante do
Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a Divina Lei.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Assim vencerás)

Centro Espírita Cristófilos

Rua Martins Ferreira, 57 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ
Telefone/FAX: (21) 2539-0978
E-mail: contato@cristofilos.org.br
Site: http://www.cristofilos.org.br
Rio de Janeiro, 14 a 19 de fevereiro de 2011.

MENSAGEM INICIAL – O BEM E O MAL
PRÓ OU CONTRA

"Quem não é comigo é contra mim". - Jesus (Lucas, 11:23)
Entre o bem e o mal não existe neutralidade.
De igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira.
Escondemo-nos na sombra ou revelamo-nos na luz.
Quem não edifica o bem, só por essa omissão já está forjando o mal, em forma de
negligência.
Quem foge à realidade cairá inevitavelmente no engano de conseqüências
imprevisíveis.
Importa considerar, entretanto, a relatividade das posições individuais, nos quadros
da vida coletiva, para não encarcerarmos a própria conduta em opiniões inamovíveis.
Desse modo, busquemos sempre, acima de tudo, a verdade fundamental que dimana
do Criador, e o bem maior, relativo ao interesse espiritual de todas as criaturas.
Partindo desse princípio basilar, sentiremos a realidade do esclarecimento justo do
Senhor:
- "Quem não é comigo é contra mim".
A necessidade mais imperiosa de nossas almas é sempre aquela do culto incessante à
caridade pura, sem condições de qualquer natureza. Quem estiver fora dessa orientação,
respira a distância do apostolado com Jesus.
Para assegurar-nos a firme atitude na senda reta, trazemos dentro de nós a
consciência, à feição de porta-voz do roteiro exato.
Nos mínimos sucessos de cada dia, define-te, pois, com clareza, para que te não
abandones à neblina dos vales de indecisão.
Estacionamento no mal, ou ascensão para o bem.
Com Jesus ou distante dele.
Isto significa que estarás ao lado do Cristo, desprezando agora as supostas
facilidades que gerarão depois as dificuldades reais, ou abraçando, hoje, a cruz do caminho
que, amanhã, conferir-te-á o galardão do imarcescível triunfo.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida
publicada no livro O Espírito da Verdade)

pelo médium

Waldo Vieira

e
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MENSAGEM INICIAL – NÃO VIM DESTRUIR A LEI
NA SENDA RENOVADORA
Disse o Cristo: - “Eu não vim destruir a Lei”.
Também nós outros, os amigos desencarnados, não nos encontramos entre os homens
para guerrear-lhes a fé.
Muita gente aceita a luz da Nova Revelação, conservando-a no vinagre da
intemperança, como se a verdade fosse um raio fulminativo para a ruína do mundo, e,
usando a lente escura do pessimismo, desfaz-se, cada hora, entre a queixa e o azedume,
identificando, em toda parte, males e nuvens, feridas e deserções.
Hoje, o Cristianismo Redivivo é sol na alma, auxiliando-nos a ver e a servir.
Entre nós, o princípio religioso não se confina à profissão de fé, vazada na confissão
labial pura e simples.
Além da palavra que exprime o pensamento, será igualmente ação que reflete a vida.
É por isso que toda a nossa predicação deve começar em nós mesmos, através do
estudo edificante que nos amplie o horizonte mental e através do serviço que nos propicie
experiência.
Não vale situar a convicção nos conflitos estéreis.
Muitas vezes, a ofensiva verbal, culta e brilhante, não passa de frases belas e
contundentes, à maneira de granizo, chovendo na plantação promissora.
Se já acordaste para a luz do Evangelho Redivivo, não olvides que o Céu te convida a
entender e auxiliar.
Purifica o verbo nas fontes vivas do amor que vertem do coração para que a injustiça
não te governe o roteiro.
Cristo insculpiu n’Ele próprio a luz da mensagem que trazia, rendendo-se ao amor e à
humildade, ao trabalho e ao sacrifício.
Também nós, guardando a nossa fé, sem qualquer violência para com os outros,
busquemos estampá-la na luta de cada dia, conscientes de que o próximo receber-nos-á o
apelo que brilhe em nós mesmos.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Confia e segue)
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MENSAGEM INICIAL – LEI DE ADORAÇÃO
ADORAÇÃO E FRATERNIDADE

“Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a
Deus, ame também a seu irmão.” – João (I JOÃO, 4:21)
Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da Vida...
Pronunciarás orações sublimes, exaltando-Lhe a glória excelsa...
Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que Lhe definirás a
grandeza...
Combinarás com mestria os textos da Escritura Divina para provar-Lhe a existência...
Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes de modo a falares dEle, com eficiência
e segurança, às criaturas irmãs...
Escreverás livros admiráveis, comentando-Lhe a sabedoria...
Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-Lhe a magnificência...
Clamarás por Ele, em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade...
Adora-Lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua
inteligência...
Contudo, se não amas a teu irmão, por amor a Ele, Pai Amoroso e Justo, de que te
vale o culto filial, estéril e egoísta?
Um simples pai de família, no campo da Humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se
nos filhos que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da
própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes.
Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas
relações com o Eterno Senhor, mas não olvides que o teu incessante serviço, na plantação e
extensão do bem, é a única maneira pela qual podes realmente servi-Lo.
Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à Majestade Divina, guarda,
pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que
somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que,
de fato, honraremos a Bênção de Nosso Pai.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Palavras de vida eterna)

