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MENSAGEM INICIAL – LEI DE CONSERVAÇÃO: O NECESSÁRIO E O SUPÉRFLUO
SUPÉRFLUO
Por toda parte na Terra, vemos o fantasma do Supérfluo enterrando a alma do
homem no sepulcro da provação.
Supérfluo de posses estendendo a ambição...
Supérfluo de dinheiro gerando intranqüilidade...
Supérfluo de preocupações imaginárias abafando a harmonia...
Supérfluo de indagações empanando a fé...
Supérfluo de convenções expulsando a caridade...
Supérfluo de palavras destruindo o tempo...
Supérfluo de conflitos mentais determinando o desequilíbrio...
Supérfluo de alimentação aniquilando a saúde...
Supérfluo de reclamações arrasando o trabalho...
No entanto, se o homem vivesse de acordo com as próprias necessidades, sem exigir
o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, sem perguntar fora do propósito e
sem reprovar nos outros aquilo que ainda não retificou em si mesmo, decerto a existência
na Terra estaria exonerada da grande maioria dos tributos que aí se pagam quase
diariamente à perturbação.
Se procuras no Cristo o mentor de cada dia, soma as tuas possibilidades no bem,
subtrai as próprias deficiências, multiplica os valores do próprio serviço e divide o amor
para com todos, a fim de que os que te cercam aprendam com a vida o que convém
realmente à própria segurança.
O problema da felicidade não está em sermos possuídos pelas posses humanas,
quaisquer que elas sejam, mas em possuí-las, com prudência e serenidade, usando-as no bem
para os semelhantes, que resultará sempre em nosso próprio benefício.
Alija o supérfluo de teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua paz.
Somente assim encontrarás em ti mesmo o espaço mental indispensável à comunhão
clara e simples com o nosso Divino Mestre e Senhor.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro “Plantão de Paz”)
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MENSAGEM INICIAL – LEI DE DESTRUIÇÃO: DESTRUIÇÃO NECESSÁRIA E ABUSIVA

FLAGELOS
Ante as calamidades que afligem a natureza, gerando o espetáculo deprimente das
provações coletivas, não te esqueças daquele mundo vivo que somos nós mesmos,
governados por leis que não poderemos trair.
Lembra-te de que todos os nossos desacertos na luta e deserções do dever
representam deplorável plantação de males em nossa rota.
A rendição ao vício e o culto da crueldade criam espessas nuvens de treva em torno
de nossos passos a rebentarem depois, em temporais de lágrimas, que valem por
destruidoras convulsões em nosso campo íntimo.
É por isso que a experiência atual para nós outros permanece juncada pelos
destroços de ontem, quando a nossa invigilância favoreceu na estrada que nos é própria os
flagelos morais que hoje nos patrocinam as dificuldades e os sofrimentos.
Os obstáculos do templo familiar, impedimentos afetivos, os espinheiros
profissionais e os tremendos conflitos interiores que nos assomam à vida constituem
dolorosas reminiscências dos cataclismos da alma que nós mesmos criamos.
Regeneremos, assim, o destino, suportando com heroísmo e serenidade o inquietante
reajuste de agora.
Achamo-nos à frente do passado que ainda vive em nós e, se nos propomos alcançar o
futuro de firmamento sem sombra em que desejamos viver, saibamos carregar a cruz de
provas e inibições que nós mesmos talhamos, a fim de que, com ela e por ela, possamos
proclamar perante a lei o nosso justo resgate, garantindo, dessa forma, a posse de nossa
verdadeira libertação.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro “Fé, Paz e Amor”)
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MENSAGEM INICIAL – LEI DE DESTRUIÇÃO: GUERRAS, ASSASSÍNIO, CRUELDADE

A CAMINHO DA PAZ
Dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se dez que rebaixavam a vida humana:
• A barbárie, que perpetuava os desregramentos do instinto.
• A fome, que atormentava o grupo tribal.
• A peste, que dizimava populações.
• O primitivismo, que irmanava o engenho do homem e a habilidade do castor.
• A ignorância, que alentava as trevas do espírito.
• O insulamento, que favorecia as ilusões do feudalismo.
• A ociosidade, que categorizava o trabalho à conta de humilhação e penitência.
• O cativeiro, que vendia homens livres nos mercados da escravidão.
• A imundície, que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos.
• A guerra, que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas.
Veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie.
Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome.
Surgiu a ciência, e exterminou a peste.
Eclodiu a indústria, e desfez o primitivismo.
Brilhou a imprensa, e proscreveu-se a ignorância.
Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea, e acabou-se o insulamento.
Progrediram os princípios morais, e o trabalho fulgiu como estrela na dignidade humana,
desacreditando a ociosidade.
Cresceu a educação espiritual, e aboliu-se o cativeiro.
Agigantou-se a higiene, e removeu-se a imundície.
Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a
aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual e
nem a higiene conseguem resolver o problema da paz, porquanto a guerra – monstro de mil faces que
começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar, e se prolonga na intolerância
da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas,
violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quanto
já o era na corte obscurantista de Ramsés II – somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus
iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da Terra se amem como irmãos.
É por isso que a Doutrina Espírita no-lo revela, atualmente, sob a luz da Verdade, fiel ao
próprio Cristo que nos advertiu, convincente:
- “Conhecereis a Verdade e a Verdade vos fará livres.”

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro “Religião dos Espíritos”)
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MENSAGEM INICIAL – LEI DE DESTRUIÇÃO: PENA DE MORTE
PENA DE MORTE
Todos os fundadores das grandes instituições religiosas, que ainda hoje influenciam ativamente a
comunidade humana, partiram da Terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia.
Moisés, ancião, expira na eminência do Nebo, contemplando a Canaã prometida.
Sidarta, o iluminado construtor do Budismo, depois de abençoada peregrinação entre os homens,
abandona o corpo físico, num horto florido de Kucinagara.
Confúcio, o sábio que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra
a morte num leito pacífico, sob a vigilância de um neto afetuoso.
E, mais tarde, Mamomet, o criador do Islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos,
na categoria de imortal, sucumbe em Medina, dentro de sólida madureza, atacado pela febre maligna.
Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente.
O divino fundador do Cristianismo, que define a Religião Universal do Amor e da Sabedoria, em
plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere.
Ninguém lhe examina os antecedentes, nem lhe promove recursos à defensiva.
Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho, entre juízes astuciosos, qual ovelha
esquecida em meio de chacais.
Aliam-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo.
Herodes, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se em seu caso, determina se lhe dê o
tratamento cabível aos histriões.
Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural.
E entregue à multidão amotinada na cegueira de espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor,
para sofrer a condenação insólita.
Decerto, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça
terrestre, alinhando-se, na cruz, entre os injuriados e as vítimas sem razão, de todos os tempos da
Humanidade.
Cristãos de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos à
exemplificação do Eterno Benfeitor, apartai o criminoso do crime, como aprendestes a separar o
enfermo da enfermidade!
Educai o irmão transviado, quanto curais o companheiro doente!
Desterrai, em definitivo, a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira
elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossa penologia, e oremos, todos juntos, suplicando a Deus nos
inspire paciência e misericórdia, uns para com os outros, porque, ainda hoje, em todos os nossos
julgamentos, será possível ouvir, no adito da consciência, o aviso celestial do nosso Divino Mestre,
condenado à morte sem culpa:
— “Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra!”

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Religião dos Espíritos”)
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MENSAGEM INICIAL – AMAI OS VOSSOS INIMIGOS
CREDORES DIFERENTES

"Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos." - Jesus. (MATEUS, 5:44.)
O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados.
Certo, ninguém poderá aderir, de pronto, à completa união com o adversário do dia de
hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores, no martírio do Calvário.
Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, revestese de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os
instrumentos da análise comum.
Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e
caluniam; constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelidos a
renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da
experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a
serem atendidas na tarefa que estamos executando.
Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto
contemporizam com o mal; os adversários, porém, situam-no com vigor.
Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez,
mas, pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta.
Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades; no entanto,
somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as
faltas.
São médicos corajosos que nos facultam corretivo.
É difícil para muita gente, na Terra, a aceitação de semelhante verdade; todavia,
chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo, em sua magna extensão.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Vinha de luz”)
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MENSAGEM INICIAL – LEI DE SOCIEDADE: NECESSIDADE DA VIDA SOCIAL
CARTA AOS TRISTES
Alma irmã de nossas almas,
Por que vives triste assim?
Todos os males da Terra
Chegarão, um dia, ao fim.

Transforma as experiências
Pelas quais hajas passado,
Num livro fraterno e santo
Que ampare o mais desgraçado.

Se tens o teu pensamento
Na idéia da salvação,
Já deves compreender
Que o mundo é de provação.

O serviço de Jesus
É tão grande, meu irmão,
Que não oferece ensejo
A qualquer lamentação.

É justo que sintas muito
As lágrimas da saudade,
Que chores um ente amigo
Na senda da iniqüidade.

O senso de utilidade
Deve sempre andar contigo.
Transforma em vaso de amor
Teu coração brando e amigo.

É certo que neste mundo,
Onde há espinho em toda a estrada
Não há lugar para o excesso
Do riso ou da gargalhada.

Dá sorrisos, esperanças,
Ensinos, consolação.
Espalha o bem que puderes
Na senda da redenção.

Mas, ouve. O amor de Jesus
É como um sol de harmonia.
Quem se banha em Sua luz
Vive em perene alegria.

Enche a tua alma de fé,
De paz, de amor, de humildade.
Não há tristeza excessiva
Onde exista a Caridade.

Demasia de tristeza
É sinal de isolamento.
Quem foge à fraternidade
Busca a sombra e o desalento.

Quando, de fato, entenderes
A caridade divina,
Tua dor será no mundo
Como fonte cristalina.

Guarda o bem de teus esforços
Num plano superior,
Não há tristeza amargosa
Para quem ama o labor.

Dá sempre. Trabalha. Crê.
E a tua fonte de luz
Há de cantar sobre a Terra
Os júbilos de Jesus.

Casimiro Cunha
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Cartas do Evangelho”)
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MENSAGEM INICIAL – LEI DE SOCIEDADE: LAÇOS DE FAMÍLIA
EM FAMÍLIA

“Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família
e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus.”
– Paulo (I Timóteo, 5:4)
A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como
seremos benfeitores de cem ou mil pessoas, se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez
criaturas? Esta é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do
Cristianismo.
Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam.
O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas,
entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela
que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão
divina a seu tempo.
Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos, espiritualmente, entre os que se
lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consangüíneos, entregando-se, por isso, a
lamentável desânimo.
É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas,
ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as
provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de
serviço por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes
as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo.
É impossível auxiliar o mundo, quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma
casa pequena – aquela em que a Vontade do Pai nos sitiou, a título precário.
Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar, em
favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização
essencial.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Pão Nosso”)
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MENSAGEM INICIAL – LEI DE PROGRESSO: MARCHA DO PROGRESSO.
PROGRESSO INTELECTUAL E MORAL.
ELEVAÇÃO ESPIRITUAL
A elevação espiritual não se nos incorpora à vida: nem pela prosperidade; nem pela
carência; nem pelo renome; nem pela obscuridade; nem pela cultura intelectual; nem pela
insipiência; nem pela autoridade humana; nem pela condição de subalternidade; nem pelo
ajustamento à vida considerada normal; nem pelos conflitos psicológicos que se carregue; nem
pelos amigos; nem pelos adversários; nem pelo apoio do elogio; nem pelo desapreço da injúria.
A elevação íntima depende unicamente de nossa reação pessoal ao aceitar e usar para o
bem tudo isso.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Mãos marcadas”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA LIVRE
HÁ UM SÉCULO
Allan Kardec, o Codificador da Doutrina Espírita, naquela triste manhã de abril de 1860,
estava exausto, acabrunhado.
Fazia frio.
Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de
livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os Espíritos Superiores lhe haviam
colocado nas mãos.
A pressão aumentava...
Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa.
Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail - a doce
Gaby -, a entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada.
O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela. E leu:
"SR. Allan Kardec:

Respeitoso abraço.

Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe,
antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da Humanidade, pois tenho fortes
razões para isso.
Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital.
Há cerca de dois anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal.
Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando, no início deste ano, de
modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia.
Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo.
Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as
dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros, ante a
fatalidade. ..
A prova da separação vencera-me, e eu não passava, agora, de trapo humano.
Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa.
Minhas forças fugiam.
Namorara diversas vezes o Sena e acabei planeando o suicídio. "Seria fácil, não sei
nadar" — pensava.
Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as
preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie.
Olhei em torno, contemplando a corrente.. .

E, ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou
da amurada, caindo-me aos pés.
Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera.
Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, logo no
frontispício, entre irritado e curioso:
"Esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. — A. Laurent."
Estupefato, li a obra — "O Livro dos Espíritos" — ao qual acrescentei breve mensagem,
volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que
lhe aprouver."
Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço
do remetente.
O Codificador desempacotou, então, um exemplar de "O Livro dos Espíritos" ricamente
encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício,
levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira,
mas também outra, em letra firme:
"Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. —
Joseph Perrier."
Após a leitura da carta providencial, o Professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo
por dentro...
Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou
sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança.
Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as
pedradas...
Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan
Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública,
onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos...
O notável obreiro da Grande Revelação respirou a longos haustos, e, antes de retomar a
caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima...

Hilário Silva
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Waldo Vieira e publicada no
livro “O Espírito da Verdade”)

