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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”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: LEI DE PROGRESSO:
HISTÓRIA DA CIVILIZAÇÃO. A NOVA GERAÇÃO.
EM HOMENAGEM A KARDEC
A Cultura atingira o apogeu da descrença,
Imergira-se o Templo em fumo de vanglória
E, embora fosse o Cristo a eterna luz da História,
Afligia-se a Terra em sombra espessa e imensa.
A Civilização padecia a presença
De soberano caos em púrpura irrisória,
Sob a pompa do verbo esfervilhava a escória
Da cegueira e do escárnio a erguer-se em treva densa.
Mas Kardec domina a enorme noite humana
E traz no Espiritismo a Fé que se engalana,
Ao fulgor da Razão generosa e sincera...
O Evangelho ressurge. O Céu brilha de novo.
E Jesus, retornado ao coração do povo,
Acende para o mundo o Sol da Nova Era.

Amaral Ornellas
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Fonte de Paz”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: LEI DE PROGRESSO:
PROGRESSO DA LEGISLAÇÃO HUMANA.
A SENTENÇA CRISTÃ
Um juiz cristão, rigoroso nas aplicações da lei humana, mas fiel no devotamento ao
Evangelho, encontrando-se em meio duma sociedade corrompida e perversa, orou,
implorando a presença de Jesus.
Tantas sentenças condenatórias devia proferir diariamente, que se lhe endurecera o
coração.
Atormentado, porém, entre a confiança que consagrava ao Divino Mestre e as
acusações que se acreditava compelido a formular, rogou, certa noite, ao Senhor, lhe
esclarecesse o espírito angustiado.
Efetivamente, sonhou que Jesus vinha desfazer-lhe as dúvidas aflitivas. Ajoelhou-se
aos pés do Amoroso Amigo e perguntou:
- Mestre, que normas adotar perante um homicida? Não estará logicamente incurso
nas penas legais?
O Cristo sorriu, de leve, e respondeu:
- Sim, o criminoso está condenado a receber remédio corretivo, por doente da alma.
O juiz considerou estranha a resposta; contudo, prosseguiu indagando:
- Como agir, ante o delinqüente rude, Senhor?
- Está condenado a valer-se de nosso auxílio, através da educação pelo amor paciente
e construtivo - explicou Jesus, bondoso e calmo.
- Mestre, e que corrigenda aplicar ao preguiçoso?
- Está condenado a manejar a enxada ou a picareta, conquistando o pão com o suor do
rosto.
- Que farei da mulher pervertida? - interrogou o jurista, surpreso.
- Está condenada a beneficiar-se de nosso amparo fraterno, a fim de que se reerga
para a elevação do trabalho e para a dignidade humana.
- Senhor, como julgar o ignorante?
- Está condenado aos bons livros.
- E o fanático?
- Está condenado a ser ouvido e interpretado com tolerância e caridade, até que
aprenda a libertar a própria alma.
- Mestre, e que diretrizes adotar, ante um ladrão?
- Está condenado à oficina e à escola, sob vigilância benéfica.
- E se o ladrão é um assassino?
- Está condenado ao hospício, onde se lhe cure a mente envenenada.

O magistrado passou a meditar gravemente e lembrou-se de que deveria modificar
todas as peças do tribunal, substituindo a discriminação de castigos diversos por remédio,
serviço, fraternidade e educação.
Todavia, não se sentindo bem com a própria consciência, endereçou ao Senhor
suplicante olhar, e perguntou, depois de longos instantes:
- Mestre, e de mim mesmo, que farei?
Jesus sorriu, ainda uma vez, e disse, sereno:
- O cristão está condenado a compreender e ajudar, amar e perdoar, educar e
construir, distribuir tarefas edificantes e bênçãos de luz renovadora, onde estiver.
Nesse momento, o juiz acordou em lágrimas e, de posse da sublime lição que
recebera, reconheceu que, dali em diante, seria outro homem.

Neio Lúcio
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Alvorada cristã”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: LEI DE PROGRESSO:
INFLUÊNCIA DO ESPIRITISMO NO PROGRESSO.
A INFLUÊNCIA DO ESPIRITISMO
A influência do Espiritismo, em verdade, à feição de movimento libertador das
consciências, será precioso fator de evolução, em toda parte.
Na ciência, criará novos horizontes à glória do espírito.
Na filosofia, traçará princípios superiores ao avanço inelutável do progresso.
Na religião, estabelecerá supremos valores interpretativos, liberando a fé viva das
sombras que encarceram na estagnação e na ignorância.
Na justiça, descortinará novos rumos aos direitos humanos.
No trabalho, proporcionará justa configuração do dever.
Nas artes, acenderá a inspiração da inteligência para os mais arrojados vôos ao país
da beleza.
Na cultura, desabotoará novas fontes de Luz para a civilização fatigada e decadente.
Na política, plasmará nova conceituação para a responsabilidade nos patrimônios
públicos.
Na legislação, instituirá o respeito substancial ao bem comum.
E, em todos os setores do crescimento terrestre, à frente do futuro, ensinará e
levantará, construindo e consolando, com a verdade a nortear-lhe a marcha redentora.
Entretanto, somente no coração é que o Espiritismo pode realmente transformar a
vida.
Não basta erguer-se o homem às novas experiências de natureza exterior sem base
no sentimento.
Civilizações múltiplas hão surgindo no mundo, alcançando o apogeu e descendo de
novo aos sepulcros de pó e cinza.
É que lhes faltaram às fibras mais íntimas, essa fonte de água viva que só o amor
puro consegue assegurar.
Conduzamos o coração às bênçãos da doutrina Salvadora que abraçamos com o Cristo
e, desse modo, a ressurreição da Terra, começando por dentro de nós, constituir-nos-á, no
abençoado amanhã, o Paraíso conquistado para a nossa Alegria Perpétua em Perpétuo
Esplendor.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Tarefa espírita”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: LEI DE IGUALDADE.
O PROBLEMA DA IGUALDADE
A igualdade, sem dúvida, é a realidade nas raízes da existência.
Todos os seres possuem direitos idênticos de acesso à elevação, sob qualquer prisma,
entretanto, é preciso considerar que os deveres graduam as vantagens, dentro da vida.
No caminho da evolução, desse modo, a teoria igualitária absoluta é invariável utopia
que nenhum sistema político poderá materializar.
Mas, se é verdade que não podemos improvisar a ancianidade do Espírito, que só o
tempo confere a cada criatura, na jornada para a maturação, o trabalho é sempre a riqueza
real, suscetível de ser ampliada em nosso destino, ao preço de nossa boa vontade.
Assim sendo, não te esqueças das oportunidades que a Divina Providência te oferece
cada dia, em favor do teu crescimento.
Os degraus da subida de nossa alma no rumo da perfeição destacam-se, hora a hora,
através das situações e das pessoas que nos rodeiam.
Não residem nas facilidades que nos acomodam o coração com as linhas inferiores do
mundo. Salienta-se nos obstáculos com que somos defrontados.
Cada problema e cada aflição, cada prova mais rude e cada luta mais árdua
representam pontos vivos de ascensão que podemos aproveitar, em favor do próprio
aprimoramento.
Aprendamos a respeitar o próximo e auxiliá-lo, na convicção de que amparando os
nossos irmãos de caminho, auxiliaremos a nós mesmos, de vez que adquiriremos o tesouro
da experiência, que nos enriquecerá de visão para os cimos que nos cabe alcançar.
Cada fonte vive em seu nível.
Cada projeção de luz caracteriza-se por determinado potencial de radiação.
Cada flor guarda o perfume que lhe é próprio.
Cada árvore produz segundo a espécie a que se subordina.
Cada Espírito respira na esfera que elege para clima ideal da própria existência...
Compete-nos buscar a posição de superioridade que Jesus nos oferece, aceitando o
sacrifício pelo bem que a vida nos impõe, a fim de que nos façamos hoje desiguais da
personalidade que ostentávamos ontem, perdendo os envoltórios pesados que ainda nos
imantam a zonas escuras da Terra e tentando a sintonia com os benfeitores que nos
esperam na Glória Espiritual.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Trilha de luz”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: LEI DE LIBERDADE: LIBERDADE E ESCRAVIDÃO.
NOVA ABOLIÇÃO
Prossegue a escravidão implacável e crua...
Não mais senzala hostil, escura e desumana.
A incompreensão do amor, no entanto, continua.
Em domínio cruel de que a treva se ufana.
Mas a luz do Senhor não teme, nem recua,
Na ansiedade e na dor, sublime, se engalana,
E, das graças do templo aos sarcasmos da rua,
Erige a liberdade augusta e soberana...
Irmãos do meu Brasil, encantado e divino,
Do Amazonas ao Prata ergue-se a Deus um hino
Que exalta no Evangelho a grandeza de um povo!
Fustiguemos o mal, combatendo a descrença,
Descortinando, além da noite que se adensa,
A alvorada feliz de um mundo livre e novo.

José do Patrocínio
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Parnaso de além-túmulo”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: LEI DE LIBERDADE: LIVRE-ARBÍTRIO,
DETERMINISMO E FATALIDADE. CONHECIMENTO DO FUTURO.
FATALIDADE
A fatalidade do mal é sempre uma criação devida à nós mesmos, gerando, em nosso
prejuízo, a provação expiatória, em torno da qual passamos compulsoriamente a gravitar.
Semelhante afirmativa dispensa qualquer discussão filosófica, pela simplicidade com que
será justo averiguar-lhe o acerto, nas mais comezinhas atividades da vida comum.
Uma conta esposada naturalmente é um laço moral tecido pelo devedor à frente do
credor, impondo-lhe a obrigação do resgate.
Um templo doméstico entregue ao lixo sistemático transformar-se-á com certeza num
depósito de micróbios e detritos, determinando a multiplicação de núcleos infecciosos de
enfermidade e morte.
Um campo confiado ao império da erva daninha converter-se-á, sem dúvida, na moradia
de vermes insaciáveis, compelindo o lavrador a maior sacrifício na recuperação oportuna.
Assim corre em nosso esforço cotidiano.
Não precisamos remontar a existências passadas para sondar a nossa cultura de
desequilíbrio e sofrimento.
Auscultemos a nossa peregrinação de cada dia.
Em cada passo, quando marchamos no mundo ao sabor do egoísmo e da invigilância,
geramos nos companheiros de experiência as mais difíceis posições morais contra nós.
Aqui, é a nossa preguiça, atraindo em nosso desfavor a indiferença dos missionários do
trabalho; ali, é a nossa palavra agressiva ou impensada, coagulando a aversão e o temor ao redor
de nossa presença.
Acolá, é o gesto de incompreensão provocando a tristeza e o desânimo nos corações
interessados em nosso progresso; e, mais além, é a própria inconstância no bem, sintonizandonos com os agentes do mal...
Lembremo-nos de que os efeitos se expressarão segundo as causas e alteremos o jogo
das circunstâncias, em nossa luta evolutiva, desenvolvendo, conosco e em torno de nós, a mais
elevada plantação de amor e serviço, devotamento e boa vontade.
“Acharás o que procuras”, disse-nos o Senhor:
E, em cada instante de nossa vida, estamos recolhendo o que semeamos, dependendo da
nossa sementeira de hoje a colheita melhor de amanhã.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Fé, paz e amor”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: LEI DE JUSTIÇA, DE AMOR E
DE CARIDADE: JUSTIÇA E DIREITOS NATURAIS.
JUSTIÇA EM NÓS MESMOS
Não nos esqueçamos do mundo vasto de nós mesmos, onde a consciência amparada
pela razão, nos adverte, serena e incorruptível, quanto às normas que nos cabe esposar, em
favor de nossa segurança e alegria.
Muitas vezes, recorremos ao parecer dos outros nos assuntos que nos dizem de
perto à paz espiritual, com receio do parecer de nossa própria alma e, quase sempre,
apelamos para a orientação de muitos encarnados e desencarnados, por nos sentirmos
incapazes de escutar os avisos de nosso templo interior, em cujo altar, a Bondade Divina
nos concita às obrigações que a vida nos delegou.
Em muitas ocasiões, queixamo-nos dos companheiros que nos partilham a luta, cegos
para com a nossa posição reprovável diante deles; declaramo-nos desditosos e perseguidos,
sem perceber os calhaus de amargura que lançamos, desassisados, no caminho dos outros e
arrojamo-nos a reivindicações descabidas, sem observar que nós próprios fomos os autores
da desconsideração que nos arrasa ou desprestigia...
Em várias circunstâncias, reclamamos o trabalho do próximo sem dar a mínima parte
da quota de serviço que lhe devemos, exigimos que a tranqüilidade nos favoreça,
alimentando a guerra silenciosa e tenaz contra os nossos vizinhos e bradamos contra as
perturbações que nos visitam a casa, cultivando a leviandade e a calúnia, a destruição e a
maledicência...
Tenhamos, desta maneira, a coragem de examinar a nós mesmos, ouvindo a própria
consciência que jamais nos engana quanto ao rumo que nos compete seguir.
Decerto, é muito fácil julgar a conduta alheia e repetir a famosa frase: - “Se fosse
comigo faria assim”.
Mas, é sempre difícil atender à justiça em nós mesmos para retificar as próprias
atitudes e corrigir os próprios atos.
Acendamos, cada dia, por alguns instantes, a luz da prece em nosso próprio íntimo e
roguemos a Jesus nos ensine a ver e a discernir para que, através da oração possamos
aprender e servir sem compromissos escuros nos laços da tentação.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Semeador em tempos novos”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: LEI DE JUSTIÇA, DE AMOR E DE CARIDADE:
CARIDADE E AMOR AO PRÓXIMO. AMOR MATERNO E FILIAL.
NAS LEIS DO AMOR
Se alguém te fala em descanso inútil depois da morte, pensa nos que sofrem por amor, na
experiência terrestre.
Indaga das mães devotadas se teriam coragem de relegar os filhos delinqüentes à solidão da
masmorra...
Preferem chorar na pocilga, trabalhando por eles, a morarem no paraíso com o peito
rebentando de lágrimas.
Pergunta aos pais afetuosos se pediriam a força para os rebentos do próprio sangue,
comprometidos em débitos insolúveis...
Escolhem a condição dos grilhetas, de modo a vê-los recuperados, renunciando aos prêmios
que a sociedade lhes destine à honradez.
Inquire da esposa abnegada se deixaria o companheiro enredado à loucura, pra brilhar num
desfile de santidade...
Disputará as vigílias no manicômio para servi-lo, fugindo aos louros da praça pública.
Interroga do amigo verdadeiro se deixará o amigo confiante em dificuldade...
Aceitará partilhar-lhe as provações, recusando os privilégios com que o mundo lhe acene.
Isso acontece na Terra, onde o amor ainda se mistura ao egoísmo, qual o outro perdido na
ganga do solo.
Para além das cinzas do túmulo, há paz de consciência e alegria profunda no dever
nobremente cumprido, mas, se te afeiçoas à bondade e à renúncia, poderás quanto quiseres
continuar auxiliando os entes amados, que aprendeste a venerar e querer, ou prosseguir exaltando
os ideais e as tarefas edificantes que abraças.
À medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode
ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança.
O próprio Criador determinou que a noite se cobrisse de estrelas e que o espinheiral se
levantasse recamado de rosas.
Trabalharemos e sofreremos, assim, por amor, pelos séculos adiante, ajudando-nos uns aos
outros a erguer a felicidade de nosso nível, até que possamos entrar, todos juntos, na suprema
felicidade que consiste em nossa união com Deus para sempre.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Justiça divina”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: PERFEIÇÃO MORAL: VIRTUDES, VÍCIOS E PAIXÕES.

A SERVIÇO DA PERFEIÇÃO
Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e
entrou a passar enormes dificuldades.
Os parentes, aos quais ele mais servira, moravam em regiões distantes e pareciam
haver perdido a memória...
Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública, mas, quando
esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se à
cama por longo tempo.
Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus
males.
Então, dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida,
O mensageiro do Céu conduziu-o até o antigo forno em que trabalhava, e, mostrandolhe alguns formosos vasos de sua produção, perguntou:
– Como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos?
O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou:
– Usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição.
Alguns vasos voltaram ao calor intenso duas ou três vezes.
- E sem fogo você realizaria a sua tarefa? – indagou, ainda, o emissário.
– Nunca! – respondeu o velho, certo do que afirmava.
– Assim também esclareceu o anjo, bondoso –, o sofrimento e a luta são as chamas
invisíveis que Nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas que, um dia,
serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do Céu.

Meimei
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Pai nosso”)

