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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”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: PERFEIÇÃO MORAL: EGOÍSMO.
RECEITA CONTRA O EGOÍSMO
1 – Procure esquecer o lado escuro da personalidade do próximo.
2 – Aprenda a ouvir com calma os longos apontamentos do seu irmão, sem o impulso
de interromper-lhe A palavra.
3 – Olvide a ilusão de que seus parentes são as melhores pessoas do mundo e de que a
sua casa deve merecer privilégios especiais.
4 – Não dispute a paternidade das idéias proveitosas, ainda mesmo que hajam
atravessado o seu pensamento, de vez que a autoria de todos os serviços de elevação
pertence, em seus alicerces, a Jesus, nosso Mestre e Senhor.
5 – Não cultive referências à sua própria pessoa, para que a vaidade não faça ninho
em seu coração.
6 – Escute com serenidade e silêncio as observações ásperas ou amargas dos seus
superiores hierárquicos e auxilie, com calma e bondade, aos companheiros ou subalternos,
quando estiverem tocados pela nuvem da perturbação.
7 – Receba com carinho as pessoas neurastênicas ou desarvoradas, vacinando o seu
fígado e a sua cabeça contra a intemperança mental.
8 – Abandone a toda espécie de crítica, compreendendo que você poderia estar no
banco da reprovação.
9 – Habitue-se a respeitar as criaturas que adotem pontos de vista diferentes dos
seus e que elegeram um gênero de felicidade diversa da sua, para viverem na Terra com o
necessário equilíbrio.
10 – Honre a caridade em sua própria casa, ajudando, em primeiro lugar, aos seus
próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você
esteja realmente habilitado a servir ao Mundo e à Humanidade, hoje e sempre.

André Luiz
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Marcas do Caminho”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: PERFEIÇÃO MORAL: O HOMEM DE BEM.
EMBAIXADORES DO CRISTO
Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de
determinada delegação.
Se os políticos e administradores guardam responsabilidade do Estado, os operários
recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços.
Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao
movimento da vida, em atividade enobrecedora.
As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos
órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a
composição da harmonia social.
É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não
permaneceriam no mundo sem representantes.
Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros.
Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão
ao sacerdócio presunçoso.
Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais
longínquo da Terra, são conhecidos na sede espiritual dos Serviços Divinos. É com eles,
cooperadores devotados e muita vez desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se
movimenta o Mestre, cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas
terrestres, até à vitória final.
Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos.
Repara a quem serves, porque, se já recebeste a Boa Nova da Redenção, é tempo de te
tornares embaixador de sua Luz.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Caminho, Verdade e Vida”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: PERFEIÇÃO MORAL:
CONHECIMENTO DE SI MESMO.
AUTOCONHECIMENTO
Se queres verdadeiramente encontrar-te, sai de ti mesmo.
Como poderias realizar o autoconhecimento no clima do egoísmo?
Como saber quem és, desconhecendo como reages diante dos outros?
Como será possível alguém entregar-se a demoradas introspecções, se não muito
longe há fome e dor, lagrima e sofrimento?
Disse o Senhor:
- “Que brilhe a tua luz!...”.
Ele mesmo, a luz do mundo, não permaneceu nos paramos celestiais no êxtase dos
bem-aventurados.
_ “Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância”.
Se desejas conhecer-te, não feche os olhos para o mundo, trancando-te em tuas
emoções.
Na ação do trabalho que entende socorro a todos, ver-te-ás como és.

Albino Teixeira
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Fé”)
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MENSAGEM INICIAL – (TEMA LIVRE)
DOUTRINA ESPÍRITA
Toda crença é respeitável.
No entanto, se buscaste a Doutrina Espírita, não lhe negues fidelidade.
Toda religião é sublime.
No entanto, só a Doutrina Espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em
que toda religião se baseia.
Toda religião é santa nas intenções.
No entanto, só a Doutrina Espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino
e da dor.
Toda religião auxilia.
No entanto, só a Doutrina Espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do
inferno, que apenas subsiste na consciência culpada.
Toda religião é conforto na morte.
No entanto, só a Doutrina Espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida,
além do sepulcro.
Toda religião apregoa o bem como preço do paraíso aos seus profitentes.
No entanto, só a Doutrina Espírita estabelece a caridade incondicional como simples
dever.
Toda religião exorciza os Espíritos infelizes.
No entanto, só a Doutrina Espírita se dispõe a abraçá-los, como a doentes, neles
reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas,
Em outras faixas de evolução.
Toda religião educa sempre.
No entanto, só a Doutrina Espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o
sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão, face a face.
Toda religião fala de penas e recompensas.
No entanto, só a Doutrina Espírita elucida que todos colheremos conforme a
plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na Justiça Divina.
Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros
continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã.
No entanto, só a Doutrina Espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira
interpretação do Evangelho.
Porque a Doutrina Espírita é em si a liberdade e o entendimento, há quem julgue seja
ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob
pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula.

Dignifica, assim, a Doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a
simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes
do pensamento.
“Espírita” deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste, depois da
queda.
“Espírita” deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências.
“Espírita” deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates
contigo mesmo.
“Espírita” deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que, por isso, te
faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres.
Doutrina Espírita quer dizer Doutrina do Cristo.
E a Doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos.
Guarda-a, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque
dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Religião dos Espíritos”)
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MENSAGEM INICIAL – PENAS E GOZOS TERRESTRES:
FELICIDADE E INFELICIDADE RELATIVAS
FELIZES E INFELIZES
O conceito espírita da felicidade nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os
coloca.
Há pessoas que requisitam conforto demasiado, na preocupação de serem felizes, e
acabam infelizes, estiradas no tédio.
Criaturas aparecem, pleiteando destaque e, em se crendo ditosas por obtê-lo,
confessam-se infortunadas depois, quando se reconhecem inabilitadas para os encargos que
receberam.
Há felizes nas mesas lautas, comprando enfermidades com os excessos a que se
afeiçoam e infelizes, na carência material, entesourando valores imperecíveis, no proveito
das lições que o mundo lhes reservou.
Em toda parte, surpreendemos os felizes de saúde, que abusam da rubustez, caindo
na desencarnação prematura, e os infelizes de doença, que senhoreiam longa vida pelo
respeito que dedicam ao corpo.
Em todos os lugares, os contrastes aparentemente chocantes... Situações risonhas,
muitas vezes, geram suplícios porvindouros, por não saber quem as possui, empregar
criteriosamente a felicidade que lhes foi emprestada. Aqui e além, surgem, sem conta, os
felizes-infelizes nos enganos a que se arrojam e os infelizes-felizes, nas provações em que
se elevam.
Sócrates, considerado infeliz, é o pai da filosofia.
Anytos, imaginado feliz, ainda hoje, no conceito do mundo, é o carrasco.
Jesus, suposto infeliz, é o renovador do mundo.
Barrabás, julgado feliz, até agora, na memória dos homens, é o malfeitor.
Apliquemos o entendimento espírita aos acontecimentos cotidianos e verificaremos
que os felizes e os infelizes não estão qualificados pela abastança ou pela indigência que
entremostrem nos quadros exteriores. São e serão sempre aqueles que, em qualquer
circunstância, edificam a felicidade para os outros, de vez que as leis da vida determinam
seja a criatura medida pelas outras criaturas, especificando que a felicidade ou a
infelicidade articuladas por alguém, nos caminhos alheios, se voltem, matematicamente,
para quem os formou.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Opinião Espírita”)
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MENSAGEM INICIAL – PENAS E GOZOS TERRESTRES:
PERDA DE PESSOAS AMADAS
VIVEREMOS SEMPRE
Se choras a perda de entes queridos que te precederam na Grande Mudança; se te
sentes à margem do desespero, perdendo a alegria de viver; se mergulhas o próprio coração
no poço da amargura; se te acreditas de alma atirada a um rio de lágrimas; se a ausência
das pessoas amadas te ensombra os horizontes do futuro; se te admites sem coragem para
facear as dificuldades e provações do presente; se te acreditas sem força para suportar as
obrigações que te ficaram nos lances da existência; se julgas que a vida termina em cinza e
poeira...
Levanta o próprio Espírito para a fé em Deus, abraça os deveres que te foram
entregues pelos seres amados que partiram para o Grande Além, honrando-lhes a memória e
continua trabalhando e servindo na certeza de que todos nós viveremos sempre...

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Viveremos Sempre”)
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MENSAGEM INICIAL – PENAS E GOZOS TERRESTRES: UNIÕES ANTIPÁTICAS,
DECEPÇÕES, INGRATIDÃO, AFEIÇÕES DESTRUÍDAS
ESSE O CAMINHO
Rogaste a Deus acesso à felicidade.
Entretanto, hoje mesmo, ofereceste aos próprios irmãos o veneno do pessimismo no
prato da intolerância.
Gritaste maldição para os que te feriram e acusaste por desertores os amigos que a
vida arredou para longe de teu afeto.
Assinalaste companheiros sofredores com objetivos amargos e fugiste à presença
dos que te rogavam consolação.
Pára e pensa.
Cada pessoa necessitada, quanto cada problema, constituem degraus para a Grande
Subida.
A ingratidão dos familiares e o azedume dos que mais amas são convites e apelos à
revelação de tua própria bondade.
Suportando o buril, o mármore desvela a obra prima e tolerando os golpes do arado é
que a terra produz.
Esse é o nosso caminho para o triunfo.
É por isso talvez que Jesus escolheu a cruz da renunciação à maneira de trono para a
suprema vitória.
Nem conforto entre os homens, nem piedade para si mesmo.
Somente o amor puro, embora sangrando, mas de braços abertos.

Meimei
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Visão Nova”)
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MENSAGEM INICIAL – PENAS E GOZOS TERRESTRES: MEDO DA MORTE.
TENDO MEDO
"E, tendo medo, escondi na Terra o teu talento..." (Mateus 25:25)
Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em
que se infelicita.
Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho.
Contara apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo.
Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica!
Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como
desejariam.
E recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação.
Medo de trabalhar.
Medo de servir.
Medo de fazer amigos.
Medo de desapontar.
Medo de sofrer.
Medo de incompreensão.
Medo da alegria.
Medo da dor.
E alcançam o fim do corpo, como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para
enlouquecer a existência.
Na vida agarram-se ao medo da morte.
Na morte, confessam o medo da vida.
E a pretexto de serem menos favorecidos pela natureza, transformam-se
gradativamente, em campeões da inutilidade e da preguiça.
Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos
outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a
estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias enriquece-a com a luz do teu esforço
próprio no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas
entre o servo e o Senhor.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Relicário de Luz”)
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MENSAGEM INICIAL – PENAS E GOZOS TERRESTRES:
DESGOSTO DA VIDA, SUICÍDIO.
O AUTO CASTIGO
Deus não castiga o suicida, pois é o próprio suicida quem se castiga. A noção do
castigo divino é profundamente modificada pelo ensino espírita. Considerando-se que o
Universo é uma estrutura de leis, uma dinâmica de ações e reações em cadeia, não podemos
pensar em punições de tipo mitológico após a morte. Mergulhado nessa rede de causas e
efeitos, mas dotado do livre arbítrio que a razão lhe confere, o homem é semelhante ao
nadador que enfrenta o fatalismo das correntes de água, dispondo de meios para dominálas.
Ninguém é levado na corrente da vida pela força exclusiva das circunstâncias. A
consciência humana é soberana e dispõe da razão e da vontade para controlar-se e dirigirse. Além disso, o homem está sempre amparado pelas forças espirituais que governam o
fluxo das coisas. Daí a recomendação de Jesus: “Orai e vigiai”. A oração é o pensamento
elevado aos planos superiores – a ligação do escafandrista da carne com os seus
companheiros da superfície – e a vigilância é o controle das circunstâncias que ele deve
exercer no mergulho material da existência.
O suicida é o nadador apavorado que se atira contra o rochedo ou se abandona à
voragem das águas, renunciando ao seu dever de vencerias pela força dos seus braços e o
poder da sua coragem, sob a proteção espiritual de que todos dispomos. A vida material é
um exercício para o desenvolvimento dos poderes do espírito. Quem abandona o exercício
por vontade própria está renunciando ao seu desenvolvimento e sofre as conseqüências
naturais dessa opção negativa. Nova oportunidade lhe será concedida, mas já então ao peso
do fracasso anterior.
Cada uma de nossas ações provoca uma reação da vida. A arte de viver consiste no
controle das nossas ações (mentais, emocionais ou físicas) de maneira que nós mesmos nos
castigamos ou nos premiamos. Mas mesmo no autocastigo não somos abandonados por Deus
que vela por nós em nossa consciência.

Irmão Saulo
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier e
publicada no livro “Astronautas do Além”)

