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MENSAGEM INICIAL – TEMA: O CRISTO CONSOLADOR
VAI NASCER A VERDADE
Quais são os dolorosos gemidos que vêm retumbar em meu coração, fazendo vibrar
todas as suas fibras? É a Humanidade que se debate no esforço de rude e penoso trabalho,
porque vai dar à luz a Verdade.
Acorrei, espíritas, arrumai-vos em redor de seu leito de sofrimento; que os mais
fortes entre vós tenham os membros retesados sob as convulsões da dor; que os outros
esperem o nascimento dessa criança e a recebam nos braços à sua entrada na vida.
Chega o momento supremo; num último esforço ela escapa do seio que a havia
concebido, deixando sua mãe por algum tempo abatida na atonia da fraqueza. Entretanto,
nasceu sadia e robusta, e de seu largo peito aspira a vida a plenos pulmões.
É preciso que a sigais passo a passo na vida, vós que assististes ao seu nascimento.
Vede! A alegria de ter gerado deu à sua mãe uma recrudescência de força e coragem, e é
com entoação materna que chama todos os homens a agrupar-se em torno dessa criança
abençoada, porque pressente que de sua voz retumbante, em alguns anos vai fazer cair os
andaimes do Espírito de mentira e, verdade imutável como o próprio Deus, chamar pelo
Espiritismo todos os homens à sua bandeira.
Mas ele só comprará o triunfo ao preço da luta, porque tem inimigos encarniçados
que conspiram a sua perda. Esses inimigos são o orgulho, o egoísmo, a cupidez, a hipocrisia e
o fanatismo, inimigos todo-poderosos, que até então reinaram como senhores e não se
deixarão destronar sem resistência. Alguns riem de sua fraqueza, mas outros se assustam
com a sua vinda e pressentem a própria ruína. Eis por que procuram fazê-lo perecer, como
outrora Herodes buscou fazer perecer Jesus no massacre dos inocentes.
Esta criança não tem pátria; percorre toda a Terra, procurando o povo que há de ser
o primeiro a arvorar a sua bandeira, e esse povo será o mais poderoso entre os povos, pois
tal é a vontade de Deus.
Massillon [lê-se: “Massiõn”]
(Mensagem recebida na Sociedade Espírita de Bordéus pelo médium
Sr. Sabò e publicada na Revista Espírita de fevereiro de 1861)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: PREPARAÇÃO PARA O RETORNO À VIDA
CORPORAL. UNIÃO DA ALMA E DO CORPO. ABORTO
MÃEZINHA... NÃO ME MATES NOVAMENTE...
Lutei, trabalhei, empenhei-me para conseguir a autorização para renascer; e tu te
comprometeste comigo; comigo e com Deus...
Quanto me alegrei no dia em que tu, em espírito, ao lado de papai, aceitaste receberme na intimidade de teu lar. Ansiava esquecer, desejava um novo corpo que me
possibilitasse resgatar meus erros do passado. Planejava um futuro de luz. Em verdade,
minha vida estaria marcada por provas e testemunhos redentores. Contudo, preparei-me
confiado no teu amor. E, no momento que mais necessitava de ti, me assassinaste...
Por que, mãezinha? Por quê?
Quando me sentiste no santuário do teu ventre, trocaste de conduta e começaste a
torturar-me. Teus pensamentos de revolta que ninguém ouvia, retumbavam em meus ouvidos
incipientes, como gritos dilaceradores que me afligiam enormemente. Os cigarros que
fumavas me intoxicavam muitas vezes. Teu nervosismo, fruto de tua inconformação, me
resultavam em verdadeiras chicotadas.
Quando decidiste abortar, ocorreu uma luta tremenda: tu querendo expulsar-me de
teu ventre; e eu lutando por permanecer. Por que fechaste os ouvidos à voz da consciência
que te pedia compaixão e serenidade...
Por que anestesiaste os sentimentos, ao ponto de esqueceres que eu trazia um
universo de bênçãos e de alegria para ti? Haveria de ser um filho obediente e amoroso.
Trazia meios que iam amparar-te nos últimos anos de tua presença na Terra. Todavia,
tu não quiseste.
Olha as consequências: eu atormentado por não poder nascer, e tu enferma, triste e
intranquila. Tua mente castigada pela aflição e teus sonhos povoados de pesadelos.
Por que mãezinha, por que não me deixaste renascer?
"É cedo, ainda", pensaste. "Quero gozar a vida, passear, divertir-me, viajar. Os
filhos, só depois".
Todavia, nenhum filho chega no momento inadequado. As leis da vida são sábias e
ninguém nasce por acaso.
Porém, pelo grande amor que te tenho, estou pedindo para ti a misericórdia de Deus.
Até me atrevi a interceder para que alcances a bênção do reequilíbrio, para que, em futuro
próximo, estejamos juntos, eu em teu ventre e tu, como sempre, em meu coração; eu
alimentando-me de tua vitalidade e tu fortalecendo-te na grandeza de meus mais puros
sentimentos.

Mãezinha, por favor, não repitas teu ato premeditado. Quando sentires novamente
alguém batendo na porta do teu coração, serei eu, o filho rejeitado, que voltou para viver e
ajudar-te a ser feliz.
MÃEZINHA, NÃO TE ESQUEÇAS DE MIM, NÃO ME ABANDONES, NÃO ME
EXPULSES, NÃO ME MATES NOVAMENTE, NECESSITO RENASCER!
(Mensagem recebida na “Biblioteca Del Espíritu”, na Guatemala)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: INFLUÊNCIA DO ORGANISMO DURANTE
A VIDA CORPORAL. DEFICIÊNCIAS MENTAIS
TEU CÉREBRO
Teu cérebro é o espelho luminoso a refletir a beleza da Vida no aprimoramento e na
sublimação de teu mundo espiritual.
Filtro divino, por ele, sabe traduzir os cânticos da natureza, entendendo a glória do
firmamento que te espera e os tesouros da Terra que te alenta e aperfeiçoa.
Com ele, pesas a estrela, medes a distância dos astros, analisa a essência da luz,
aprecias a estrutura da flor...
Através dele, navegas no espaço e desces ao abismo oceânico.
Manejando-o, conjugas as forças e os elementos que te circundam, acendendo o
fulgor do progresso.
Aproveitando-o, redimiste os metais, ergueste o santuário doméstico e traçaste
caminhos múltiplos à solidariedade.
Não uses semelhante instrumento para ferir o próximo e oprimir-lhe a existência.
Deixa que a bondade e a compreensão, a fé e a harmonia se expressem por teu
pensamento, a fim de que o Sol do Amor resplenda em teu roteiro.
Guarda-o na humildade e no equilíbrio, na educação e no serviço, para que as energias
do Céu se exprimam na Terra por intermédio de tua vida.
Medita na responsabilidade de discernir e pensar.
A razão é a luz que nos distingue dos animais.
Saibamos, assim, levantá-la ao nível do conhecimento superior que já nos felicita o
destino, através da ação permanente e infatigável no bem, porque calcular exaltando o
egoísmo e o raciocínio em favor do crime é lançar sobre o espelho de nossa mente a lama
das trevas que nos compelirá amanhã a padecer idiotia e loucura, indispensáveis à nossa
limpeza para o dia da redenção.
Emmanuel
(Mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier e publicada no
livro “Taça de Luz”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: A INFÂNCIA E A IMPORTÂNCIA
DA EDUCAÇÃO ESPÍRITA INFANTO-JUVENIL
O HOMEM SERÁ O QUE DA SUA INFÂNCIA SE FAÇA
A criança incompreendida resulta no jovem revoltado e este assume a posição de homem
traumatizado, violento. A criança desdenhada ressurge no adolescente inseguro, que modela a
personalidade do adulto infeliz. A criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo
fecundado, o adulto é a seara em produção.
Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Excetuam-se, é claro, os casos de
espíritos recalcitrantes, em recomeços difíceis, reacionários por atavismo pretérito às luzes da
educação. Mesmo em tais, os efeitos da salutar pedagogia educacional fazem-se valiosos. A
tarefa da educação, por isso mesmo, é de relevância, enquanto que a da evangelização é de
urgência salvadora. Quem instrui, oferece meios para que a mente alargue a compreensão das
coisas e entenda a vida. Quem educa, cria os valores éticos culturais para uma vivência nobre e
ditosa.
Quem evangeliza, liberta para a vida feliz.
Evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como benção de alta magnitude, cujo
resultado, ainda não se pode, realmente, aquilatar. A criança evangelizada torna-se jovem
digno, transformando-se em cidadão do amor, com expressiva bagagem de luz para toda a vida,
mesmo que se transitando em trevas exteriores. Ofertem-se pães, medicamento, agasalhos,
cuidados, instrução e educação à criança. Não se evangelizando hoje o ser que surge, periclitará
toda a segurança do edifício social e humano do futuro.
Impostergável, desse modo, o mistério preparatório das gerações novas, guiando-as para
Jesus, a fim de que se construa, desde agora, o reino de Deus, definitivamente, no mundo.
A infância é o período em que melhor se aprende, enquanto que na adolescência se
apreende.
Na idade adulta, mais facilmente se compreende, evitando-se o período em que o ancião
apenas repreende... "Deixai que venham a mim as criancinhas..." -- solicitou Jesus.
Tomemos dessa argila plástica, ainda não compreendida pelos erros atuais e modelemos
com as mãos do amor o homem integral do porvir. Evangelização espírita é sol nas almas,
clareando o mundo inteiro sob as constelações das estrelas dos céus, que são os bemaventurados do Senhor, empenhados em seu nome, pela transformação urgente da Terra, em
"mundo de regeneração" e paz.

Amélia Rodrigues
(Mensagem psicografada pelo médium Divaldo Franco e publicada no
livro “Terapêutica de emergência”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: ESQUECIMENTO DO PASSADO
DURANTE A ENCARNAÇÃO
ESQUECIMENTO
Não te rebeles contra o esquecimento em que te mergulhas, na experiência da Terra,
e aprende a valorizar o minuto para materializar o bem, assim como o tecelão aproveita o
fio para fazer a própria vestidura.
Sob a neblina da carne, reencontramo-nos pontualmente uns com os outros para
corrigir e sublimar.
A consanguinidade, por isso mesmo, quase sempre é o bendito santuário do reajuste.
Aí dentro, nos altares invisíveis do coração, é possível desculpar sempre, ajudar sem
repouso e repetir suaves lições de humildade, a fim de que nossa alma se desenfaixe de
pesados compromissos com as sombras.
Não te preocupes se a memória anestesiada pela Misericórdia Divina se revela
incapaz de reconhecer os adversários e as afeições de ontem.
Em ti mesmo, por tuas tendências e princípios, sabes quem fostes. E, em teu lar,
pelos conflitos e necessidades que a experiência doméstica te apresenta, sabes o que
deves.
Somos ainda o reflexo do que somos.
Obtemos do mundo o que merecemos.
Desse modo, saibamos retificar o passado, com a observância do bem, nas horas do
presente, e o porvir responder-nos-á com a seara de amor e luz, paz e alegria que nos
propomos alcançar.
A luta terrestre é campo imenso, em cuja superfície podemos projetar as sementes
da bondade, todos os dias.
Comecemos, porém, pelo canteiro de casa.
Nossos pais e nossos filhos, o esposo e a esposa, o irmão e o amigo são leiras de
espiritualidade, esperando por nossas demonstrações de concurso fraterno.
Não olvides a aplicação dos ensinamentos de Jesus, por onde segues, e o
esquecimento transitório da vida física surgir-te-á como sendo a ponte bendita de acesso à
sublimação integral.
Emmanuel
(Mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier e publicada no
livro “Mãos marcadas”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: “NINGUÉM PODE VER O REINO
DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO”
NA ESFERA DO REAJUSTE
“Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo”
– Jesus (JOÃO, 3:7)
Empeços e provações serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje.
Diligenciemos, porém, com a reencarnação a retificar os erros e a ressarcir os
débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho,
amanhã...
A questão intrincada que te apoquenta agora, quase sempre, é o problema que
abandonaste sem solução entre os amigos que, em outro tempo, se rendiam, confiantes, ao
teu arbítrio.
O parente complicado que julgas carregar, por espírito de heroísmo, via de regra, é a
mesma criatura que, em outra época, arrojaste ao desespero e à perturbação.
Ideais nobilitantes pelos quais toleras agressões e zombarias, considerando-te
incompreendido seareiro do progresso, em muitas ocasiões, são aqueles mesmos princípios
que outrora espezinhaste, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se
associavam.
Calúnias que arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude pela paciência que
evidencias, habitualmente nada mais são que o retorno das injúrias que assacaste, noutras
eras, contra irmãos indefesos.
Falhas do passado procuram-te responsável, no corpo, na família, na sociedade ou na
profissão, pedindo-te reajuste.
“Necessário vos é nascer de novo” – disse-nos Jesus.
Bendizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender, de novo,
com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo.
Emmanuel
(Mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier e publicada no
livro “Palavras da vida eterna”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: O SONO E OS SONHOS. VISITAS ESPIRITUAIS
ENTRE VIVOS. TRANSMISSÃO DO PENSAMENTO
O SONO
Pobres homens! Como conheceis pouco os mais ordinários fenômenos que fazem vossa
vida! Acreditais ser bastante sábios, julgais possuir uma vasta erudição e, a estas simples
perguntas de todas as crianças: “O que fazemos quando dormimos? o que são os sonhos?”,
ficais mudos. Não tenho a pretensão de vos fazer compreender o que vou explicar,
porquanto há coisas para as quais vosso Espírito não pode, ainda, submeter-se, por não
admitir senão o que compreende.
O sono liberta inteiramente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos
momentaneamente no estado em que nos encontraremos, de maneira definitiva, após a
morte. Os Espíritos que cedo se desprenderam da matéria por ocasião da morte tiveram
sono inteligente; quando dormem, se reúnem à companhia de outros seres superiores a eles:
viajam, conversam e com eles se instruem.
Trabalham até em obras que, ao morrer, acham concluídas. Isso nos deve ensinar uma
vez mais a não temer a morte, visto que, conforme a palavra de um santo, morreis
diariamente.
Isto quanto aos Espíritos elevados; para a massa dos homens, porém, que com a
morte devem ficar longas horas nessa perturbação, nessa incerteza da qual falaram, ou irão
para mundos inferiores à Terra, onde os chamam antigas afeições, ou talvez buscarão
prazeres mais deprimentes ainda do que os daqui; vão aprender doutrinas ainda mais vis,
mais ignóbeis e mais nocivas do que as professadas em vosso meio. E o que faz a simpatia na
Terra outra coisa não é senão o fato de nos sentirmos, ao despertar, aproximados pelo
coração daqueles com quem acabamos de passar oito ou nove horas de felicidade ou de
prazer. O que também explica essas antipatias invencíveis é que sabemos, no fundo do
coração, que essas criaturas têm uma outra consciência, diferente da nossa, pois as
conhecemos sem jamais as termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença,
pois que não intentamos fazer novos amigos, quando sabemos que há outros que nos amam e
nos querem bem. Numa palavra, o sono influi em vossas vidas muito mais do que pensais.
Por efeito do sono os Espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo
dos Espíritos, e é isso que faz com que os Espíritos superiores consintam, sem muita
repulsa, em reencarnar entre vós. Quis Deus que durante seu contato com o vício eles
viessem retemperar-se na fonte do bem, a fim de eles mesmos não falirem, logo eles que
vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para os amigos do céu; é a
recreação após o trabalho, à espera da grande libertação, a libertação final que os deve
reconduzir ao seu verdadeiro ambiente.

O sonho é a lembrança do que viu o vosso Espírito durante o sono, mas notai que nem
sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes ou de tudo o que vistes;
não é vossa alma em todo o seu desdobramento; muitas vezes não é senão a lembrança da
perturbação que acompanha vossa partida ou chegada, a que se junta a recordação daquilo
que fizestes ou que vos preocupa no estado de vigília; sem isso, como explicaríeis esses
sonhos absurdos, que tanto têm os mais sábios quanto os mais simples? Os Espíritos maus
também se servem dos sonhos para atormentar as almas frágeis e pusilânimes.
Aliás, em breve vereis desenvolver-se uma nova espécie de sonhos, tão antiga quanto
a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas
judeus e de alguns profetas indianos: esse sonho é a lembrança da alma inteiramente
desprendida do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que vos falava há pouco.
Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, dentre aqueles de que vos
recordais, sem o que entrareis em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé.
(Mensagem publicada na Revista Espírita de dezembro de 1858)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: COMA E MORTE APARENTE
EXPIAÇÃO
Enterro de outro corpo. Abrindo a campa fria,
Ocorreu a imprevista exumação... O achado
Do cadáver de borco, horrível, macerado,
No pavor da aflição, recordando a agonia...
Torva interrogação pairou, rude e sombria:
– Fora enterrado vivo o inditoso finado?...
Mas, no Espaço, o problema era já superado:
Caso triste e invulgar de catalepsia...
Alguém pagou à Lei o ceitil derradeiro,
No sofrimento atroz dos minutos da morte,
De um crime feito atrás quando fora coveiro.
E a alma foi demandando as esferas da Altura,
Exultante de amor, resplandecente e forte,
Mais livre e mais feliz, mais serena e mais pura!...
(Mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier e publicada no
livro “Antologia dos Imortais”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: SONAMBULISMO. ÊXTASE. SEGUNDA VISTA
TRANSFORMAÇÃO
Suspirando pelo domínio do espaço embriaga-se o homem, prelibando a contemplação
dos reinos multifários da natureza cósmica, e, muitas vezes, fascinado pelas grandes
promessas religiosas, antecipa-se ao julgamento da Humanidade, mentalizando cataclismos
de variada expressão, com os quais cessaria a Divina Providência de reformar-nos a
oportunidade de trabalho e progresso, burilamento e purificação sobre a Terra.
Entretanto, lembra-te de que para os milhares de consciências que hoje partiram ao
encontro da grande renovação pelos braços da morte, todo o painel da existência sofreu
modificação visceral e profunda...
Há revelações e surpresas todos os dias para quantos se veem inelutavelmente
chamados à definitiva transformação...
E, cada viajor constrangido à alteração dessa espécie, caminha segundo as suas
próprias afinidades e preferências para a esfera que lhe corresponde aos desejos.
Não olvides que além da carne, em cuja protetora vestimenta agora estagias, outros
círculos aguardam-te o cérebro e o coração.
Qual ocorre na experiência terrestre, em que diversos setores de atividade se
entrosam no espaço de que dispomos, além do túmulo, os delinquentes fazem a flagelação da
penitenciária infeliz, os viciados constroem o cortiço da treva adequado à loucura em que
respiram, os trabalhadores fiéis ao bem sustentam a oficina da caridade o túnel de
esperança entre a dúvida humana e a certeza Divina.
Não vale desse modo, desertar do amor para o êxtase inútil, na previsão ociosa de
paisagens e acontecimentos que surgirão, compulsórios, para quem se liberta e sim a
educação constante de nossas próprias almas no estudo infatigável e no amor sem limites,
porque o mundo que em verdade nos alçara ao Céu Pleno será o mundo de nós mesmos,
quando puro e sem sombra, conseguir retratar a Grandeza Celeste.
Emmanuel
(Mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier e publicada no
livro “Refúgio”)

