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MENSAGEM INICIAL – TEMA EXTRA: COMO FUNCIONA A CASA ESPÍRITA?
MÃOS À OBRA
“Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina,
tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação”.
Paulo. (I Cor., 14:26).
A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe
escreveu a observação aqui transcrita.
O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do
Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos
agrupamentos cristãos, formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do
Evangelho.
Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores, por novidades em
fenomenologia e revelação.
Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns
adestrados.
Por quê?
Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos
companheiros.
Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita a frequência
mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de
alguns poucos.
Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que
é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete.
Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera
superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a
vida e elevar-se.
Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de
interpretar de que já sois detentores e colocai mãos à obra do bem e da luz, no
aperfeiçoamento indispensável.
Emmanuel
(Mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier e publicada no
livro ”Educandário de Luz”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: MISSÕES E OCUPAÇÕES DOS ESPÍRITOS
PROVAS TERRESTRES DOS HOMENS EM MISSÃO
É preciso, meus filhos, que o sangue depure a Terra; terrível luta, ainda mais horrível
pelo esplendor da civilização em cujo meio ela rebenta. Que, Senhor! quando tudo se
prepara para apertar os laços dos povos de um extremo a outro do mundo! quando na aurora
da fraternidade material se veem as linhas de demarcação de raças, costumes e linguagem
tenderem para a unidade, chega a guerra com seu cortejo de ruínas, de incêndios, de
profundas divisões, de ódios religiosos. Sim, tudo isto porque nada em nosso progresso foi
segundo o Espírito de Deus; porque vossos laços não foram apertados nem pela bondade,
nem pela lealdade, mas apenas pelo interesse; porque não é a verdadeira caridade que impõe
silêncio aos ódios religiosos, mas a indiferença; porque as barreiras não foram diminuídas
em vossas fronteiras pelo amor de todos, mas pelos cálculos mercantis; enfim, porque as
vistas são humanas e instintivas, e não espirituais e caridosas; porque os governantes só
buscam os seus proveitos, e cada um, entre os povos, faz outro tanto.
Sublime desinteresse de Jesus e de seus apóstolos, onde estás? – Ficais tristes,
meus filhos, quando algumas vezes pensais na rude missão desses Espíritos sublimes, que
vêm levantar a coragem da Humanidade e morrer na tarefa, depois de ter esvaziado o
cálice amargo das ingratidões humanas. Gemeis por ver que o Senhor, que os enviou, parece
abandoná-los no momento em que sua proteção parece mais necessária. Não vos falaram das
provas que sofrem os Espíritos elevados no momento de transpor um degrau mais alto na
iniciativa espiritual? Não vos disseram que cada grau da hierarquia celeste se compra pelo
mérito, pelo devotamento, como entre vós, no exército, pelo sangue derramado e pelos
serviços prestados? Pois bem! é o caso em que se encontram os Messias nesta terra de
dores; são sustentados enquanto dura sua obra humanitária, enquanto trabalham pelo
homem e para Deus, mas, quando só eles estão em jogo, quando sua prova se torna
individual, o socorro visível se afasta, a luta se mostra áspera e rude quando o homem deve
sofrê-la.
Eis a explicação desse aparente abandono, que vos aflige na vida dos missionários de
todos os graus de vossa Humanidade. Não penseis que Deus abandone jamais a sua criatura
por capricho ou impotência; não, mas no interesse de seu adiantamento ele a deixa às suas
próprias forças, ao completo emprego de seu livre-arbítrio.

Cura d’Ars [lê-se: “Cura Dárs”]
(Mensagem psicografada pela médium Sra. M e publicada na Revista
Espírita de maio de 1867)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: “HONRAI VOSSO PAI E VOSSA MÃE”
MISSÃO DA MULHER
Cada dia os acontecimentos da vida vos trazem ensinamentos susceptíveis de vos
servir de exemplo e, contudo, passais sem os compreender, sem tirar uma dedução útil das
circunstâncias que os provocaram. Entretanto, nesta união íntima da Terra e do espaço, dos
Espíritos livres e dos Espíritos cativos, ligados à realização de sua tarefa, há desses
exemplos, cuja lembrança deve perpetuar-se entre vós: é a paz proposta na guerra. Uma
mulher, cuja posição social atrai todos os olhares, vai-se, humilde irmã de caridade, levar a
todos a consolação de sua palavra, a afeição de seu coração, a carícia de seus olhos. Ela é
imperatriz; sobre sua fronte brilha a coroa de diamantes, mas ela esquece a sua posição,
esquece o perigo para acorrer ao meio do sofrimento e dizer a todos: “Consolai-vos; eis-me
aqui! Não sofrais mais: eu vos falo; não vos inquieteis: eu tomarei conta de vossos órfãos!...”
O perigo é iminente, o contágio está no ar e, contudo, ela passa, calma e radiosa, em meio a
estes leitos, onde jaz a dor. Nada calculou, nada temeu, foi aonde a chamava o coração,
como a brisa vai refrescar as flores murchas e endireitar suas frágeis hastes.
Este exemplo de devotamento e de abnegação, quando os esplendores da vida
deveriam engendrar o orgulho e o egoísmo, por certo é um estimulante para as mulheres
que sentem vibrar em si essa delicadeza de sentimento que Deus lhes deu para cumprir sua
tarefa; porque elas estão encarregadas principalmente de espalhar a consolação e,
sobretudo, a conciliação. Não têm a graça e o sorriso, o encanto da voz e a doçura da alma?
É a elas que Deus confia os primeiros passos de seus filhos; ele as escolheu como as
nutrizes das meigas criaturas que vão nascer.
Este Espírito rebelde e orgulhoso, cuja existência será uma luta constante contra a
desgraça, não lhes vem pedir que lhe inculque ideias diferentes das que traz ao nascer? É
para elas que estende suas mãozinhas; sua voz, outrora rude, e seus acentos, que vibravam
como o cobre, se abrandarão como um doce eco, quando disser: mamãe.
É a mulher que ele implora, esse doce querubim, que vem aprender a ler no livro da
Ciência; é para lhe agradar que fará todos os esforços para se instruir e tornar-se útil à
Humanidade. – É ainda para ela que ele estende as mãos, esse jovem que se transviou na
estrada e quer voltar ao bem; não ousaria implorar a seu pai, cuja cólera receia, mas sua
mãe, tão doce e tão generosa, não terá para ele senão esquecimento e perdão.
Não são elas as flores animadas da vida, os devotamentos inalteráveis, essas almas
que Deus criou mulheres? Atraem e encantam. Chamam-nas a tentação, mas deviam chamálas a lembrança, porque sua imagem fica gravada em caracteres indeléveis no coração de
seus filhos, quando não mais existem; não é no presente que são apreciadas, mas no
passado, quando a morte as restituiu a Deus. – Então seus filhos as buscam no espaço, como

o marinheiro busca a estrela que o deve conduzir ao porto. Elas são a esfera de atração, a
bússola do Espírito que ficou na Terra e que espera encontrá-las no céu. São ainda a mão
que conduz e sustenta, a alma que inspira e a voz que perdoa; e, assim como foram o anjo do
lar terreno, elas se tornam o anjo consolador que ensina a orar.
Oh! vós que tendes sido oprimidas na Terra, mulheres que sois tidas como escravas
do homem, porque vos submetestes à sua dominação, vosso reino não é deste mundo!
Contentai-vos, pois, com a sorte que vos está reservada; continuai vossa tarefa; ficai como
medianeiras entre o homem e Deus, e compreendei bem a influência de vossa intervenção. –
Este é um Espírito ardente, impetuoso; o sangue lhe ferve nas veias; vai se exaltar, será
injusto; mas Deus pôs a doçura em vossos olhos, a carícia em vossa voz; olhai-o, falai-lhe: a
cólera se apaziguará e a injustiça será afastada. Talvez tenhais sofrido, mas tereis
poupado uma falta ao vosso companheiro de jornada e vossa tarefa foi cumprida. Aquele
ainda é infeliz, sofre, a fortuna o abandona, julga-se um pária!... Mas aí há um devotamento
à prova, uma abnegação constante para levantar esse moral abatido, para restituir a esse
Espírito a esperança que o havia abandonado.
Mulheres, sois as companheiras inseparáveis do homem; com ele formais uma cadeia
indissolúvel que a desgraça não pode romper, que a ingratidão não deve manchar, e não
poderia quebrar-se, porque o próprio Deus a formou e, embora às vezes tenhais na alma
essas preocupações sombrias, que acompanham a luta, contudo rejubilai-vos, porque nesse
imenso trabalho de harmonia terrestre, Deus vos deu a mais bela parte.
Coragem, pois! Ó vós que viveis humildemente, trabalhando pela vossa melhora íntima,
Deus vos sorri, porque vos deu essa amenidade que caracteriza a mulher; sejam
imperatrizes, irmãs de caridade, humildes trabalhadoras ou doces mães de família, estão
todas envolvidas na mesma bandeira, e trazem escrito na fronte e no coração estas duas
palavras mágicas, que enchem a eternidade: Amor e Caridade.

Cárita
(Mensagem psicografada no Grupo da Sra. Ducard [lê-se: “Ducár”]
pela médium Sra. B e publicada na Revista Espírita de abril de 1867)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: O HOMEM E OS REINOS DA NATUREZA
O HOMEM
O homem é um misto de grandeza e de miséria, de ciência e de ignorância. É, na
Terra, o verdadeiro representante de Deus, porquanto sua vasta inteligência abrange o
Universo; soube descobrir uma parte dos segredos da Natureza; sabe servir-se dos
elementos; percorre distâncias imensas por meio do vapor; pode conversar com o seu
semelhante de um antípoda ao outro, pela eletricidade, que sabe dirigir; seu gênio é imenso;
quando depuser tudo isto aos pés da Divindade e lhe render homenagem, será quase igual a
Deus!
Mas como é pequeno e miserável, quando o orgulho se apossa de seu ser! Não vê a sua
miséria; vê apenas sua existência, esta vida, que não pode compreender, lhe ser arrebatada
algumas vezes instantaneamente, pela só vontade dessa Divindade que ele desconhece,
porquanto não pode defender-se contra ela; é preciso que se cumpra a sua sorte! Ele, que
tudo estudou, tudo analisou; ele, que conhece tão bem a marcha dos astros, conhece a força
criadora que faz germinar o grão de trigo que lançou à terra? Pode criar uma flor, mesmo a
mais simples e a mais modesta? Não; aí se detém seu poder. Deveria reconhecer, então, um
poder muito superior ao seu; a humildade deveria apossar-se de seu coração e, admirando
as obras de Deus, praticaria um ato de adoração.

Santa Teresa
(Mensagem psicografada pela médium Srta. Huet [lê-se: “Ruê”] e
publicada na Revista Espírita de novembro de 1860)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA EXTRA: O LIVRO “EVANGELHO SEGUNDO
O ESPIRITISMO”: HISTÓRICO, ESTRUTURA, OBJETIVO
IMITAÇÃO DO EVANGELHO
NOTA — Eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando.
Conservara-lhe de tal modo em segredo o título, que o editor, Sr. Didier, só o conheceu
quando da impressão. Esse título foi, a princípio: Imitação do Evangelho. Mais tarde, por
efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, mudeio para o de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas
comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do
médium.

Pergunta — Que pensais da nova obra em que trabalho neste momento?
Resposta — Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explanas

questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são
necessárias, como também a vida prática das nações haurirá dele instruções excelentes.
Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos
interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser
destruída; a terra e suas populações civilizadas estão prontas; já de há muito os teus
amigos de além-túmulo as arrotearam; lança, pois, a semente que te confiamos, porque é
tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da
penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu
guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos Espíritos que te são mais fiéis e em
cujo número digna-te de me incluir sempre.

Pergunta — Que dirá o clero?
Resposta — O clero gritará: heresia! porque verá que atacas decisivamente as penas

eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e o seu crédito. Gritará
tanto mais, quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos
Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um
novo caminho, no qual não poderá ele acompanhar-te. O anátema secreto se tornará oficial
e os espíritas serão repelidos, como o foram os judeus e os pagãos, pela Igreja Romana.
Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhes o número, em virtude dessa
espécie de perseguição, sobretudo com o qualificarem, os padres, de demoníaca uma
doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de Sol pela publicação mesma do teu
novo livro e dos que se seguirão.

Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é,
mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproximase a hora em que, à face do céu e da Terra, terás de proclamar que o Espiritismo é a única
tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao
te escolherem, os Espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé,
qual muro de aço, resistiria a todos os ataques.
Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada
que aceitaste, fica sabendo que foste feliz até ao presente, mas que é chegada a hora das
dificuldades. Sim, caro Mestre, prepara-se a grande batalha; o fanatismo e a intolerância,
exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com armas
envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei
que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas.
Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta sobretudo com a grande
alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular.
(Mensagem psicografada pelo médium Sr. d’A e publicada no livro
“Obras Póstumas”, de Allan Kardec)

