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DECISÃO

RECANTO DA POESIA
Alma querida, escuta;
Jamais estarás só. Se a alma periga
Tu tens a linfa pura e benfazeja
Da fé profunda que em ti viceja
E fluirá cicatrizante e amiga
Lembra que o amor redime e cura o pranto
E que o perdão liberta e engrandece
O meigo coração que em dor fenece
Por tanta crueldade e desencanto
Não estás só! O Cristo também vela
E quando oras fervorosamente
Ele acalma e conforta tua mente
Na compaixão do olhar que te desvela ...
Alma querida, liberta, perdoa
O conforto da paz tão desejada
Atenuará a dor que dilacera
Em teu angustiante desespero
Tu ouvirás a voz meiga do Cristo
A te dizer: - “Estou aqui” - “Espera”!

Maria Dolores
(Mensagem psicográfica recebida em 21/01/2010
na reunião de
quinta-feira do
Centro Espírita
Cristófilos)

Reclamas cheio de razão dos problemas políticoeconômicos que sacodem a vida em que reentras e
culpas com facilidade os que lhes são os aparentes
vetores.
Argumentas fortemente contra os vícios que assolam, tais quais males endêmicos, as relações humanas, da vida íntima familiar à diplomacia internacional.
Tens soluções simples e óbvias para todas as situações e coloca-as com veemência, julgando-te,
de quando em vez, uma espécie de escolhido por
vislumbrá-las.
Te esqueces, entretanto, de que as boas idéias,
vindas da inspiração dos Espíritos em nome de Deus,
nunca faltaram nem a teus pais nem aos que condenas como maus.
Eles um dia foram como tu: cheios de pensamentos revolucionários mas com mãos em que só funcionavam os dedos em riste, incapazes de realizar,
e que se enferrujaram com o tempo.
Retornaste, alma inquieta, para assumires, desde
já, teus comprometimentos negligenciados ontem,
quando já te conhecíamos.
Não alegues falta de tempo, pois que Jesus não te
pede mais do que um minuto a cada ano, desde que
seja cumprido conforme prometeste.
Não te desculpes mais, chega! As escusas não te
servem de mais nada, já as usaste além da conta. É
hora de trabalho e para isso queremos contar contigo.
O mundo sempre terá espaço para tuas especulações, mas o Reino dos Céus, que te convoca, a
teu pedido, necessita agora teu compromisso real.
Hoje.
E tu, o que decides?

Amélia.

(Mensagem psicográfica recebida em 08/08/2009
na reunião de sábado do Centro Espírita Cristófilos)
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PINGA-FOGO

As perguntas a seguir foram elaboradas durante o Estudo Sistemático
de O Livro dos Espíritos e foram submetidas a dois Centros Espíritas,
com médiuns distintos, que não se conhecem ou se comunicam. As
primeiras respostas foram obtidas pela psicofonia na Instituição Espírita A e as segundas pela psicografia na Casa Espírita B. As colocações dos Espíritos devem ser encaradas como opiniões pessoais e
não como verdades doutrinárias, mesmo com a convergência local
apresentada. O assunto é: gravidez.
1. Durante a gestação o Espírito
fica ligado à mãe de uma forma
que o impeça a ir a outros locais?
Ele fica grudado à mãe?
A: “A partir de uma fase sim, principalmente após o desenvolvimento
dos sistemas coronariano e nervoso.
Antes disso ele obra livremente e estará junto à mãe se desejar, embora
receba dela, constantemente, influxos fluídicos dos quais ele não pode
se livrar, sendo
estes benéficos ou
deletérios. Ele poderá opor barreira
a esses fluidos,
mas não se livrará
da atmosfera deles. A ligação de
um filho com uma
mãe é muito mais
profunda do que
um mero cordão
umbilical.
Para
nós, por exemplo, em alguns casos
temos até dificuldade para distinguirmos os dois perispíritos.”
B: “Dependerá do grau evolutivo
do espírito. Em sua grande maioria,
há ligação estreita entre mãe e feto,
que aumenta com o progredir da gestação. Os mais materializados já se
posicionam dentro do útero receosos
de qualquer mudança e, ao mesmo
tempo, se sentem bem por se sentirem num ambiente desejável e conhecido.”
2. Um Espírito Superior pode permanecer mais tempo fora do feto
do que um Espírito menos evoluído? O período de perturbação é
menor de que para nós, que somos

mais materializados?
A: “Parece-me que a pergunta engloba dois assuntos correlatos. A força,
se é que podemos assim dizer, com
que o corpo ‘prende’ o Espírito é uma
condição quase que integralmente
orgânica. Dependendo da interação
entre os materiais físicos genéticos
há uma ligação mais profunda mais
precoce ou mais tardiamente com
o Espírito reencarnante, da mesma
forma que uma
criança fala mais
cedo que outra,
que uma anda
antes de outra,
etc., dependendo
de contingências
orgânicas. Similarmente, a atração energética do
reencarnante varia
derivadamente do
código genético
daquela criança. Isso é irremediável.
Não importa ou não depende do grau
de evolução do Espírito. Entretanto,
para a mesma força atrativa, um Espírito mais superior mantém por mais
tempo a sua lucidez espiritual. Então
nós, que observamos do lado dos Espíritos, verificamos que quando os
Espíritos mais superiores reencarnam, eles permanecem lúcidos por
mais tempo até mergulharem completamente na carne, só que isso depende muito mais da sua capacidade
de ficar lúcido sendo atraído do que
da atração em si, que é física.”
B: “Dependerá de seu livre arbítrio e
poderá exercê-lo conforme o grau de
vontade e necessidade do momento.”
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PALAVRA

AMIGA

Meus queridos,
Estou aqui para tentar
trazer para vocês um consolo.
Talvez isso seja difícil,
mas para Jesus não é. Portanto, estou tentando transmitir bastante paz para esses corações tão sofridos.
Há dias que estava querendo falar-lhes, mas, às vezes, as circunstâncias não
ajudavam. Mas, graças a
Deus, aqui estou.
Amigos, tenham fé que
tudo isso irá acabar. Tenham
forças que a tempestade irá
passar e o sol voltará a brilhar e, então, os lábios voltarão a sorrir, os olhos virão
a brilhar, porque nessa vida
tudo passa.
Tem dia que estamos infelizes e temos que ter fé, porque se a felicidade passa, a
angústia também passará.
Escutem, amo vocês porque estão em meu coração.
Vou ajudá-los, tenham certeza. Fiquem firmes!
Espero ter entrado em
seus corações, porque vocês estão no meu. E vocês
vencerão, pelo poder de Jesus!
Um grande abraço deste
amigo.
(Mensagem psicográfica recebida
em 03/04/2010 na reunião de sábado
do Centro Espírita Cristófilos)

A juventude espírita numa
Casa é a pérola da ostra, o
diamante da jóia.
Antonio de Oliveira
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