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RECANTO DA POESIA
Caminheiros do Infinito
Caminheiros do infinito
Desde os primórdios das eras,
Vindos de outras esferas,
Nos rumos da evolução...

Afetos nos acompanham
Na caminhada da alma,
Trazendo conforto e calma,
Superando provações...

Entre pedras e tropeços,
No livre arbítrio enredados,
Nos erros multiplicados,
Cavamos a danação...

E que alegria sentimos
Reconhecendo na vida
Uma pessoa querida
De outras encarnações!

Cultivamos inimigos
Tornando-nos devedores,
Num egoísmo de horrores,
Tecendo teias de dor...

Almas gêmeas, protetoras,
Inúmeras, benfeitoras,
Saldo de afetos antigos
Cultivados com emoção...

E enquanto caminhamos,
Por entre o carma inaudito,
Soltamos enfim um grito,
Buscando um pouco de amor.

Seja na Terra ou no Espaço,
O amor amplia o seu laço,
Unindo o mundo num abraço
Primórdios da redenção!

A princípio, amor humano,
Carnal, possessivo, insano,
Porém, os séculos passam,
Trazendo neles o bem...

Caminheiros do Infinito!...
Com Deus, Cristo e caridade,
Almas gêmeas, de verdade,
Seremos todos enfim...

Os inimigos de outrora,
Tocados por nova aurora,
Compreendem que já é hora
E nos perdoam também...

Na Terra regenerada,
Pelo amor alcandorada,
Juntos vamos na escalada
Desses caminhos sem fim!...

(Mensagem psicográfica recebida em 03/11/2008 na
reunião de quinta-feira do Centro Espírita Cristófilos.
Autor desconhecido)

Paz em Cristo!
Breve será a nossa mensagem.
Que Jesus a todos envolva em paz
e serenidade.
Prossiga no estudo da Doutrina
bem-amada. No seu tríplice aspecto,
encontraremos as soluções de que a
humanidade necessita para vencer
mais um degrau.
Na ciência espírita, a resposta nos
surge, fazendo compreender que as
distâncias entre os ditos dois planos
da vida não existem significativamente.
Na filosofia, encontraremos a reflexão para que a nossa trajetória se
transforme.
E na religião, está Jesus abrindonos, com amor, um caminho para o
entendimento da vida, mostrandonos que, do átomo ao arcanjo, Deus
é o Pai que a todos nos ampara e nos
une na solidariedade da sua criação.
Muita paz a todos.
Um amigo desta Casa
(Mensagem psicográfica recebida em
12/11/2006 durante o Conclave sobre Reuniões Mediúnicas promovido pelo
Centro Espírita Cristófilos)

"Evangelizar é conversar com naturalidade e simplicidade e é expor, sem medo e sem dúvidas, os princípios da Doutrina Espírita às crianças. Que a singeleza do Espiritismo possa renascer nos olhos e nas
mãos desses pequenos e, para isso, meus amigos, todos vocês são convidados a obrar."
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P I N G A - F O G O PALAVRA
As perguntas a seguir foram elaboradas durante o Estudo Sistemático de O Livro dos Espíritos e submetidas a dois Centros Espíritas,
com médiuns que não se conhecem nem se comunicam. As primeiras
respostas foram obtidas pela psicofonia na Instituição Espírita A e
as segundas, pela psicografia na Casa Espírita B. As observações dos
Espíritos devem ser encaradas como opiniões pessoais e não como
verdades doutrinárias, mesmo com a convergência local apresentada.
O assunto é: Espíritos reencarnantes.
1. Que tipo de Espírito anima corpos de crianças anencéfalas?
A: “Grande parte dessas crianças
não possui Espíritos ligados aos seus
corpos; em outros casos, há o que se
pode chamar de uma ‘reencarnação
exterior ao corpo’. O que seria isso?
Há uma ligação energética do perispírito, sustentada magneticamente por
nós, mas que não corresponde, digamos, completamente, a uma reencarnação, já que o cérebro é o órgão do
corpo fisco responsável pela ligação
efetiva do Espírito com o corpo. Na
ausência desse cérebro, essa conexão
obedece a objetivos muito específicos, como, por exemplo: despertar de
Espíritos, provas
para o pai, para a
mãe, etc., sem representar, em nenhum dos casos, a
chamada ‘reencarnação completa’.”
B: “Esses corpos
poderão ter a eles
fixados Espíritos que estarão necessitados de cumprir, no ambiente
terreno, junto à mãe ou ao ambiente
material, tarefas pertinentes às suas
necessidades de progresso. São Espíritos magneticamente unidos à mãe
ou à situação terrena pela atração e
que obedecerão às leis materiais e
ficarão à mercê delas, sendo mal formados e podendo não vingar na própria existência, tendo, portanto, o seu
objeto de desejo obstruído. Assim, a
Lei se cumpre de alguma forma: quer
pela determinação divina, quer pelas
condições terrenas materiais propícias ao ambiente em que se vive.
Obviamente, são possibilidades que
são sempre analisadas e que ocorrem

com a permissão de Deus.”
2. No caso de gêmeos univitelinos,
os perispíritos dos dois Espíritos
se ligam imediatamente à célula
fecundada única ou se liga cada
perispírito a uma célula depois da
primeira divisão?
A: “Um deles se liga na concepção e,
de acordo com o planejamento prévio, depois da primeira mitose celular, o outro se liga. É como se fossem dois perispíritos muito próximos
um ao outro, e que em cada uma das
pontas há uma capacidade de ligação
com um Espírito. O primeiro se liga.
Ele mesmo, então, sob a influência
do segundo provoca a mitose. A partir do momento
em que esta está
completa o segundo se liga.”
B: “Também dependerá de alguns
aspectos e variantes, mas, via de
regra, obedecerá
às mesmas condições de qualquer
outro processo reencarnatório na Terra e conforme o grau de evolução dos
Espíritos reencarnantes.”
3. No caso da reportagem apresentada na televisão, uma menina, na
Índia, nasceu com duas cabeças e
as duas bocas funcionando separadamente. O que seria isso? O mesmo caso dos gêmeos?
A: “São dois Espíritos que, na hora de
planejarem a sua divisão, ficaram escravizados à grande ligação que têm
os seus perispíritos e essa conexão
profunda não permitiu que houvesse
uma separação orgânica completa.”
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“A união dos dois lados da
tarefa tem que ser forte. O
Evangelho de Jesus é roteiro de salvação. O triunfo do
Bem necessita do trabalho
honesto e leal dos mais humildes servidores da seara.
Débitos pesados serão ressarcidos, condicionados ao
proceder de cada um. Que
cada qual, portanto, se examine em seu íntimo e encontre nele os seus pontos fracos
para que possam ter elementos de combater no bom combate.
Não bastam as condições
palpáveis de mediunidade
se ela não tiver o embasamento das leis divinas corretamente interpretadas pelo
Evangelho do Mestre Maior.
Só assim a teremos se exteriorizando para a finalidade
proposta, que é a caridade,
começando por aquela com
o próprio médium - sempre
ele é o mais necessitado de
caminhar com mais determinação.
Urge o tempo. Que ele não
seja desperdiçado!
Unam-se, amigos queridos, apertem os elos dessa
corrente que irá fortalecer
não só a Casa, mas cada um.
Desprezem picuinhas e
julgamentos e enredem-se
nas teias do amor, para que
reúnam em vocês as mesmas
condições psíquicas de abrigar a luz que jorra do mais
Alto.”
(Mensagem psicográfica recebida
em 30/10/2009 na reunião de quintafeira do Centro Espírita Cristófilos)

compreende e
“viveSó oquem
Espiritismo torna-se
capaz de vivificá-lo
”
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