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RECANTO DA POESIA
Medita sempre, querida alma
Nos trabalhos espirituais
Mas trata os intercâmbios
Por fenômenos naturais

Se podes ver os Espíritos
Tua vista seja abençoada
Mas não esqueças os miseráveis
Que te pedem ação à estrada

Naturais não são vulgares
São chamadas muito sérias
A Terra é local de trabalho
Não uma Colônia de Férias

Se escutas os desencarnados
E isso te chama a atenção
Não olvides os que gritam
Nos caminhos da encarnação

Compreensível que os ruídos
Te despertem a visão
Mas busca, enquanto Espírito,
Sua real significação

Se interpretas os mentores
Cedendo tua fala ou tua mão
Sabe: Deus te chamou à Vida
Para cederes o coração

Andando por sobre as águas
Jesus também ensinou
No assombro dos que o viam
Ao ensino não se furtou

Mediunidade não é barulho
Nem holofote nem evidência
É luz do devedor pedinte
Dada a ti pela Providência

Da mesma forma reflete
Com toda a boa vontade
No fim sublime e profundo
Da tua mediunidade

Mediunidade não será glória
Será trabalho, dor e cruz
Mas se queres sair sorrindo
Sê médium com Jesus!

(Mensagem psicografada sábado, 01/12/2001, no CEC)

Caminha, médium, passo a passo e luta
Que a estrada é longa, é traiçoeira ...
A cada curva pára, olha, escuta
E busca sempre a trilha verdadeira ...
Nem sempre é fácil acertar na via
Que é segurança para a redenção;
Anda, tropeça, erra, vê, vigia
Mas fica firme em tua aspiração ...
Nada na vida é fácil; atenta, ainda
Que cada acerto é alegria infinda
Na busca interior da perfeição ...
E mesmo sendo a rota traiçoeira
Terás, ó médium, a tua vida inteira
Para acolher Jesus no coração

Maria Dolores
(Psicografia recebida quinta-feira, 02/03/2006, no CEC)
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HUMILDADE

Recebendo a luz da Doutrina Espírita, te situaste na condição de conhecer
a morte e a vida, melhorando-te.
Vez por outra, no entanto, julgas,
deslumbrado, saber o que ainda, em
verdade, ignoras. Nessas horas, alma
querida, te descolas da terra que te
serve tal qual balão perdido num céu
que ainda não te pertence.
Húmus é base. Para estares de pé, é
imperativo pensamento em cima e firmeza no chão.
Não te esqueças jamais de que o Mestre, descendo das Altas Esferas, pousou
sobre o solo para exemplificar que a humildade é o único caminho para ascenderes até aonde já desejas estar.
Amélia
(Psicografia recebida em 06/11/2010, na reunião
de prática mediúnica de sábado, no CEC)

Diamante aprisionado na gaiola, acalma-te!
Sabemos o quanto te questionas e duvidas porque
não podes ainda te ver
como és de fato.
Crê no que te dizem:
és luz cativa que precisa ser educada para iluminar caminhos.
Nasceste para brilhar e reluzirás, em breve,
maior do que jamais te imaginaste.
Porque dentro de ti está Deus a te convidar
a assumires, já, a condição de Seu herdeiro do
Universo.

Amélia

(Psicografia recebida em 20/11/2010, na reunião de prática mediúnica de sábado, no CEC)
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PINGA-FOGO

As perguntas a seguir foram elaboradas durante o Estudo Sistemático de O Livro dos Espíritos e submetida 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: viagens e desencarnação fora da Terra.

1. Uma pergunta hipotética: se
eu fosse um astronauta e viesse a
desencarnar num planeta muito
distante da Terra, meu Espírito
ficaria preso naquele orbe ou
voltaria para cá?

2. Seria certo dizer que a nossa
ida a outros planetas seria uma
forma de os contaminarmos
com as nossas imperfeições?
Por isso, então, seria tão difícil
sair da Terra?

A: “Com certeza ficaria na Terra,
porque a distância física não importa absolutamente para o Espírito. Suas preocupações, suas vinculações, seus sentimentos, seus
pensamentos, seu perispírito continua ‘respirando’ a Terra. Mesmo
nos pontos mais distantes do Universo, você troca fluidos com os
seus semelhantes na Terra.

A: “Não. Podemos ir, vamos lá
descobrir algumas coisas da nossa matéria, ficar felizes com isso e
irmos embora. Não os contaminaríamos de jeito nenhum.”

Na realidade, do ponto
de vista espiritual, você
nunca saiu da
Terra. É fácil
de você perceber isso:
imagine que
você - um
astronauta
- pudesse ir
a Júpiter sem ser esmagado pela
pressão. Não verá nada em Júpiter e dirá ‘não existe nada aqui’.
O que está lá é o seu corpo, mas
seu Espírito está vinculado à Terra. Na hora de desencarnar você
voltará ao planeta que o acolhe!
Vocês acreditavam que iriam para
o planeta mais próximo? Se fosse assim, daqui a pouco teríamos
missões espaciais para ‘desencarne em Júpiter’.”
B: “Em tese, voltaria para a Terra,
de onde, em verdade, o Espírito
jamais saiu.”

Nem com
moral?

nossa imperfeição

A: “Eles são blindados contra
isso. Não há como, porque nós
podemos ir a
Júpiter, mas
nós não vamos até lá
- ficamos na
Terra. Vamos
só materialmente, numa
escala vibratória que absolutamente
não interfere
na vibração
da sua matéria. Não há perigo!
Quando houver ‘perigo’, já estaremos moralizados o suficiente para
não oferecer perigo.”
3. Já li que a Terra estava sendo
protegida para que não houvesse seres que pudessem nos escravizar, daí não ser bom mandar
tantas sondas e satélites - para
não chamar atenção.
A: “Realmente é muito criativo!
Muito bom para escrever um livro
de ficção, mas não existe no Mundo Espiritual.”

O MEDIANEIRO - PRIMEIRO BIMESTRE

GOT AS

“Irmãos! O aprendizado
não pode chegar até vós ao
mesmo tempo.
Ele é o resultado de pequenas gotas d’água que, ao
fim de certo tempo, se transformam em lagos, rios e oceanos.
Como ficaríeis se, de repente, os vossos centros
nervosos se entupissem com
assuntos que levariam vidas
terrenas para serem compreendidos?
É em cada momento que se
passa que ides armazenando
conteúdos que vos seguirão
na jornada evolutiva na vida
terrena e na eternidade, que
é complemento da vida atual.
Não vos furteis a ouvir os
ensinamentos de quem já
passou pelo estágio em que
vos encontrais. Deveis insistir em tomar conhecimento
de tudo o que é instrutivo,
sem levardes em conta a idade terrena e seguireis para
novas etapas da vida com
tudo o que já houverdes incorporado como Espíritos,
sempre sequiosos de aprender, e que as singelas gotas
d’água continuem caindo
sempre junto a vós.
Que o Pai vos ilumine.”
Um amigo
(Mensagem psicográfica recebida
em 18/08/2010 na reunião de quartafeira do Centro Espírita Cristófilos)

para conse“guirMilênios
o essencial, recuarás
agora?
”
Luís
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