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O MEDIANEIRO
ENCARTE ESPECIAL:

O ESPÍRITO DA COISA
RECANTO
DA POESIA
SInAIS
Seja o Sol.
Se não puder ser o Sol,
vá até o Sol.
Se não puder ir até o Sol,
olhe para o Sol.
Se não puder olhar para o Sol,
siga os raios do Sol.
Se não puder seguir os raios de
Sol, busque o calor deles.
Se não puder buscar o calor dos
raios do Sol, pense no Sol.
O Sol não seria o Sol
se não pudesse te achar.
Paciência e perseverança.
Degrau por degrau.
Siga os sinais.
Amir
(Mensagem psicografada em 05/08/2009
na reunião de prática mediúnica
de quarta-feira do CEC)

UNIÃO ESPÍRITA

Da mesma maneira que a planta, para criar raízes,
precisa ser protegida em sua idade nascente, também a
ideia espírita não sobreviveria nos climas de conflito que
se armaram na Europa nos primeiros anos do século XX.
O transplante da árvore da divulgação espírita para
o Brasil trouxe uma feição nova à prática espírita, num
movimento calculado e acompanhado de perto pelos
Maiores da Vida.
O foco religioso, com o afastamento natural da intelectualidade, gerou distorções consideráveis na mensagem filosófica, mas não no alcance moral, o que era o
mais importante.
Os Espíritos responsáveis pela difusão espírita, neste
solo, e também os médiuns de que estes se serviram foram escolhidos segundo a característica coletiva do povo
para que houvesse penetrabilidade e sobrevivência.
Somente em tempos mais recentes, os Espíritos que
originalmente guiaram a Codificação se reaproximam do
Brasil, já mais maduro, para reorganizar, em torno do
método científico, preservando o aspecto moral, os pensamentos, para que estes possam verdadeiramente alcançar o mundo, como previram.
Tal é, portanto, a razão de vermos, hoje, entre centenas de grupamentos espiritistas, uma guinada para Kardec, com o abandono de práticas míticas, alimentadas
pela ignorância.
França e Brasil passarão a ser espiritualmente um.
Para todos.
Com amizade,
Jobard
(Mensagem psicografada em 21/03/2012 na reunião
de prática mediúnica de quarta-feira, no CEC)

“através da dificuldade que cada um de nós poderá progredir em
direção a Deus. E esse progresso é urgente.
”

Não é senão pelo trabalho, pelo desgaste e pela dedicação
Antônio de Oliveira
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TERAPIA DO
TRABALHO

Fui escolhido por todos os outros companheiros para falar em nome dos que já
foram ajudados nesta Casa.
Somos um grupo, hoje equilibrado, dos
que recebemos nosso primeiro atendimento
aqui.
Viemos hoje porque sabíamos até a lição
que seria estudada.
Como esse trabalho abençoado e paciente dos médiuns traz frutos a quem chega aqui ou em qualquer Casa que trabalhe
no bem!
Fomos trazidos há algum tempo por
amigos desta Casa e aqui primeiro recebemos o carinho e a compreensão por nossos
erros. Também recebemos a força e a esperança para nos modificarmos e repararmos
o mal que fizemos.

Voltamos agora, depois de certo tempo
em que aprendemos muito, para ajudá-los.
Nos incorporamos aos grupos que já trabalhavam aqui.
Daremos, assim, o nosso agradecimento
a Deus, nosso Pai, a Jesus, a nossos mestres
e amigos, ajudando, junto com vocês aos
que estão precisando.
Somos cada vez mais aqui os que ajudam e os que são ajudados.
Paz e luz,
Paulo e outros irmãos em Cristo

T EST EMUNHO

Caros amigos,
Venho aqui hoje prestar o meu testemunho.
Deixei-me levar, na vida que tive na Terra, pela iniquidade, pela luxúria, pela ganância, pela ambição, pois achava que as
coisas materiais me deixariam mais feliz.

Tarde notei que, ao contrário, tudo o que
fazia me deixava infeliz e desmotivada.
Tarde notei que, ao deixar essa vida,
nada levei do que amealhei.
Hoje, triste, venho a esta casa de caridade pedir apoio e perdão por minhas faltas.
Hoje, aqui estou esperando e pedindo a
Deus e a todos ajuda, pois só agora noto
que, de tudo o que juntei, nada trouxe para
cá.
Vi que a verdadeira felicidade estava tão
próxima a mim ... no amor dos meus familiares, dos meus verdadeiros amigos. Infelizmente, não pude perceber isso a tempo.
Rogo a Deus e àqueles que puderem me
dar o apoio de que necessito, neste momento de tanta dor em meu espírito.

(Psicografia recebida em 20/06/2012 na reunião de
prática mediúnica de quinta-feira do CEC)
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Aurora
(Psicografia recebida em 06/10/2011 na reunião
de prática mediúnica de quinta-feira do CEC)
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