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PALCO DA VIDA

O segrego do bom ator é
nunca se confundir com o
personagem, mas controlá-lo
de tão perto para que pareça a
todos - menos a si - que são
apenas um.
Assim, o Espírito deve ver
a vida: como um palco de
aprendizado. Não pode estar
nem tão distante dele que não
o aproveite, nem tão perto que
não consiga abandoná-lo ao
fim do espetáculo.
Alex
(Mensagem psicografada em 16/12/2009
na reunião de prática mediúnica
de quarta-feira do CEC)

FIRMEZA DA FÉ

Ter fé, meus amigos, já é relativamente fácil na escola
da Terra. Aí está ela, se manifestando em diferentes expressões, por todo o mundo.
O Espírito, mesmo inferior, a busca como refúgio egoísta de proteção, sem adentrar sua beleza nem beber
nela a água mais pura da alegria celeste.
É por isso que ela vai, vem, é vendida e desvalorizada.
Como uma arca, guarda um tesouro que passa invisível
aos olhos despreparados, mas que é a única forma de
curá-los.

A firmeza da fé é a chave de sua preciosidade, quando
essa fé deixa o momento fugaz, penetra e abarca a vida
inteira, desce da boca para o coração e se multiplica, se
realimentando.
Para subir as escadas da ascensão espiritual, os saltos
forçados e pontuais são de pouca utilidade. Só o trabalho
diuturno e constante na fé trará a beleza à tona, revelando também sua resplandescência.
Seu amigo,
Luís
(Psicografia recebida em18/09/2010 na reunião de prática mediúnica de sábado)

“Carregamos uma centelha divina que clama e manipula toda a
carga que é obrigada a ter para se depurar.
”

O ser humano é um pássaro perfeito aprisionado no seu ego.
Antônio de Oliveira
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CAMINHOS PARA DEUS

Se fôssemos usar nossos conhecimentos para todas
as necessidades (não tão importantes) humanas, a humanidade na Terra estaria muito mais deteriorada do
que imaginam.
Nós, muitas vezes, nos utilizamos de falsas ideias
para que os humanos acreditem que conseguiram alcançar seus anseios mais torpes. Não é nossa vontade
que eles se realizem - é claro -, mas não queremos que
ninguém perca sua fé. É um caminho estranho, sombrio
até, para se ir a Deus, mas, acreditem, mais cedo ou
mais tarde todos chegam a Deus e verão quão mesquinhos eram aqueles desejos.
Os “trabalhos” que
encomendamos, muitas vezes, fazem com
que vocês se mantenham ocupados com
outras coisas que não
sejam fazer mais mal
aos outros. E os Espíritos que os acompanham também ficam
“presos” nessa esfera
e, aí, é quando nós podemos afastá-los ou,
ao menos, conversar
com eles para que
considerem seriamente deixar seus alvos
encarnados.
Nosso serviço parece “sujo”, mas somos nós que promovemos a varredura dos locais mais tenebrosos do
Universo (e também de algumas mentes).
Não nos afastem com seus preconceitos.
Não nos julguem sem nos conhecer.
Deus se utiliza de todos para promover o Amor.
É estranho, voltamos a repetir, mas é assim que para
nós acontece.
Fiquem em Paz e que Oxalá ilumine seus caminhos.
Um trabalhador por muitos,
“Tranca Rua”
(Psicografia recebida em 17/11/2012 na reunião
de prática mediúnica de sábado no CEC)
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APONTAMENTOS
INSTRUTIVOS

Dada a singularidade da
mensagem transcrita ao lado,
pedimos orientação espiritual
fora do CEC e aqui destacamos
as principais respostas:
1. O autor da mensagem é
realmente quem afirma ser?
“Para vocês, sim. Falo no
sentido vibratório, pois saibam
que, sob um mesmo título, podem estar diferentes Espíritos.”
2. O acesso desse irmão a
um Centro Espírita deve ser
visto como um fato normal?
“Por que não seria? O Mundo Espiritual é muito maior e
mais complexo do que conseguem perceber. Ele é um Espírito, eis tudo.”
3. O companheiro relata
subterfúgios que usam para
supostamente levar o ser humano a Deus. Está correto?
“Do ponto de vista dele, está,
porque não fala senão do que
conhece. Há lacunas de pensamento inerentes ao seu grau de
adiantamento. De qualquer forma, é um diferencial dele intuir
motivos maiores para as ações
que toma e eis a razão por que
foi destacado para falar.”
4. É prudente divulgarmos
a mensagem? Há nisso algum
inconveniente?
“Não há inconvenientes. Podem divulgá-la sem receios. Ela
terá o duplo efeito da instrução
e da tolerância, já que é só na
fraternidade irrestrita que reside
a sabedoria típica dos Espíritos
puros, que todos almejamos ser
um dia. Vocês receberão outras
em breve. Dêem-lhes a devida
atenção.”
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