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MENSAGEM INICIAL - TEMA: O SONO E OS SONHOS.
VISITAS ESPIRITUAIS ENTRE VIVOS. TRANSMISSÃO DO PENSAMENTO
PERANTE OS SONHOS
Encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico,
sem preocupar-se aflitivamente com quaisquer fatos ou idéias que se reportem a eles.
Há mais sonhos em vigília que no sono natural.
Extrair sempre os objetivos edificantes desse ou daquele painel entrevisto em sonho
Em tudo há sempre uma lição.
Repudiar as interpretações supersticiosas que pretendam correlacionar os sonhos
com jogos de azar e acontecimentos mundanos, gastando preciosos recursos e
oportunidades da existência em preocupação viciosa e fútil.
Objetivos elevados, tempo aproveitado.
Acautelar-se quanto às comunicações inter vivos, no sonho vulgar, pois, conquanto o
fenômeno seja real, a sua autenticidade é bastante rara.
O Espírito encarnado é tanto mais livre no corpo denso, quanto mais escravo se
mostre aos deveres que a vida lhe preceitua.
Não se prender demasiadamente aos sonhos de que recorde ou às narrativas oníricas
de que se faça ouvinte, para não descer ao terreno baldio da extravagância.
A lógica e o bom senso devem presidir a todo raciocínio.
Preparar um sono tranqüilo pela consciência pacificada nas boas obras, acendendo a
luz da oração, antes de entregar-se ao repouso normal.
A inércia do corpo não é calma para o Espírito aprisionado à tensão.
Admitir os diversos tipos de sonhos, sabendo, porém, que a grande maioria deles se
origina de reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico.
O Espírito encarnado e o corpo que o serve respiram em regime de reciprocidade no
reino das vibrações.
“E rejeita as questões loucas...” — Paulo. (II TIMÓTEO, 2:23.)

André Luiz
(Mensagem psicográfica recebida
publicada no livro Conduta Espírita)

pelo médium

Waldo Vieira
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: COMA E MORTE APARENTE
COMA
No estado de coma, às vezes,
A alma volve ao próprio centro,
Não vê o que está por fora,
Mas vê o que traz por dentro.

Manoel Serrador
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Tão Fácil)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: SONAMBULISMO. ÊXTASE. SEGUNDA VISTA
SONÂMBULOS
Sonâmbulos sublimes, temo-los no mundo honorificados no Cristianismo, por terem
testemunhado, valorosos, a evidência do Plano Espiritual.
E muitos dos mais eminentes sofrem os efeitos de suas atividades psíquicas na
própria constituição fisiológica, tolerando, muitas vezes, os tremendos embates das forças
superiores, que glorificam a luz, com as forças inferiores que se enquistam nas trevas.
Paulo de Tarso, o apóstolo intrépido, após o comentário de suas próprias visões, fora
do corpo denso, exclama na segunda carta aos coríntios: - “E para que me não exaltasse
pelas excelências recebidas, foi-me concedido um espinho na carne...”.
Antão, o venerado eremita do vilarejo de Coma, no Egito, intensivamente assaltado
por Espíritos obsessores, e em estado cataléptico, é tido como morto, despertando, porém,
entre aqueles que lhe velavam o suposto cadáver.
Francisco de Assis, o herói da humildade, ouve, prostrado de febre, em Spoleto, as
vozes que lhe recomendam retorno à terra natal, para o cumprimento de sua missão divina.
Antônio de Pádua, o admirável franciscano, por várias vezes entra em sono letárgico,
afastando-se do corpo para misteres santificantes.
Teresa de Ávila, a insigne doutora da literatura religiosa na Espanha, permanece em
regime de parada cardíaca, por quatro dias consecutivos, acordando subitamente, entre
círios acesos, quando já se lhe preparava conveniente sepulcro, no convento da Encarnação
Medianeiros excelsos foram todos eles, pelas revelações que trouxeram do Plano
Divino ao acanhado círculo humano.
Entretanto, fora do hagiológio conhecido, encontramos uma infinidade de sonâmbulos
outros, em todas as épocas.
Sonâmbulos de inteligência enobrecida e sonâmbulos enfermos na atividade mental.
Sabe-se que Maomé recebia mensagens do Além, no intervalo de convulsões
epileptóides.
Dante, apesar do monoideísmo político, registra impressões hauridas por ele mesmo,
fora dos sentidos normais.
Através de profundas crises letárgicas, Auguste Comte escreve a sua Filosofia
Positiva.
Frederica Hauff, na Alemanha, em princípios do século XIX, doente e acamada, entra
em contato com a Esfera Espiritual.
Guy de Maupassant, em França, vê-se obsidiado pelas entidades desencarnadas que
lhe inspiram os contos notáveis, habitualmente grafados por ele em transe.
Van Gogh, torturado pinta, sob influências estranhas, padecendo acessos de loucura.

E além desses sensitivos, categorizados nas classes a que nos reportamos,
surpreendemos atualmente os sonâmbulos do sarcasmo, que se valem de assunto tão grave,
qual seja o sonambulismo magnético, para motivo de hilaridade, em diversões públicas, com
evidente desrespeito à dignidade humana.
Todavia, igualmente hoje, com a benção do Cristo, vemos a Ciência estudando a
hipnose para aplicá-la no vasto mundo patológico em que lhe cabe operar, e a Doutrina
Espírita a reviver o Evangelho, disciplinando e amparando os fenômenos da alma, no campo
complexo da mediunidade, de modo a orientar a consciência dos homens no caminho da Nova
Luz.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Religião dos Espíritos)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS NOS NOSSOS
PENSAMENTOS E AÇÕES
EM TORNO DA OBSESSÃO
O êxito do pensamento positivo depende do trabalho positivo.
O projeto de edifício importante reunirá planos magníficos, hauridos nas mais
avançadas práticas da Civilização; no entanto, para que se concretize, reclama o emprego
de material adequado, a fim de que a obra não se transfigure em joguete de forças
destrutivas.
Numa construção de cimento armado, ninguém se lembrará de colocar varas de
madeira em lugar das estruturas de ferro e nem de substituir a pedra britada por taipa de
mão.Para que o trabalho se defina dentro das linhas determinadas, as substâncias devem
estar nas condições certas e nas posições justas.
Idênticos princípios regem o plano da alma.
Se aspirarmos ao erguimento de realizações que nos respondam ao elevado gabarito
dos ideais, é forçoso selecionar os ingredientes que nos constituem a vida íntima,cultivando
o bem nas menores manifestações. Qualquer ação oposta comprometerá a estabilidade da
organização que pretendamos efetuar.
À vista disso, cogitemos de sanear emoções, idéias, palavras, atitudes e atos, por
mínimos que sejam.
Todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam; no entanto, os
agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão. E a intromissão
deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha... Hoje, uma queixa;
amanhã, um momento de azedume; cedo, uma discussão temerária; mais tarde, uma crise de
angústia perfeitamente removível através do serviço; agora, um comentário deprimente;
depois, um minuto de irritação; e, por fim, a enfermidade, a delinqüência, a perturbação, e,
às vezes, a morte prematura.
O desastre grande, quase sempre, é a soma dos cuidados pequenos. Estejamos
convencidos de que nos processos de obsessão, acontece também assim.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Estude e Viva)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: AFEIÇÃO DOS ESPÍRITOS POR CERTAS PESSOAS.
ANJOS DA GUARDA.
HOMENS E ANJOS

"Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles
juízo blasfemo diante do Senhor." (Pedro, 2:11)
É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a
proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as
conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida.
Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se
conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida.
Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo
que não aceita as idéias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios. E
como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas
vibrações destruidoras.
Guerras silenciosas, nesse sentido, têm, por vezes, secular duração.
Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de
Espíritos iluminados e generosos, que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se
compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e
jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor.
Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de
Pedro.
Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força
e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti, diante de Deus.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Caminho, Verdade e Vida)
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MENSAGEM INICIAL - TEMA: AÇÃO DOS ESPÍRITOS NO COTIDIANO E NOS
FENÔMENOS DA NATUREZA
APRENDENDO COM A NATUREZA
Sem aproveitar o concurso daqueles que nos ferem, não conseguiríamos satisfazer
aos impositivos da evolução.
O ensinamento do Mestre, no que tange à tolerância e ao amor para com os
adversários, é lição viva nas esferas mais simples da Natureza.
Vejamos, por exemplo, a história breve do pão que enriquece a vida.
Se a semente não suportasse a terra que a asfixia, não teríamos a germinação
promissora.
Se a plantinha tenra não tolerasse a enxada que lhe garante a limpeza, embora, por
vezes, dilacerando-lhe as folhas, não conseguiríamos a floração.
Sem a renúncia da flor a benefício da colheita, o celeiro seria relegado à secura.
Se o grão não perdoasse à mó que o desintegra, não obteríamos a cooperação da
farinha.
Se a farinha convenientemente preparada não desculpasse o calor do forno que a
sufoca, o pão não saciaria a fome das criaturas.
Indispensável recorrer às lições singelas do ambiente em que respiramos para
entender a necessidade de nossa adaptação às Leis que nos regem.
Conflitos, discussões e contendas, simbolizam combustível no incêndio destruidor da
discórdia.
Por isso mesmo a sustentação de antagonismos e disputas é indébita conservação do
desequilíbrio arrojando-nos inevitavelmente à enfermidade e à morte.
Teimosia e rebelião, mágoa e azedume não atendem nas edificações do Cristo de
Deus.
Procuremos o nosso lugar de servir, reconhecendo que a direção é prerrogativa do
Divino Mestre.
Ouçamos-Lhe a voz que nos induz ao perdão incondicional e à compaixão sem limites,
e, felizes seremos, em verdade, os trabalhadores fiéis do Evangelho, na estruturação da
Terra melhor de amanhã.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Viajor)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA EXTRA: PARÁBOLAS DE JESUS
SUGESTÕES E PARÁBOLAS
Habitualmente recorremos à parábola do bom samaritano tão-só para exaltar a
generosidade daquele viajante de alma nobre, à frente do irmão menos feliz; forçoso,
porém, salientar a expectativa humana com reflexões que o companheiro tombado no
infortúnio articulava decerto.
Com que ansiedade aguardaria o socorro preciso!...
Tendo visto o sacerdote e o levita que passaram de largo, possivelmente perguntou a
si mesmo de que lhe valeriam a cultura e a preparação espiritual deles se o abandonavam ao
próprio desvalimento: e, observando o samaritano que se aproximava, não indagou quem ele
era, o que era o que sabia, o que detinha ou para onde se encaminhava... Com os olhos,
suplicou-lhe amparo e, no silêncio do coração, agradeceu-lhe a bênção dos braços
estendidos.
A narração de Jesus fala de dois homens evidentemente qualificados para a
prestação de serviço, que se deram pressa em se afastar, no resguardo das próprias
conveniências, e menciona outro, completamente desconhecido, que se consagrou ao mister
da solidariedade;com isso, o Divino Mestre nos conclama a todos para as tarefas do auxílio
mútuo.
Bastas vezes, perante os acidentados e espoliados do corpo e da alma, formulamos
escapatórias, no só intuito de sonegar os tributos naturais da fraternidade. Em várias
ocasiões, instados ao socorro por aqueles companheiros de experiência que sofrem muito
mais que nós, repetimos displicentemente: “quem sou eu?”, “não presto”, “sou um fardo de
imperfeições” ou “quem me dera poder”...
Situemo-nos, porém, no lugar e na angustiosa expectativa do irmão caído na estrada
e reconheceremos que Jesus nos espera como somos e como estamos para servir,
portanto,servindo,acabaremos aprendendo que todos somos filhos de Deus e que, se hoje
desfrutamos o privilégio de dar, talvez amanhã estejamos com necessidade de receber.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Mãos Ungidas)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA EXTRA: JESUS E A DOUTRINA ESPÍRITA
NO ESPIRITISMO COM JESUS
Se acordarmos para as responsabilidades que o Espiritismo com Jesus nos impõe, é
imperioso não esquecer que ainda nos achamos na Terra encarnados e desencarnados, em
vastíssima escola de preparação ante a Vida Maior.
Em seus variados departamentos, encontramos, ainda, a ignorância gerando a penúria,
a penúria criando necessidades, as necessidades formando problemas e os problemas
plasmando o desespero nos corações.
Desse estranho conjunto de forças negativas, nascem a superstição e o fetichismo,
perturbando o caminho das criaturas que, apressadas e invigilantes, muitas vezes,
pretendem colher a felicidade sem plantá-la e exigem a paz sem qualquer esforço para se
libertarem dos prejuízos a que se acolhem.
Todavia, quanto mais se alonguem a crendice e o fanatismo, operando o extravio das
consciências, mais amplo é o trabalho de cooperação que o mundo nos reclama, porquanto, o
Cristianismo renascente na construção espírita de hoje é a vitória das forças da luz sobre
as energias ocultas da sombra.
Quando surpreendidos por qualquer espécie de culto primitivista, em desacordo com
o Evangelho de Jesus, nesse ou naquele círculo religioso, procuremos auxiliar sem alarde as
vítimas da fascinação, mergulhadas por enquanto em manifestações impróprias ou
inferiores da fé, acentuando a própria diligência no estudo e dilatando a própria capacidade
no exercício do bem.
E, se defrontados por resíduos e objetos de semelhantes manifestações, façamos
silêncio no coração e sigamos adiante, porque se não é justo recolher o foco infeccioso da
via pública para trazê-lo ao próprio lar e se não é crível que o homem sensato instale
deliberadamente um vespeiro na própria morada, claro está que o respeito e a higiene, a
prudência e a caridade nos induzem a fugir de qualquer desafio espetaculoso aos elementos
enfermiços da sombra, que apenas solicitam bondade e tolerância, compreensão e
esquecimento.
Acentuemos, na própria vida, a disposição de aprender e auxiliar!
Que a ignorância encontre conosco a bênção do alfabeto.
Que a penúria receba de nossas mãos o óbolo de carinho a que faz jus.
Que as necessidades humanas nos recolham o concurso fraterno e que os problemas
do mundo nos identifiquem na posição de aprendizes de Jesus, sempre dispostos a amparar
e socorrer, edificar e instruir.

Que o Amor do Cristo se irradie conosco, em nós e por nós, porque amar e servir
constitui a missão do bem diante do mal, sem que mudança alguma consiga alterar
semelhante imperativo da vida.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Trilha de Luz)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA EXTRA: O ESPIRITISMO E A
RENOVAÇÃO DA HUMANIDADE
O ESPIRITISMO EM SUA VIDA
Reflita na importância do Espiritismo em sua encarnação. Confrontemo-lo com as
circunstâncias diversas em que você despende a própria existência.
Corpo – Engenho vivo que você recebe com os tributos da hereditariedade fisiológica,
em caráter de obrigatoriedade, para transitar no Planeta, por tempo variável, máquina essa
que funciona tal qual o estado vibratório de sua mente.
Família – Grupo consangüíneo a que você forçosamente se vincula por remanescentes
do pretérito ou imposições de afinidade com vistas ao burilamento pessoal.
Profissão – Quadro de atividades constrangendo-lhe as energias à repetição diária
das mesmas obrigações de trabalho, expressando aprendizado compulsório, seja para
recapitular experiências imperfeitas do passado ou para a aquisição de competência em
demanda do futuro.
Provas – Lições retardadas que nós mesmos acumulamos no caminho, através de erros
impensados ou conscientes em transitórias reencarnações, e que somos compelidos a
rememorar e reaprender.
Doenças – Problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou
abusos de agora, que a Lei nos impõe em favor de nosso equilíbrio.
Decepções – Cortes necessários em nossas fantasias, provocados por nossos
excessos, aos quais ninguém pode fugir.
Inibições - Embaraços gerados pelo comportamento que adotávamos ontem e que
hoje nos cabe suportar em esforço reeducativo.
Condição – Meio social merecido que nos facilita ou dificulta as realizações,
conforme os débitos e créditos adquiridos.
Segundo é fácil de concluir, todas as situações da existência humana são deveres a
que nos obrigamos sob impositivos de regeneração ou progresso. Mas a Doutrina Espírita é
o primeiro sinal de que estamos entrando em libertação espiritual, à frente do Universo,
habilitando-nos, pela compreensão da justiça e pelo serviço à Humanidade, a crescer e
aprimorar-nos para Esferas Superiores.
Pense no valor do Espiritismo em sua vida. Ele é a sua verdadeira oportunidade de
partilhar a imortalidade desde hoje.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Estude e Viva)

