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MENSAGEM INICIAL – LEI DE ADORAÇÃO
ADORAÇÃO E FRATERNIDADE

“Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a
Deus, ame também a seu irmão.” – João (I JOÃO, 4:21)
Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da Vida...
Pronunciarás orações sublimes, exaltando-Lhe a glória excelsa...
Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que Lhe definirás a
grandeza...
Combinarás com mestria os textos da Escritura Divina para provar-Lhe a existência...
Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes de modo a falares dEle, com eficiência
e segurança, às criaturas irmãs...
Escreverás livros admiráveis, comentando-Lhe a sabedoria...
Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-Lhe a magnificência...
Clamarás por Ele, em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade...
Adora-Lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua
inteligência...
Contudo, se não amas a teu irmão, por amor a Ele, Pai Amoroso e Justo, de que te
vale o culto filial, estéril e egoísta?
Um simples pai de família, no campo da Humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se
nos filhos que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da
própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes.
Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas
relações com o Eterno Senhor, mas não olvides que o teu incessante serviço, na plantação e
extensão do bem, é a única maneira pela qual podes realmente servi-Lo.
Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à Majestade Divina, guarda,
pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que
somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que,
de fato, honraremos a Bênção de Nosso Pai.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro Palavras de vida eterna)
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MENSAGEM INICIAL – PEDI E OBTEREIS. A PRECE
AÇÃO E PRECE

“Pedi e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei e abrir-se-vos-á.”
Jesus. (Mateus, 7:7)
Prece é luz.
Serviço é merecimento.
Prece é luz.
Serviço é bênção.
Muitos irmãos rogam o auxílio do Céu trancando, porém, o coração ao auxílio em favor
dos companheiros que lhes solicitam apoio e cooperação na Terra.
A evolução, no entanto, em qualquer território da vida, é entretecida em bases de
intercâmbio.
O lavrador retém o solo e os elementos da natureza, mas se aspira a alcançar os
prodígios da colheita deve plantar.
O artista possui a pedra e os instrumentos com que lhe possa alterar a estrutura,
mas se quer a obra-prima há que burilá-la com atenção.
No versículo sétimo do capítulo sete dos apontamentos do apóstolo Mateus, no
Evangelho, diz-nos Jesus: "Pedi e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei e abrir-se-vos-á".
Em linguagem de todos os tempos isto quer dizer: desejai ardentemente e as
oportunidades aparecerão; empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-lo-eis
à vista; todavia é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir para que se vos
descerrem os horizontes e as realizações que demandais.
Semelhantes princípios regem as leis da prece.
A oração ampara sempre; no entanto se o interessado em proteção e socorro não lhe
prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos seus próprios efeitos, decerto
que não funciona.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro “Segue-me”)
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MENSAGEM INICIAL – (TEMA LIVRE)
AS TAREFAS CONVIDAM-TE
São muitas as tarefas que aguardam o teu concurso para serem realizadas.
A tua demora em entender a necessidade de empenhar-se mais à causa do bem,
produz, em ti, desgaste, enquanto desperdiças em recalcitrações, o tempo valioso.
És o Espírito calceta do passado que recebeu a oportunidade ímpar de progredir, não
pelas dores e sofrimentos, mas progredir pelo trabalho nobilitante e regenerador.
Empunha a charrua e segue os sulcos que outras charruas já traçaram para ti.
Empenha-te em reconhecer, tão pronto quanto possível, a necessidade de trabalhar.
O trabalho é fator de engrandecimento e honra para o homem; o trabalho, todavia,
na seara do bem e da caridade, é ressarcimento e pagamento das dívidas do passado e, mais
ainda, progresso espiritual para o homem.
Não relutes em demolir os empecilhos que crias mentalmente, para fugir ao doce
chamado de Jesus, que te convida ao trabalho em Sua seara.
Jesus nos diz: “Se me amas, vem, ainda hoje, trabalhar em minha seara.”
Aceita este convite e vai labutar no campo do bem, abrindo para ti os sulcos
benfazejos, onde a mão do Semeador colocará as sementes da renovação e da Boa Nova.

Amélia
(Mensagem psicográfica recebida pela médium Vera Lúcia de Souza
Cohim e publicada no livro “Voz amiga”)
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MENSAGEM INICIAL – LEI DO TRABALHO
TRABALHO, O GRANDE PRIVILÉGIO
A imagem do Semeador, trazida por Jesus às nossas considerações, é um
ensinamento perfeito.
Em verdade, Deus oferece:
a bênção do sol;
a generosidade da Terra;
a colaboração da fonte;
o amparo do adubo;
a força da vida;
a oportunidade de servir;
a felicidade de imaginar;
a luz do discernimento;
a hospedagem do campo;
a alegria da ação;
os recursos todos que
dignificam a paisagem, na
qual o Homem - Filho e
Colaborador da Criação - é chamado a atuar.
Deus lhe dá tudo - tudo aquilo de que carece para engrandecer-se e resguardar-se,
progredir e elevar-se cada vez mais, entretanto, embora lhe conceda tudo, até mesmo a
semente que explodirá em prodígios de vida e evolução, felicidade e aperfeiçoamento, pede
a ele unicamente para que exerça o privilégio de trabalhar.
A lição evangélica é simples e clara. Nós que estamos despertos para a renovação,
aproveitemos o tempo e saibamos trabalhar e servir sempre, porque nisso residem as
nossas bênçãos maiores.

Batuíra
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro “Seguindo juntos”)
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MENSAGEM INICIAL – OS TRABALHADORES DA ÚLTIMA HORA
SERVIDOR DA ÚLTIMA HORA
No estudo da posição daquele trabalhador de última hora, credor de precioso salário,
a que se reporta o Evangelho, mentalizemos uma oficina com determinada tarefa a realizar.
Revelando as diretrizes, que lhe governam a experiência, convocou diversos operários para
o serviço em expectação.
Os primeiros chegados, quando a manhã surgia promissora, começaram a examinar
indefinidamente a obra, discutindo particularidades e nugas, com menosprezo do tempo.
Os segundos, trazidos a realização, sentiram-se repentinamente cansados,
acreditando muito mais na própria indisposição orgânica que no poder de agir que lhes era
peculiar.
Os terceiros, transportados ao recinto quando o Sol avançava, preferiram invariável
repouso, à espera de orientação e esclarecimento, como se a oficina lhes não houvesse
ofertado, previamente, o programa de ação.
Os demais, conduzidos à casa nas derradeiras horas do dia, estacionaram na queixa e
no desânimo, no medo e na distração...
Acotovelavam-se todos, inutilmente, esquecidos de que o serviço lhes rogava
devotamento e consagração.
Eis, porém, que nos últimos instantes do dia, o servidor diligente é trazido ao
trabalho e atende-o sem discussão.
Naturalmente que a esse o vencimento é mais justo, pelo esforço construtivo que lhe
assinalou a presença e lhe marcou a decisão.
Conserva contigo o ensinamento do Divino Mestre e não desfaleças.
Ao longo de teus passos, aparece no mundo a sementeira do bem, que te pede
renúncia e boa vontade, sacrifício e compreensão.
Desperta e efetua a obra de amor a que foste chamado, porque o valor de tua
existência na carne não será conferido pelos dias longos que desfrutes na Terra ou pelos
tesouros do corpo e da alma que retenhas contigo, mas, sim, pela tarefa executada no bem
incessante que te será coroa de luz, na luz da Vida Real.
Onde fores defrontado pela calúnia, sê a palavra amiga do esclarecimento benéfico.
Indolência e desânimo são ervas parasitárias, aniquilando-te a produção.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro “Alvorada do Reino”)
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MENSAGEM INICIAL – LEI DE REPRODUÇÃO CRESCIMENTO E
APERFEIÇOAMENTO DA POPULAÇÃO DO GLOBO
DIANTE DO UNIVERSO
Povoa-se o Universo por verdadeira multidão de galáxias.
Cada galáxia permanece constituída por milhares de constelações.
Cada constelação, quase sempre, é um ninho de sóis.
Cada sol congrega diversos mundos.
Cada mundo, amadurecido para a inteligência e para a razão, guarda consigo a bênção
da Humanidade.
Cada Humanidade se compõe de várias raças.
Cada raça engloba muitos povos e milhões de almas que evoluem, nos degraus que lhes
correspondem.
Lembremo-nos, pois, de que no concerto admirável da Criação, somente será possível
regenerar e burilar a nós mesmos para que a vida imperecível em nós se retrate vitoriosa,
mas não nos esqueçamos de que, apesar da grandeza cósmica, nosso desequilíbrio no mal
pode comprometer todo o sistema em que as Leis Divinas se expressam, através do trono
sublime da natureza, qual acontece ao micróbio letal que, não obstante imperceptível ao
olho nu, pode carrear a enfermidade ou a morte para o corpo físico mais notavelmente bem
posto.
Consagremo-nos à estruturação do Bem no campo de nós mesmos, de conformidade
com os princípios inelutáveis de harmonia e justiça que nos regem a ascensão, sem o doentio
propósito de reajustar os outros, antes da recuperação espiritual de nós próprios, de vez
que todo o deslize nosso, à frente do Senhor, repercute nas faixas totais da Vida Una,
compelindo-nos à posição de angústia e sofrimento, a única suscetível de ratificar em nosso
espírito e em nossa existência a ruptura do equilíbrio divino do amor que operamos
desavisados, diante da Eterna Lei.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro “Inspiração”)
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MENSAGEM INICIAL – LEI DE REPRODUÇÃO: OBSTÁCULOS À REPRODUÇÃO
QUAL É A POSIÇÃO DO ESPIRITISMO QUANTO AO USO DE
ANTICONCEPCIONAIS E À ESTERILIZAÇÃO?
Tendo firmes nossos valores morais, nosso discernimento determinará o número de
filhos que possamos criar com alegria, dentro dos padrões de correção e bons sentimentos.
Há clara diferença entre impedir a vinda de almas através do aborto, por egoísmo e
desejo de sensualidade desequilibrada, e optar por um planejamento consciente, que cabe
ao casal decidir.
A Doutrina deixa nossas consciências livres para tal gesto.

Emmanuel
(Mensagem psicofônica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro “Plantão de respostas”)
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MENSAGEM INICIAL – LEI DE REPRODUÇÃO: CASAMENTO,
CELIBATO E POLIGAMIA
RELAÇÕES
Se as relações entre dois
Sempre fossem naturais,
O casamento no mundo
Duraria muito mais.

Cornélio Pires
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro “Trovas do coração”)
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MENSAGEM INICIAL – LEI DE CONSERVAÇÃO: INSTINTO
E MEIOS DE PRESERVAÇÃO
LEMBRANÇA DE AMIGO
Não acredites em facilidades.
Muitas aflições nos fustigam o espírito, diante de nossos próprios caprichos
desatendidos.
*
Não guardes dinheiro farto ou mesmo excessivo para que te sintas feliz.
Agradece aos Céus a possibilidade de trabalhar, porquanto o trabalho te garantirá a
subsistência e a subsistência daqueles corações que se te fazem queridos.
*
Não esperes a felicidade para que possas realizar os próprios desejos.
A saciedade talvez seja a véspera da penúria, a cujas provações possivelmente não
conseguirás resistir.
*
Não creias que uma personalidade humana, colocada nos píncaros do poder, disponha
de recursos para solucionar todos os problemas que te enxameiam a existência.
É provável que essa pessoa, merecidamente importante, esteja carregando um fardo
de tribulações mais pesado do que o teu.
*
Se pretendes viver fora das inquietações do quotidiano, não exijas dos outros aquilo
que os outros ainda não possuem para dar.
*
Se queres viver nas alegrias da consciência tranqüila, auxilia ao próximo o quanto
puderes, trabalha sempre e confia em Deus.

Emmanuel
(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier e publicada no livro “Hora certa”)

