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MENSAGEM INICIAL – TEMA: SONAMBULISMO. ÊXTASE. SEGUNDA VISTA
TRANSFORMAÇÃO
Suspirando pelo domínio do espaço embriaga-se o homem, prelibando a contemplação
dos reinos multifários da natureza cósmica, e, muitas vezes, fascinado pelas grandes
promessas religiosas, antecipa-se ao julgamento da Humanidade, mentalizando cataclismos
de variada expressão, com os quais cessaria a Divina Providência de reformar-nos a
oportunidade de trabalho e progresso, burilamento e purificação sobre a Terra.
Entretanto, lembra-te de que para os milhares de consciências que hoje partiram ao
encontro da grande renovação pelos braços da morte, todo o painel da existência sofreu
modificação visceral e profunda...
Há revelações e surpresas todos os dias para quantos se veem inelutavelmente
chamados à definitiva transformação...
E, cada viajor constrangido à alteração dessa espécie, caminha segundo as suas
próprias afinidades e preferências para a esfera que lhe corresponde aos desejos.
Não olvides que além da carne, em cuja protetora vestimenta agora estagias, outros
círculos aguardam-te o cérebro e o coração.
Qual ocorre na experiência terrestre, em que diversos setores de atividade se
entrosam no espaço de que dispomos, além do túmulo, os delinquentes fazem a flagelação da
penitenciária infeliz, os viciados constroem o cortiço da treva adequado à loucura em que
respiram, os trabalhadores fiéis ao bem sustentam a oficina da caridade o túnel de
esperança entre a dúvida humana e a certeza Divina.
Não vale desse modo, desertar do amor para o êxtase inútil, na previsão ociosa de
paisagens e acontecimentos que surgirão, compulsórios, para quem se liberta e sim a
educação constante de nossas próprias almas no estudo infatigável e no amor sem limites,
porque o mundo que em verdade nos alçara ao Céu Pleno será o mundo de nós mesmos,
quando puro e sem sombra, conseguir retratar a Grandeza Celeste.
Emmanuel
(Mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier e publicada no
livro “Refúgio”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS
NOS NOSSOS PENSAMENTOS E AÇÕES
A RESPONSABILIDADE MORAL
Assisto a todas as tuas conversas mentais, mas sem as dirigir; teus pensamentos são
emitidos em minha presença, mas eu não os provoco. É o pressentimento dos casos, que têm
alguma chance de se apresentar, que faz nascerem em ti os pensamentos adequados à
resolução das dificuldades que poderiam te suscitar.
Aí está o livre-arbítrio; é o exercício do Espírito encarnado, tentando resolver
problemas que suscita em si mesmo.
Com efeito, se os homens só tivessem as ideias que os Espíritos lhes inspiram, teriam
pouca responsabilidade e pouco mérito; só teriam a responsabilidade de haver escutado
maus conselhos, ou o mérito de ter seguido os bons. Ora, esta responsabilidade e este
mérito evidentemente seriam menores do que se fossem o inteiro resultado do livrearbítrio, isto é, de atos realizados na plenitude do exercício das faculdades do Espírito,
que, neste caso, age sem qualquer solicitação.
Resulta do que digo que muitas vezes os homens têm pensamentos que lhes são
essencialmente próprios, e que os cálculos a que se entregam, os raciocínios que fazem, as
conclusões a que chegam são o resultado do exercício intelectual, do mesmo modo que o
trabalho manual é o resultado do exercício corporal.
Daí não se deveria concluir que o homem não fosse assistido em seus pensamentos e
em seus atos pelos Espíritos que o cercam; muito ao contrário; os Espíritos, sejam
benevolentes, sejam malévolos, muitas vezes são a causa provocadora dos vossos atos e
pensamentos; mas ignorais completamente em que circunstâncias se produz essa influência,
de sorte que, agindo, pensais fazê-lo em virtude de vosso próprio movimento: vosso livrearbítrio fica intacto; não há diferença entre os atos que realizais sem serdes a eles
impelidos, e os que realizais sob a influência dos Espíritos, senão no grau do mérito ou da
responsabilidade.
Num e noutro caso, a responsabilidade e o mérito existem, mas, repito, não existem
no mesmo grau. Creio que esse princípio que enuncio não precisa de demonstração; para o
provar, bastar-me-á fazer uma comparação no que existe entre vós.
Se um homem cometeu um crime, e o fez seduzido pelos conselhos perigosos de
outro homem que sobre ele exerce muita influência, a justiça humana saberá reconhecê-lo,
concedendo-lhe o benefício das circunstâncias atenuantes; irá mais longe: punirá o homem
cujos conselhos perniciosos provocaram o crime e, mesmo sem haver contribuído de outra
maneira, este homem será mais severamente punido do que o que foi o instrumento, porque
foi seu pensamento que concebeu o crime, e sua influência sobre um ser mais fraco que o

fez executar. Pois bem! se assim fazem os homens, diminuindo a responsabilidade do
criminoso e a partilhando com o infame que o impeliu a cometer o crime, como quereríeis
que Deus, que é a justiça mesma, não fizesse o mesmo, já que vossa razão vos diz que é
justo agir assim?
No que concerne ao mérito das boas ações, que eu disse ser menor se o homem tiver
sido solicitado a praticá-las, é a contrapartida do que acabo de dizer a respeito da
responsabilidade, e pode demonstrar-se invertendo a proposição.
Assim, pois, quando te acontece refletir e passar tuas ideias de um a outro assunto;
quando discutes mentalmente sobre os fatos que prevês ou que já se realizaram; quando
analisas, quando raciocinas e quando julgas, não crês que sejam Espíritos que te ditam teus
pensamentos ou que te dirigem; eles lá estão, perto de ti, e te escutam; veem com prazer
esse exercício intelectual, ao qual te entregas; seu prazer é duplo, quando veem que tuas
conclusões são conforme à verdade.
Por vezes lhes acontece, evidentemente, que se misturem nesse exercício, quer para
o facilitar, quer para dar ao Espírito alguns alimentos, ou lhe criar algumas dificuldades, a
fim de tornar esta ginástica intelectual mais proveitosa a quem a pratica.
Mas, em geral, o homem que busca, quando entregue às suas reflexões, quase sempre
age só, sob o olhar vigilante de seu Espírito protetor, que intervém se o caso for bastante
grave para tornar necessária a sua intervenção.
Louis Nivard [lê-se: "Luí Nivár"]
(Mensagem psicografada na Sociedade Espírita de Paris e publicada
na Revisa Espírita de agosto de 1867)

Centro Espírita Cristófilos
Rua Martins Ferreira, 57 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ
Telefone/FAX: (21) 2539‐0978
E‐mail: contato@cristofilos.org.br
Site: http://www.cristofilos.org.br
Rio de Janeiro, 11 a 16 de março de 2013.

MENSAGEM INICIAL – TEMA: A OBSESSÃO SEGUNDO O ESPIRITISMO
PERDOAR E COMPREENDER
Muita gente perdoa, no entanto, não compreende; e muita gente compreende,
todavia, não perdoa.
Muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas, procurando esquece-las, mas
querem distância daqueles que as formulam, sem lhes entender as dificuldades, e outros
muitos compreendem aqueles que os molestam, entretanto, não lhes desculpam os gestos
menos felizes.
Perdoar e compreender, porém, são complementos do amor e impositivos do aceitar
os nossos companheiros da humanidade, tais quais são.
Reflitamos nisso, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros
solicitam de nós são a tolerância e o entendimento de que nós necessitamos deles.
É possível que nos haja ferido e igualmente provável tenhamos ferido a outrem.
Alguém terá errado contra nós e teremos decerto errado contra alguém.
Pondera isso e compadece-te de todos os ofensores.
Quem te prejudica talvez age sob compulsiva da necessidade; quem te menospreza,
possivelmente sofre a influência de transitórios enganos; aquele que te esquece com
aparente descaso estará enfermo da memória, e aquele outro ainda que te golpeia
evidentemente procede sob a hipnose da obsessão.
Nunca te revoltes, nem desanimes.
Faze o bem, olvidando o mal.
Desculpemos quaisquer faltas, compreendendo os autores delas, e compreendamos os
nossos irmãos em falta, desculpando a todos eles.
O amparo espiritual que doemos agora, a favor de alguém, será o amparo espiritual
de que precisaremos todos da parte de outro alguém.
Quando Jesus nos adverte: “perdoa setenta vezes sete a teu irmão”, claramente
espera venhamos a compreender outras tantas.
Emmanuel
(Mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier e publicada no
livro “Rumo certo”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: AFEIÇÃO DOS ESPÍRITOS POR
CERTAS PESSOAS. ANJOS DA GUARDA
A VOZ DO ANJO-DA-GUARDA
Todos os homens são médiuns; todos têm um Espírito que os dirige para o bem,
quando sabem escutá-lo. Pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele por
uma mediunidade particular, e que outros não o ouçam senão pela voz do coração e da
inteligência; nem por isso deixará de ser o seu Espírito familiar que os aconselha.
Chamai-o Espírito, razão, inteligência: é sempre uma voz que responde à vossa alma e
vos dita boas palavras; só que nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir segundo
os conselhos dessa razão, não da razão que se arrasta, em vez de marchar, dessa razão que
se perde em meio aos interesses materiais e grosseiros, mas da razão que eleva o homem
acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas; chama sagrada que inspira
o artista e o poeta, pensamento divino que eleva o filósofo, impulso que arrasta os
indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, mas que aproxima o homem
da divindade mais que qualquer outra criatura; entendimento que sabe conduzi-lo do
conhecido ao desconhecido, fazendo com que execute os atos mais sublimes.
Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis
progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que do alto do céu vos estende as mãos.
Channing [lê-se: “Chãnín”]
(Mensagem psicografada pela médium Srta. Huet [lê-se: “Uê”] e
publicada na Revista Espírita de janeiro de 1861)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA LIVRE – EXPOSITOR CONVIDADO
CRISTIANISMO
O que se deve observar no Espiritismo é a moral cristã.
Desde séculos houve muitas religiões, diversos cismas e numerosas pretensas
verdades. E tudo quanto foi erguido fora do Cristianismo caiu, porque o Espírito Santo não
o animava. O Cristo resume o que a moral mais pura e mais divina ensina ao homem, no
tocante a seus deveres, nesta vida e na outra.
A Antiguidade, no que tem de mais sublime, é pobre diante dessa moral tão rica e tão
fértil. A auréola de Platão empalidece ante a do Cristo e a taça de Sócrates é muito
pequena perante o imenso cálice do Filho do Homem. És tu, ó Sesóstris! déspota do
poderoso Egito, que te podes medir, do alto de tuas pirâmides colossais, com o Cristo numa
manjedoura? És tu, Solon? És tu, Licurgo, cuja bárbara lei condenava as crianças
malformadas, que vos podeis comparar Àquele que disse face a face com o orgulho: “Deixai
vir a mim as criancinhas”? Sois vós, pontífices sagrados do piedoso Numa, cuja moral exigia
a morte viva das vestais culpadas, que vos podeis comparar Àquele que disse à mulher
adúltera: “Levanta-te, mulher, e não peques mais”?
Não, não mais com esses mistérios tenebrosos que praticais, ó sacerdotes antigos!
Não mais com esses mistérios cristãos que são a base desta religião sublime, que se chama
Cristianismo. Diante dEle todos vos inclinais, legisladores e sacerdotes humanos; inclinaivos, porquanto foi o próprio Deus quem falou pela boca desse ser privilegiado que se chama
Cristo.
Lamennais [lê-se: “Lamené”]
(Mensagem psicografada pelo médium Sr. Didier Filho e publicada na
Revista Espírita de novembro de 1860)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: AS PREDIÇÕES DO EVANGELHO
COMUNICAÇÃO PROVIDENCIAL DOS ESPÍRITOS
Os tempos são chegados em que esta palavra do profeta deve ser realizada:
“Espalharei, diz o Senhor, do meu Espírito sobre toda a carne; e vossos filhos profetizarão,
vossos velhos terão sonhos.”
O Espiritismo é esta difusão do Espírito divino, vindo instruir e moralizar todos
esses pobres deserdados da vida espiritual que, não vendo senão a matéria, esquecem que o
homem não vive apenas de pão. É preciso ao corpo um organismo material a serviço da alma,
um alimento apropriado à sua natureza; mas à alma, emanação do Espírito Criador, é preciso
um alimento espiritual, que só encontra na contemplação das belezas celestes, resultante
da harmonia das faculdades inteligentes em sua inteira manifestação.
Enquanto o homem negligencia cultivar o seu espírito e fica absorvido pela busca ou
pela posse dos bens materiais, sua alma está de certo modo estacionária, e lhe é preciso um
grande número de encarnações antes que possa, obedecendo insensivelmente e como por
força à lei inevitável do progresso, chegar a esse começo de vitalidade intelectual, que a
torna a diretora do ser material, ao qual está unida. É por isto que, malgrado os
ensinamentos dados pelo Cristo, para fazer a Humanidade avançar, ela está ainda tão
atrasada, pois o egoísmo não quis apagar-se diante desta lei de caridade, que deve mudar a
face do mundo e dele fazer uma morada de paz e de felicidade.
Mas a bondade de Deus é infinita, ultrapassando a indiferença e a ingratidão de seus
filhos. Eis por que lhes envia esses mensageiros divinos, que vêm lembrar-lhes que Deus não
os criou para a Terra, onde apenas estão por algum tempo, a fim de que, pelo trabalho,
desenvolvam as qualidades postas em germe em sua alma, e que, cidadãos dos céus, não se
devam comprazer numa estação inferior à sua ignorância, onde só as suas faltas os retêm.
Agradecei, pois, ao Senhor, e saudai com alegria o advento do Espiritismo, pois que
ele é a realização das profecias, o sinal retumbante da bondade do Pai de misericórdia, e
para vós um novo apelo a esse desprendimento da matéria, tão desejável, considerando-se
que só Ele pode vos proporcionar a verdadeira felicidade.
Luís de França
(Mensagem psicografada no Grupo Delanne pela Sra. Br. e publicada
na Revista Espírita de fevereiro de 1867)

Centro Espírita Cristófilos
Rua Martins Ferreira, 57 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ
Telefone/FAX: (21) 2539‐0978
E‐mail: contato@cristofilos.org.br
Site: http://www.cristofilos.org.br
Rio de Janeiro, 08 a 13 de abril de 2013.

MENSAGEM INICIAL – TEMA: TEORIA DA PRESCIÊNCIA.
PRESSENTIMENTOS. MÉDIUNS DE PRESSENTIMENTOS
ESTÁ NO AR
P. – Quando alguma coisa é pressentida pelas massas, geralmente se diz que está no
ar. Qual a origem desta expressão?
Resp. – Sua origem, como a de uma porção de coisas de que não nos damos conta e
que o Espiritismo vem explicar, está no sentimento íntimo e intuitivo da realidade. A
expressão é mais verdadeira do que se pensa. Esse pressentimento geral à aproximação de
algum acontecimento grave tem duas causas:
A primeira vem das massas inumeráveis de Espíritos que incessantemente percorrem
o espaço e que têm conhecimento das coisas que se preparam; em consequência de sua
desmaterialização estão mais aptos a seguir o seu curso e lhe prever o desfecho. Esses
Espíritos roçam incessantemente a Humanidade, comunicando-lhe os seus pensamentos
pelas correntes fluídicas que ligam o mundo corporal ao mundo espiritual. Embora não os
vejais, seus pensamentos vos chegam como o aroma das flores ocultas na folhagem, e vós os
assimilais sem perceber. O ar está literalmente rasgado por essas correntes fluídicas, que
por toda parte semeiam a ideia, de tal sorte que a expressão está no ar não só é uma
figura, mas positivamente verdadeira. Certos Espíritos são mais especialmente
encarregados pela Providência de transmitir aos homens o pressentimento das coisas
inevitáveis, com vistas a lhes dar um secreto aviso, e eles cumprem essa missão espalhandose entre as criaturas. São como vozes íntimas, que retinem no seu foro interior.
A segunda causa deste fenômeno está no desprendimento do Espírito encarnado
durante o repouso do corpo. Nesses momentos de liberdade ele se mistura aos Espíritos
semelhantes, àqueles com os quais tem mais afinidade; penetra-se de seus pensamentos, vê
o que não pode ver com os olhos do corpo, relata a sua intuição ao despertar, como de uma
ideia que lhe é toda pessoal. Isto explica como a mesma ideia surge ao mesmo tempo em
cem lugares diferentes e em milhares de cérebros.
Como sabeis, certos indivíduos são mais aptos que outros para receber o influxo
espiritual, quer pela comunicação direta dos Espíritos estranhos, quer pelo desprendimento
mais fácil de seu próprio Espírito. Muitos gozam, em graus diversos, da segunda vista, ou
visão espiritual, faculdade muito mais comum do que pensais, e que se revela de mil
maneiras; outros conservam uma lembrança mais ou menos nítida do que viram nos
momentos de emancipação da alma. Em consequência desta aptidão, têm noções mais
precisas das coisas; não é neles um simples pressentimento vago, mas a intuição, e nalguns o
conhecimento da própria coisa, cuja realização preveem e anunciam. Se se lhes pergunta

como sabem, a maior parte não saberia explicar; uns dirão que uma voz interior lhes falou,
outros que tiveram uma visão reveladora, e outros, enfim, que o sentem sem saber como.
Nos tempos de ignorância, e aos olhos das pessoas supersticiosas, passam por adivinhos e
feiticeiros, quando são apenas pessoas dotadas de mediunidade espontânea e inconsciente,
faculdade inerente à natureza humana, e que nada tem de sobrenatural, mas que são
incapazes de compreender os que nada admitem fora da matéria.
Essa faculdade existiu em todos os tempos, mas é de notar que se desenvolve e se
multiplica sob o império de circunstâncias que incrementam a atividade do espírito, nos
momentos de crise e quando da aproximação dos grandes acontecimentos. As revoluções, as
guerras, as perseguições de partidos e de seitas sempre fizeram nascer um grande número
de videntes e inspirados, que foram qualificados de iluminados.
Dr. Demeure [lê-se: “Demér”]
(Mensagem psicografada pelo médium Sr. Tail e publicada na Revista
Espírita de junho de 1866)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: PACTOS. TALISMÃS. FEITIÇOS. BÊNÇÃOS E MALDIÇÕES

NOSSO COTIDIANO
Na nossa vida cotidiana, podemos perceber quando pequenos incidentes nos levam a nos
desviarmos de fatos, que, de outra maneira, acarretariam consequências desagradáveis.
Uma ocorrência qualquer que desvia nosso rumo, uma visita inesperada que nos impõe
mudança de planos, um evento que muda a rotina do dia. Mas, refletindo sobre o porquê isso
ocorre, livrando-nos de cometer atos indevidos ou mesmo evitando acidentes, não reparamos
que algo mais sutil está por trás.
Muitas vezes nos lamentamos, ou mesmo maldizemos aquilo que nos tirou do rumo que
pretendíamos tomar. Somente depois, quando refletimos e vemos as consequências que isso
teria, é que pensamos: “Que sorte! Aquela visita, aquele incidente, me livrou de uma pior!”. No
entanto, mal sabemos que estamos acompanhados por nossos amigos espirituais, sempre
prontos a nos livrar do mal que pretendíamos praticar ou do qual seríamos vítimas. Está ali, a
postos, na caridade de nos aconselhar através das vibrações elevadas, nosso anjo da guarda,
nosso espírito protetor, tão paciente conosco.
Da mesma maneira, o inverso pode ocorrer. Dependendo da nossa sintonia, dos nossos
pensamentos, aqueles que estão à nossa volta, invisíveis aos nossos olhos, mas presentes nas
vinculações vibratórias, podem não estar tentando nos ajudar, mas sim perturbar o caminho,
desviando-nos do bem, do rumo acertado.
Mas dirão: Como podemos saber como faremos para estarmos vinculados aos protetores,
aos amigos espirituais e não àqueles que estão ali aliados às nossas piores intenções?
Orai e vigiai! Eis o segredo de obtermos a influência correta e boa: elevar o pensamento,
ter conduta digna e sentimentos nobres! É difícil ao ser humano encarnado estar sempre
disposto a agir assim. Mas isso deve ser um esforço cotidiano, a cada pequena atitude, a cada
palavra dita, ao combate à maledicência, ao desejo menos digno, aos excessos!
Assim, entre altos e baixos, vamos conseguindo mais apoio dos nossos benfeitores. E não
nos esqueçamos de observar o dia a dia e perceber como pequenas atitudes e fatos inesperados
nos convertem e levam ao livramento do erro, ou de sofrer-lhes as consequências.
Agradeçamos, sempre, ao nosso espírito benfeitor, em oração, pedindo não benefícios,
mas que possamos mudar para melhor e vencer nossas indignidades, nossos vícios, nossos erros.
Jesus acompanha aquele que tem boa intenção e age de acordo com as suas leis.
(Mensagem psicografada pela médium Wanda Gesualdo em 25 de abril
de 2012 no Grupo Espírita Casa do Caminho de São Carlos – SP)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA: PACTOS. TALISMÃS. FEITIÇOS. BÊNÇÃOS E MALDIÇÕES

SERVIR A DEUS
Em nome do amor a Deus, acumulam-se, na Terra, tesouros e monumentos.
Centenas de santuários, sob a rubrica de cultos diversos, espalham-se em todos os
continentes.
Pagodes e mesquitas, catedrais e basílicas, torres e capelas aparecem, majestosos,
na Ásia e na África, na Europa e na América, pretendendo honorificar a Providência Divina.
É assim que surgem, aqui e ali, casas de adoração com variada nomenclatura.
Templos-palácios.
Templos-estilos.
Templos-museus.
Templos-consagrações.
Templos-claustros.
Templos-troféus.
Os altares para os ofícios religiosos, que os hebreus da antiguidade remota situavam
em mesas de pedra, no alto dos montes, são hoje relicários suntuosos, faiscantes de
pedraria.
E para o curso das orações, convertidas em cerimônias complexas, há todo um ritual
de cores e perfume, reclamando vasos e paramentos que valem por vigorosas afirmações,
nos domínios da posse material.
Longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam, assim, o
campo da própria fé.
A intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável.
Contudo, em nos reportando à interpretação espírita, que exprime o pensamento
cristão claro e simples, como honrar o Criador, relegando-lhe as criaturas aos desvãos da
miséria e às sombras da enfermidade? Que dizer da estância, em que os filhos felizes, a
pretexto de homenagear a munificência paterna, fingem desconhecer a presença dos
próprios irmãos, mais fracos e mais humildes, extorquindo-lhes o direito da herança? Como
glorificar o Todo Compassivo, inscrevendo-lhe o nome bendito em tábuas de ouro e prata,
junto daqueles que se cobrem de andrajos e soluçam de fome?
Lembremo-nos de Jesus, o expoente maior da maior lealdade ao Senhor Supremo.
Anjo entre os anjos - desce ao mundo num leito rude de estrebaria.
Engenheiro de excelsas rotas - pisa a lama terrestre em louvor do bem.
Puro entre os puros - é a esperança dos pecadores.
Mensageiro da luz - toma a direção dos que se afligem nas trevas.
Magistrado incorruptível - de ninguém exigia certidão de pobreza a fim de ser útil.

Embaixador da harmonia sublime - é remédio aos doentes.
Detentor de conquistas eternas - vale-se de barcos emprestados para o ensino da
Boa-Nova.
Justo dos justos - deixa-se crucificar entre malfeitores, para engrandecer, entre os
homens, o poder do perdão e a força da humildade.
Cultiva, pois, tua fé, conforme os ditames do coração, mas não te esqueças de que, no
fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação, é a única maneira a mais justa e a mais alta - de servirmos ao Nosso Pai.
Emmanuel
(Mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier e publicada no
livro “Religião dos Espíritos”)
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MENSAGEM INICIAL – TEMA EXTRA: COMO FUNCIONA A CASA ESPÍRITA?
MÃOS À OBRA
“Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina,
tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação”.
Paulo. (I Cor., 14:26).
A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe
escreveu a observação aqui transcrita.
O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do
Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos
agrupamentos cristãos, formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do
Evangelho.
Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores, por novidades em
fenomenologia e revelação.
Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns
adestrados.
Por quê?
Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos
companheiros.
Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita a frequência
mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de
alguns poucos.
Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que
é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete.
Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera
superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a
vida e elevar-se.
Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de
interpretar de que já sois detentores e colocai mãos à obra do bem e da luz, no
aperfeiçoamento indispensável.
Emmanuel
(Mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier e publicada no
livro ”Educandário de Luz”)

