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O ESPÍRITO DA COISA

RECANTO DA POESIA
CANTO DE GLÓRIA
Meu canto de glória
Amigos, ouvi!
Amigos, presente
E fiel, eis-me aqui!
Outrora vibrante,
Poeta flamante,
O canto da Pátria
Mil vezes cantei.
Meu canto de glória,
Nascido da história,
Amigos, voltei!
Com fé e coragem,
Na minha romagem,
A casa terrena
Enfim abracei ...
Espírito errante,
De amor tão pujante,
À Pátria querida
E a vós retornei!
De outras paragens
As minhas mensagens,
Sem véus ou miragens,
Trago até aqui;
O amor é o lema,
A vida é o tema,
Jesus é o poema,
Amigos, ouvi!

Cantei minha Terra,
Seus índios, sua era
De heróis de quimera,
Sua redenção;
Agora o meu canto
Eivado de pranto,
É doce acalanto,
É pura emoção ...
A vida é eterna,
A morte nefanda,
Em sua ciranda,
Não existe mais;
Em cada ambiente,
Com Jesus presente,
A luz transcendente
Beleza nos traz!
Meu canto de glória
Amigos, ouvi!
Refeito e contente,
Estou hoje aqui,
Trazendo a certeza
Da continuidade,
Que tudo é Verdade,
Amigos, eu vi!

G.D.

(Mensagem psicográfica recebida em novembro de 2003
no CEC e publicada no livro “Lira dos Imortais”)

COMANDO
Eras apendiz nas estradas que percorrias a título de experiência, a reboque dos instintos que te escravizavam,
ensinando-te.
Um dia, a vontade do Criador te despertou a consciência e te tornaste capaz de ser senhor de teu destino - Espírito - mas sem dominar o corcel que
te carregava.
Mesmo hoje, a comodidade de seres
conduzido ainda te seduz a ação e, por
isso, como que ignorasses a divindade
que te reluz no íntimo, abres mão do
comando para seres guiado pelas tendências e paixões que ainda te pertencem ao caráter imperfeito.
O Espiritismo é o espinho que o Pai
te legou, a incomodar-te para que despertes e tomes as rédeas de tua vida
espiritual. Desperta!
Arrasta outros, pela firme vontade
de seres quem teu destino te reserva,
empolgando pela felicidade de te veres por filho da Luz, e cumprirás em ti
o objetivo que os Espíritos Superiores
desejam com a Doutrina Espírita.
Quando estiveres plenamente no
comando de teu futuro, serás luz com
Deus. Começa, pois!

Amélia

(Mensagem psicografada em 15/1/2011 no CEC)

“grosseira. Não se pode fazer um vidro translúcido a não ser com altas temperaturas e reiteradas aplicações de areia.
”

Não é possível lapidar um diamante senão com as quebras bruscas da pedra
Antonio de Oliveira
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PINGA-FOGO

As perguntas a seguir foram elaboradas durante o Estudo Sistemático de O Livro dos Espíritos e submetidas a dois Centros Espíritas,
com médiuns que não se conhecem nem se comunicam. As primeiras
respostas foram obtidas pela psicofonia na Instituição Espírita A, e
a segundas, pela psicografia na Casa Espírita B. As observações dos
Espíritos devem ser encaradas como opiniões pessoais e não como
verdades doutrinárias, mesmo com a convergência local apresentada.
O assunto é: progresso das espécies na Terra.

Existe um planejamento para o
aperfeiçoamento das espécies?
A: “Esta adequação é feita seguindo os processos de seleção
naturais.”
B: “Nada é feito sem planejamento no Universo. Sua execução
ocorre por meio das leis de Deus,
que são naturais.”
Como isso
funciona no
Plano Espiritual?
A: “Há de
se respeitar
os processos naturais
de seleção.
Se se for
pesquisar as
grandes mudanças ou evoluções
das espécies, serão verificadas
duas coisas: a primeira é que
existe um mecanismo genético,
um genótipo, que guia essas mudanças de perto para a evolução.
Estas são chamadas de mutações
e a sobrevivência do mais apto,
para novas circunstâncias, conhecida como seleção natural. Só
que junto deste processo que já
foi estudado profundamente pelos biólogos terrenos, existe outro
(segundo mecanismo) que é o de
pesquisa e guia destas mutações.
Elas não ocorrem ao acaso. Isto
significa que as engenharias para
adaptação das espécies no mundo
físico seguem ou guiam as muta-

ções dos seres em determinadas
áreas do planeta, para, digamos
assim, ajudar a seleção natural. Se vocês forem comparar os
grandes saltos que aconteceram
nos processos de evolução das raças, espécies, gêneros e famílias
de animais e do próprio ser humano, vocês verão que eles não
combinam com as probabilidades
aleatórias.”
B:
“As
conclusões
darwinianas
são corretas,
p o r é m
incompletas
já que não
explicam a
totalidade
dos casos,
mormente as transições relevantes
por que passaram as espécies,
os ‘elos perdidos’. A elas, é
imperioso juntar a orientação
dada pelos Espíritos responsáveis
por essa tarefa, acompanhando e
influenciando geneticamente o
progresso dos corpos.”
Existe, então, um “banco de dados” com o mapeamento genético desde as primeiras espécies
até as atuais?
A: “Todo o mapeamento genético de todas as espécies que já
passaram pelo planeta Terra.”
B: “Certamente, inclusive com
outros elementos que transcendem a genética conhecida hoje.”
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DIREÇÃO

“Pedis, escutais, mas

nada compreendeis.
A chama ardente da
sabedoria é forte quando
alimentada. Porém, em
um ambiente sem oxigênio, logo se extingue.
Ponderai as informações

adquiridas.

Usai

tudo o que melhor satisfaz vossos impulsos de
amor e caridade.
Todos somos bons, todos somos irmãos, iguais
em criação e processo de
existência.
Amar é o caminho - o
único e verdadeiro caminho.
Sentir os efeitos desse
amor é o que todos deveríamos rogar, pois só
amando sente-se o amor.
Sabedoria e amor é só
do que precisamos. Tudo
o mais se origina e, ao
mesmo tempo, se desenvolve nesses princípios.
Seguindo sempre na
direção do Senhor não
há o que temer: chegaremos à instrução e ao
amor purificado.”
(Anônimo)
(Mensagem psicográfica recebida em 2/2/2011 na reunião de
quarta-feira do CEC)
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