
1 
 

 



2 
 

ÍNDICE 

                                                                                                            Página 

Introdução ..............................................................................................  11                     

A CASA ESPÍRITA  - Bloco A    ............................................................   12                                                               

Mensagem A-1- O Templo Espírita,( "Dramas da Obsessão"), trecho, 

terceira parte, Conclusão, Cap. III, Espírito Bezerra de Menezes .........    13 

Mensagem A-2 – Templo Espírita  (“Crestomatia da Imortalidade"),  

Espírito Djalma Montenegro ...................................................................   15 

Mensagem A-3 - Missão do Templo Espírita ("Educandário de Luz"), 

Espírito Emmanuel .................................................................................   16 

Mensagem A-4 - Arquitetos Espirituais ("Instruções Psicofônicas"), 

Espírito Efigênio S. Vitor .........................................................................   17 

Mensagem A-5 - No Grupo Espírita ("Educandário de Luz"), 

Espírito Emmanuel .................................................................................   19 

Mensagem A-6 - O Espírita na Equipe ("Educandário de Luz"),  

Espírito Emmanuel  ...............................................................................    20 

Mensagem A-7 - Das Reuniões em Geral ("O Livro dos Médiuns"),  

Allan Kardec ............................................................................................  21 

Mensagem A-8 - Ação dos Espíritos sobre os Fluidos 

("A Gênese"), trecho, Allan Kardec  .......................................................   24  

Mensagem A-9 - O Critério Básico Sobre o Qual os Mentores Planejam  

os Trabalhos de uma Casa Espírita ("Nos Domínios da Mediunidade"), 

Espírito André Luiz ................................................................................... 27 

Mensagem A-10 -Utilização das Forças Mentais Emitidas pelos Médiuns 

("Missionários da Luz") trecho, cap.17, Espírito André Luiz ....................  28 

Mensagem A-11- Energias Emitidas pelos Médiuns Combinadas com as 

dos Benfeitores Canalizadas da Assistência aos Necessitados 

 ("Missionários da Luz") trecho cap.1, Espírito André Luiz .....................   28 

Mensagem A-12 - Visão Espiritual de um Centro Espírita 

 ("Educandário de Luz"), Espírito Efigênio S. Vitor.................................   29  

 

Conceitos em Destaque  

Tópicos extraídos das mensagens do bloco A  .....................................  31 

Conclusão e Comentários - Miguel Tavares de Gouveia ..................   35 

 



3 
 

O TRABALHO ALTRUÍSTRICO, OS SEM TRABALHO, MUITO SE 

PEDIRÁ  A QUEM MUITO RECEBEU – Bloco B ................................    41 

 

O Trabalho Altruísta  .............................................................................  42 

 

Mensagem B-1 - Necessidade do Trabalho, questões 674 e 675  

("O Livro dos Espíritos"), Allan Kardec ...................................................   42  

Mensagem B-2 - O Homem Foi Criado Para a Atividade 

(trecho de "O Céu e o Inferno"), Allan Kardec .......................................   42 

Mensagem B-3 – Obra não identificada e nem o autor........................   43   

Mensagem B-4 - Meio-Companheiro ("Seareiros de Volta"),  

Espírito Anésio Siqueira ..........................................................................  43    

Mensagem B-5 - O Espírita na Equipe ("Estude e Viva"), 

Espírito Emmanuel  .................................................................................  44 

Mensagem B-6 - Trabalhadores Sem Trabalho, parte  (“Seareiros de 

Volta”), Espírito Francisco Spinelli ...........................................................  45  

Mensagem B-7 - Na Esfera do Cristo ("Lampadário Espírita"),  

Espírito Joanna de Ângelis  ....................................................................   46 

Mensagem B-8 - Nas Duas Medidas ("Ementário Espírita"),  

Espírito Marco Prisco ..............................................................................   48 

Mensagem B-9 – Os Últimos serão os primeiros  

("O Evangelho Segundo o Espiritismo"), cap. XX, Allan Kardec ...........    49  

Mensagem B-10 -Trabalho, Trabalho, Trabalho ("Mais Luz") 

Espírito Batuíra .......................................................................................   50 

Mensagem B-11 - Trabalho ("Caminho, Verdade e Vida"),  

Espírito Emmanuel  ................................................................................   51 

Mensagem B-12 - Trabalhar Servindo, Servir Trabalhando  

("Mais Luz"), Espírito Batuíra .................................................................    52 

Mensagem B-13 -Trabalho e Sacrifício ("Paz e Renovação"), 

Espírito Batuíra .......................................................................................   53 

Mensagem B-14 -Trabalhemos ("Seara dos Médiuns"),  

Espírito Emmanuel  .................................................................................  54  

Mensagem B-15 -Trabalho ("Pensamento e Vida"), 

Espírito Emmanuel  .................................................................................. 55 

Mensagem B-16 - Mais Trabalho ("Mais Luz"), 

Espírito Batuíra  .......................................................................................  56 

Os Sem Trabalho, Os Neutros  .............................................................  57 



4 
 

Mensagem B-17 –Chamamento Divino ("Palavras de Vida Eterna"), 

Espírito Emmanuel ..................................................................................  57  

Mensagem B-18 - Desculpismo ("Palavras de Vida Eterna”),  

Espírito Emmanuel ..................................................................................  58 

Mensagem B-19 - Dar-se-á Àquele que Tem ("O Evangelho Segundo       

o Espiritismo"), cap. XVIII, itens 13, 14 e 15, Allan Kardec  ...................   59 

Mensagem B-20 -Na Seara Evangélica ("Benção de Paz"), 

Espírito Emmanuel ..................................................................................  61 

Mensagem B-21 - Só 304 Bônus Hora - É de Lamentar ("Nosso Lar"), 

trecho cap. 13, No Gabinete do Ministro,  Espírito André Luiz.................. 62 

Mensagem B-22 - No Problema da Rotulagem  ("Ementário Espírita"), 

Espírito Marco Prisco  ..............................................................................  64 

Mensagem B-23 - Rotina dos Acontecimentos, Monotonia das  

Repetições ("Painéis da Obsessão"), trecho capítulo 24, Obsessão 

 Sutil e Perigosa, Espírito Manoel P. de Miranda ....................................  65  

 

Muito se Pedirá Àquele que Muito Recebeu  ....................................   67 

 

Mensagem B-24 - Muito se Pedirá Àquele que Muito Recebeu  

("O Evangelho Segundo o Espiritismo"), cap. XVIII, itens 10 a 12, 

Allan Kardec ............................................................................................  67 

Mensagem B-25 - O Empréstimo ("Pontos e Contos"), cap. 21 

Espírito Irmão X ......................................................................................   68 

Mensagem B-26 - Estudo na Parábola ("Estante da Vida"), cap. 4 

Espírito Irmão X ......................................................................................   73 

Mensagem B-27 - Ouvindo Impressões  ("Os Mensageiros"), cap. 9, 

Espírito André Luiz  .................................................................................  76  

Mensagem B-28 - História Ligeira ("Nosso livro"),  

Espírito André Luiz .................................................................................   79 

 

Como os Mentores Planejam os Trabalhos em uma Casa Espírita .. 80 

 

Mensagem B-29 - Análise da Psicoscopia da Equipe de Trabalhadores: 

Base para o Planejamento dos Trabalhos em uma Casa Espírita ("Nos 

Domínios da Mediunidade"), trecho cap. 2, Espírito André Luiz .............. 80  

Mensagem B-30 - Exercício do Bem ("Livro da Esperança"), cap. 37 

Espírito Emmanuel ..................................................................................  81  



5 
 

Conceitos em Destaque  

Tópicos extraídos das mensagens do bloco  B................................  82 

Conclusão e Comentários - Jaqueline Soares Leal Fonseca ...........   88 

ÓBICES INDESEJÁVEIS NO TRABALHO EM CONJUNTO:           

Divergências e Dissidências - Bloco C ..............................................  101  

 

Mensagem C-1 - No Caminho da Iluminação ("Momentos de Decisão"), 

cap. 43, Espírito Marco Prisco  ..............................................................  102      

Mensagem C-2 - Técnica Soez no Problema Obsessivo ("Tramas do 

Destino"), trecho, cap. 12 Espírito Manoel Philomeno de Miranda .......  103 

Mensagem C-3 - Divergências ("Sinal Verde"), cap. 43 

Espírito André Luiz  ..............................................................................   105  

Mensagem C-4 - Na Seara Espírita (“Bênção de Paz”), trecho cap. 41, 

Espírito Emmanuel ...............................................................................   106  

Mensagem C-5 - Como Deve Agir o Espírita Sincero Ante Certas 

Extravagâncias Doutrinárias? ("O Consolador"), questão 366, 

Espírito Emmanuel  ...............................................................................  106  

Mensagem C-6 - Lutas na Equipe ("Rumo Certo"), cap. 27 

Espírito Emmanuel ................................................................................  107 

Mensagem C-7 - A Campanha da Paz" ("Contos Desta e Doutra Vida"), 

cap. 31, Espírito Irmão X ......................................................................   108 

Mensagem C-8 - Em Tarefa Espírita ("Seara dos Médiuns"), cap. 10,  

Espírito Emmanuel ...............................................................................   111  

Mensagem C-9 – Defesa (“Palavras de Vida Eterna”), cap. 65 

Espírito Emmanuel ...............................................................................   112 

Mensagem C-9 a - Aprendamos com Jesus (“Fonte Viva”), cap. 163 

Espírito Emmanuel ...............................................................................   113 

Mensagem C-10 - Como se Justifica a Existência de Lutas  

Antifraternas Dentro dos Grupos Espiritistas?("O Consolador"),  

questão 363, Espírito Emmanuel  ........................................................    114 

Mensagem C-11 - O Grupo Perfeito ("Contos Desta e Doutra Vida"), 

Cap. 40, Espírito Irmão X ....................................................................    114 

Mensagem C-12 - O Médium Espírita ("Estante da Vida"), cap. 5, 

Espírito Irmão X ...................................................................................    117 

 Mensagem C-13 -Ideias ("Contos e Apólogos"), cap. 20 

Espírito Irmão X ....................................................................................   119 



6 
 

Mensagem C-14 - Jesus e Livre-Arbítrio ("Seara dos Médiuns"),           

cap. 63, Espírito Emmanuel  .................................................................   121  

Mensagem C-15 - Ideias Preconcebidas de Oposição Sistemáticas  

Aqueles que a Torto e a Direito Levantam Discussões Inoportunas  

(trecho de "Revista Espírita – junho /1862- Princípio Vital das  

Sociedades Espíritas) – Allan Kardec  .................................................   122     

Mensagem C-16 - Provocadores de Dissidências Não Podem Ser  

Olhados Como Verdadeiros Espíritas (trecho de "Revista Espírita"- 

novembro/1861- Discurso do Sr. Allan Kardec), Allan Kardec  ...........    124 

Mensagem C- 17 - As Vicissitudes Por Que Passou a Sociedade 

Parisiense de Estudos Espíritas" ( "Revista Espírita" - maio/1861-  

Discurso do Sr. Allan Kardec ), trecho, Allan Kardec  ........................     126  

Mensagem C- 18 - Itens 336 a 338 de "O Livro dos Médiuns",              

Allan Kardec   ......................................................................................    134 

Mensagem C-19 - Item 340 de "O Livro dos Médiuns",  

Allan Kardec  ........................................................................................   135 

Mensagem C-20 - A Rotina dos Acontecimentos ("Painéis da Obsessão") 

trecho, cap. 20, Espírito Manoel Philomeno de Miranda ....................     136       

Mensagem C-21 - A Recreação Mediante Renovação de Tarefas  

("Painéis da Obsessão"), trecho cap. 25, Espírito Manoel Philomeno  

de Miranda  ............................................................................................  137  

Mensagem C-22 - Mensagem de S. Vicente de Paulo (de "O Livro dos 

Médiuns", cap. XXXI), Allan Kardec .....................................................   137 

Mensagem C-23 - Conjunto ("Educandário de Luz”), trecho 

Espírito Emmanuel  ...............................................................................  138 

Mensagem C-24 - Observadores Agressivos e Rudes... ("Coragem"), 

Nosso grupo, cap. 36, Espírito André Luiz ...........................................   138  

Mensagem C-25 - Caridade e Raciocínio ("Opinião Espírita"),  

cap. 30, Espírito Emmanuel  ..................................................................  139 

Mensagem C-26 - Grupo no Grupo ("Educandário de Luz"), 

Espírito Albino Teixeira .........................................................................   140  

Mensagem C-27 - O Espírita na Multidão ("Paz e Renovação"),  

item 16, Espírito Emmanuel .................................................................    141 

 

Conceitos em Destaque  

Tópicos extraídos das mensagens do bloco C.............................  142 

Conclusão e Comentários - Miguel Tavares de Gouveia ...............    151 



7 
 

A TAREFA DA MEDIUNIDADE - Bloco D  ........................................    168 

 

Mensagem D-1 –Dos Médiuns ("O Livro dos Médiuns"), 

 Trecho item 162, Allan Kardec ...........................................................    169 

Mensagem D-2 - Detenção de Circuitos e  Condução de Correntes 

("Mecanismos da Mediunidade"),trecho cap. 7, Espírito André Luiz, ...   169 

Mensagem D-3 - O Médium Pode Interromper a Tarefa Mediúnica?,   

("Diretrizes de Segurança"), cap. 26, Divaldo P. Franco  ....................    170 

Mensagem D-4 - O Médium Pode Trocar a Tarefa Mediúnica por Outra 

Atividade?  ("Diretrizes de Segurança"), cap. 25, Divaldo P. Franco ... 171 

Mensagem D-5 - Caridade Difícil ("Messe de Amor"), cap. 6,  

Espírito Joanna de Ângelis ..................................................................    172  

Mensagem D-6 – Ausência de Trabalho (“Mediunidade e Evolução”),  

trecho cap. 13, Martins Peralva ..........................................................     174 

Mensagem D-7 - Considerando a Parábola do Bom Samaritano ("Espírito 

e Vida"), cap. 32, Espírito Joanna de Ângelis ...................................      174 

Mensagem D-8 - Equipe Mediúnica ("Seara dos Médiuns"), cap. 58 

Espírito Emmanuel  ............................................................................     176 

Mensagem D-9 - Falta de Estudo ("Mediunidade e Evolução")             

trecho cap. 13, Martins Peralva  ............................................................  177 

Mensagem D-10 - Trabalho Isolado ( "Mediunidade e Evolução"),      

trecho cap. 13, Martins Peralva ............................................................   177 

Mensagem D-11 - É natural que... ("O Consolador"), questão 398, 

Espírito Emmanuel  ..............................................................................   177 

Mensagem D-12 - Por que razão... ("O Consolador"), questão 397   

Espírito Emmanuel  ...............................................................................  178 

Mensagem D-13 - Endeusamento de Médiuns ("Mediunidade e 

Evolução"), trecho cap. 13, Martins Peralva  ........................................   178 

Mensagem D-14 - O Dirigente ("Obsessão, Desobsessão"), 

3ª parte, cap. 5,  Suely Caldas Schubert ..............................................   179 

Mensagem D-15 - O Médium e o Dirigente ("Diversidade de Carismas"),  

cap.1, parte item 8, Hermínio C. Miranda .............................................   180 

Mensagem C-16 - Desarmonia ("Mediunidade e Evolução"),                    

trecho, cap. 13, Martins Peralva ............................................................  181 

Mensagem D-17 - Onde o Maior Escolho do Apostolado Mediúnico?,      

("O Consolador"), questão 410, Espírito Emmanuel  ............................. 182 



8 
 

Mensagem D-18 - Esgotamento Físico Mental ("Mediunidade e 

Evolução"), trecho cap. 13, Martins Peralva...........................................  183 

Mensagem D-19 - Obstáculos à Mediunidade Nobre ("Médiuns e 

Mediunidades"), cap. 12, Espírito Vianna de Carvalho .........................  183  

Mensagem D-20 - Problema Moral ("Mediunidade e Evolução"),  

Trecho cap. 13, Martins  Peralva  .........................................................   186  

Mensagem D-21 - Pedidos de Orientação Mediúnica ("Missionários da 

Luz"), trecho cap. 9, Espírito André Luiz ...............................................  187 

Mensagem D-22 - A Reunião Mediúnica, ("Mediunidade e Caminho"), 

 item VI,  Espírito Odilon Fernandes  .....................................................  189 

Mensagem D-23 - Educação Mediúnica ("Mediunidade e Evolução"), 

trecho cap. 13, Martins Peralva  ............................................................  191 

Mensagem D-24 - No Trabalho Ativo ("Os Mensageiros"), cap. 47, 

Espírito André Luiz ................................................................................. 191 

Mensagem D-25 - A Experiência de Joel ("Os Mensageiros"), cap. 10, 

Espírito André Luiz ................................................................................  195 

Mensagem D-26 – Antes da Reunião ("Os Mensageiros"),                                

trecho cap. 43, Espírito André Luiz .......................................................   198 

Mensagem D-27 - Critérios para Atendimento de Pessoas que se  

Dizem Necessitadas de Socorro ("Os Mensageiros"), trecho cap. 46  

Espírito André Luiz  ................................................................................ 201 

Mensagem D-28 - Médium que Abandona o Seu Grupo de Estudos, 

Passando a Exercer Suas Atividades Particularmente ou em Casa     

("Além da Morte"), trecho cap. 20, Espírito Otília Gonçalves.................  204 

Mensagem D-29 -Mediunidade e Viciação ("Sementeira da  

Fraternidade") cap. 25, Espírito Manoel P. de Miranda  ........................  204  

Mensagem D-30 - Descrição de uma Reunião Mediúnica Vista do Plano 

Espiritual ("Além da Morte"), trecho cap. 26,  

Espírito Otília Gonçalves ........................................................................ 207  

Mensagem D-31 -Descrição de Algumas Ocorrências Após  

Término de uma Reunião (“Além da Morte”), trecho cap.27,                                  

Espírito Otília Gonçalves ....................................................................... 211  

Mensagem D-32 - Efeito da Rotina nas Atividades do Tarefeiro da 

Mediunidade ("Painéis da Obsessão"), trecho cap. 24,  

Espírito Manoel Philomeno de Miranda  ...............................................  212  

 



9 
 

Mensagem D-33 - Reunião Mediúnica -Descrição do uso das Energias 

Vitais e Mentais dos Médiuns ("Missionários da Luz") trecho cap. 17,  

Espírito André Luiz ................................................................................. 213 

Mensagem D-34 -Reunião Mediúnica, Casamento das Energias do 

Médium com a dos Benfeitores, Beneficiando os Espíritos Atendidos 

("Missionários da Luz") trecho cap. 1, Espírito André Luiz ..................    214 

Mensagem D-35 - Assistência Especial aos Médiuns Muito Antes da 

Reunião (“Missionários da Luz") trecho cap. 1, Espírito André Luiz ....   215 

Mensagem D-36 -Resultados Diferenciados em Face da Assistência 

Prestada pelos Benfeitores. Não se Trata de Proteção, mas de Esforço 

Próprio ("Missionários da Luz”), trecho cap. 18, Espírito André Luiz ....  215 

Mensagem D-37 - Arquitetos Espirituais ("Instruções Psicofônicas"), 

cap.44, Espírito Efigênio S. Vitor  ..........................................................  217 

Mensagem D-38 - Visão Espiritual de um Centro Espírita                  

(“Educandário de Luz"), Espírito Efigênio S. Vitor ................................   219 

Mensagem D-39 - Critério utilizado pelos Benfeitores Espirituais no 

Planejamento do Trabalho Mediúnico de uma Casa Espírita ("Nos 

Domínios da Mediunidade"), trecho cap. 2, Espírito André Luiz ............ 220 

 

Conceitos em Destaque  

Tópicos extraídos das mensagens do bloco  D.............................  221 

Conclusão e Comentários - Elizabeth Charlotte Willner  .................    241  

REFORMA ÍNTIMA -Bloco E  ...............................................................  253 

Mensagem E-1 - Nem Todos os que Dizem: Senhor! Senhor!  

Entrarão no Reino dos Céus ("O Evangelho Segundo o Espiritismo"),  

Allan Kardec  .........................................................................................  254 

Mensagem E-2 - Os Bons Espíritas ("O Evangelho Segundo o 

Espiritismo"), Allan Kardec  .................................................................... 255 

Mensagem E-3 - Comando Íntimo (“Momentos de Renovação”),            

Espírito Joanna de Ângelis ....................................................................  257 

Mensagem E-4 - Reforma Íntima ("Sol nas Almas"), cap. 38 

Espírito André Luiz ................................................................................  258 

Mensagem E-5 - Vivência Espírita ("Caminho Espírita"), cap. 24 

Espírito Albino Teixeira  .........................................................................  259 

Mensagem E-6 - Questão 894 ("O Livro dos Espíritos"), 

Allan Kardec ..........................................................................................  260 

 



10 
 

 

Mensagem E-7 - Ação Socorrista Especial a quem se Dedicar ao Bem 

("Obreiros da Vida Eterna"), trecho cap. 11 e 14,Espírito André Luiz ...  261 

Mensagem E-8 - O Caso da Desencarnação de Dimas  

("Obreiros da Vida Eterna"), trecho cap. 14 e 16, Espírito André Luiz, .. 262  

Mensagem E-9 - O Conhecimento Cristão Impõe a Necessidade de 

Renovação Interior ("Alerta"), , cap. 50, Espírito Joanna de Ângelis.....  264  

Mensagem E-10 - O Caso Fábio ("Obreiros da Vida Eterna"),  

trecho cap.1, Espírito André Luiz  ..........................................................  265 

Mensagem E-11 -Reforma –(“Opinião Espírita”), trecho cap. 39,  

Espírito Emmanuel  ................................................................................ 260 

Mensagem E-12 - Prece e Obsessão (“Opinião Espírita”),  

trecho cap. 18, Espírito André Luiz ........................................................  266  

Mensagem E-13 - O Homem é o que Acalenta no Íntimo 

("Autodescobrimento"), trecho cap.1, Espírito Joanna de Ângelis.........  267 

Mensagem E-14 – Trabalhemos Também e Curas (Pão Nosso”),  

trechos dos cap. 33 e 44, Espírito Emmanuel ........................................ 269 

Mensagem E-15 - Estados de Alma ("Seareiros de Volta"), 

Espírito Lourenço Prado ........................................................................  269  

Mensagem E-16 –Renovemo-nos (“Segue-Me!”),  

Espírito Emmanuel  ...............................................................................  271  

 

Conceitos em Destaque  

Tópicos extraídos das mensagens do bloco  E ....................................   272 

Conclusão e Comentários – Carmen Paiva Silveira  .........................   278  

 

Bibliografia ...........................................................................................  282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

Apresentamos o presente trabalho dedicado ao TAREFEIRO 

ESPÍRITA. 

É uma coletânea de páginas doutrinárias que tem relação com o labor 

do trabalhador da seara espírita. 

Não representa esta apostila meramente opinião de uma 

personalidade encarnada nem isoladamente de um Benfeitor Espiritual, 

nem tampouco a tendência de um grupamento espírita, eis que o conjunto 

de mensagens aqui apresentado caracteriza aquilo que Allan Kardec 

referiu-se como "a melhor segurança", isto é, a "UNIVERSALIDADE DO 

ENSINO DOS ESPÍRITOS", uma vez que "a garantia única e segura do 

ensino dos Espíritos está na concordância das revelações feitas 

espontaneamente através de um grande número de médiuns, estranhos 

uns aos outros e em diversos lugares (...) Este é o caráter da Doutrina 

Espírita, nisto está a sua força, a sua autoridade". 

Dividimos esta obra em 5 blocos, da seguinte forma:  

 

Bloco A:   A Casa Espírita 

Bloco B:  O Trabalho 

 O Trabalho Altruísta 

 Os Sem Trabalho 

 Muito se Pedirá a Quem Muito Recebeu  

Bloco C:   Óbices Indesejáveis  no Trabalho em Conjunto  

 As Divergências e Dissidências 

Bloco D:  A Tarefa  da Mediunidade 

Bloco E:   A Reforma Íntima  

 

Após o grupo de mensagens constantes de cada Bloco, há uma 

conclusão e comentários estribados nos textos. Cada Bloco se compõe de 

3 partes: 

 conjunto de mensagens sobre o assunto 

 conceitos em destaque extraídos das mensagens (representado em 

resumo dos pontos mais importantes) 

 Conclusão e Comentários                                                                                                                                          

                                                          Miguel Tavares de Gouveia 
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MENSAGEM  A-1  - O Templo Espírita (Obra “Dramas da Obsessão”, 

Espírito Bezerra de Menezes,  Terceira parte, Conclusão, item III.)  

 

As vibrações disseminadas pelos ambientes de um Centro Espírita, 

pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis; os fluidos úteis, necessários 

aos variados quão delicados trabalhos que ali se devem processar, desde 

a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas 

sofredoras e até mesmo a oratória inspirada pelos instrutores espirituais, 

são elementos essenciais, mesmo indispensáveis a certa série de 

exposições movidas pelos obreiros da Imortalidade a serviço da Terceira 

Revelação. Essas vibrações, esses fluidos especializados, muito sutis e 

sensíveis, hão de conservar-se imaculados, portando, intactas, as virtudes 

que lhe são naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos, porque, 

assim não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos 

trabalhos, por anularem as suas profundas possibilidades. Daí porque a 

Espiritualidade esclarecida recomenda, aos adeptos da Grande Doutrina, o 

máximo respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar 

a frivolidade e a inconsequência, a maledicência e a intriga, o 

mercantilismo e o mundanismo, o ruído e as atitudes menos graves, visto 

que estas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência 

humana, cujo magnetismo, para tais assembleias e, portanto, para a 

agremiação que tais coisas permite, atrairá bandos de entidades hostis e 

malfeitoras do invisível, que virão a influir nos trabalhos posteriores, a tal 

ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los, uma vez que tais 

ambientes se tornarão incompatíveis com a Espiritualidade iluminada e 

benfazeja. 

Um Centro Espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, 

encarnados ou desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, de 

corações fervorosos, de aspirações elevadas; onde a palavra emitida 

jamais se desloque para futilidades e depreciações; onde, em vez do 

gargalhar divertido, se pratique a prece; em vez do estrépito de 

aclamações e louvores indébitos se emitam forças telepáticas à procura 

de inspirações felizes; e ainda onde, em vez de cerimônias ou 

passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os 

seus mortos amados ou os seus guias espirituais, um Centro assim, fiel 

observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores 

da filosofia espírita, será detentor da confiança da Espiritualidade 
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esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares 

do Espaço, realizando-se então, em seus recintos, sublimes 

empreendimentos, que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da 

Vida. Somente esses, portanto, serão registrados no Além-Túmulo como 

casas beneficentes, ou templos do Amor e da Fraternidade, abalizados 

para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, 

aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou 

inapropriadas, serão, no Espaço, considerados meros clubes onde se 

aglomeram aprendizes do Espiritismo em horas de lazer. 

Ora, convinha à programação por mim estabelecida em torno do caso 

Leonel e os Judeus que estes últimos iniciassem no próprio ambiente do 

Centro já mencionado o seu aprendizado mais urgente, visto que muito 

prejudicados se encontravam eles, pelo acervo de quatro séculos de 

hostilidades, para que os removêssemos tão subitamente para o Espaço, a 

despeito das possibilidades que tínhamos de o fazer. Aliás, o seu 

embrutecimento vibratório, a exiguidade da sua visão espiritual, que não 

perceberia senão formas pesadas, se adaptariam melhor ao sistema físico 

humano, enquanto que, no Além, nos seriam necessárias materializações 

mui penosas a fim de que nos fizéssemos devidamente compreendidos. O 

ambiente no núcleo espírita em que se desenrolava o feito em apreço 

prestava-se ao magno serviço. Não se ouvia repercutir ali, nas vibrações 

distendidas, o eco da maledicência e tão pouco o do comentário. Não 

retinia o som do gargalhar nem as trepidações insulsas de cenas e 

acontecimentos próprios do mundo. Não se retratavam em sua atmosfera 

nenhuma outra cena ou nenhuma sequência de palavreado que não 

fossem a proteção ao sofredor, o consolo a um desencarnado em 

confusões, a assistência paternal aos desvalidos da fé e da esperança. 

Resolvi, por isso mesmo, que meus pupilos do momento habitassem 

temporariamente aquele Centro, nos exemplos e ações de cujos 

trabalhadores, encarnados e desencarnados, se instruíssem quanto à 

verdadeira significação da Doutrina do Cristo, ...  

 

 

 

 

MENSAGEM  A- 2 -  Templo Espírita (Obra “Crestomatia da 

Imortalidade”, cap. 21,  Espírito Djalma Montenegro de Farias)  
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   (...) O Templo Espírita é Escola de Espiritismo e é Hospital de Espíritos. 

Se o estudante comum tem compromissos com a Sociedade e o mestre-

escola tem responsabilidade com as gerações que passam pelo seu 

gabinete, também o estudante espírita tem compromisso com o Mestre 

Divino, e o pregador tem deveres e responsabilidades com a alma dos 

alunos. 

Negligenciar tais deveres é desrespeitar o salário da fé e paz interior 

que recebe para o honroso cumpri- mento das tarefas. 

Na condição de aprendiz, o crente tem o dever de frequentar o 

Templo Espírita. Mais do que isso, tem a obrigação de reunir-se aos 

companheiros, semanalmente, para estudar as obras de Kardec e 

desenvolvê-Ias, associando-as ao Evangelho de Jesus. Assim, não há 

como deixar de frequentar o núcleo, pelo menos duas vezes por semana. 

Quantas enfermidades em desenvolvimento silencioso são atendidas 

discretamente pelos Espíritos Superiores, durante uma sessão espírita? 

Quantos males são evitados enquanto se participa de um culto espírita? 

Quantas bênçãos se recolhem num Templo Espírita, durante o ministério 

doutrinário? São indagações oportunas que merecem meditação. 

Temos uma dívida muito grande com o Espiritismo. Por isso, a tarefa é de 

todos, e os esclarecidos devem trabalhar, contribuindo para o 

esclarecimento dos outros. 

Dentro do mesmo ângulo, o pregador não tem o direito de usar o 

Templo Espírita para chistes nem chacotas, desviando das diretrizes 

básicas do trabalho a oportunidade de servir. 

Atenhamo-nos à fé espírita, fé que nos libertou das pertinazes 

enfermidades do Espírito; que nos esclareceu a respeito da nossa sublime 

destinação; que baniu de nosso caminho o pavor da morte; que desvelou o 

Evangelho de Jesus Cristo; que nos apresentou Deus, como a Suprema 

Justiça e a Suma Bondade, pelos conceitos racionais que nos ofereceu; 

que nos libertou das obsessões cruéis; que nos ajudou a estender a 

tolerância e a piedade aos inimigos e retirou-nos da ignorância, 

favorecendo-nos com o entendimento aos problemas morais-sociais 

através da reencarnação... 

Por isso, honrar o Templo Espírita é preservar o Espiritismo contra os 

programas marginais, atraentes e aparentemente fraternistas, mas que 

nos desviam da rota legítima para as falsas veredas em que fulguram 

nomes pomposos e siglas variadas. 
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O Templo Espírita é como um colo de mãe narrando a verdade 

atraente e bela ao filho querido. 

Dentro desse roteiro, cada Templo Espírita se responsabilizará pela 

assistência social na região de sua sede, de acordo com as possibilidades 

que lhe forem surgindo. 

Honremos, pois, o Templo Espírita, fazendo dele a nossa escola de 

aprendizagem e renovação, para que o Espiritismo se honre conosco, 

felicitando-nos a vida! 

 

MENSAGEM  A-3 -  Missão do Templo Espírita (Obra “Educandário de 

Luz”, Espírito Emmanuel)  

 

Um templo espírita é, na essência, um educandário em que as leis do 

Ser, do Destino, da Evolução e do Universo são examinadas claramente, 

fazendo luz e articulando orientação, mas, por isso, não deve converter-se 

num instituto de mera preocupação academicista. 

Manterá o simpósio dos seareiros experientes, sempre que 

necessário, mas não o situará por cima da obra de evangelização popular. 

Alentará a tribuna em que o verbo primoroso lhe honorificará os princípios,  

diante de assembleias cultas e atentas; contudo, não se esquecerá do 

entendimento fraternal, de coração para coração, em que os companheiros 

mais sábios se disponham, pacientemente, a responder às perguntas e a 

sossegar as inquietações dos menos instruídos. 

Fornecerá informações preciosas aos pesquisadores da Verdade, na 

esfera dos conhecimentos superiores que veicula; no entanto, trabalhará 

com maior devotamento em favor dos caídos em provação e necessidade 

que lhe batem à porta, esmagados de sofrimento. 

Prestigiará a ciência do mundo que suprime as enfermidades e 

valorizará o benefício da prece e do magnetismo curativo, no socorro aos 

doentes. 

Divulgará o ensino, multiplicando o pão. 

Um templo espírita, revivendo o Cristianismo, é um lar de 

solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são apoio aos mais 

fracos e em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem 

sob infortúnio. 

Nesse sentido, é lícito recordar os apelos endereçados pelo Mundo 

Espiritual aos espíritas, através da Codificação Kardequiana, no item 4, do 
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capítulo XX, de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, que nos apontam o 

rumo certo: 

 

 “Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão; 

aos eruditos que exigirão provas; aos pequenos e simples que a 

aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, na 

provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide! Esses receberão, 

com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que 

lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas 

aflições que a Terra lhes destina”. 

 

Espíritas, reflitamos! (...) 

 

MENSAGEM  A- 4 - Arquitetos Espirituais (Obra “Instruções 

Psicofônicas”, Espírito  Efigênio S. Vítor) 

 

Examinando os variados setores de nossas atividades e encarecendo 

o valor da contribuição dos diversos amigos que colaboram conosco, é 

preciso salientar o esforço dos Espíritos Arquitetos em nossa equipe de 

trabalhos habituais.  

Em cada reunião espírita, orientada com segurança, temo-los 

prestativos e operantes, eficientes e unidos, manipulando a matéria mental 

necessária à formação de quadros educativos.  

Simplifiquemos o assunto, quanto seja possível, para 

compreendermos a necessidade de nosso auxílio a esses obreiros 

silenciosos.  

Aqui, como em toda parte onde tenhamos uma agremiação de 

pessoas com fins determinados, existe na atmosfera ambiente um centro 

mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos, não 

somente nossos, mas também daqueles que nos comungam as tarefas 

gerais.  

Esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo, de que 

se servem os trabalhadores a que nos referimos, na extração dos recursos 

imprescindíveis à criação de formas- pensamento, constituindo entidades e 

paisagens, telas e coisas semi-inteligentes, com vistas à transformação 

dos companheiros dementados que intentamos socorrer.  
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Uma casa como a nossa será, inevitavelmente, um pouso acolhedor, 

abrigando, em nossos objetivos de confraternização, os amigos 

desencarnados, enfermos e sofredores, a se desvairarem na sombra.  

Para que se recuperem, é indispensável recebam o concurso de 

imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se 

recolhem. E para esse gênero de colaboração especializada são trazidos 

os arquitetos da Vida Espiritual, que operam com precedência em nosso 

programa de obrigações, consultando as reminiscências dos comunicantes 

que devam ser amparados, observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os 

labirintos psicológicos, a fim de que em nosso santuário sejam criados, 

temporariamente embora, os painéis movimentados e vivos, capazes de 

conduzi-los à metamorfose mental, imprescindível à vitória do bem.  

É assim que, aqui dentro, em nossos horários de ação, formam-se 

jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros 

em que os nossos companheiros desencarnados se sintam como que 

tornando à realidade pregressa, através da qual se põem mais facilmente 

ao encontro de nossas palavras, sensibilizando-se nas fibras mais íntimas 

e favorecendo-nos, assim, a interferência que deve ser eficaz e proveitosa.  

Delitos, dificuldades, problemas e tragédias que ficaram a distância, 

requisitam dos nossos companheiros da ilustração espiritual muito trabalho 

para que sejam devidamente revisionados, objetivando-se o amparo a 

todos aqueles que nos visitam, em obediência aos planos traçados de 

mais alto.  

É assim que as forças mento-neuro-psíquicas de nosso agrupamento 

são manipuladas por nossos desenhistas, na organização de fenômenos 

que possam revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos Espíritos 

sofredores, ainda em trevas mentais.  

Espelhos ectoplásmicos e recursos diversos são também por eles 

improvisados, ajudando a mente dos nossos amigos encarnados, que  

operam na fraseologia assistencial, dentro do Evangelho de Jesus, a fim 

de que se estabeleça perfeito serviço de sintonia, entre o necessitado e 

nós outros.  

Para isso, porém, para que a nossa ação se caracterize pela 

eficiência, é necessário oferecer-lhes o melhor material de nossos 

pensamentos, palavras, atitudes e concepções.  

Toda a cautela é recomendável no esforço preparatório da reunião de  
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intercâmbio com os desencarnados menos felizes, porque a elas 

comparecemos, na condição de enfermeiros e instrutores, ainda mesmo  

quando não tenhamos, em nosso campo de possibilidades individuais, o 

remédio ou o esclarecimento indispensáveis.  

Em verdade, contudo, através da oração, convertemo-nos em canais 

do socorro divino, apesar da precariedade de nossos recursos, e, em vista 

disso, é preciso haja de nossa parte muita tranquilidade, carinho, 

compreensão e amor, a fim de que a colaboração dos nossos 

companheiros arquitetos encontre em nós base segura para a formação 

dos quadros de que nos utilizamos na obra assistencial.  

Nossa palavra é simplesmente a palavra de um aprendiz.  

Achamo-nos entre os mais humildes recém vindos à lide espiritual, 

mas, aproveitando as nossas experiências do passado, tomamos a 

liberdade de palestrar, comentando alguns dos aspectos de nossa  

sementeira e de nossa colheita, que funcionam todos os dias, conforme o 

ensinamento imortal do Senhor:  

 

 «A cada um por suas obras.»  

 

MENSAGEM  A-5 -  No Grupo Espírita  (Obra “Educandário de Luz”,  

Espírito Emmanuel) 

 

 “Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, 

ali estou no meio deles”. Jesus (Mateus, 18:20). 

 

Compreendendo-se que cada obreiro da seara espírita cristã se 

incube de tarefa específica, é forçoso indagar, de quando em quando, a 

nós mesmos, o que somos, no grupo de trabalho a que pertencemos: 

Uma chave de solução nos obstáculos ou um elemento que os 

agrava? 

Um companheiro assíduo às lições ou um assistente que, por 

desfastio, aparece de vez em vez? 

Um amigo que compreende e ajuda ou um crítico inveterado que tudo 

complica ou desaprova? 

Um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena? 

Um enfermeiro consagrado ao bem da comunidade ou um doente que 

deva ser tolerado e tratado pelos demais? 
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Um manancial de auxílio ou uma charneca deserta sem benefícios 

para ninguém? 

Um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal? 

Uma planta frutífera ou um parasito destruidor? 

Um esteio da paz ou um veículo da discórdia? 

Uma bênção ou um problema? 

Façamos semelhante observação e verificaremos, sem dificuldade, se 

estamos simplesmente na Doutrina Espírita ou se a Doutrina Espírita já 

está claramente em nós.  

 

MENSAGEM  A-6 - O Espírita na Equipe (Obra “Educandário de Luz”, 

Espírito Emmanuel) 

 

Numerosos companheiros estarão convencidos de que integrar uma 

equipe de ação espírita se resume em presenciar os atos rotineiros da 

instituição a que se vinculam e resgatar singelas obrigações de feição 

econômica. Mas não é assim. O espírita, no conjunto de realizações 

espíritas, é uma engrenagem inteligente com o dever de funcionar em 

sintonia com os elevados objetivos da máquina. 

Um templo espírita não é simples construção de natureza material. 

É um ponto do Planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais,  

mormente no que se reporta à consciência e à justiça, à edificação do 

destino e à imortalidade do ser. 

Lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo 

equilíbrio cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha a 

peça viva de amor na sustentação da obra em si. 

Não bastará frequentar-lhe as reuniões. 

É preciso auscultar as necessidades dessas mesmas reuniões, 

oferecendo-lhes solução. 

Respeitar a orientação da casa, mas também contribuir, de maneira 

espontânea,com os dirigentes, na extinção de censuras e rixas, 

perturbações e dificuldades, tanto quanto possível no nascedouro, a fim de 

que não se convertam em motivos de escândalo. 

Falar e ouvir construtivamente. 

Efetuar tarefas consideradas pequeninas, como sejam: sossegar uma 

criança, amparar um doente, remover um perigo ou fornecer uma 

explicação, sem que, para isso, haja necessidade de pedidos diretos. 
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Sobretudo, na organização espírita, o espírita é chamado a colaborar na 

harmonia comum, silenciando melindres e apagando ressentimentos, 

estimulando o bem e esquecendo omissões no terreno da exigência  

individual. 

Todos nós, encarnados e desencarnados, comparecemos no templo 

espírita no intuito de receber o concurso dos Mensageiros do Senhor; no 

entanto, os Mensageiros do Senhor esperam igualmente por nosso 

concurso, no amparo a outros, e a nossa cooperação com eles será 

sempre, acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e compreender. 

 

MENSAGEM  A-7 – Das Reuniões em Geral  (Obra “O Livro dos 

Médiuns”, Allan Kardec,  itens 324, 327, 330 e 331) 

 

324. As reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens, por 

permitirem que os que nelas tomam parte se esclareçam, mediante a 

permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das 

quais todos aproveitam. Mas, para que produzam todos os frutos 

desejáveis, requerem condições especiais, que vamos examinar, 

porquanto erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias.  

Todavia, sendo, afinal, cada reunião um todo coletivo, o que lhes diz 

respeito decorre naturalmente das precedentes instruções.Cabe-lhes 

tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos 

que os indivíduos. ... 

Elas apresentam caracteres muito diferentes, conforme o fim com que 

se realizam; por isso mesmo, suas condições  intrínsecas também devem 

diferir. Segundo o gênero a que pertençam, podem ser frívolas, 

experimentais, ou instrutivas. 

 

327.  As reuniões instrutivas apresentam caráter muito diverso e, 

como são as em que se pode haurir o verdadeiro ensino, insistiremos mais 

sobre as condições a que devem satisfazer. 

A primeira de todas é que sejam sérias, na integral acepção da 

palavra. Importa se persuadam todos que os Espíritos cujas manifestações 

se desejam são de natureza especialíssima; que, não podendo o sublime 

aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal, quem quiser obter boas coisas 

precisa dirigir-se a bons Espíritos. Não basta, porém, que se evoquem 

bons Espíritos; é preciso, como condição expressa, que os assistentes 
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estejam em condições propícias,para que eles assintam em vir. Ora, a 

assembleias de homens levianos e superficiais, Espíritos superiores não 

virão, como não viriam quando vivos. 

Uma reunião só é verdadeiramente séria, quando cogita de coisas 

úteis, com exclusão de todas as demais. Se os que a formam aspiram a 

obter fenômenos extraordinários, por mera curiosidade, ou passatempo, 

talvez compareçam Espíritos que os produzam, mas os outros daí se 

afastarão. 

Numa palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá 

sempre Espíritos dispostos a secundar as tendências dos que a 

componham. ... 

 

330. O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os 

Espíritos mentirosos. Incorreria em erro, se se supusesse ao abrigo deles, 

pelos seus fins e pela qualidade de seus médiuns. Não o estará, enquanto 

não se achar em condições favoráveis. 

A fim de que bem compreenda o que se passa em tais circunstâncias, 

rogamos ao leitor se reporte ao que dissemos acima, no nº 231, sobre a 

Influência do meio. 

Imagine-se que cada indivíduo está cercado de certo número de 

acólitos invisíveis, que se lhe identificam com o caráter, com os gostos e 

com os pendores. Assim sendo, todo aquele que entra numa reunião traz 

consigo Espíritos que lhe são simpáticos. Conforme o número e a natureza 

deles, podem esses acólitos exercer sobre a assembleia e sobre as 

comunicações influência boa ou má. Perfeita seria a reunião em que todos 

os assistentes, possuídos de igual amor ao bem, consigo só trouxessem 

bons Espíritos. Em falta da perfeição, a melhor será aquela em que o bem 

suplante o mal. Muito lógica é esta proposição, para que precisemos 

insistir. 

 

331. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades 

são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, 

este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Se se houver 

compreendido bem o que foi dito (nº 282, pergunta 5), sobre a maneira por 

que os Espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se 

compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes.  
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Desde que o Espírito é de certo modo atingido pelo pensamento, 

como nós somos pela voz, vinte pessoas, unindo-se com a mesma 

intenção, terão necessariamente mais força do que uma só; mas, a fim de 

que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que 

vibrem em uníssono; que se confundam, por assim dizer, em um só, o que 

não pode dar-se sem a concentração. 

Por outro lado, o Espírito, em chegando a um meio que lhe seja 

completamente simpático, aí se sentirá mais à vontade. Sabendo que só 

encontrará amigos, virá mais facilmente e mais disposto a responder.  

Quem quer que haja acompanhado com alguma atenção as 

manifestações espíritas inteligentes forçosamente se há convencido desta 

verdade. Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque 

de ideias desagradável ao Espírito e, por conseguinte, prejudicial à 

comunicação. O mesmo acontece com um homem que tenha de falar 

perante uma assembleia: se sente que todos os pensamentos lhes são 

simpáticos e benévolos, a impressão que recebe reage sobre as suas 

próprias ideias e lhes dá mais vivacidade. A unanimidade desse concurso 

exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que lhe decuplica os 

recursos, ao passo que a indiferença, ou a hostilidade o perturbam e 

paralisam. É assim que os aplausos eletrizam os atores. Ora, os Espíritos 

muito mais impressionáveis do que os humanos, muito mais fortemente do 

que estes sofrem, sem dúvida, a influência do meio. 

Toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade 

possível. Está entendido que falamos das em que se deseja chegar a 

resultados sérios e verdadeiramente úteis. (...) 
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TRABALHA E VIVE 

... 

Serve e aguarda o tempo. 

Tudo se renova, a fim de aperfeiçoar-se. 

* 

O que hoje te parece sofrimento, amanhã, 

talvez, considerarás por socorro de 

antecipação. 

* 

Progresso é a soma dos problemas 

solucionados. 

Evolução é barreira vencida. 

Dificuldade é medida de resistência. 

Tribulação é o cadinho da fé. 

* 

Ergue-te, cada dia, para fazer o melhor que 

puderes. 

Quando não conseguires adiantar-te em 

passo regular, segue lentamente, mas 

segue de maneira constante no trabalho que 

a vida te deu a realizar. 

... 

 (Obra “Amigo”, trecho, do cap. Trabalhe e Vive     

Espírito Emmanuel) 

 

 

MENSAGEM  A-8 – Ação dos Espíritos Sobre os Fluidos (Obra “A 

Gênese”, Allan Kardec, Cap. XIV, Os Fluidos, itens 14, 18, 19, 20 e 21)  

 

14. Os Espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-

os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento 

e a vontade. Para os Espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a 

mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal 

ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com 

eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração 

determinadas; mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a 

dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a 
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grande oficina ou laboratório da vida espiritual. ... 

 

18. (...) O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, 

como o dos desencarnados, e se transmite de Espírito a Espírito pelas 

mesmas vias e, conforme seja bom ou mau, saneia ou vicia os fluidos 

ambientes 

Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do 

Espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e 

que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus 

pensamentos, há de, ainda mais, guardar a de suas qualidades boas ou 

más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus Espíritos podem depurar-

se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os 

mesmos, enquanto o Espírito não se modificar por si próprio. 

        Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos 

espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe 

de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto 

mais direta, quanto, por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com 

eles se confunde. 

Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage 

sobre o organismo material com que se acha em contacto molecular. Se 

os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar; 

se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os 

eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas; não é outra a causa de 

certas enfermidades. 

Os meios onde superabundam os maus Espíritos são, pois, 

impregnados de maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros 

perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas 

pestilenciais. 

 

19.  Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de 

reunião. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos 

diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um 

emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios 

fluídicos cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual, como num 

coro musical cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da 

audição. 
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Mas, do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou 

dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o 

conjunto é harmonioso, agradável é a impressão; penosa, se aquele é 

discordante. Ora, para isso, não se faz mister que o pensamento se 

exteriorize por palavras; quer ele se externe, quer não, a irradiação 

existe sempre.  

Tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião 

simpática, animada de pensamentos bons e benévolos. Envolve-a uma 

como salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade; sai-se 

reconfortado dali, porque impregnado de salutares eflúvios fluídicos. Basta, 

porém, que se lhe misturem alguns pensamentos maus, para produzirem o 

efeito de uma corrente de ar gelado num meio tépido, ou o de uma nota 

desafinada num concerto. Desse modo também se explica a ansiedade, o 

indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, onde 

malévolos pensamentos provocam correntes de fluido nauseabundo. 

 

20. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que 

reage sobre o moral, fato este que só o Espiritismo podia tornar 

compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as 

reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode haurir novas 

forças morais, podendo-se dizer que, em tais reuniões, ele recupera as 

perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, 

como recupera, por meio dos alimentos, as perdas do corpo material. É 

que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de 

fluidos espirituais e, conseguintemente, de fluidos materiais, de maneira tal 

que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do 

exterior. 

Quando se diz que um médico opera a cura de um doente, por meio 

de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um 

pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o 

físico, tanto quanto sobre o moral. 

 

21.Dir-se-á que se podem evitar os homens sabidamente mal-

intencionados. É fora de dúvida; mas, como fugiremos à influência dos 

maus Espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam, 

sem serem vistos? 
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O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que 

traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela 

semelhança de suas naturezas; os dessemelhantes se repelem; há 

incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a 

água. 

Que se faz quando está viciado o ar? Procede-se ao seu saneamento, 

cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os 

eflúvios malsãos, por meio de mais fortes correntes de ar salubre. À 

invasão, pois, dos maus fluidos, cumpre se oponham os fluidos bons e, 

como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica 

permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Trata-se apenas 

de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades tais, que se constitua para 

as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. O 

perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera 

possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, 

importa se trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma 

que atraem os Espíritos maus. 

As moscas são atraídas pelos focos de corrupção; destruídos esses 

focos, elas desaparecerão. Os maus Espíritos, igualmente, vão para onde 

o mal os atrai; eliminado o mal, eles se afastarão. Os Espíritos realmente 

bons, encarnados ou desencarnados, nada têm que temer da influência 

dos maus.  

 

MENSAGEM  A-9 - O Critério Básico Sobre o Qual os Mentores 

Planejam os Trabalhos de uma Casa Espírita (Obra “Nos Domínios da 

Mediunidade” , cap.2, O Psicoscópio, Espírito André Luiz)   

 

(...) Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade 

as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que 

aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou 

de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades 

e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, 

planejamos a obra que podem realizar no tempo. ... 

 

MENSAGEM  A-10 – Utilização das Forças Mentais Emitidas pelos 

Médiuns  (Obra “Missionários da Luz”, cap. 17, Doutrinação, Espírito 

André Luiz)  
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(...) Enquanto isto ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças 

mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam 

abundantemente do organismo mediúnico, o que, embora não fosse 

novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o 

trabalho era levado a efeito. 

Não pude conter-me e interpelei um amigo em atividade nesse setor. 

Esse material - explicou ele, bondosamente - representa vigorosos 

recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam 

visíveis aos irmãos perturbados e aflitos ou que materializem 

provisoriamente certas imagens ou quadros, indispensáveis ao 

reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Com os 

raios e energias, de variada expressão, emitidos pelo homem encarnado, 

podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se 

encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante 

permanecerem distantes do corpo físico. (...) 

 

MENSAGEM  A-11 -  Energias Emitidas pelos Médiuns Combinadas 

com as dos Benfeitores Canalizadas da Assistência aos Necessitados 

(Obra “Missionários da Luz”, cap.1 O Psicógrafo, Espírito André Luiz) 

 

(...) Dentre as dezenas de cadeiras, dispostas em filas,somente dezoito 

permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas. As demais 

atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico. 

Grande assembleia de almas sofredoras. Público extenso e 

necessitado. 

Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual 

em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno 

das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda, e compreendi, pelo 

vozerio do exterior, que, também ali, a entrada dos desencarnados 

obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao 

interior, mantinham discrição e silêncio. (...) 

Grande número de cooperadores velavam, atentos. E, enquanto o 

devotado mentor falava com o coração nas palavras, os dezoito 

companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do 

pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-Ihes a 

vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes 

entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância 
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aproximada de sessenta centímetros dos corpos físicos e estabeleciam 

uma corrente de força, bastante diversa das energias de nossa esfera.  

Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo 

ponto, despejava elementos vitais, à maneira de fonte miraculosa, com 

origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. As 

energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos 

trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, 

formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente 

apegados ainda às sensações fisiológicas. 

Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao 

raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de 

possibilidades além da matéria mais grosseira. (...) 

 

MENSAGEM  A-12 – Visão Espiritual de Um Centro Espírita (Obra 

“Educandário de Luz”, Espírito Efigênio S. Vitor)   

 

Satisfazendo, porém, ao nosso objetivo essencial, aproveitaremos os 

minutos de que dispomos para falar-lhes, de algum modo, acerca da tela 

de nossas atividades. 

Qual ocorre aos demais santuários de nossa fé, orientados pelo 

devotamento ao bem, junto aos quais o Plano Superior mantém operosas 

e abnegadas equipes de assistência, nossa casa, consagrada à 

Espiritualidade, é hoje um pequeno mas expressivo porto de auxílio, 

erigido à feição de pronto-socorro. 

Com a supervisão e cooperação de vasto corpo de colaboradores em 

que se integram, médicos e religiosos, inclusive sacerdotes católicos, 

ministros evangélicos e médiuns espíritas já desencarnados, além de 

magnetizadores, enfermeiros, guardas e padioleiros, temos aqui 

diversificadas tarefas de natureza permanente. 

Nossa reunião está garantida por três faixas magnéticas protetoras. 

A primeira guarda a assembleia constituída e aqueles desencarnados 

que se lhes conjugam à tarefa da noite. 

A segunda faixa encerra um círculo maior, no qual se aglomeram 

algumas dezenas de companheiros daqui ainda em posição de 

necessidade, à cata de socorro e esclarecimento. 

A terceira, mais vasta, circunda o edifício, com a vigilância de 

sentinelas eficientes, porque além dela temos uma turba compacta – a 
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turba dos irmãos que ainda não podem partilhar, de maneira mais íntima, o 

nosso esforço no aprendizado evangélico. Essa multidão assemelha-se à 

que vemos, frequentemente, diante dos templos católicos, espíritas ou 

protestantes com incapacidade provisória de participação no culto da fé. 

Bem junto à direção de nossas atividades, está reunida grande parte 

da equipe de funcionários espirituais que nos preservam as linhas 

magnéticas defensivas. 

À frente da mesa orientadora, congregam-se os companheiros em luta 

a que nos referimos. 

E em contraposição com a porta de acesso ao recinto, dispomos em 

ação de dois gabinetes, com leitos de socorro nos quais se alonga o 

serviço assistencial. 

Entre os dois, instala-se grande rede eletrônica de contenção, 

destinada ao amparo e controle dos desencarnados rebeldes ou 

recalcitrantes, rede essa que é um exemplar das muitas que, da vida 

espiritual, inspiraram a medicina moderna no tratamento pelo 

eletrochoque. 

E assim organiza-se nossa casa para desenvolver a obra fraterna em 

que se empenha, em favor dos companheiros que não encontraram, 

depois da morte, senão as suas próprias perturbações. 

Assinalando, de maneira fugacíssima, o setor de nossa 

movimentação, devemos recordar que, acima da crosta terrestre comum, 

temos uma cinta atmosférica que classificamos por “cinta densa”, com a 

profundidade aproximada de 50 quilômetros, e, além dela, possuímos a 

“cinta leve”, com a profundidade aproximada de 950 quilômetros, somando 

mil quilômetros acima da esfera em que vocês presentemente respiram. 

Nesse grande mundo aéreo, encontramos múltiplos exemplares de almas 

desencarnadas, junto de variadas espécies de criaturas sub-humanas, em 

desenvolvimento mental no rumo da Humanidade. 

Milhões de Espíritos alimentam-se da atmosfera terrestre, demorando-

se, por vezes, muito tempo, na contemplação íntima de suas próprias 

visões e criações, nas quais habitualmente se imobilizam, à maneira da 

alga marinha que nutre a si mesma, absorvendo os princípios do mar. 
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CONCEITOS EM DESTAQUE 

(com base nas mensagens aqui selecionadas) 

, 

BLOCO A - A CASA ESPÍRITA 

  O templo espírita é Escola de Espiritismo e Hospital de Espíritos. 

  O Espírita tem o dever de frequentar a Casa Espírita, pelo menos 

duas vezes na semana. (mensagem A-2) 

 

Benefícios imediatos: 

 Enfermidades em desenvolvimento são tratadas pelos Espíritos 

Superiores (às vezes as abortando, sem que os beneficiados o 

saibam) durante uma sessão espírita. (mensagem A-2) 

 Muitos males são evitados e bênçãos se recolhem enquanto se 

participa de um culto espírita. (mensagem A-2) 

 Honremos o Centro Espírita, fazendo dele uma escola de 

aprendizagem e renovação... (mensagem A-2) 

 Entretanto, não bastará frequentar-lhe as reuniões. É preciso 

auscultar as necessidades dessas mesmas reuniões.         

(mensagem A-6) 

 Respeitar a orientação da casa (mensagem A-6) 

 Contribuir, de maneira espontânea na extinção de censuras e rixas, 

perturbações e dificuldades, se possível no nascedouro. 

(mensagem A-6). 

 Falar e ouvir construtivamente (mensagem A-6) 

 Efetuar tarefas pequeninas (mensagem A-6) 

 Colaborar na harmonia comum, silenciando melindres e apagando 

ressentimentos (mensagem A-6) 

 Todos nós comparecemos à Casa Espírita no intuito de receber o 

concurso dos Mensageiros do Senhor; no entanto os Mensageiros 

esperam igualmente nosso concurso (mensagem A-6). 

 Devemos fazer uma autoanálise imparcial (evitando racionalizar), 

indagando a nós mesmos o que estamos sendo na seara espírita, 

na Casa Espírita: (mensagem A-5) 
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 Uma chave de solução nos obstáculos ou elemento que os agrave? 

(mensagem A-5) 

 Um companheiro assíduo ou um assistente que, por desfastio, 

aparece de quando em vez? (mensagem A-5) 

 Um amigo que compreende e ajuda ou um crítico inveterado que 

tudo complica ou desaprova? (mensagem A-5) 

 Um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena? 

(mensagem A-5) 

 Um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal? 

(mensagem A-5) 

 Um esteio de paz ou um veículo de discórdia? (mensagem A-5)  

 Uma bênção ou um problema? (mensagem A-5) 

 Depois da autoanálise e meditação pertinente, devemos tirar nossa 

conclusão: "se estamos simplesmente na Doutrina Espírita ou se a 

Doutrina Espírita já está claramente em nós" (mensagem A-5) 

 Apesar de o Espiritismo ser, em essência um educandário, não deve 

jamais converter-se em um instituto academista, desprezando o 

labor da evangelização popular. Prestar informações de níveis 

superiores; no entanto, trabalhar com maior devotamento em favor 

dos caídos em provação, esmagados pelo sofrimento.       

(mensagem A-3) 

 Valorizar o beneficio da prece e do passe, mas também prestigiar a 

ciência do mundo no seu labor de tratar as enfermidades. 

(mensagem A-3) 

 O pensamento do encarnado age sobre os fluidos espirituais... e, 

segundo seja bom ou mau, saneia ou vicia os fluidos circundantes 

(psicosfera). (mensagem A-8) 

 Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de 

reunião... uma assembleia é um foco onde se irradiam 

pensamentos diversos... (mensagem A-8) 

 Disso resulta uma multidão de correntes e de eflúvios fluídicos... 

Mas, do mesmo modo como há raios sonoros harmônicos e 

discordantes, há também pensamentos harmônicos e discordantes. 

(mensagem A-8) 

 Não há necessidade de que o pensamento seja formulado em 

palavras, a irradiação fluídica não existe menor, quer seja 

expressada ou não (mensagem A-8). 
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Eis a razão pela qual os Benfeitores espirituais se utilizam das 

energias do tarefeiro espírita no trabalho assistencial na Casa Espírita, 

naturalmente diretamente proporcional à qualidade habitual dos 

pensamentos do encarnado. Vejamos algumas citações: 

 

 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa 

concentração de pensamento, elevado a objetivos altos e puros... 

Cada qual emitia raios luminosos, diferenciados na intensidade e na 

cor... Esses raios estabeleciam uma corrente de força... Em certo 

ponto, despejavam elementos vitais, à maneira de fonte miraculosa, 

com origem nos corações e no cérebros humanos que aí se 

reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos 

vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, formando 

precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente 

apegados ainda às sensações fisiológicas. Semelhantes forças 

mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio 

terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de 

possibilidades além da matéria mais grosseira. (descrição de uma 

reunião espírita em beneficio dos necessitados – mensagem A-11). 

 Enquanto isso ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as 

forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que 

fluiam abundantemente do organismo mediúnico... Esse material 

representa vigorosos recursos plásticos para: (mensagem A-10) 

 Que os Benfeitores se façam visíveis aos espíritos perturbados, sob 

assistência (mensagem A-10) 

 Formar certas imagens ou quadros, indispensáveis ao reavivamento 

da emotividade e da confiança nas almas infelizes.              

(mensagem A-10) 

 

 Com os raios e energias emitidos pelo homem encarnado, podemos 

formar certos serviços de importância para todos aqueles que se 

encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum... 

(mensagem A-10). 

 Aqui, como em toda parte onde tenhamos uma agremiação de 

pessoas com fins determinados, existe na atmosfera-ambiente um 
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centro mental definido, para o qual convergem todos os 

pensamentos... (mensagem A- 4) 

 Esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo, de 

que se servem os trabalhadores a que nos referimos, na extração 

de recursos imprescindíveis à criação de formas-pensamento... 

(mensagem A-4) 

 Uma casa como a nossa (centro espírita) será, inevitavelmente um 

ponto acolhedor, abrigando os amigos desencarnados, enfermos e 

sofredores, a se desvairarem na sombra. (mensagem A-4) 

 Para que se recuperem, é indispensável recebam o concurso de 

imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se 

recolhem. E para esse gênero de colaboração especializada são 

trazidos arquitetos da Vida Espiritual, que operam com procedência 

em nosso programa de obrigações... (mensagem A-4) 

 É assim que as forças mento-neuro-psíqulcas de nosso agrupamento 

são manipulados na organização de fenômenos que possam 

revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos Espíritos 

sofredores. (mensagem A-4) 

 Espelhos ectoplásmicos e recursos diversos são também por eles 

improvisados, ajudando a mente dos nossos amigos encarnados, 

que operam na fraseologia assistencial... (mensagem A-4) 

 Para isso, porém, para que a nossa ação se caracterize pela 

eficiência, é necessário oferecer-lhes o melhor material de nossos 

pensamentos, palavras, atitudes e concepções (mensagem A-4) 

 

Em vista disso, é preciso que haja de nossa parte muita tranquilidade, 

carinho, compreensão e amor, a fim de que a colaboração dos nossos 

companheiros arquitetos encontre em nós base segura para a formação 

dos quadros de que nos utilizamos na obra assistencial...             

(mensagem A-4) 

Pelo material doutrinário acima exposto, podemos compreender 

porque os Benfeitores espirituais planejam o trabalho consoante o que a 

equipe de trabalhadores, o agrupamento, tem a oferecer: 

 Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe 

de trabalhadores, é possível anotar-Ihes as possibilidades e 

caracterizar-lhes a situação. (mensagem A-9) 
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 Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem 

realizar no tempo. (mensagem A-9) 

 

CONCLUSÃO E COMENTÁRIOS 

 

A - A Casa Espírita 

 

Pode-se observar claramente a colocação dos Benfeitores Espirituais 

relativamente à Casa Espírita. Há um consenso em classificá-Ia como 

Escola de educação e Hospital dos Espíritos, tanto de encarnados como 

de desencarnados. 

O Espírito Djalma Monteiro chega a enfatizar que "o estudante espírita 

tem compromisso com o Mestre Divino", ressaltando que "negligenciar tal 

condição é desrespeitar o salário da fé e paz interior que recebe para o 

honroso cumprimento das tarefas". E acrescenta:  

"Na condição de aprendiz, o crente tem o dever de frequentar o 

Templo Espírita. Mais do que isso, tem a obrigação de reunir-se aos 

companheiros, semanalmente, para estudar as obras de Kardec e 

desenvolvê-Ias, associando-as ao Evangelho de Jesus. Assim, não há 

como deixar de frequentar o núcleo, pelo menos 2 vezes por semana".  

E continua: 

 "Quantas enfermidades em desenvolvimento silencioso são atendidas 

discretamente pelos Espíritos Superiores, durante uma sessão espírita? 

Quantos males são evitados enquanto se participa de um culto espírita? 

Quantas bênçãos se recolhem num Templo Espírita, durante o ministério 

doutrinário? São indagações oportunas que merecem meditação".  

E prossegue o nosso Mentor nas ponderações:  

"Temos uma grande dívida com o Espiritismo (...). Atenhamo-nos à fé 

espírita, fé que nos libertou das pertinazes enfermidades do Espírito; que 

nos esclareceu a respeito de nossa sublime destinação; que baniu de 

nosso caminho o pavor da morte; que desvelou o Evangelho de Jesus 

Cristo; que nos apresentou Deus como a Suprema Justiça e Suma 

Bondade, pelos conceitos racionais que nos ofereceu;  que nos libertou 

das obsessões cruéis; que nos ajudou a estender a tolerância e a piedade 

aos inimigos e retirou-nos da ignorância, favorecendo-nos com o 

entendimento aos problemas morais sociais, através da reencarnação”. 

 E finaliza nos seguintes termos:  
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"Honremos, pois, o Templo Espírita, fazendo dele a nossa escola de 

aprendizagem e renovação, para que o Espiritismo se honre conosco, 

felicitando- nos a vida!" (mensagem A-2). 

É oportuno colocar aqui uma análise certa sobre certa pergunta que 

um dia um companheiro nos fez: Todas as casas espíritas apresentam a 

mesma produtividade ou há diferenças entre elas a esse respeito?  

Respondi-lhe, baseado nos textos doutrinários, que há sim, certa 

diferença. Na verdade, toda casa espírita séria produz coisas benéficas. 

Entretanto, os Benfeitores planejam o trabalho de acordo com o que a 

equipe de trabalhadores pode apresentar. É o mesmo o que acontece com 

o planejamento de uma secretaria de saúde do Estado. Para cada 

município, ela realiza certo tipo de planejamento de acordo com que o 

lugar oferece. Assim, em certa cidade só há condições de se instalar 

apenas um mero posto de saúde, por precariedade de certos recursos 

técnicos e de pessoal, enquanto que em outra cidade planejar-se-á um 

respeitável centro cirúrgico, por possuir base para tal empreendimento.  

Da mesma forma procedem os Espíritos Superiores. Eis porque no 

texto da mensagem A-9 ("Nos Domínios da Mediunidade"), o Mentor 

Aulus diz a André Luiz que: 

 "em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem 

dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de 

serviços psíquicos que aparecem no mundo".  

E prossegue nas suas considerações: 

 "Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe 

de trabalhadores, é possível anotar-Ihes as possibilidades e categorizar-

lhes a situação; segundo as radiações que projetam planejamos a obra 

que podem realizar no tempo." (os grifos são nossos). 

Há universalidade nessa conceituação, eis que Bezerra de Menezes, 

em "Dramas da Obsessão" (mensagem A-1), depois de mencionar vários 

pontos positivos no proceder de frequentadores encarnados e 

desencarnados de uma casa espírita, enfatiza que: 

  

 "um Centro assim, fiel e observador dos dispositivos 

recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, 

será detentor da confiança da Espiritualidade esclarecida, a 

qual o elevará à dependência de organizações modelares do 

Espaço, realizando-se, então, em seus recintos, sublimes 
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empreendimentos, que honrarão os seus dirigentes dos 2 

planos da Vida".  

 

E acrescenta: 

  

 "Somente esses, portanto, serão registrados no Além-

Túmulo como casas beneficentes, ou templos de Amor e de 

Fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências 

espíritas..." (os grifos são nossos). 

 

Outra parte digna de comentário é a que se refere às reuniões 

espíritas, a respeito das quais Allan Kardec nos informa que: "erraria 

muito quem as comparasse às reuniões ordinárias", isto é, as comuns 

do mundo. Sabemos, por exemplo, que nas reuniões sociais, o horário não 

é rígido, eis que é comum os convidados chegarem em horas bem 

diferenciadas; nas reuniões administrativas das empresas, por outra parte, 

embora haja rigidez de horário, não se exige disciplina de pensamento e 

de sentimento, requisito básico em uma reunião 

espírita. Daí informar o Codificador que:  

 "as reuniões espíritas, para que produzam os frutos desejáveis, 

requerem condições especiais".  

E mais adiante acrescenta: 

 "É preciso, como condição expressa que os assistentes estejam 

em condições próprias". 

 E uma das condições muito importantes se refere à questão 

fluídica, material com que lidam os desencarnados. Pedimos, para maiores 

esclarecimentos, ler o texto da obra "A Gênese", transcrita na mensagem 

A-8. 

Frequentamos a Casa Espírita, observamos o labor no plano físico, 

mas não imaginamos o fantástico trabalho que ali se realiza no plano 

espiritual. 

O irmão Jacob, no livro "Voltei" nos diz que, depois de sua 

desencarnação visitou o Centro Espírita São Luiz Gonzaga (Pedro 

Leopoldo - MO), onde estivera algumas vezes quando encarnado, e 

observou ser bem extenso o trabalho sob a ótica espiritual. Os 

companheiros encarnados presentes eram cerca de 20 pessoas; no plano 

espiritual, no entanto, as paredes, como que desmaterializadas, davam 
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lugar a vasto agrupamento de almas necessitadas que o orientador da 

Casa, com a colaboração de outros trabalhadores, procurava socorrer. 

Em várias outras obras, encontramos registro do gigantismo do 

trabalho que se opera no plano espiritual, em muitos casos com utilização 

de aparelhos fluídicos de larga aplicação. 

Além do significativo labor que se processa nas reuniões públicas e 

mediúnicas, o Centro Espírita funciona como pouso e posto de socorro; ali 

alojam-se caravanas espirituais em trânsito, serviços de emergência que 

atendem recém desencarnados em acidentes, etc. (Obra "Tramas do 

Destino"). Por isso, orienta-nos Manoel Philomeno de Miranda: 

 

 "Hospital-Escola para os que sofrem, o Centro Espírita é templo de 

recolhimento e oração (...) Diferença significativa psíquica tem que 

apresentar a Casa Espírita em relação a outros recintos... ,”  

Eis porque o referido Mentor Espiritual nos exorta a comportamento 

superior no recinto da Casa Espírita, inclusive evitando 

 "as conversações fúteis e vulgares, responsáveis pela sintonia com 

Espíritos ociosos e maléficos, que se insinuam através de mentes 

invigilantes e, não raro, se introduzem nos locais que lhes são 

vedados, por perturbação na defesas, em virtude das urdiduras e 

responsabilidades dos médiuns e diretores invigilantes." 

 

O assunto tem respaldo de Allan Kardec, que desenvolveu em "O 

Livro dos Médiuns" o item 'Da Influência do Meio nas Comunicações (itens 

231,330 e 331). 

É necessário considerar que na Casa Espírita ficam hospedados 

inúmeros Espíritos necessitados, em tratamento, muitos dos quais se 

concentram no Salão de Reunião Pública, ambiente que deve nos merecer 

o devido respeito vibratório. Quando André Luiz dirige-se a uma Casa 

Espírita em missão de aprendizado, ele e sua equipe espiritual atravessam  

 

"largo recinto em que estacionavam numerosas entidades menos 

felizes, desencarnadas, quando o orientador Aulus exclamou”: 

"- Vemos aqui o Salão consagrado aos ensinamentos públicos." 



39 
 

De onde vieram aqueles Espíritos abrigados no Salão de Reunião? 

Eis a explicação do Mentor Aulus: 

 

 "São almas em turvação mental, que acompanham parentes, amigos 

ou desafetos às reuniões públicas da Instituição, e que se desligam 

deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias 

salvadoras, expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento 

doutrinário. Modificando o centro mental daqueles que habitualmente 

vampirizam, veem-se como despejados da casa... Alguns deles, 

rebeldes, fogem dos templos de oração, como este, detestando-lhes 

temporariamente os serviços e armando novas perseguições às suas 

vítimas, que procuram até o reencontro; contudo, outras, de algum 

modo tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das 

preleções, em ansiosa expectativa, famintas de maior 

esclarecimento." (Obra "Nos Domínios da Mediunidade", espírito 

André Luiz). 

 

Afinal, o que acontece com essas Entidades que se demoram no 

local? É a natural pergunta do leitor. Algumas, tocadas por novas lições lá 

recebidas, se esclarecem; outras, em quantidade significativa, são atraídas 

pelo magnetismo superior que se estabelece na sala de reunião 

mediúnica, durante os trabalhos que ali se processam. Vejamos como o 

fenômeno é descrito por André Luiz: 

 

 "- Logo após, um colaborador do nosso plano franqueou acesso a 

numerosas Entidades sofredoras e perturbadas, que se postaram 

diante da assembleia, formando legião... Dir-se-ia que se 

aglomeravam em redor dos amigos encarnados em prece, quais 

mariposas inconscientes, rodeando grande luz. Vinham barulhentas, 

proferindo frases desconexas ou exclamações menos edificantes; 

entretanto, logo que atingidas pelas emanações espirituais do grupo, 

emudeciam de pronto, qual se fossem contidas por forças que elas 

próprias não conseguiam perceber..." (Obra "Nos Domínios da 

Mediunidade"). 

Verifica-se pelo texto que: 
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1. O número de Espíritos era muito grande; eis que' o autor espiritual 

usa as expressões "numerosas Entidades", "formando legião". 

2. Entende-se a significativa importância das reuniões mediúnicas, 

inclusive por realizarem expressivo serviço, iniciado nas reuniões públicas. 

 

Quem tiver curiosidade de ler o capítulo 4 da obra "Nos Domínios da 

Mediunidade", vai verificar que: 

 

 Algumas Entidades foram aliviadas só com o contato da vibração 

magnética do ambiente; 

 Outras, comunicando-se através dos médiuns da Reunião, 

receberam o esclarecimento do doutrinador e, logicamente, os 

benefícios da prece; 

 Muitas foram atendidas no plano espiritual, assistidas pela equipe de 

Espíritos benfeitores, através dos recursos magnéticos espirituais, 

inclusive passes, etc. 

Vê-se, pois, a extensão dos trabalhos operados na Casa Espírita no 

plano espiritual. O Espírito Alexandre, na obra "Missionários da Luz" cap.3, 

diz que: 

 

 "as atividades da Casa Espírita concentram-se no círculo dos 

desencarnados infelizes em sua maior porção". 

 

Cabe, portanto, a nós, encarnados, sobretudo os médiuns e diretores, 

zelar, com real empenho, pela manutenção vibratória do Centro Espírita. 

 Comentários de: Miguel Tavares de Gouveia 
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O  

TRABALHO 

ALTRUÍSTA, 

 

OS SEM TRABALHO,  

 

MUITO SE PEDIRÁ A 

QUEM MUITO 

RECEBEU  

 

                 BLOCO B 
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TRABALHO ALTRUISTA 

 

MENSAGEM  B-1-  Necessidade do Trabalho (Obra “O Livros dos 

Espíritos”, perguntas 674 e 675) 

 

674. A necessidade do trabalho é lei da Natureza? 

 

 “O trabalho é lei da Natureza, por isso mesmo que constitui uma 

necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, 

porque lhe aumenta as necessidades e os gozos.” 

 

675. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? 

 

 “Não; o Espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é 

trabalho.” 

 

MENSAGEM  B- 2- Angèle, Nulidade sobre a Terra, (Obra “O Céu e o 

Inferno”, segunda parte, cap. VII,  Espíritos Endurecidos, Instruções do 

guia do médium). 

 

(...) O homem foi criado para a atividade; a atividade do Espírito é da sua 

própria essência; e a do corpo, uma necessidade. 

Cumpri, portanto, as prescrições da existência, como Espírito votado à 

paz eterna. A serviço do Espírito, o corpo mais não é que máquina 

submetida à inteligência: trabalhai, cultivai, portanto, a inteligência, para 

que dê salutar impulso ao instrumento que deve auxiliá-la no cumprimento 

de sua missão. Não lhe concedais tréguas nem repouso, tendo em mente 

que essa paz a que aspirais não vos será concedida senão pelo trabalho. 

Assim, quanto mais protelardes este, tanto mais durará para vós a 

ansiedade de espera. 

Trabalhai, trabalhai incessantemente; cumpri todos os deveres sem 

exceção, isto com zelo, com coragem, com perseverança. (...)  
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MENSAGEM  B- 3-   Obra não identificada e nem o autor 
 

Não se pode eximir o homem ao impositivo da lei do trabalho. 

Para onde se volte, quando defronte, o que lhe passe pelo crivo da 

observação, tudo reflete a mecânica divina do trabalho incessante de 

Nosso Pai, na construção do progresso através dos milênios. 

O trabalho consegue o milagre da renovação e de entusiasmo, na 

função de terapêutica otimista, arrancando do marasmo, a que muitos se 

permitem para a dinâmica da ação libertadora.  

Normalmente o homem se preocupa por falsas necessidades de 

repouso, sabemos, porém que a variação de atividade faculta valiosa 

renovação de forças, porquanto mudar de tarefa é, também, eficiente 

forma de repousar.  

Nesse sentido, o trabalho inspirado pelo amor ao próximo se converte 

numa estrela que aponta rumos de libertação e de paz, concitando à 

felicidade interior pelo muito que pode produzir em benefício de todos.  

Assim, o trabalho de iluminação e de consolo aos desencarnados em 

padecimento é preciosa sementeira de luz, preparando-os para os 

cometimentos futuros da carne, com a natural diminuição dos problemas 

que os martirizam desde hoje. 

Não foi por esta razão que o Mestre, ante a turba que o 

acompanhava, lecionando sabedoria e humildade, acentuou com firmeza:  

 

“Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho” (João, 5:17)             

 

MENSAGEM  B- 4- Meio Companheiro  (Obra “Seareiros de Volta”, 

Waldo Vieira, Espírito Anésio Siqueira).  

 

Há pensadores no mundo, realmente admiráveis; contudo, mostram-

se empoleirados no conhecimento quais tesouros perdidos em geleira 

elevada. Guardam conquistas íntimas iniludíveis, mas nunca se dignam 

baixar os olhos para a noite do povo que sofre, ao jeito de lâmpadas 

conscientes que estivessem dispostas a brilhar, somente se transferidas 

para a casa do sol.  

Urge examinar semelhante figurino para que não nos venha modelar 

atitudes. O Espiritismo jamais atingirá os objetivos que perfilha, avocando 

para si a condição de aristocracia da Verdade, erguendo-se em doutrina 
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de privilegiados do raciocínio ou configurando-se por bandeiras de belas 

teorias estanques perante a reorientação da Terra.  

O templo espírita é uma casa do Cristo e seu frequentador não pode 

viver aí no enlevo da fé improdutiva, qual se delirasse sob o efeito de 

entorpecentes sagrados. Numa vida terrestre construímos a estrada por 

onde passaremos na vida próxima; o conforto, que hoje estejamos 

fornecendo a outrem, será o conforto que amanhã nos advirá; o consolo 

que facultemos aqui, aos que padecem , acolá será transformado em 

apoio providencial a nós mesmos. 

Sempre existem construções para quem as deseja. Qualquer 

existência humana pode carecer de tudo, menos do ensejo de auxiliar. 

Ampliemos as atividades da seara para atender ao seareiros 

desocupados, estabeleçamos setores outros de ação e tracemos 

responsabilidades mais vastas, dilatando fichários de nossa realizações. 

Marginando-nos o caminho, há doentes reclamando remédio, famintos 

a saciar, desnudos a vestir, analfabetos do espírito suspirando por luz. 

Sem renovação, progresso é utopia. Formemos novas equipes para 

criar e supervisionar os cultos do Evangelho nos lares com as elucidações 

do Espiritismo, preparemos colunas volantes de socorristas que 

balsaminem o sofrimento, os instrutores da mediunidade, os amigos 

experientes que assegurem o trabalho da desobsessão, os atendentes de 

enfermos, os assistentes sociais, os benfeitores dos recém-natos, os 

evangelizadores da infância, os expositores de doutrina, e sobretudo, 

multipliquemos os círculos de estudantes da obra de Allan Kardec, o 

missionário da Nova Revelação. 

Discriminemos tarefas e abordemos os tarefeiros potenciais para que 

se ajustem aos encargos que lhes sejam cabíveis. Espiritismo é convite ao 

estudo e intimação à utilidade. Companheiro sem serviço é meio 

companheiro. 

 

MENSAGEM  B-5 – O Espírita na Equipe (Obra “Estude e Viva”, item 36, 

Espírito Emmanuel) 

 

Numerosos companheiros estarão convencidos de que integrar uma 

equipe de ação espírita se resume em presenciar os atos rotineiros da 

instituição a que se vinculam e resgatar singelas obrigações de feição 

econômica. Mas não é assim. O espírita, no conjunto de realizações 
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espíritas, é uma engrenagem inteligente com o dever de funcionar em 

sintonia com os elevados objetivos da máquina. 

Um templo espírita não é simples construção de natureza material. É 

um ponto do Planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, 

mormente no que se reporta à consciência e à justiça, à edificação do 

destino e à imortalidade do ser. Lar de esclarecimento e consolo, 

renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração que lhe 

compõe a estrutura moral se assemelha a peça viva de amor na 

sustentação da obra em si. Não bastará frequentar-lhe as reuniões. É 

preciso auscultar as necessidades dessas mesmas reuniões, oferecendo-

lhes solução. Respeitar a orientação da casa, mas também contribuir, de 

maneira espontânea, com os dirigentes, na extinção de censuras e rixas, 

perturbações e dificuldades, tanto quanto possível no nascedouro, a fim de 

que não se convertam em motivos de escândalo. Falar e ouvir 

construtivamente. Efetuar tarefas consideradas pequeninas, como sejam 

sossegar uma criança, amparar um doente, remover um perigo ou fornecer 

uma explicação, sem que, para isso, haja necessidade de pedidos diretos. 

Sobretudo, na organização espírita, o espírita é chamado a colaborar na 

harmonia comum, silenciando melindres e apagando ressentimentos, 

estimulando o bem e esquecendo omissões no terreno da exigência 

individual. 

Todos nós, encarnados e desencarnados, comparecemos no templo 

espírita no intuito de receber o concurso dos Mensageiros do Senhor; no 

entanto, os Mensageiros do Senhor esperam igualmente por nosso 

concurso, no amparo a outros, e a nossa cooperação com eles será 

sempre, acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e compreender. 
 

  

MENSAGEM  B-6 – Trabalhadores Sem Trabalho – parte (Obra  

“Seareiros de Volta”, Espírito Francisco Spinelli) 

 

Descruzemos os braços inertes, Espiritismo é trabalho.  

Auxiliemos o companheiro que frequenta o templo doutrinário há dois 

meses e ainda não se localizou em algum setor construtivo. 

Quantas inteligências em disponibilidade por não encontrarem ensejo 

à expansão de suas qualidades positivas, em favor dos semelhantes! 

Amparemos os corações inflamados de idealismo nobilitante em torno 

dos quais pendem mãos vazias de boas obras. 
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O espírita que se encontre realmente disposto a servir, é induzido a 

colaborar no bem dos outros, filiando-se a determinado núcleo de ação ... 

(...) Se já sabes dar um copo d`água pura ao necessitado e uma frase de 

conforto ao aflito, já dispões de certa autoridade moral para convidá-los a 

partilhar-te as obrigações. 

(...) Há legiões de oradores e professores, jornalistas e assistentes sociais, 

médiuns e doutrinadores potenciais, em toda a parte, encobertos pela 

timidez ou desaproveitados por ausência de estímulo. Descobre-lhes os 

recursos preciosos, endereçando-lhes atenção. (...) 

 

MENSAGEM  B-7-  Na Esfera do Cristo (Obra “Lampadário Espírita”, cap. 

6, Espírito Joanna de Ângelis) 

 

Não foi fácil a tua decisão! 

No momento singular da definição, tinhas percorrido as múltiplas vias 

do discernimento, pautando a escolha no mais elevado critério de seleção. 

Examinaste, paulatinamente, as avenidas largas do conforto, onde se 

exibem os modelos da ilusão, vestindo indumentárias do prazer, 

convidativas, agradáveis. 

Perlustraste as veredas longas e ajardinadas do encantamento e te 

deixaste ficar um pouco à sombra do arvoredo, contemplando as águas da 

fonte canora que seduzem muitos, e ali, por distração, gastam tempo e 

oportunidade. 

        Retiraste as mãos do contacto macio das sedas do engano e dos 

veludos do ludíbrio, que te retinham, no passado, para escolher a rota 

áspera sem sombra e sem sol, a fim de caminhares sobre o pedregulho e 

o espinho agreste, calejando as mãos no báculo do trabalho e sofrendo o 

coração no contacto da gleba nua onde desejas edificar a paz. 

Não te foi fácil escolher!. .. 

Agora que penetras na esfera do Cristo onde solidão e renúncia são 

bastões de segurança, não voltes atrás para justificar nem esclarecer ou 

prestar contas da atitude santificante que é o começo da tua redenção. 

Os cristãos novos falam em torno da necessidade imperiosa de servir; 

preconizam diretrizes austeras de salvação; apresentam o renascimento 

na carne como oportunidade feliz de ressarcir e de retificar; sugerem o 
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aproveitamento do tempo como única fórmula para o problema da 

sublimação espiritual. Empolgam-se, empolgando os outros. 

No entanto, quando alguém se dispõe a tudo renunciar para servir 

com abnegação, eles mesmos, os programadores da redenção alheia, 

dizem-se inconformados, pois que para <<servir ao bem não se faz 

necessário tanto>>. 

Tranquiliza-te, porém, se a fé te comove a alma e coroa teus olhos de 

estrelas liquefeitas, quando oras, quais rios de amor sulcando o país da 

alma, onde a semente de vida transformará toda uma seara inteira. 

Asserena-te e compreende esses amigos que não puderam seguir contigo 

ao se bifurcarem os caminhos e chegar a hora de escolher. Eles não te 

podem compreender a descida ao vale para socorrer em nome de Jesus. 

Do contrário, viriam contigo. São cristãos que ainda estão sem Cristo, e à 

procura do Cristo. .. 

Não foi fácil a Maria, a arrependida de Magdala, trocar a vida festiva 

onde vivia os prazeres pelas praias ensolaradas e sem conforto onde 

mergulhou as mãos no corpo pútrido da dor que aguardava compaixão e 

caridade. Nem foi rápida a decisão de quantos ouviram o recado 

evangélico, abandonando hábitos e comodidades para seguir a trilha 

estreita do Pegureiro da Esperança, que calcou sob os pés acúleos e 

cardos até o Gólgota do testemunho sublime. 

Cheia de angústia foi a decisão de Simão, ao permutar as tarrafas 

móveis e frágeis que agitava com celeridade e altivez pela imensa rede em 

que se iria apoiar a Humanidade sofredora do futuro, que seus braços 

segurariam, amparados por Jesus. 

Nicodemos também escutou o chamado, mas não se pôde decidir. 

José de Arimateia ouviu-O, cismou demoradamente, ofereceu o sepulcro 

para o seu corpo, sem fazer-se doador ao chamado d'Ele. 

Gamaliel teve oportunidade de ouvir-Lhe o nome rutilante e sentir a 

mensagem gloriosa, mas, só mais tarde, decidiu-se a mergulhar em 

profundas conjeturas, embora o campo imenso a joeirar. 

E incontáveis criaturas que Lhe receberam o beneplácito das mãos, o 

concurso consolador da palavra, o elixir santificante da ternura, não 

assumiram a decisão de segui-Lo. 

Segue tu, espírito intimorato de conduta intemerata, a trilha que a 

consciência te aponta, fazendo-te resgatar o passado delituoso que volta, 

esse meirinho pontual que sabe a porta em que bater e buscar. 



48 
 

 

Quando as tuas mãos se abrirem em rosas de chagas vivas, a 

saudade dos que seguiram a outra rota te alancear o imo e a lembrança 

das fatuidades te chegarem ao coração, não te detenhas a cismar em 

remorso; mergulha, precípite na oração lenificadora e refaze o ânimo para 

prosseguir na esfera do Cristo até à tua plena e perfeita integração com 

Ele, porque, em verdade, ainda hoje, apesar de << muitos chamados 

somente poucos são escolhidos>>, após a difícil decisão.     

 

 MENSAGEM  B-8 – Nas Duas Medidas (Obra “Ementário Espírita ”, 

Espírito Marco Prisco)  

 
 

No determinismo histórico da evolução humana sempre se destacam 

dois grupos de homens: os sacrificados e os gozadores. 

O homem real sempre corporifica a primeira classe.  

Passam mas não morrem. 

Os que sobrevivem, no entanto, pelas artimanhas do imediatismo, 

sobrevivem sim, mas estão mortos. .. 

Nos impositivos cristãos de todos os tempos, sempre se notabilizaram 

dois padrões: os mártires e os utilitaristas. 

Os discípulos legítimos estão em primeira plana.  

Esmagados e vencidos, vencem-se a si mesmos e se libertam. 

Os outros acomodam fé e razão, sintonizando a conduta com a 

melodia das trompas do triunfo, e continuam escravos... 

Nas tarefas espíritas da atualidade já se notam duas linhas de 

conduta: a do trabalho e a do lazer. 

Os que trabalham, dão-se, sacrificando ao dever da Causa os 

interesses da própria causa. 

Os que se comprazem no lazer da fé sacrificam... os companheiros a 

sua causa. 

Aqueles, os do primeiro grupo sorriem e elaboram, sofrem e laboram, 

têm problemas e elaboram. Operários da ação dignificadora, laboram 

sempre, esquecendo-se de si próprios. 

São otimistas, alígeros, confiantes. 

Desculpam, compreendem, avançam... 

Os outros são severos e cômodos, exigentes e cômodos, minudentes 

e cômodos. 
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Pautam o Espiritismo à sua conduta, nas dimensões do próprio 

entendimento. 

Amargos, são quase sempre deprimentes. 

Estão invariavelmente embaraçados nos problemas que não 

pretendem resolver. 

Sonham com a Espiritualidade mas não dispensam a Terra. 

Requisitam socorro quando o desejam, como desejam e para quem 

ou o que o desejam. 

Há dois mil anos, todavia, Jesus asseverou: "A Seara é grande e 

poucos são os trabalhadores". .. 

A esta altura, na tarefa espírita que o felicita com a oportunidade 

redentora, de que lado você se encontra? 

 

MENSAGEM  B-9 – Os Últimos Serão os Primeiros, (Obra “Evangelho 

Segundo o Espiritismo”, Allan Kardec, Instruções dos Espíritos, cap. XX, 

item 2) 

 

2. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a 

sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de 

empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má 

vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava 

com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. 

Laborioso, apenas lhe faltava o labor. 

Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia; 

se houvesse dito: “tenhamos paciência, o repouso me é agradável; quando 

soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia; que 

necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e 

não estimo! quanto mais tarde, melhor”; esse tal, meus amigos, não teria 

tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. 

Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar 

inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar 

atos culposos; que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de 

seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele 

confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja cevado em 

todas as ignomínias da Humanidade? Que será desse? Bastar-lhe-á dizer 

à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo; toma-me até ao fim do 
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dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, 

e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não; o Senhor 

lhe dirá: “Não tenho presentemente trabalho para te dar; malbarataste o 

teu tempo; esqueceste o que havias aprendido; já não sabes trabalhar na 

minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender e, quando te achares mais 

bem-disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, 

onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. 

Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. 

Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: Comecei o trabalho ao 

alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando 

fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a 

encarnação cujos grilhões arrastais; mas há quantos séculos e séculos 

o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisésseis penetrar 

nela! Eis-vos no momento de embolsar o salário; empregai bem a hora que 

vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que 

vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos 

tempos que formam para vós a eternidade. – Constantino, Espírito 

Protetor. (Bordéus, 1863.) 

 

MENSAGEM  B-10 – Trabalho, Trabalho, Trabalho (Obra “Mais Luz”, 

Espírito Batuíra) 

 

Em todas as situações e em todas as condições o trabalho é a nossa 

frente. 

O caminho é trabalho. 

A condução é trabalho. 

O companheiro é trabalho. 

A palavra é trabalho. 

O roteiro é trabalho. 

O sinal é trabalho. 

O alimento é trabalho. 

A esperança é trabalho. 

O auxílio é trabalho. 

A mensagem é trabalho. 

A meta é trabalho. 
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Se as dificuldades aumentam – mais trabalho. Se a calúnia aparece – 

trabalho maior. Se o desencanto chega – busquemos trabalho. Se o 

desalento ameaça – recorramos ao trabalho. 

No repouso preciso guardemos a prece por trabalho e a meditação 

por trabalho, no refazimento do corpo mentalizemos trabalho, e na solução 

de todos os problemas tornemos o trabalho por solução. 

Trabalho no bem puro e simples, trabalho de paciência, trabalho de 

humildade, trabalho de luz. 

Tudo trabalha... 

Estrelas, mundos, seres e coisas trabalham e trabalham. Console-nos 

o trabalho, meu irmão! 

Disse Jesus: – “Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também”. 

Guardemos, pois, fé e alegria, paz e bom ânimo e trabalhemos 

sempre. 

 

MENSAGEM  B-11 – Trabalho (Obra “Caminho, Verdade e Vida”, cap.4, 

Espírito Emmanuel) 

 

 “E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu 

trabalho também.” (João, 5:17)  

 

Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas.  

Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi 

conferido. 

A maioria revoltase contra o gênero de seu trabalho.  

Os que varrem as ruas querem ser comerciantes; os trabalhadores do 

campo  prefeririam a existência na cidade.  

O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de 

compreensão da oportunidade recebida.  

De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça 

inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das 

quedas no pretérito obscuro.  

Mas Jesus veio arrancarnos da “morte no erro”. Trouxenos a bênção 

do trabalho, que é o movimento incessante da vida.  

Para que saibamos honrar nosso esforço, referiuse ao Pai que não 

cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e à sua tarefa 

própria, cheia de imperecível dedicação à Humanidade.  
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Quando te sentires cansado, lembrate de que Jesus está 

trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se 

esforça por nós, desde quando? 

 

MENSAGEM  B-12 – Trabalhar Servindo, Servir Trabalhando (Obra 

“Mais Luz”, Espírito Batuíra)  

 

Trabalhar sempre e sempre. Trabalhar servindo em louvor do bem. 

Ante as mágoas do caminho: trabalhar servindo. 

Nas dificuldades de cada dia: servir trabalhando. 

Problemas da vida: trabalhar servindo. 

Lutas do coração: servir trabalhando. 

Provocações e injúrias da estrada: trabalhar servindo. 

Incompreensão dos entes mais caros: servir trabalhando. 

Aflições indizíveis à maneira de fogo consumindo as forças da alma: 

trabalhar servindo. 

Perseguições e pedradas: servir trabalhando. 

Inimigos gratuitos que aparecem de inesperado: trabalhar servindo. 

Desafetos do passado que a vida nos traz aos deveres presentes: 

servir trabalhando. 

Tentações e sugestões de companheiros desencarnados que se 

vinculam ainda às sombras do ódio: trabalhar servindo. 

Tristezas e angústias, tédio e desânimo: servir trabalhando. 

Inquietudes e apreensões: trabalhar servindo. 

Discórdia e ressentimento: servir trabalhando. 

Erros e desacertos: trabalhar servindo. 

Deserções dos amigos mais caros: servir trabalhando. 

Obstáculos econômicos: trabalhar servindo. 

Necessidades e exigências, provações e amarguras: servir 

trabalhando. 

Em cada hora, em cada obrigação, em cada passo e em cada desafio 

na estrada em que o Senhor, por Misericórdia, nos situou com a 

oportunidade de elevação para a Vida Maior, trabalhar servindo e servir 

trabalhando. 

Esta foi a receita do Cristo, trabalhando e servindo entre nós. 

Aprendamos a trabalhar e sirvamos também. 
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MENSAGEM  B-13 – Trabalho e Sacrifício (Obra “Paz e Renovação”, 

cap. 24, Espírito Batuíra)  

 

Filhos, todo o trabalho é santo, contudo, é forçoso não esquecer a 

santidade maior do trabalho de sacrifício na exaltação do bem:  

- quando tudo parece obstáculo intransponível;  

- quando a dificuldade econômica nos exaurir as últimas energias;  

- quando a enfermidade parece eliminar-nos todas as forças;  

- quando a solidão nos envolve em seu manto imponderável de cinza; 

- quando a calúnia nos fere, de rijo, ameaçando prostrar-nos o 

coração;  

- quando a maioria dos companheiros nos estende o fel da dúvida em  

troca de nossas esperanças mais belas;  

- quando a tentação nos cerca o espírito necessitado de segurança, 

ofertando vantagens materiais à custa de nossa deserção do dever a 

cumprir;  

- quando o desânimo, por frio doloroso, busca entorpecer-nos as 

fibras mais íntimas;  

- quando o cárcere de nossos testemunhos se ergue, aflitivo portas a 

dentro de nossa própria casa, aprisionando-nos em superlativo sofrimento 

moral...  

Nesses minutos supremos, é preciso trabalhar mais confiando-nos à 

Bênção Divina, que brilha, infatigável, no Trabalho Maior.  

Trabalhar, sim, porque é trabalhando no bem de todos que 

enxugaremos as próprias lágrimas e venceremos as próprias fraquezas, 

de modo a que todo mal nos esqueça, por invulneráveis às arremetidas da 

sombra.  

Filhos, não vos deixeis abater diante da luta. O apostolado da 

redenção inclui todas as dores. Lembremo-nos de que, perseguido e 

tentado, Jesus trabalhou sempre... Ainda mesmo na cruz, à frente da 

morte, trabalhou na obra do perdão sem limites. E não nos esqueçamos de 

que é pelo trabalho que poderemos responder ao Divino Apelo que, há 

muitos séculos, flui da Divina Palavra:  

-"Sê fiel e dar-te-ei a coroa da vida,” 
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MENSAGEM  B-14 – Trabalhemos (Obra “Seara dos Médiuns”, cap. 28, 

Espírito Emmanuel)  

 

Reunião pública de 22/4/1960 

Questão nº 223 – Parágrafos 7º e 8º  

 

Perguntas, muitas vezes, se podes colaborar junto à bandeira de 

amor e luz que a Espiritualidade Maior vem desfraldando na Terra.  

Estimarias movimentar  poderes mediúnicos incontestes, 

materializando forças sutis, distribuindo consolações, traçando diretrizes, 

enunciando a verdade ou  pronunciando o verbo revelador. 

 Não necessitas, no entanto, recorrer a esse ou àquele luminar da 

sabedoria para a obtenção da resposta.  

Basta breve consulta ao livro da Natureza.  

Sabes que a semente é suscetível de fazer florir o deserto, desde que 

lhe ofereças base adequada no solo, e que a fonte é capaz de 

dessedentarte na intimidade doméstica, se lhe dás condução no canal 

preciso.  

A semente, contudo, morre sem remissão se relegada de todo  à cova 

de areia quente, e a fonte, por mais generosa, não te alcança o reduto 

familiar quando se lhe entrava o caminho.  

Toda realização pede esforço.  

Todo merecimento real Inclui sacrifício.  

Muitos, porém, almejam auxiliar, exigindo que a evolução se 

transforme numa avenida asfaltada em que possam deslizar de patins. 

Desejam fazer claridade na hora do meio-dia, melhorar o prato feito, subir 

em elevadores rápidos para emitirem exortações de sacadas tranquilas ou  

ditar bons conselhos à cabeça dos anjos.  

Entretanto, embora imperfeitos, é indispensável empreendamos a 

cura de nossas próprias imperfeições. Se aspiras ao bem para sanar  os 

males da Terra, é natural que a Esfera Superior se esmere em proclamálo 

por teu intermédio.  

Se procuras o Senhor, buscando ajudar a vida, o Senhor também te 

procura a fim de ajudála.  

Desse modo, o Mestre Divino esperate, na luta, por Instrumento que 

possa atenderlhe à obra.  

Purifiquemos a emoção, a fim de sentilo.  
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Sublimemos o pensamento, para entendêlo.  

Eduquemos a palavra, de modo a enunciarlhe o verbo.  

Aprimoremos a ação, para exprimirlhe a presença.  

Aperfeiçoemos a nós mesmos, cada dia, quanto seja possível, 

porquanto, para sermos intermediários fiéis, entre ele e o Mundo, só existe 

uma solução — trabalhar. 

 

MENSAGEM  B-15 – Trabalho (Obra “Pensamento e Vida”, cap.7,Espírito 

Emmanuel) 

 

Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos Planos Superiores, é 

indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho 

por alimento de cada dia. 

No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sob 

o ferrete da injúria. 

A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do 

solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos 

livres para a inércia dourada. 

Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa 

emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos 

impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução 

marcha, inflexível, deixando à retaguarda quantos se amolgam à ilusão da 

preguiça. 

O usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens 

devidos ao Bem de Todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si 

mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres 

faculdades do espírito. 

Não vale, contudo, agir por agir. 

As regiões infernais vibram repletas de movimento. 

Além do trabalho-obrigação que nos remunera de pronto, é 

necessário nos atenhamos ao prazer de servir. 

Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito 

encarnado é compelido a esforço incessante, para o sustento do corpo 

físico. Recolhe, de graça, a água pura, os princípios solares e os recursos 

nutrientes da atmosfera; entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da 

proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. 
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Cativo, embora, às injunções do plano de obscura matéria em que 

transitoriamente respira, pode, porém, desde a Terra, fruir a ventura do 

serviço voluntário aos semelhantes todo aquele que descerre o espelho da 

própria alma aos reflexos da Esfera Divina. 

O trabalho-ação transforma o ambiente. 

O trabalho-serviço transforma o homem. 

As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes 

recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo, nas linhas da 

troca vulgar. 

A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de 

recompensa, desdobra a influência da Bondade Celestial que a todos nos 

ampara sem pagamento. 

A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais 

clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. 

Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamo-

nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a Vida 

Abundante. 

Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A 

criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é 

ajustamento às Leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. 

Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos 

da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas 

do Céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. 

 

MENSAGEM  B-16 – Mais Trabalho (Obra “Mais Luz”, Espírito Batuíra) 

 

Velho tema sempre novo: trabalhar, trabalhar. 

Quanto possível, porém, trabalha servindo, além dos horários e faixas 

de obrigação, de vez que atividade no bem comum é fundamento efetivo 

da evolução. 

Nos dias nublados de tristeza, quando obstáculos te induzam ao 

desalento, vence as próprias inibições acrescentando mais trabalho à 

execução dos deveres que te cabem e o trabalho, em nome de Deus, te 

descerrará passagem para os campos luminosos do otimismo e da 

esperança. 

Quando o fracasso te visite, procurando desfibrar-te a coragem, 

adiciona mais trabalho aos encargos que te restem e o trabalho, em nome 
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de Deus, te descortinará nova estrada de acesso ao suspirado 

refazimento. 

Se amigos te abandonam, em meio das responsabilidades abraçadas 

em comum, impondo-te duro legado de sarcasmos e lágrimas, oferece 

mais trabalho na obra que a vida te deu a realizar e o trabalho, em nome 

de Deus, trará outros corações queridos ao teu círculo de ação, habilitados 

a compreender-te e amparar-te o caminho. 

Ante as incompreensões que te ameacem o equilíbrio, na esfera de 

compromissos e tarefas que te dizem respeito, adita mais trabalho ao 

montante das obrigações próprias e o trabalho, em nome de Deus, te 

imunizará contra quaisquer vibrações de censura indébita ou contra o 

assalto de apontamentos negativos. 

Surja esse ou aquele impedimento no cotidiano, trabalha e serve, em 

benefício dos outros, com mais segurança e mais veemência. 

A vida na Terra é comparável 'a viagem por longas áreas de oceano. 

Convence-te de que, renteando com quaisquer tempestades, aflições, 

ventanias de discórdia, rochedos de angústia ou golpes de incompreensão 

– trabalha e serve sempre – porque o trabalho, em todo  tempo e em toda 

parte, será, invariavelmente, o leme divino que nos conduzirá no rumo dos 

portos de paz e libertação. 

 

 

OS “SEM TRABALHO”, OS “NEUTROS”  

 

            O “Desculpismo”  -  A “Fuga”    

 

MENSAGEM B-17 – Chamamento Divino (Obra “Palavras de Vida 

Eterna”, cap. 127, Espírito Emmanuel) 

 

 "... Disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e 

traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos.” – Lucas, 

14:21.  

  

Muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem, 

sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais.  
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Há quem se diga errado em excesso; há quem se afirme sob fardos 

de remorsos e culpas; há quem se declare portador de graves defeitos, e 

quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma...  

Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer 

exceção.  

Pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e 

cegos do conhecimento superior são chamados à edificação da era nova. 

Isso porque, em Jesus, tudo é novo para que a vida se renove.  

Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao 

toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da Grande Causa, 

esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo 

desequilíbrios e dissipando velhas sombras.  

Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no 

levantamento das boas obras, não te detenhas, apresentando 

deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós 

encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para 

isso, basta sejamos sinceros, diante da nossa própria necessidade de 

corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de 

trabalhar e servir. 

 

MENSAGEM  B-18 – Desculpismo (Obra “Palavra de Vida Eterna”, 

cap.128, Espírito Emmanuel) 

 

 “E todos a uma vez começaram a escusar-se. Disse lhe o 

primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo; rogo-te que 

haja escusado.”  Jesus – ( Lucas, 14:18)  

  

Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as 

próprias obrigações.  

Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na 

delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, 

mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso.  

Companheiros que arruínam o corpo em hábitos viciosos arquitetam 

largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que 

adotam, comovendo a quem os ouve, entretanto, acabam suportando em 

si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam.  
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E, ainda agora, quando a Doutrina Espírita revive o Evangelho, 

concitando os homens à construção do bem na Terra, surgem às pencas 

desculpas disfarçando deserções:  

 - Estou muito jovem ainda...  

 - Sou velho demais...  

 - Assumi compromissos de monta e não posso atender...  

 - Minhas atribulações são enormes...  

 - Obrigações de família estão crescendo...  

 - Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual...  

 - Empenhei-me a débitos que me afligem...  

 - Os filhos tomam tempo...  

 - Problemas são muitos...  

Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes 

mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de 

grande sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até 

mesmo a sustentá-los na fuga.  Os convidados para a lavoura de luz, no 

entanto, engodados por si próprios,acordam para a verdade no momento 

oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não 

encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por 

outras reencarnações. 

 

MENSAGEM  B-19 – Dar-se-á Àquele que Tem (Obra “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo”, Capítulo XVIII, Instruções dos Espíritos, itens 13, 

14 e 15)  

 

13. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe dissseram: Por que lhes 

falas por parábolas? – 

Respondendo, disse-lhes ele: É porque, a vós outros, vos foi dado 

conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi 

dado. – Porque, àquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na 

abundância; àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe 

tirará. – Por isso é que lhes falo por parábolas: porque, vendo, nada veem 

e, ouvindo, nada entendem, nem compreendem. – Neles se cumpre a 

profecia de Isaías, quando diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e nada 

entendereis; olhareis com os vossos olhos e nada vereis. (S. Mateus, 

13:10 a14.) 
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14. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para 

convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os 

outros, e ainda se vos acrescentará; – pois, ao que já tem, dar-se-á, e, ao 

que não tem, até o que tem se lhe tirará. (S. Marcos, 4:24-25.) 

 

15. “Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem.” Meditai esses 

grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. 

Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina; recebeu 

unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu 

amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, 

perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor; são um ímã 

que chama a si o que é progressivamente melhor, as graças copiosas que 

vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o 

repouso após o labor. 

“Tira-se ao que não tem, ou tem pouco.” Tomai isso como uma 

antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja 

dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas 

inteligências e os vossos corações; vede pelo vosso espírito; ouvi pela 

vossa alma e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as 

palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do 

Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera: é o próprio 

Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e 

aumentar, fecundando-o, o óbolo que lhe caiu no coração. 

Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe 

granjeou, e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É 

seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se, à falta de 

cuidado, deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse 

campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? 

Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de 

criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas 

misérias e, arrependido e operoso, meta, corajoso, mãos à obra; arroteie o 

solo ingrato com o esforço de sua vontade; lavre-o fundo com auxílio do 

arrependimento e da esperança; lance nele, confiante, a semente que haja 

separado, por boa, dentre as más; regue-o com o seu amor e a sua 

caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já 

recebera. Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços e um grão 

produzir cem e outro mil. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados 
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e das vossas charruas; lavrai os vossos corações; arrancai deles a cizânia; 

semeai a boa semente que o Senhor vos confia e o orvalho do amor lhe 

fará produzir frutos de caridade. – Um Espírito amigo. (Bordéus, 1862.) 

 

MENSAGEM  B-20 – Na Seara Evangélica (Obra “Bênção de Paz”, cap. 

16, Espírito Emmanuel)   

 

 ...Ai de mim se não pregar o Evangelho! – Paulo. (I Coríntios, 
9:16) 

 
Às vezes fugimos ao serviço evangélico, justificando a omissão com 

os defeitos que ainda nos caracterizam. 
Dizemo-nos demasiado, fracos para cooperar com a beneficência e 

desertamos do contato com os irmãos em penúria... 
Afirmamo-nos inábeis e recusamos encargos honrosos que se nos 

confiam... 
Proclamamo-nos rudes em excesso e rejeitamos a possibilidade de 

cooperar no  ensinamento edificante... 
Asseveramo-nos na posição de espíritos endividados e fantasiamos 

incapacidade para o cultivo da fé... 
Entretando, é grande contrassenso semelhante norma de proceder. 
Se a criatura humana surgisse instruída no berço, para que a escola 

na Terra? 
Jesus transmitiu as revelações e lições do Evangelho a homens e 

mulheres débeis, infelizes, revoltados, obsessos, inibidos, ignorantes, 
desanimados, doentes. Ele próprio declarou não ter vindo ao mundo para 
curar os sãos. 

Evitemos escapatórias diante da construção do bem, que é dever 

nosso. 

A obra de evangelização e, notadamente, a que Jesus nos concede 
na seara luminosa da Doutrina Espírita, é oportunidade rara de serviço, 
melhoria, aprimoramento e felicidade, cujo valor não sabemos ainda 
apreciar. 

Recordemos Paulo de Tarso. 
Ele, o apóstolo que recolheu apelos diretos do Cristo à sementeira de 

luz, foi positivo ao confessar: “Ai de mim se não pregar o Evangelho!” 
E nós, em lhe meditando o exemplo, podemos reconhecer que se não 

aproveitarmos os recursos de trabalho que o Espiritismo nos oferece, 
permaneceremos na inferioridade em que temos vivido até hoje, se não 
descambarmos para coisa pior. 
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MENSAGEM  B-21 – Só 304 Bônus Hora – É de Lamentar (Obra “Nosso 
Lar”, trecho cap. 13, No Gabinete do Ministro, Espírito André Luiz) 
 
(...) Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria 
ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O Ministro recebeu-
nos, cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. 

- Nobre Clarêncio - começou a companheira desconhecida  - venho 

pedir seus bons ofícios a favor de meus dois filhos. Ah!  já não tolero 

tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e 

sobrecarregados de infortúnios, no ambiente terrestre. Reconheço que os 

desígnios do Pai são justos e amorosos; no entanto, sou mãe! Não 

consigo subtrair-me ao peso da angústia!... 

E a pobre criatura se desfez, ali mesmo, em copioso pranto. O 

Ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando 

intacta a energia pessoal, respondeu, bondoso: 

- Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e 

santos, que me cabe fazer? 

- Desejava - replicou, aflita - que me concedesse recursos para 

protegê-los eu mesma, nas esferas do globo!... 

- Ah! minha amiga - disse o benfeitor amorável -, só no espírito de 

humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me 

diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em 

absoluta quietação no conforto do lar? O Pai criou o serviço e a 

cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada 

lhe diz a consciência, neste sentido? Quantos bônus hora poderá 

apresentar em beneficio de sua pretensão? 

A interpelada respondeu, hesitante:  

-Trezentos e quatro. 

- É de lamentar - elucidou Clarêncio, sorrindo -, pois aqui se hospeda, 

há mais de seis anos, e apenas deu à colônia, até hoje, trezentos e quatro 

horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas 

em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na Turma de Vigilância, do 

Ministério da Comunicação... 

- Mas aquilo por lá era serviço intolerável – atalhou a interlocutora -, 

uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me 

adaptasse. 

Clarêncio continuou, imperturbável: 
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- Coloquei-a, depois, entre os Irmãos da Suportação, nas tarefas 

regeneradoras. 

- Pior! - exclamou a senhora - aqueles apartamentos andam repletos 

de pessoas imundas. Palavrões, indecências, miséria... 

- Reconhecendo suas dificuldades - esclareceu o Ministro -, enviei-a a 

cooperar na Enfermagem dos Perturbados. 

- Mas quem os tolerará, senão os santos? - inquiriu a pedinte rebelde 

- fiz o possível; entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra 

a qualquer! 

- Não ficaram aí meus esforços - replicou o benfeitor sem se perturbar 

-, localizei-a nos Gabinetes de Investigações e Pesquisas do Ministério do 

Esclarecimento e, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a 

irmã se recolheu, deliberadamente, aos Campos de Repouso. 

- Era, também, impossível continuar ali - disse a impertinente -, só 

encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. 

- Pois note, minha amiga - esclareceu o devotado e seguro orientador 

-, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. 

Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam 

cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os 

que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a 

cooperação é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva 

a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que 

entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, 

representa o sustentáculo do lar, em que o Senhor o colocou. O servidor 

que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros e 

interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser 

útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o 

coração, experimente-se a dificuldade, mas, que saiba cada qual que o 

serviço útil pertence, acima de tudo, ao Doador Universal. 

Depois de pequena pausa, continuou: 

- Que fará, pois, na Terra se não aprendeu ainda a suportar coisa 

alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa 

notar que haveria de comparecer por lá, como mãe paralítica, incapaz de 

prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de 

auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem 

tenhamos ajudado, por nossa vez. Os que não cooperam não recebem 

cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu 



64 
 

para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas, 

como receber a colaboração imprescindível, se ainda não semeou, nem 

mesmo a simples simpatia? Volte aos Campos de Repouso, onde se 

abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a 

devida atenção.(...) 

 
MENSAGEM  B- 22 – No Problema da Rotulagem (Obra “Ementário 
Espírita”, Espírito Marco Prisco) 
 

Eles estão em toda parte. 

Beneficiam-se e fogem a qualquer compromisso.  

Utilizam-se dos bens e negam-lhes gratidão.  

Aplaudem o trabalho mas se detêm à distância.  

Guardam excelentes opiniões, no entanto, ficam longe. 

Pedem muito, oferecem pouco. 

Recolhem sempre, exigindo mais. 

Creem e descreem. 

Convencem-se agora para duvidarem depois. 

São muito ciosos de si mesmos, atribuindo-se grande valor e, por 

isso, não se definem, dizem, para não comprometerem o nome.  

Encontrá-los-ás no Espiritismo também.  

Procuram, aflitos, a mensagem espírita. Recorrem, inquietos, aos 

Espíritos. 

Recebem passes espíritas. 

Usam a água fluidificada pelos Espíritos.  

Seguem as orientações espirituais das sessões espíritas. 

Consultam os médiuns espíritas. 

Admitem e simpatizam com os postulados espíritas. 

Leem os livros espíritas. 

Creem nos Espíritos. 

Mas não se dizem espíritas. 

Ainda não podem sê-lo - afirmam. 

Ser espírita - acentuam - é ser cristão e ser cristão é ser perfeito. Mas 

nada fazem para mudar o panorama mental e o clima moral em que se 

demoram e se comprazem. 

Respeitam o Espiritismo e criticam os espiritistas, escudando-se nas 

falhas deles para afirmarem, peremptórios, "a ser espírita, sê-Io 

integralmente"... 
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E continuam gozando. 

Têm medo da rotulagem. 

Dizem-se universalistas... 

Assim, estão em tudo e em lugar algum. Servem-se no prato espírita, 

comem o pão espírita, mas não querem ser espírita. 

Não se preocupe com eles. 

A Doutrina Espírita os dispensa. 

São almas inquietas que preferem assim continuar.  

Estão sempre ao lado do vencedor. 

São neutros. Usam de uma neutralidade conveniente. 

Sem definição íntima, aderem a quem mais dá. 

Ofereça-Ihes as suas orações e o seu auxílio fraterno mas não se 

detenha com eles. 

Você tem responsabilidades: conhece, sabe, deve.  

A Doutrina Espírita esclareceu-lhe a mente. Agora você sabe como 

seguir. Deve, então, marchar ligado ao ideal que dimana da fé que o 

ilumina e liberta, caminhando com você e em você mesmo, como 

mensagem viva do nosso Pai em favor de todos os seres. 

 
MENSAGEM  B-23 – Rotina dos Acontecimentos, Monotonia das 
Repetições (Obra “Painéis da Obsessão” , trecho cap. 24, Obsessão sutil 
e perigosa, Espírito Manoel Philomeno de Miranda). 
 
(...) Quando alguém se candidata a uma ação meritória, nunca deve 

esperar dos outros os exemplos de virtudes nem as lições de elevação 

continuada, mas examinar as próprias disposições para verificar o que 

tem, o de que pode dispor em nome de Jesus para oferecer. 

Mediante este comportamento, não verá nos outros os deveres de 

serem sempre bons e otimistas, missionários da renúncia e da 

santificação, todavia irmãos talvez mais experientes e dedicados, com as 

mesmas possibilidades de erros e fraquezas, requerendo, em silêncio, 

apoio e tolerância. 

A simples candidatura ao bem não torna bom o indivíduo, tanto 

quanto a incursão no compromisso da fé a ninguém, de imediato, faz 

renovado. 

O burilamento das anfractuosidades morais, através do esforço 

continuado, é trabalho de largo tempo, merecendo respeito não somente 
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os triunfadores, quanto aqueles que persistem e agem sem descanso, 

mesmo quando não colimam prontamente os resultados felizes. 

Nas experiências de elevação, entre outros impedimentos que 

surgem, a rotina dos acontecimentos é teste grave a ser superado. 

Enquanto as realizações se apresentam novas, há motivações e 

entusiasmos para realizá-los. Depois, à medida que se fazem repetitivas, 

com as mesmas manifestações, tendem a cansar, diminuindo o ardor dos 

candidatos à operosidade, levando- os à saturação, à desistência. Ocorre 

que não se podem inovar métodos para os mesmos problemas, a cada 

dia, nem modificar a paisagem aflitiva dos necessitados, diversificando-

lhes os quadros de dor e sombra. Variando na aparência, suas causas 

matrizes são as mesmas, que se enraízam no espírito endividado, aturdido 

ou atrasado, em viagem expurgadora... Nesses momentos de cansaço, 

surgem as tentações do repouso exagerado, da acomodação, do tempo 

excessivo sem a sua utilização correta, abrindo-se campo à censura 

indevida, que medra, à larga, em forma de maledicência que espalha 

azedume e reproche, destruindo, qual praga infeliz, as leiras onde a 

esperança semeia o amor e a ternura que deverão enflorescer-se como 

caridade e bênção. 

Muitas Obras do bem não resistem a esse período, quando as 

intenções superiores cedem lugar ao enfado e à comodidade, que 

propiciam a invasão das forças destrutivas e a penetração dos vigilantes 

adversários da luz... 

(...) 

 

 

A morte é realmente libertação, mas a fuga 
ao dever é agravo de compromisso. 
# 
O lavrador que espera o fim do dia 
descansará sob a paz do firmamento 
estrelado; aquele, porém, que incendeia o 
campo, desertando das próprias 
obrigações, condensa a névoa do remorso 
adentro do próprio ser. 
# 
Por maior que seja a dor que te fira, 
asserena-te e espera, mas espera agindo e 
servindo para o bem. 
... 
(Parte, mensagem, Trabalha e Vive, obra 
“Amigo”) 
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MUITO SE PEDIRÁ ÀQUELE QUE MUITO RECEBEU 

 
MENSAGEM  B-24 -  Muito se Pedirá Àquele que Muito Recebeu (Obra 

“O Evangelho Segundo o Espiritismo”, cap. XVIII, itens 10 a 12) 

 

 10. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, 

não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será 

rudemente castigado. – Mas, aquele que não tenha sabido da sua 

vontade e fizer coisas dignas de castigo menos punido será. Muito 

se pedirá àquele a quem muito se houver dado e maiores contas 

serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. (S. 

Lucas, 12: 47-48.) 

 

 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que 

não veem vejam e os que veem se tornem cegos. – Alguns fariseus 

que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: 

Também nós, então, somos cegos? – Respondeu-lhes Jesus: Se 

fôsseis cegos, não teríeis pecados; mas, agora, dizeis que vedes e 

é por isso que em vós permanece o vosso pecado. (S. João, 9:39 a 

41.) 

 

12. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se 

aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, 

é certamente culpado; contudo, além de o Evangelho, que os contém, 

achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro 

destas quantos há que não o leem, e, entre os que o leem, quantos os que 

o não compreendem! Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são 

perdidas para a maioria dos homens. 

O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes 

formas, desenvolvendo-as e comentando-as, para pô-las ao alcance de 

todos, tem isto de particular: não é circunscrito; todos, letrados ou 

iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois 

que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o 

recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar 

ignorância; não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com 

a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita 

essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas 
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interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna 

nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos 

apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado 

é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. 

Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis 

são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria 

condenação e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a 

eles é que se dirigem os Espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as 

lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, têm por única 

preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de 

Jesus: “Vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave 

que está no vosso.” (Cap. X, nº 9). 

Por esta sentença: “Se fôsseis cegos, não teríeis pecados”, quis 

Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura 

possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram, com 

efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam 

aos olhos de Deus, do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. 

Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido; 

mas, também, aos que houverem aproveitado, muito será dado. 

O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar 

saber se, nos conselhos que os Espíritos dão, alguma coisa não há que 

lhe diga respeito. 

O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que 

faculta, multiplicará também o número dos escolhidos.  

 

MENSAGEM  B-25 – O Empréstimo (Obra “Pontos e Contos”, cap. 21, 

Espírito Irmão X) 

 

Rosalino Perneta alcançara os círculos da morte, em falência integral.  

Extrema bancarrota.  

Perdera todas as ricas possibilidades que o Senhor lhe colocara nas 

mãos.  

Estava sozinho, sob o látego do remorso e do sofrimento.  

Por anos longos viveu assim o desventurado, chorando os dias 

perdidos e implorando a concessão de oportunidades novas.  

Os lustros sucediam-se uns aos outros, quando Sizínio, velho amigo 

espiritual, veio ao encontro dele, fazendo-se-lhe visível.  
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Rosalino caiu-lhe aos pés, em soluços.  

 - Meu abençoado amigo – clamou em lágrimas -, por que tamanha 

desdita? Vivo num inferno de sombras e padecimentos incríveis. Onde 

está Deus que se não compadece de minha miserabilidade?  

Sizínio contemplou-o, paternalmente, e observou:  

 - Não, Perneta. Não te lastimes de semelhante modo. Antes de tudo, 

recorda os próprios erros e lava o coração nas águas do arrependimento. 

Não atendeste aos deveres humanos, não cultivaste o campo da 

espiritualidade enobrecida, mergulhaste a alma em verdadeiro banho de 

lodo. Que fazer, agora, senão suportar a reparação com paciência? Tem 

confiança e solidifica os bons propósitos.  

O infeliz tentou enxugar o pranto copioso e, depois de outras 

considerações, alusivas ao passado, interrompidas pelas advertências e 

frases consoladoras do amigo espiritual, Rosalino terminou:  

- Ah! Se eu pudesse voltar!... se eu pudesse renascer!...  

E, fixando no benfeitor o olhar dorido, acentuava:  

- Sizínio, meu grande irmão, não poderias obter-me a oportunidade 

nova? Auxilia-me, por piedade...  

Intensamente comovido, o interlocutor prometeu ajudá-lo no que 

estivesse ao seu alcance.  

E, com efeito, em breve Sizínio regressou à sombria furna, trazendo 

esperanças novas.  Rosalino recebeu-o, radiante.  

- Perneta – disse o amigo generoso -, sabes que o aval é ato grave 

para quem lhe assume a responsabilidade.  

 - Sei, sim – respondeu o mísero.  

E o benfeitor prosseguiu:  

- Não ignoras também que, por enquanto, não tens direito a 

reclamação alguma.  

- Reconheço.  

- Desconsideraste as oportunidades divinas, menosprezaste a família, 

o trabalho, o corpo físico...  

- Tudo é verdade – gemeu o infeliz.  

- Pois bem – continuou a entidade amiga -, não encontrei nenhuma 

expressão valiosa em tua existência última, na qual me pudesse basear, a 

fim de pedir alguma coisa em teu nome. Em razão disso, não somente 

reforcei tuas súplicas, como também solicitei um empréstimo para a tua 

experiência nova. Há na terra grande movimento de restauração do 
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Evangelho, renovando esperança e redimindo corações. Terás nele 

humilde e valiosa posição de trabalhador e ensinarás, no plano dos 

encarnados, o caminho justo aos necessitados da esfera visível e invisível.  

Entretanto, meu caro, o serviço não será fácil, porque não se resumirá 

a questão de palavras. Serás constrangido a viver o ensinamento em ti 

mesmo, não atenderás aos caprichos próprios, não procurarás o 

contentamento da ilusão, mas, sim, atenderáss a tudo o que representa 

interesse de Jesus, no círculo das criaturas. Deves muito aos homens e 

encontrarás no empréstimo a que me refiro os recursos indispensáveis ao 

pagamento.  

Rosalino ouvia feliz.  

- Recomendo, com insistência – acentuou Sizínio, criterioso -, não 

esqueças a tua condição de devedor. O lar, o carinho dos teus, a bênção 

materna, a saúde física, o ambiente de trabalho, o pão cotidiano, o campo 

de testemunho cristão e todas as demais possibilidades constituirão o 

precioso depósito do Senhor em caráter experimental às tuas mãos, 

porque não dispões ainda do justo merecimento. Recorda que vais 

movimentar um patrimônio que te não pertence por direito e que 

receberás, por bondade de Jesus, semelhante concessão a título precário. 

Vê como te comportas!...  

Prometeu Rosalino fiel observância ao compromisso.  

Fez cálculos, expôs o que pensava do futuro e até marcou o tempo de 

materializar no mundo as promessas que formulava entusiasta, com o 

grande otimismo do devedor, à fonte de recursos novos.  Sizínio mobilizou 

as medidas necessárias e o amigo teve a felicidade de renascer junto de  

pais cristãos que, desde o berço, lhe forneceram sublimes notícias do 

Cristo.  

Perneta, no entanto, nas primeiras recapitulações, demonstrou a 

maior teimosia e a antiga má-vontade.  

Não valiam lições de Jesus no Evangelho, conselhos paternais e 

sugestões superiores e indiretas de Sizínio que o acompanhava, solícito, 

do plano espiritual. Apesar de advertido, assistido e guiado, Perneta não 

queria saber de problemas fundamentais do destino.  

Apossara-se novamente da vida terrestre, como o fauno sequioso de 

prazer na floresta das emoções planetárias.  

Convidado ao serviço de espiritualização, não respondeu à chamada, 

alegando que os pais cometiam a loucura de se devotarem ao bem dos 
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outros. Dizia-se incompreendido, inadaptado e, se alguém o compelia a 

raciocínios mais lógicos, reportava-se à escassez de tempo e à falta de 

oportunidade.  

Voltou vagarosamente aos mesmos erros criminosos de outra época. 

Casou-se, foi esposo e pai, mas nunca se rendeu, de fato, às obrigações 

do lar, junto da esposa e dos filhos.  

Borboleteava à procura de sensações que lhe saciassem a vaidade.  

Quando alguma voz amiga se referia à espiritualidade, esquivava-se 

ao assunto, apressado. Não pretendia cogitar de assuntos referentes à 

religião, à morte, ao “outro mundo” – dizia, enfático e orgulhoso.  

Sizínio, vigilante, desvelara-se no sentido de chamá-lo aos 

compromissos assumidos; no entanto, tão grandes faltas perpetrara 

Rosalino, que, ao atingir ele os quarenta e cinco anos, outros amigos 

espirituais da família que o recebera, generosamente, começaram a 

reclamar providências ativas. Em vão se movimentou o avalista, no 

propósito de acordá-lo para as realidades essenciais. Perneta, porém, não 

respondia satisfatoriamente. Declarava-se muito bem, desenvolvendo 

embora a longa série de disparates.  

A experiência, todavia, chegava ao fim.  

Em virtude da rebeldia e da ingratidão de Rosalino, os superiores 

espirituais intimaram Sizínio a retirar o empréstimo concedido. Não 

obstante a amargura, o velho amigo foi obrigado a obedecer.  

O avalista iniciou o trabalho, alimentando, ainda, a esperança de que 

o companheiro despertasse.  

Operou devagarinho, ansioso de observar-lhe alguma reação 

benéfica, mas o desventurado não sabia senão revoltar-se e ferir.  

Primeiramente, a esposa de Perneta foi chamada à vida espiritual; em 

seguida, os filhinhos separaram-se de sua companhia. A casa em que se 

lhe situara o ninho doméstico foi a leilão para pagamento de vultosas 

dívidas. Perdeu, mais tarde, o emprego e a consideração dos amigos. Os 

bens emprestados foram sendo recolhidos por Sizínio lentamente.  

 

Rosalino, porém, não mostrava qualquer sinal de renovação.  

Foi irredutível na maldade, na ingratidão, na blasfêmia.  

Por fim, o avalista retirou-lhe a última concessão, que era a saúde 

física.  
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No leito humilde de hospital, reconsiderou Perneta a situação, refletiu 

com mais clareza nas bênçãos de Deus e meditou na eternidade, 

desejando voltar no tempo, mas ... era tarde.  

Não valeram rogativas e prantos.  

Em manhã muito fria, absolutamente isolado de todos, apartou-se do 

corpo de carne, premido pelas exigências da morte.  

Recomeçou para ele, então, o angustioso caminho.  

Recordou o empréstimo, a dedicação do benfeitor, os compromissos 

anteriores, a bondade que o cercara em todos os instante, no transcurso 

de sua experiência na terra.  

Implorou a presença da esposa, nas densas trevas de que se 

rodeava, mas o silêncio inalterável era a única resposta às suas súplicas. 

Não obstante envergonhado, rogou a visita de Sizínio, mas o benfeitor, 

agora, parecia inacessível.  

Desdobraram-se muitos anos, quando, um dia, o amigo dedicado se 

fez visível, novamente.  

- Sizínio! Sizínio! – gritou Perneta, em lágrimas dolorosas – ajuda-me! 

Compadece-te de mim! Estende-me as tuas mãos, nobre amigo! Perdoa-

me e atende-me!  

E, antes que o velho companheiro respondesse, desfiou o rosário das 

justificativas, das reclamações, dos remorsos e desculpas.  

Quando terminou, em soluços, o protetor fixou nele o olhar muito 

lúcido e asseverou:  

- Por enquanto, Rosalino, ainda não paguei todas as consequências 

do empréstimo que te foi concedido e do qual fui espontaneamente 

avalista. Tuas lágrimas, agora, não me sensibilizam tão fortemente o 

coração.  

Ofereci-te o suor que salva, mas preferiste o pranto que lamenta. 

Pede, pois, ao Senhor que te renove a esperança, porque, para voltar ao 

empréstimo contraído, é muito tarde!... 
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A superioridade moral é como o Sol 

que dissipa o nevoeiro pela 

potencialidade dos seus raios. 

Esforçar-se por ser bom, por se 

tornar melhor se já é bom, por 

purificar-se de suas imperfeições, 

por, numa palavra, elevar-se 

moralmente o mais possível, tal o 

meio de o encarnado adquirir o poder 

de mandar sobre os Espíritos 

inferiores, para os afastar. De outro 

modo estes zombarão das suas 

injunções. (vide “O Livro dos Médiuns”, 

itens 252 e 279), (Obra “Obras 

Póstumas”, primeira parte, VII- Da 

Obsessão e da Possessão, parte do 

item 58) 

 

 

 

MENSAGEM  B-26 - Estudo na Parábola (Obra “Estante da Vida”, cap.4, 

Espírito Irmão X)    

 

Comentávamos a necessidade da divulgação da Doutrina Espírita, 

quando o rabi Zoan Ben Ozias, distinto orientador israelita, hoje 

consagrado às verdades do Evangelho no Mundo Espiritual, pediu licença 

a fim de parafrasear a parábola dos talentos, contada por Jesus, e falou, 

simples:  

- Meus amigos, o Senhor da Terra, partindo, em caráter temporário, 

para fora do mundo, chamou três dos seus servos e, considerando a 

capacidade de cada um, confiou-lhes alguns dos seus próprios bens, a 

título de empréstimo, participando-lhes que os reencontraria, mais tarde, 

na Vida Superior...  

Ao primeiro transmitiu o Dinheiro, o Poder, o Conforto, a Habilidade e 

o Prestígio; ao segundo concedeu a Inteligência e a Autoridade, e ao 

terceiro entregou o Conhecimento Espírita.  
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Depois de longo tempo, os três servidores, assustados e vacilantes, 

compareceram diante do Senhor para as contas necessárias.  

O primeiro avançou e disse:  

- Senhor, cometi muitos disparates e não consegui realizar-te a 

vontade, que determina o bem para todos os teus súditos, mas, com os 

cinco talentos que me puseste nas mãos, comecei a cultivar, pelo menos 

com pequeninos resultados, outros cinco, que são o Trabalho, o 

Progresso, a Amizade, a Esperança e a Gratidão, em alguns dos 

companheiros que ficaram no mundo... Perdoa-me, ó Divino Amigo, se não 

pude fazer mais!...  

O Senhor respondeu tranquilo:  

- Bem está, servo fiel, pois não erraste por intenção... Volta ao campo 

terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das 

afeições que ajudaste.  

Veio o segundo e alegou:  

- Senhor, digna-te desculpar-me a incapacidade... Não te pude 

compreender claramente os desígnios que preceituam a felicidade igual 

para todas as criaturas e perpetrei lastimáveis enganos... Ainda assim, 

mobilizei os dois valores que me deste e, com eles, angariei outros dois 

que são a Cultura e a Experiência para muitos dos irmãos que 

permanecem na retaguarda...  

O Excelso Benfeitor replicou, satisfeito:  

- Bem está, servo fiel, pois não erraste por intenção... Volta ao campo 

terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das 

afeições que ajuntaste.  

O terceiro adiantou-se e explicou:  

- Senhor, devolvo-te o Conhecimento Espírita, intocado e puro, qual o 

recebi de tua munificência... O Conhecimento Espírita é Luz, Senhor, e, 

com ele, aprendi que a tua Lei é obra dura demais, atribuindo a cada um 

conforme as próprias obras. De que modo usar uma lâmpada assim, 

brilhante e viva, se os homens na Terra estão divididos por pesadelos de 

inveja e ciúme, crueldade e ilusão? Como empregar o clarão de tua 

verdade sem ferir ou incomodar? E como incomodar ou ferir, sem trazer 

deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a Verdade, entre 

os homens, cria problemas onde aparece... Em vista disso, tive medo de 

tua Lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o 
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acomodar-me com o sossego de minha casa... Assim pensando, ocultei o 

dom que me recomendaste aplicar e restituo-te semelhante riqueza, sem o  

mínimo toque de minha parte!...  

O Sublime Credor, porém, entre austero e triste, ordenou que o 

tesouro do Conhecimento Espírita lhe fosse arrancado e entregou, de 

imediato, aos dois colaboradores diligentes que se encaminhariam para a 

Terra, de novo, declarando, incisivo:  

- Servo infiel, não existe para a tua negligência outra alternativa senão 

a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do 

princípio...  

- Senhor!... Senhor!... – chorou o servo displicente. – Onde a tua 

equidade? Deste aos meus companheiros o Dinheiro, o Poder, o Conforto, 

a Habilidade, o Prestígio, a Inteligência e a Autoridade, e a mim 

concedeste tão só o Conhecimento Espírita... Como fazes cair sobre mim 

todo o peso de tua severidade?  

O Senhor, entretanto, explicou, brandamente:  

- Não desconheces que te atribuí a luz da Verdade como sendo o bem 

maior de todos. Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, 

é que lhes faltava o discernimento que lhes podias ter ministrado, através 

do exemplo, de que fugiste por medo da responsabilidade de corrigir 

amando e trabalhar instruindo...  

Escondendo a riqueza que te emprestei, não só te perdeste pelo 

temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicaste a obra deficitária de 

teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no 

Bem Eterno, se houvessem recebido o quinhão de amor e serviço, 

humildade e paciência que lhes negaste!...  

- Senhor!... Senhor!... porquê? – soluçou o infeliz – porque tamanho 

rigor, se a tua Lei é de Misericórdia e Justiça.  

Então, os assessores do Senhor conduziam o servo desleal para as 

sombras do recomeço, esclarecendo a ele que a Lei, realmente, é 

disciplina de Misericórdia e Justiça, mas com uma diferença: para os 

ignorantes do dever; a Justiça chega pelo alvará da Misericórdia; mas, 

para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a Misericórdia  

chega pelo cárcere da Justiça.  
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MENSAGEM  B-27 – Ouvindo Impressões (Obra “Os Mensageiros”, cap. 

9, Espírito André Luiz)  

 

Deixando Acelino em conversação mais íntima com Otávio, fui levado 

por Vicente a outro ângulo da sala. 

Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, 

observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na 

Terra. 

- Fiz quanto pude - exclamava uma velhinha simpática para duas 

companheiras que a escutavam atentamente -; no entanto, os laços de 

família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta, 

em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa; mas... e o 

marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no 

receituário comum, agravava-se- -lhe a neurastenia; se os companheiros 

de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se, 

ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra 

mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a obrigações 

mediúnicas? 

-Todavia - ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si 

-, sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos 

nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa 

vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas 

pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o 

entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se 

trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. 

Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas 

palavras. 

- Sim - respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente -, concordo 

com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos 

meus, sem reclamar. 

- Para trabalharmos com eficiência - tornou a companheira, sensata -, 

é preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos 

nossos deveres, se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e 

otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas 

aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas 

obrigações. Assim digo, porque meu caso, a bem dizer, é muito 
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semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, 

mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela Terra para discutir 

nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica, em virtude da 

irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos 

serviços espirituais. Nossos instrutores, aqui muito me recomendaram, 

antes, que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, 

por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da Terra. Se 

meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava 

qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista, em matéria de crença, 

incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das irreflexões 

nasceu minha perda última, na qual agravei, de muito, as 

responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos 

empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos 

contundentes mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa 

mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, 

passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. 

Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. 

Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente: 

- Afinal, Ernestina - indagava uma delas à mais jovem -, qual foi a 

causa do seu desastre? 

- Apenas o medo, minha amiga - explicou-se a interpelada -, tive 

medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. 

- Mas, como tudo isto impressiona! Você foi muitíssimo preparada. 

Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do 

Esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu 

aproveitamento era um padrão para nós outras. 

- Sim, minha querida Benita, suas reminiscências fazem-me sentir, 

com mais clareza, a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, 

não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante 

para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas; contudo, não 

vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo 

próprio, orientando- me o raciocínio a melhores esclarecimentos; nossos 

instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei 

dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do 

plano físico, enxergava pessoas de má fé; nos irmãos invisíveis, presumia 

encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores, e, em mim 

mesma, receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em 
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conta de virtuosa, pelo rigorismo das minhas exigências; todavia, no fundo, 

eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. 

- Foi uma grande infantilidade da sua parte - retrucou a outra -, você 

olvidou que, na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de 

algo útil para o bem de todos, com vistas ao Infinito e à Eternidade.Nesse 

mister, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos 

contrários. Ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões 

inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho 

de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, 

porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para 

lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. 

- Compreendo, agora - disse a outra -, todavia, o receio das 

mistificações prejudicou minha bela oportunidade. 

-É, minha amiga -tornou a interlocutora - é tarde para lamentar. Tanto 

tememos as mistificações, que acabamos por mistificar os serviços do 

Cristo. 

Eu ouvia a palestra, com interesse crescente, mas o companheiro 

levou-me adiante para novas apresentações. 

Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de "Nosso Lar", 

mas, para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às 

conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta 

de pareceres. 

- Reconheço que fali - dizia um deles em tom grave - e muito já expiei 

nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da Providência. 

- Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? -perguntava 

um companheiro. 

- Explico-me - esclareceu o primeiro -, faltou-me o amparo da esposa. 

Enquanto a tive a meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas 

forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar. 

compensava-me todo gasto de energia mediúnica. Minha noção de 

balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de 

que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor, em 

qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me 

resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a 

dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me, por sentir-

me em desequilíbrio e, erradamente, procurei substituí-Ia, e fui acidentado.  
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Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, 

com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca 

me supusera capaz. Voltei, insensivelmente, ao convívio de criaturas 

perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram 

enormes; entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo, ainda 

hoje, que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a 

companheira bem-amada. 

Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava 

acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou-me a atenção para outro 

assunto e era necessário acompanhá-lo. 

 

MENSAGEM  B-28 – História Ligeira (Obra “Nosso Livro”, Espírito André 

Luiz )  

 

O candidato ao ministério cristão penetrou o templo do serviço e 

proclamou-se transformado.  

Na primeira semana, afirmou-se favorecido pela divina luz e, depois 

de solene profissão de fé, assinalou fronteiras entre ele e o pecado, entre 

a sua perfeição e o mundo envilecido.  

Na segunda semana, discursou, ardentemente, conclamando o povo 

à salvação com o Cristo.  

Na terceira, traçou programas e promessas, na esfera da 

beneficência, mostrando-se inclinado a socorrer infelizes, curar os doentes 

e asilar criancinhas abandonadas.  

Na quarta, declarou-se vítima da incompreensão e da discórdia, entre 

pesadas nuvens de tristeza e insubmissão.  

Na quinta, apareceu cansado e desiludido, indicando os males do 

mundo e os defeitos dos irmãos.  

Na sexta, rogou ao Senhor licença para descansar.  

Na sétima, deitou-se e dormiu por duzentos anos.  

Nesse candidato às bênçãos do Evangelho, temos a história de 

milhões.  

“Muitos chamados, poucos os escolhidos”.  

Oportunidades para todos e serviço de raros.  

Em verdade, o Divino Amigo continua curando, levantando, 

consolando, reanimando e convidando almas para o banquete do Reino de 
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Deus, mas os seguidores e discípulos começam a tarefa no calor fervente 

do entusiasmo, elevado à tensão mais alta. Pronunciam votos 

comovedores, gesticulam e ensinam, entretanto, em poucos dias, antes 

mesmo de marcharem dez passos, na senda da elevação, reclamam férias 

espirituais para o repouso de vários séculos. 

 

 

COMO OS MENTORES PLANEJAM OS TRABALHOS EM UMA 

CASA ESPÍRITA 

 

MENSAGEM  B-29 – Análise da Psicoscopia da Equipe de 

Trabalhadores: Base para o Planejamento dos Trabalhos em uma 

Casa Espírita (Obra “Nos Domínios da Mediunidade”, trecho do cap. 2,    

O Psicoscópio, Espírito André Luiz)      

 

(...) - Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem 

dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços 

psíquicos que aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma 

personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes 

as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que 

projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. 

Meu colega e eu não conseguíamos sopitar a surpresa. 

Entre assombrado e receoso, ousou Hilário inquirir: 

- Quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame 

dessa espécie? 

- Sem dúvida - considerou o nosso interlocutor bem-humorado -; 

decerto que estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores, tanto 

quanto pesquisamos agora os planos que se nos situam à retaguarda. Se 

o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos 

químicos, localizados a enormes distâncias, através da onda luminosa que 

arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da 

individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, 

a educação e o caráter são claramente perceptíveis, através de ligeira 

inspeção. 

- Mas - indagou Hilário, investigador -, e na hipótese de surgirem 

elementos arraigados ao mal, numa formação de cooperadores do bem? 



81 
 

de posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciar-lhes-

ão a expulsão? 

- Não será preciso. Se a maioria permanece empenhada na extensão 

do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto, pouco a 

pouco, por ausência de afinidade. 

- Contudo - alegou ainda o meu companheiro -, que acontece numa 

instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, 

induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, 

acobertando a ignorância e a perversidade? 

- Então, nesse caso - adiantou o interpelado, tolerante -, dispensamos 

qualquer regime de perseguição ou denúncia. Encarrega-se a vida de 

colocar-nos no lugar que nos compete. (...) 

 

MENSAGEM  B-30 – Exercício do Bem (Obra “Livro da Esperança” cap. 

37, Espírito Emmanuel)  

 

 “Mas ajuntai tesouros no Céu, onde nem a traça nem a 

ferrugem  consomem, e onde os ladrões não minam e nem 

roubam.” Jesus (Mateus, 6: 20)  

 

 “Sede bons e caridosos: essa a chave dos céus, chave que tendes 

em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém  nesse 

preceito: Amaivos uns aos outros.” (ESE cap. XIII, Item 12) 

 

Comumente inventamos toda a espécie de pretextos para recusar os 

deveres que nos constrangem ao exercício do bem.  

Amolentados no  reconforto e instalados egoisticamente em 

vantagens pessoais no imediatismo do mundo, não ignoramos que é 

preciso agir e servir na solidariedade humana, todavia, derramamos 

desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção.  

Confessamonos incompetentes. 

 Alegamos cansaço. 

 Afirmamonos sem tempo.  

Declaramonos enfermos. 

Destacamos a necessidade da vigilância na contenção do vício.  

Reclamamos cooperação.  
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Aqui e ali empregamos expressões crônicas que nos justifiquem a 

fuga, como sejam “muito difícil”, “impossível”, “melhor esperar”, “vamos 

ver” e ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos 

amarguram o coração e complicam a vida à face de sentimentos, ideias, 

palavras e atos infelizes a que em outras ocasiões, nos precipitamos de 

maneira impensada.  

Na maioria das vezes, para o bem exigimos o atendimento a preceitos 

e cálculos, enquanto que, para o mal, apenas de raro em raro imaginamos 

consequências.  

Entretanto, o conhecimento do bem para que o bem se realize é de 

tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do 

capítulo 4 de sua carta, no Evangelho “Todo  aquele que sabe fazer o bem 

e não o faz comete falta”. E dezenove séculos depois dele, os instrutores 

desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec 

desenvolveram  o  ensinamento ainda mais explicando na questão 642 de 

“O Livro dos Espíritos”: “Cumpre ao homem fazer o bem, no limite das 

suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver 

praticado o bem”.  

O Espiritismo, dessa forma, definindose não apenas como sendo a 

religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da 

responsabilidade, vem esclarecer nos que responderemos, não só pelo 

mal que houvermos feito, mas igualmente pelo  mal que decorra do nosso 

comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer.   

 

 

CONCEITOS EM DESTAQUE 

(com base nas mensagens aqui selecionadas) 
 

BLOCO B - O TRABALHO ALTRUÍSTICO  

 

  A necessidade do trabalho é uma lei natural, é uma lei da Natureza 

    (mensagem B-1). 

  Não se deve entender pelo trabalho tão somente as ocupações 

materiais. O Espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é 

um trabalho (mensagem B-1). 

 O homem é indubitavelmente um ser ativo. Foi criado para a 

atividade (mensagem B-2).  
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 Não se pode eximir o homem ao impositivo da lei de trabalho 

(mensagem B-3). 

 Todo trabalho é santo; contudo, é forçoso não esquecer o trabalho 

altruísta, a santidade maior de trabalho de sacrifício na exaltação do    

bem (mensagem B-13). 

 Hoje sabemos que a lei de trabalho é roteiro de justa emancipação. 

Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos 

impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da 

evolução marcha inflexível, deixando à retaguarda quantos se 

amoldem à ilusão da preguiça (mensagem B-15). 

 Não vale, contudo, agir por agir (mensagem B-15). 

 Além do trabalho-obrigação que nos remunera de pronto, é 

necessário nos atenhamos ao prazer de servir (mensagem B-15). 

 O trabalho-ação transforma o ambiente; o trabalho-serviço 

transforma o homem. (mensagem B-15) 

 O trabalho inspirado por amor ao próximo se converte numa estrela 

que aponta rumos de libertação e de paz, concitando à felicidade 

interior pelo muito que pode produzir em beneficio de todos; 

consegue o milagre da renovação e do entusiasmo, na função 

terapêutica otimista, arrancando do marasmo, a que muitos se 

permitem, para a dinâmica da ação libertadora (mensagem B-3). 

 Jesus, ante a turba que o acompanhava, lecionando sabedoria e    

humildade, acentuou com firmeza: "Meu Pai trabalha até agora e eu    

também trabalho." (João 5: 17; mensagem B-3). 

 O templo espírita, sendo uma casa do Cristo, o seu frequentador não 

pode viver aí ao enlevo da fé improdutiva, qual se delirasse sob o 

efeito de entorpecentes sagrados. Não bastará frequentar-lhe as 

reuniões (mensagens B-4 e B-5). 

 Todos nós, encarnados e desencarnados, comparecemos ao templo 

espírita no intento de receber o concurso dos Mensageiros do 

Senhor; no entanto, os Mensageiros do Senhor esperam igualmente 

por nosso concurso, no amparo a outros, e a nossa cooperação 

com eles será sempre, acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e 

compreender (mensagem B-5). 

 Portanto, descruzemos os braços inertes. Espiritismo é trabalho. 

Auxiliemos o companheiro que frequenta o templo doutrinário há 

algum tempo e ainda não se localizou em algum setor construtivo. 
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Ampliemos as atividades da seara para atender aos seareiros 

desocupados, estabeleçamos setores outros de ação e tracemos 

responsabilidades mais vastas, dilatando fichários de nossas 

realizações (mensagens B-4 e B-6). 

 Espiritismo é convite ao estudo e intimação à utilidade. Companheiro 

sem serviço é meio-companheiro (mensagem B-4). 

 

 Marco Prisco, na mensagem B-8, nos adverte, porém: 

 

 Nas tarefas espíritas da atualidade já se notam duas linhas de 

conduta: 

 a do trabalho 

 a do lazer 

 Os que trabalham, dão-se, sacrificando ao dever da causa os 

interesses da própria causa. 

 Os que se comprazem no lazer da fé sacrificam... os companheiros à 

sua causa. 

 Os do primeiro grupo (os do trabalho) sorriem e laboram, sofrem e 

laboram, têm problemas laboram. Laboram sempre, esquecendo de 

si próprios... São otimistas, alígeros, confiantes... Desculpam, 

compreendem, avançam... 

 Os do segundo grupo (os do lazer) são severos e cômodos, 

exigentes e cômodos, minudentes e cômodos. Pautam o Espiritismo 

à sua conduta, nas dimensões do próprio entendimento. Estão 

invariavelmente embaraçados nos problemas que não pretendem 

resolver. 

 Há dois mil anos, todavia, Jesus asseverou: "A seara é grande e 

poucos são os trabalhadores".  

 Finaliza Marco Prisco na seguinte pergunta: "Na tarefa espírita que o 

felicita com a oportunidade redentora, DE QUE LADO VOCÊ SE 

ENCONTRA?" (mensagem B-8). 

 

 Na mensagem B-9, Constantino, Espírito protetor, nos diz que os 

espíritas são trabalhadores da última hora. Alguns foram chamados 

um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde. Agora é o 

momento de embolsar o salário. E nos exorta a empregar bem a 

hora que nos resta, não nos esquecendo nunca de que a nossa 
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existência, por mais longa que pareça, não é mais do que um 

instante fugidio na imensidade dos tempos que formam a 

eternidade... (mensagem B-9). 

 

OS SEM TRABALHO 

 

 Na expressão "muitos os chamados e pouco os escolhidos", Jesus 

quis enfatizar que a oportunidade é oferecida a todos, embora raros 

se proponham ao serviço (mensagem B-28). 

 Comumente inventamos toda a espécie de pretextos para recusar os 

deveres que nos constrangem ao exercício do bem (mensagem B-

30). 

 Derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando 

deserção (mensagem B-30). 

 Aqui, há os que alegam imperfeições, incompetência; ali, os que se 

afirmam sob fardos de remorsos e culpas; acolá, os que se dizem 

vítimas de amargas provações, frutos do passado complexo e 

culposo (mensagens B-17 e B-18). 

 

 Desculpismo sempre foi a porta de escape, fazendo surgir as mil 

desculpas, disfarçando dissensões: 

 Estou muito atribulado e cansado; 

 Não tenho tempo; 

 Vivo doente; 

 Sou muito jovem; 

 Sou velho demais; 

 Minhas atribuições são enormes; 

 Obrigações de família estão crescendo; 

 Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual; 

 Os filhos tomam tempo; 

 Meu cônjuge me dificulta; 

 Meus problemas são muitos, etc.  (mensagens B-18 e B-30) 

 

 Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes 

mais argutos acabam convencidos de que se encontram à frente de 

grandes sofredores ou de criaturas incapazes, passando mesmo a 

sustentá-Ias na fuga... (mensagem B-18) 
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 Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a 

preceitos e cálculos, enquanto que, para o mal, apenas de raro em 

raro, imaginamos consequências. (mensagem B-30) 

 É comum o homem dizer que põe a cabeça no travesseiro com 

tranquilidade, pois nunca fez mal a ninguém. Seria isso o bastante? 

Eis o que nos diz Emmanuel na mensagem B-30: 

 

 Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 da sua carta no 

Evangelho: "Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete 

falta". (mensagem B-30) 

 Diz-nos a questão 642 de O Livro dos Espíritos: "Cumpra o homem 

faça o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá pelo 

mal que resulta de não haver praticado o bem". (mensagem B-30) 

 O Espiritismo, dessa forma, vem esclarecer que responderemos, não 

só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que 

decorre do nosso comodismo em não praticando o bem que nos 

cabe fazer. (mensagem B-30) 

 

 Pedinchões inveterados, que nunca movem os braços nas boas 

obras, afiguram-se-nos folhagem estéril que precisamos suportar 

com paciência. (mensagem C-24) 

 

OS NEUTROS 

 

 Encontrá-los-ás no Espiritismo também, pois estão em toda parte. 

 Aplaudem o trabalho, mas se detêm à distância 

 Pedem muito, oferecem pouco; 

 Recolhem sempre, exigindo mais; 

 São muito ciosos de si mesmo, atribuindo-se grande valor e, por 

isso, não se definem... 

 Procuram aflitos a mensagem espírita, recebem passes espíritas, 

consultam médiuns espíritas, leem os livros espíritas, creem nos 

Espíritos, mas não se dizem espíritas. 

 Ser espírita - acentuam - é ser cristão, e ser cristão é ser perfeito. 

 Respeitam o Espiritismo e criticam os espiritistas, escudando-se nas 

falhas deles para afirmarem, peremptórios: "a ser espírita, sê-lo 

integralmente... " 
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 Dizem-se universalistas. 

 Servem-se do prato espírita, comem o pão espírita, mas não querem 

ser espíritas. 

 

 Não se preocupem com eles. A Doutrina Espírita os dispensa. São 

almas inquietas que preferem assim continuarem. SÃO NEUTROS. 

(mensagem B-22) 

 Oferece-Ihes as suas orações e o seu auxílio fraterno, mas não se 

detenha com eles. (mensagem B-22) 

 

MUITO SE PEDIRA ÀQUELE QUE MUITO RECEBEU 

 

 O servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não 

estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será 

verdadeiramente castigado. Mas, aquele que não tenha sabido de 

sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. 

Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado e maiores 

contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado 

(Lucas 12: 47 e 48; mensagem B-24). 

 

 Aquele, portanto, que tem conhecimento das máximas evangélicas e 

que não as aproveita para melhorar-se, que as admira como coisas 

interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não 

se toma nem menos vão, nem menos apegado aos bens materiais, 

nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais 

meios tem de conhecer a Verdade. (mensagem B-24) 

 Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, 

mas, também, aos que houverem aproveitado, muito será dado. 

(mensagem B-24) 

 

 Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis 

são, se persistirem no mal, porque muitas vezes escrevem sua 

própria condenação e porque, se não os cegasse o orgulho, 

reconheceriam que a eles é que se dirigem os Espíritos. Mas, ao 

invés de tomarem para si as lições que escrevem, ou que lêem 

escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-Ias aos 

demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: "Vedes um 
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argueiro no olho do próximo e não vedes a trave que está no vosso" 

(mensagem B-24) 

 

 O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar 

saber se, nos conselhos que os Espíritos dão, alguma coisa há que 

não lhe diga respeito. (mensagem B-24) 

 O Espiritismo vem multiplicar o número de chamados. Pela fé que 

faculta, multiplicará também o número de escolhidos .             

(mensagem B- 24) 

 

 

CONCLUSÃO E COMENTÁRIOS 

 

O Trabalho Altruísta -  Os Sem Trabalho -  Muito Se Pedirá a Quem 

Muito Recebeu 

 

 "Assim como o corpo sem espírito é morto, também a fé sem 

obras é morta." Tiago 2:26 

 

 

Na questão 675 de “O Livro dos Espíritos”, o Espírito de Verdade diz a 

Kardec que "toda ocupação útil é um trabalho". Daí podemos concluir que 

trabalho não é simplesmente aquilo que nos faz mexer o corpo, que nos 

faz utilizar da força física para ser executado. Tampouco podemos dizer 

que trabalho só é executável no plano material e que a atividade mental 

não é nada mais que uma característica inerente ao Espírito. Se pensamos 

positivamente, se procuramos trabalhar as nossas dificuldades interiores 

em beneficio da sociedade em que vivemos, se buscamos o  

desenvolvimento da nossa inteligência para que prossigamos rumo à força 

viva que as más leis podem retardar mas não sufocar (LE, q. 781) que é o 

nosso progresso inexorável, estamos executando trabalho profícuo em 

beneficio próprio e que certamente contribuirá positivamente no conjunto 

com que interagimos. 

 

O trabalho é uma lei natural, um "artifício" que a Inteligência Suprema 

se utilizou para que pudéssemos desenvolver a nossa inteligência, para 

que pudéssemos aprender a conservar o nosso corpo e principalmente, 
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para que nos utilizássemos da oportunidade de trabalho como mais um 

meio de criar campo de relações com o nosso próximo. Na busca da 

realização interior, da melhoria do nosso caráter, da felicidade, da 

serenidade inefável e da plenitude íntima, precisamos desenvolver 

aptidões, virtudes latentes da nossa qualidade de Espírito eterno e nos 

desincumbir de dificuldades várias que vimos angariando com o passar 

dos evos. Para que se realize este propósito de reforma dos valores 

negativos em forças propulsoras de valor positivo, enfim, para que 

consigamos vencer o "homem velho" que existe em nós precisamos 

trabalhar pelo nosso autoaprimoramento. 

 

A diversificação de tarefas é uma enorme fonte de renovação de 

forças; portanto, variar entre as atividades do sustento do corpo e do 

espírito faz-se imperioso para que alcancemos um estado pleno de bom 

ânimo e de paz interior, pelo bem que possamos fazer ao nosso próximo e 

que converge com toda a sua grandeza para nós mesmos através das 

vibrações puras da gratidão e do carinho daqueles a quem prestamos o 

nosso sincero auxílio. 

 

1-) O Trabalho Altruísta na Casa Espírita 

 

A Doutrina Espírita é um repositório de luz e de bênçãos por propiciar 

trabalho dos mais diversificados matizes. Principalmente pelo seu 

conteúdo moral, ela enseja o trabalho intelectual do autodescobrimento e 

da busca pela melhoria interior. Por sua vez, com essa busca pela 

reformulação de antigos atavismos, nós nos sentimos como que 

impulsionados a desenvolver novas virtudes e buscamos um meio de 

interagirmos com outras pessoas positivamente visando este mister. Desta 

forma surgem as diversas oportunidades de sermos úteis à Causa e à 

Sociedade que passamos a frequentar e de cuja psicosfera salutar 

começamos a usufruir. 

 

Entretanto, vários de nós pensamos que a visita ao Templo Espírita 

seja o bastante para que nos desvencilhemos das nossas dificuldades, 

porque, afinal, os Espíritos nos auxiliam incessantemente no salão de 

reuniões e na magnetização do passe e da água fluidificada que 

recebemos. Entretanto, elucida-nos a mensagem "O Espírita na Equipe" 
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que não bastará frequentar-lhe as reuniões. É preciso auscultar  as 

necessidades dessas mesmas reuniões, oferecendo-lhes solução". Ainda 

temos como exemplo a mensagem "Meio-companheiro", do Espírito 

Anésio Siqueira: "O templo espírita é uma casa do Cristo e o seu 

frequentador não pode viver aí no enlevo da fé improdutiva, qual se 

delirasse sob o efeito de entorpecentes sagrados." Ele continua mais 

adiante: "Sempre existem construções para quem as deseja. Qualquer 

existência humana pode carecer de tudo, menos do ensejo de auxiliar." E 

ainda fecha o seu artigo com veemência: "Companheiro sem serviço é 

meio-companheiro". 

 

Pelo seu conteúdo moral através da restauração do Evangelho de 

Jesus, o Espiritismo propicia um caminho certeiro para o esforço de cada 

ser no seu autoburilamento, através do seu conhecer-se profundamente e 

da renovação de hábitos e de ideias. Assim, André Luiz coloca, 

enfaticamente, que "espírita que não progride durante três anos 

sucessivos permanece estacionário". Ainda mais, diz-nos que "o dever do 

espírita- cristão é tornar-se progressivamente melhor" (mensagem 

"Examinemos a nós mesmos"), concitando-nos à responsabilidade do 

conhecimento espírita como forma de renovação que deve ser 

aproveitada. Se pensarmos que os Espíritos de escol que habitaram entre 

nós durante esses séculos de existência da humanidade terrestre, a 

começar pelo nosso grandioso Mestre de Nazaré, podemos concluir que 

todos eles se doaram ao próximo com todo o desprendimento d' alma. 

Portanto, sabemos que um sinal de superioridade espiritual consiste na 

sublimação do nosso ego, vencendo os impulsos primitivos que nos 

prendem ao repouso desmedido e a comportamentos egocêntricos, 

exercitando as nossas potencialidades adquiridas em beneficio da 

coletividade e daqueles que ainda não alcançaram o nosso patamar de 

entendimento da vida. Neste capítulo, podemos colocar o trabalho altruísta 

como a ponte necessária, premente para esta renovação mental e essa 

superação do nosso ego e para que aprendamos a vislumbrar a 

necessidade do outro e a nos empenharmos sinceramente no auxílio 

àqueles que precisam do nosso concurso fraterno. E este concurso, por 

sua vez, pode ser prestado nas menores coisas, nas atitudes que 

aparentemente são as mais insignificantes, mas que no exercício de se 

fazer o bem pelo bem já conseguem resultar no reconhecimento da 
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verdadeira felicidade que advém da consciência pacificada pelo auxílio ao 

próximo bem efetuado, com desprendimento pessoal e verdadeiro amor na 

sua execução. 

 

Quando ainda não conseguimos estender o bem na sociedade, 

quando ainda não somos capazes de distender as fronteiras da nossa 

atuação para fora do nosso círculo de criaturas mais benquistas, começar 

este exercício da solidariedade e da caridade na esfera religiosa, onde 

vários irmãos necessitados acorrem com a mesma esperança que nos 

motivou, em maioria, a procurar Jesus - auxílio, amparo, amor. É o 

primeiro grande passo para nos desvencilharmos do egoísmo primário de 

bem atender somente aos mais queridos. Então, temos nas Sociedades 

Espíritas o manancial de que necessitamos para iniciarmos o nosso 

exercício no bem, uma vez que o templo espírita é "lar de esclarecimento e 

consolo, renovação e solidariedade" ("O Espírita na Equipe"). 

 

2-) Qualidade do Trabalho Altruísta 

 

Entretanto, quando pensamos em trabalho, em auxiliar alguém, nós 

costumamos buscar as grandes tarefas, o destaque; buscamos ser uma 

peça fundamental, estarmos em algum lugar em que não sejamos apenas 

"mais um". Contudo, devemos começar a atentarmos para a realidade de 

que TODOS nós somos peças fundamentais numa engrenagem maior que 

se chama sociedade, cujas leis superiores que a regem promanam da 

Suprema Inteligência, e que o nosso papel, por menor que seja, significa 

muito se levarmos em consideração que somos todos indivíduos com 

capacidades e conhecimentos diversificados e que as nossas atitudes 

influenciam nesse meio, positiva ou negativamente, dependendo da 

conotação da nossa vivência ética e moral. Portanto, lembremo-nos, como 

nos conclama a mensagem "Depois", que cultivar os ensinamentos de 

uma palestra esclarecedora junto dos companheiros ausentes, ou 

simplesmente transmitir notícias edificantes a quem necessita de ânimo, 

constituem trabalho do mais valoroso. Ademais, aos companheiros já 

militantes das lides espíritas, a responsabilidade toma-se maior. O Espírito 

Francisco Spinelli, na mensagem "Trabalhadores sem Trabalho", já nos 

chama a que "auxiliemos o companheiro que frequenta o templo 

doutrinário há mais de dois meses e ainda não se localizou em algum setor 
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construtivo." E ainda afirma que "se já sabes dar um copo d'água pura ao 

necessitado e uma frase de conforto ao aflito, já dispões de autoridade 

moral para convidá-los a partilhar-te as obrigações." Devemos, então, 

termos em mente que precisamos localizar o irmão que realmente se 

predispõe à renovação em alguma atividade em que ele possa lograr a 

modificação dos seus padrões mentais, dos seus hábitos negativos e que 

aprenda a cultivar as ideações superiores, porque sem renovação mental o 

progresso é verdadeira utopia ("Meio-companheiro"). 

 

Um outro fator que precisamos meditar com atenção é que 

"sobretudo, na organização espírita, o espírita é chamado a colaborar na 

harmonia comum, silenciando melindres e apagando ressentimentos, 

estimulando o bem e esquecendo omissões no terreno da exigência 

individual." (mensagem "O Espírita na Equipe"). Trabalhar em nome da 

harmonia do conjunto, vibrar positivamente pelo companheiro que faz a 

preleção pública, alimentar a vibração salutar da reunião de auxílio aos 

enfermos desencarnados, dirimir dissensões, apaziguar ânimos exaltados, 

enfim, trabalhar pela paz no recinto espírita e pela união dos seus 

integrantes é trabalho necessário e de vital importância para .que 

mantenhamos a psicosfera de amor e de paz que caracteriza a Casa 

Espírita. 

 

Imperioso que nos conscientizemos da necessidade da atividade 

construtiva em beneficio do próximo, mesmo que para isso nós tenhamos 

que renunciar, por vezes, a nós mesmos. Viver de conformidade com os 

preceitos evangélicos requer uma decisão consciente, de verdadeira 

fortaleza moral, porque iremos iniciar o combate a nós próprios a vivências 

e preceitos errôneos da sociedade utilitarista em que vivemos. Esta 

decisão pode trazer alguns inconvenientes, se analisarmos somente com 

os olhos do mundo, uma vez que estaremos combatendo regimes 

vigentes, sejam eles de caráter pessoal, sejam de caráter coletivo, mas 

que trarão os benefícios que somente "a boa parte" poderia proporcionar. 

"Quando as tuas mãos se abrirem em rosas de chagas vivas, a saudade 

dos que seguiram a outra rota te alancear o imo e a lembrança das 

fatuidades te chegarem ao coração, não te detenhas a cismar em remorso; 

mergulha, precípite, na oração lenificadora e refazes o ânimo para 

prosseguir na esfera do Cristo até à tua plena e perfeita integração com 
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Ele, porque, em verdade, ainda hoje, apesar de 'muitos os chamados 

somente poucos são escolhidos', após difícil decisão", nos impulsiona 

Joanna de Ângelis. 

 

3-) O Desculpismo dos Sem Trabalho 

 

Quando tratamos de trabalho, lembramo-nos dos empecilhos que 

certos companheiros costumam crer possuir e que fazem com que sejam 

levados por preguiça, desculpas e escapismos espetaculares para as 

realizações que os competem. Para que um trabalho seja proveitoso do 

ponto de vista espiritual, ele precisa ser feito com carinho, devotamento e 

verdadeiro sentimento de autodoação, porque, caso contrário, poderíamos 

dizer que todo o nosso esforço se converteria em cinza a partir da primeira 

vibração de desgosto e de fuga do compromisso assumido, mesmo que 

inconscientemente. O Espírito Constantino, numa comunicação que 

encontramos no capítulo XX de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” 

(mensagem "Os Últimos Serão os Primeiros") diz que "o obreiro da última 

hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa-vontade o haja 

conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu 

retardamento não seja fruto da preguiça ou da má-vontade". Os Espíritos 

fazem sempre questão de nos lembrar que Jesus trabalhou 

incessantemente, que eles, da esfera espiritual, mesmo com suas 

dificuldades íntimas, prosseguem laborando e que a ociosidade seria o 

desperdício total das nossas forças íntimas. O Espírito de Verdade 

responde a Kardec na questão 678 do L.E. que "a ociosidade seria um 

suplício em lugar de ser um beneficio." E o mesmo Espírito de Verdade 

coloca que nas esferas superiores, a qualidade do trabalho é modificada, 

mas que isto não acarreta a ausência do mesmo. 

 

Se os próprios Espíritos Superiores laboram incessantemente, eles, 

que já lograram adquirir virtudes que ainda se nos figuram um tanto longe 

de serem alcançadas, que diríamos nós, espíritos imperfeitos que somos, 

com dificuldades a serem superadas, necessidades diversas a serem 

supridas, hábitos nocivos a serem recondicionados? O próprio Mestre nos 

disse em João 5: 17: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também". 

Daí podemos avaliar o nosso dever moral perante o labor no bem, que 

proporcionará a nossa renovação moral, a qual se constitui no "meio de 
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adquirir o poder de impor-se aos Espíritos inferiores para os afastar, 

porque de outro modo eles zombarão das vossas injunções. (L.M. nº 252 e 

279). 

 

Apesar das inúmeras evidências, há aqueles que buscam se esquivar 

da colaboração no serviço do bem alegando incapacidades diversas. 

Sabe-se que muitos companheiros alegam defeitos e imperfeições morais 

para o prosseguimento na tarefa, quando Jesus fez menção que não viera 

para os sãos, mas para os doentes... Emmanuel coloca, na mensagem 

"Chamamento Divino", que "Espíritos viciados, inibidos, desorientados e 

ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores 

da Grande Causa". E adiciona mais além: "No clima da Boa Nova, todos 

nós encontramos recursos de cura, reabilitação e consolo. Para isso, basta 

sejamos sinceros, diante da nossa própria necessidade de corrigenda, 

com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e 

servir ." Podemos então concluir que, para os que alegam imperfeições 

morais como motivo para não aderirem à seara espírita, faz-se mister 

elucidemos a esses irmãos de ideal que somente através do contato com o 

Evangelho e com os benefícios da extensão do bem ao nosso próximo é 

que conseguiremos todos a reabilitação justa que estamos buscando. Faz-

se urgente a eliminação de complexos de culpa do passado próximo, 

porque a culpa intoxica o organismo físico e perispiritual de miasmas 

negativos que impedem a expansão das capacidades inerentes do Espírito 

e bloqueia todos os tentames de melhoria íntima devido a um sentimento 

de autopunição constante. Porque o ser se acha incapaz de ser feliz, 

destrói os propósitos de felicidade que lhe são descortinados. Urgente que 

se conscientize a criatura que "Jesus transmitiu as revelações e lições do 

Evangelho a homens e mulheres débeis, infelizes, revoltados, obsessos, 

inibidos, ignorantes, desanimados, doentes." ("Na Seara Evangélica"), 

portanto, nada há que seja fator realmente impeditivo para nossa ação no 

bem. Nada há que desabone nosso real propósito de renovação e de 

cumprimento do nosso dever perante nós mesmos. 

 

É como dever que devemos encarar a construção do bem na Terra. E 

esse bem não surgirá somente a partir dos governantes e de suas leis 

mais justas, mas principalmente através da conscientização de cada um 

de que a sua mudança acarretará, em tempo justo, a mudança do 
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ambiente em que se vive. Então, quando alegamos desculpas no 

cumprimento do nosso dever na construção de um Planeta regenerado, se 

não soubermos aproveitar as oportunidades de serviço edificante que a 

Doutrina Espírita nos oferece, se nos convencermos a nós próprios e aos 

nossos companheiros de que nossas desculpas vazias de motivos reais se 

constituem em condições impeditivas verdadeiras, estaremos a um passo 

de, como nos lembra Emmanuel, permanecermos "na inferioridade em que 

temos vivido até hoje, se não descambarmos para coisa pior" (mensagem 

"Na Seara Evangélica"), além de que, se nos conscientizarmos tarde 

demais de que a oportunidade nos foi negligenciada por livre e espontânea 

vontade, nada nos restará a fazer senão aguardar o ensejo de uma nova 

encarnação. 

 

4-) Os "Neutros" 

 

Existem companheiros que, além do desculpismo característico da 

maioria, por temerem os resultados do autoenfrentamento, se comprazem 

na vida mental inferior, que conhecem a Doutrina Espírita, respeitam-na, 

mas não se dignam tornarem-se espíritas, alegando que, para ser espírita, 

há a necessidade de se tornar o cristão perfeito e que para isto, eles não 

se encontram preparados. Contudo, para ler os livros doutrinários, 

descompromissadamente; para apreciar os resultados do trabalho 

altruísta, sem envolver-se com ele; para receber passes espíritas; para 

recorrer aos Espíritos em busca de lenitivo para suas dores ou para 

conselhos e soluções dos seus problemas, na lei do menor esforço; para, 

enfim, pedirem e se beneficiarem da Doutrina Espírita como um todo, 

fugindo ao compromisso moral de contribuir ativamente no bem comum, 

eles estão sempre a postos. São os nossos companheiros neutros, que se 

aproveitam das falhas naturais dos tarefeiros da seara espírita para 

justificar a sua atitude de não comprometimento, alegando, como nos 

coloca Marco Prisco na sua mensagem "No Problema da Rotulagem", que 

"a ser espírita, sê-Io integralmente...". Utilizam-se de artifícios descabidos 

para se esquivarem de qualquer atitude que requeira autodoação e 

guardam suas ideias, que costumam ser proveitosas, com medo de se 

envolverem em demasia numa causa que não lhe pertence... Marco 

Prisco, ainda na mensagem supracitada, coloca que não devemos nos 

preocupar com eles, bastando oferecer-lhes a nossa oração e o nosso 
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auxílio fraterno, uma vez que eles próprios procuram o clima mental em 

que vivem, optando pelo comodismo e pela conveniência de concordarem 

sempre com os vencedores. E quando cruzarmos com esses irmãos na 

Casa Espírita, o nosso amigo desencarnado nos aconselha a "marchar, 

ligado ao ideal que dimana da fé que o ilumina e liberta, caminhando  com 

você e em você mesmo, como mensagem viva do nosso Pai em favor de 

todos os seres." 

 

5-) A Cooperação Decorrente do Trabalho 

 

O valor do trabalho também é denotado na oportunidade de 

angariarmos simpatias, afetos e amigos que intercedam por nós em 

ocasiões que sozinhos não poderíamos agir. A cooperação desinteressada 

gera cooperação em retorno, singela e espontaneamente, através do 

mecanismo belíssimo do sentimento de gratidão. Mas, se nos mantemos 

em inatividade, contemplando sem auxiliar; se somente nos beneficiamos 

do concurso do companheiro de crença, sem o menor ensejo de 

cooperação em momento algum, e se não nos empenhamos em nos 

tornarmos melhores na convivência com o outro, permanecendo no cultivo 

do personalismo doentio e do egoísmo desmedido, como poderemos 

contar com o concurso de Espíritos simpáticos e de amigos mais 

equilibrados e evangelizados nas ações intercessórias necessárias e nos 

momentos de maior dificuldade? No livro "Nosso Lar", cuja extração 

pertinente se encontra na seção de mensagens, o Benfeitor Clarêncio, 

numa conversa com uma companheira que solicitava a sua permissão 

para visitar parentes encarnados na Terra e que pouco havia dado em 

beneficio da Colônia, faz questão de colocar, com muita fraternidade, que, 

uma vez que ela não tinha nada a oferecer dela própria, por não ter 

acumulado nada de si para doar, que ela necessitaria do concurso de 

companheiros amigos que a auxiliassem. E completa com a indagação a 

seguir: "Mas, como receber a colaboração imprescindível se ainda não 

semeou, nem mesmo a simples simpatia? " Então, podemos concluir que 

no trabalho no bem conseguimos inclusive fazer amigos que nos amparem 

no momento que necessitarmos. Mas precisamos agir com naturalidade, 

fazendo o bem pelo bem, sem segundos interesses ou exigência de 

retribuição, posto que ela surgirá naturalmente quando necessária. 

Portanto, imperioso se faz que cooperemos sempre com entusiasmo e 
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amor pela Causa, desenvolvendo um sentimento de respeito e dedicação 

ao labor, amando indiscriminadamente e cultivando a amizade com 

sinceridade e carinho. 

 

6-) A Rotina dos Trabalhos 

 

A falta de estímulo para a tarefa, decorrente da rotina, faz com 

que haja um sentimento de saturação, que acaba levando o tarefeiro à 

desistência. A rotina não há como ser evitada. Toda nossa vida gira em 

torno de atividades semelhantes, todos os dias, e não poderia ser diferente 

no que concerne à atividade altruística, principalmente porque não 

podemos modificar o quadro de sofrimento dos necessitados que nos 

buscam o concurso do alívio, portanto, estejamos preparados para 

superarmos esse teste por que teremos que passar, resistindo à tentação 

do repouso exagerado, da acomodação e da utilização indevida do tempo 

que o cansaço do vislumbre das mesmas manifestações provoca, 

especialmente prestando atenção ao que passará a sair de nossa boca por 

conta do nosso enfado (extração do livro "Painéis da Obsessão" contido na 

seção de mensagens). Há que se colocar também a sensação de falta de 

estímulo que toma conta do tarefeiro quando ele não logra o êxito que ele 

esperava no seu trabalho, isto é, quando ele não consegue ver resultados 

em um período de tempo por ele mesmo predeterminado, olvidando-se de 

que a sementeira sim, essa é de nossa alçada, mas os resultados, a 

colheita quem a faz é Jesus, porque o labor é para Ele, para a promoção 

do bem na Terra e não para a nossa autopromoção, não para que saiamos 

proclamando os resultados que alcançamos, como se todos os méritos 

fossem absolutamente nossos. Por trás de qualquer grande modificação 

advinda da nossa cooperação, há o trabalho infindável dos Mentores 

Espirituais e a Misericórdia Infinita de Deus nos amparando, nos intuindo e 

nos emulando à continuidade para que consigamos colher os frutos ainda 

nesta vida. 

 

7-) "Muito Se Pedirá a Quem Muito Recebeu" 

 

Diz-nos Joanna de Ângelis, no livro "Alerta": "Repousa, quando 

necessário, todavia, não cesses de trabalhar dia algum de tua vida..." E 

Jesus, o maior conhecedor das nossas necessidades íntimas, das nossas 



98 
 

dificuldades de autossuperação, colocou no Evangelho de Lucas, capítulo 

12: 47-48 os seguintes termos:  

 

 "O servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não 

estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente 

castigado.- mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer 

coisas dignas de castigo menos punido será. Muito se pedirá a quem 

muito se houver dado e maiores contas serão tomadas àquele a 

quem mais coisas se haja confiado."  

 

para que ficássemos cônscios de nossa responsabilidade diante das 

verdades espirituais que nos foram dadas a conhecer. 

 

Na Literatura Espírita não nos faltam exemplos das dificuldades 

daqueles que fracassam nas tarefas de conotação espiritual, 

especialmente quando assumem compromisso na área espírita, cujos 

conhecimentos são muito mais fecundos que em qualquer outra religião no 

orbe, pelo seu caráter de recuperação das verdades indeléveis do Cristo.  

No livro "Os Mensageiros", o 3º capítulo, intitulado "No Centro de 

Mensageiros", trata com muita propriedade de como os tarefeiros com 

atribuição na área espírita, seja na tarefa de evangelização nas suas mais 

diversificadas expressões, seja na área da mediunidade, são 

cuidadosamente preparados no mundo espiritual antes de reencarnarem, 

trazendo impressos na sua memória espiritual todos os compromissos 

assumidos perante si mesmos para resgate de débitos e superação de 

provações diversas, necessárias ao crescimento de cada qual, sendo, 

portanto, a prova viva do "muito se pedirá a quem muito se haja dado". Em 

contrapartida, no capítulo 9, "Ouvindo Impressões", cuja cópia se encontra 

na seção de mensagens referentes à esses comentários, podemos 

conhecer diversos testemunhos de irmãos comprometidos com a 

mediunidade que falharam nas suas missões por dificuldades 

contornáveis, que eles, contudo, superdimensionaram a seu turno, 

acarretando perda da oportunidade reencarnacionista. São motivos que 

podem surgir ao longo de nossas vidas e que requer de nós acurada 

vigilância para que não descambemos para a justificação infundada, para 

o desculpismo vazio de motivos reais e que resultará num acerto de contas 

um tanto duro para nós quando do nosso retorno à Pátria Espiritual, como 
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narrado pelo Irmão X nos seus contos "O Empréstimo" e "Estudo na 

Parábola", ambos integralmente reproduzidos na seção de mensagens dos 

Espíritos referentes ao assunto em pauta. 

 

8) Por Que Trabalhar no Bem? 

 

Concluímos, então, que o trabalho altruísta é necessário por vários 

motivos: 

8.1) É o veículo mais acurado para a modificação dos nossos 

clichês mentais negativos, fazendo papel importantíssimo na terapia 

espírita desobsessiva e no auxílio àqueles que buscam a renovação da 

paisagem mental com vistas à reforma interior; 

8.2) É um recurso para a renovação de nossas forças, uma vez 

que a diversificação de tarefas é uma forma de repouso; 

8.3) É nosso dever moral, enquanto beneficiários da Doutrina 

Espírita, em retribuirmos a gratidão que temos para com ela em forma de 

auxílio aos companheiros da Seara; 

8.4) É nosso dever moral, enquanto Espíritos Eternos fadados à 

perfeição, contribuirmos ativamente para a melhoria da qualidade de vida 

do nosso Planeta e para a construção do Bem sempre eterno; 

8.5) Da mesma forma que contamos com Jesus para nos auxiliar 

nos momentos de dor e de aflição, Ele requer do nosso concurso no 

atendimento dos nossos irmãos em sofrimento e para colaborar com os 

seus Mensageiros Espirituais na esfera carnal, sempre que necessário. 

Portanto, devemos estar sempre de prontidão para atendermos àquilo que 

for necessário de nossa parte;  

8.6) "Nesse sentido, o trabalho inspirado pelo amor ao próximo 

se converte numa estrela que aponta rumos de libertação e de paz, 

concitando à felicidade interior pelo muito que pode produzir em beneficio 

de todos." ("Diante do Trabalho") 

8.7) Através do trabalho em conjunto, conseguimos angariar 

simpatias e afetos, porque a cooperação é um valioso instrumento para 

despertar os sentimentos de gratidão e carinho, responsáveis por 

intercessões nos momentos próprios e necessários e principalmente por 

propiciar condições para que desenvolvamos virtudes que somente no 

contato com o próximo conseguiríamos cultivar, tais como: paciência, 

tolerância, benevolência, compreensão, caridade e amor. 
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Diante da nossa responsabilidade pelo conhecimento das Verdades 

Imortais trazidas por Jesus e recuperadas pela Doutrina Espírita, nós 

temos o dever moral de arcar com os compromissos assumidos por nós na 

Esfera Espiritual, para que não venhamos a perder a oportunidade valiosa 

que nos foi legada pela Misericórdia Divina a fim de que alcemos voos 

mais altos rumo à Espiritualidade Superior. E diante dessa realidade, 

evocamos Paulo de Tarso, que com muita propriedade asseverou na 

primeiro carta que escreveu aos Coríntios, no capítulo 9:16: "Ai de mim se 

não pregar o Evangelho!". Precisamos ter coragem e forças intermináveis 

pare superar as nossas limitações, as nossas tentações ao repouso 

indevido e demasiado, os nosso tentames de criticar e maldizer os 

companheiros e o labor em si por conta de desânimo e saturação 

decorrentes da rotina dos fatos, as desculpas infundadas, que são puros 

escapismos de nós próprios e da necessidade que temos de renovação 

interior e, principalmente, que arquemos com os nossos compromissos de 

amor ao próximo com dedicação sincera, boa-vontade e real intenção de 

servir, porque, como o mesmo Paulo colocou, agora na sua segunda 

epístola aos Coríntios, capítulo 9, vv. 6 e 7, "aquele que semeia pouco, 

também segará pouco; aquele que semeia em abundância, também 

segará em abundância. Cada um dê como propôs no seu coração, não 

com tristeza, nem constrangido, porque Deus ama o que dá com alegria" 

 

 

COMENTÁRIOS DE : JAQUELINE SOARES LEAL FONSECA  
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ÓBICES 

INDESEJÁVEIS  

NO TRABALHO  

EM CONJUNTO:  

 

DIVERGÊNCIAS  

E  

DISSIDÊNCIAS  

               

                 BLOCO  C 
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ÓBICES INDESEJÁVEIS NO LABOR EM CONJUNTO: 

DIVERGÊNCIAS E DISSIDÊNCIAS  

 

 

MENSAGEM  C-1  No Caminho da Iluminação (Obra “Momentos de 

Decisão”, item 43, Espírito Marcos Prisco)      

 

 “Sem se enfraquecer na fé...” (Paulo , Romanos, 4:19 ) 

 

Você regista, desencantado, a interferência da treva nas suas tarefas 

de luz. 

Embora os esforços continuados pela difusão do amor, encontra a 

desídia e a cisão no seu encalço. 

Você constata, intrigado, a presença da impiedade nas mais 

expressivas manifestações da fé. 

Entre as fórmulas e projetos de realização dos aprendizes do amor, 

surgem as mais vigorosas dissidências, nascidas nos infindáveis "pontos 

de vista". 

A tarefa da verdade defronta obstáculos de difícil transposição e, 

nesse mister, você sente o impacto das forças desvairadas do crime a 

segui-Io, irredutíveis. 

Certamente são desanimadoras as fugas dos líderes e representantes 

quando assediados pelas falanges do mal. 

No entanto, convém notar, também eles são Espíritos em burilamento, 

marcados pelos desvarios de vidas pretéritas, de que não se conseguiram, 

ainda, libertar. 

Não se deixe desalentar. 

Na sua situação de aprendiz de Cristo, confie no Mestre, robusteça o 

ânimo e avance sem interrogações aflitivas a respeito dos que preferiram 

permanecer, por enquanto, nas trilhas escuras. 

Apiade-se dos tombados e lucre, em experiência, ante à deserção 

deles. 

Fuja à discussão e afine-se com a concórdia. 

Jesus é o Senhor da paz. 

Rume no sentido da luz e ascenda pelos caminhos da esperança, 

ignorando todo o mal e procurando conhecer Aquele que é o abrigo para 

toda aflição. 
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MENSAGEM  C-2 Técnica Soez no Problema Obsessivo (Obra “Tramas 

do Destino” trecho  cap. 12, Novos e abençoados rumos, Espírito Manoel 

Philomeno de Miranda)   

 

(...) Naturalmente, ante os propósitos de modificação espiritual, os 

inimigos desencarnados aumentaram o cerco nos painéis mentais do 

antigo sicário, que, advertido antecipadamente pelo amigo e benfeitor, 

mesmo sofrendo, passou a armar-se com a vigilância e a prece. 

- Técnica soez nos problemas obsessivos - esclarecera Cândido em 

ocasião própria -, é a usança de artifícios falsos, de que se servem os 

perseguidores invisíveis, resguardados pela desencarnação. Quando o 

seu hospedeiro se volta para os propósitos superiores e se impõe aos 

princípios evangélicos de renovação, passam a agredir violenta, 

desapiedadamente as suas vítimas, a fim de fazê-Ias duvidar do resultado 

da terapêutica nova, induzindo-as à desistência, sob a alegação de piora 

no estado em que se encontravam. 

"Ao conseguirem desencorajar o candidato, dão-lhe trégua aparente, 

mascarando a sintomatologia infeliz e fazendo crer na melhora, como 

decorrência do afastamento do compromisso recém-assumido. Quando o 

invigilante se supõe livre, eis que retornam os agressores mais solertes, 

vigorosos e pertinazes, dominando, inexoravelmente, os que lhes 

padecem a conjuntura perniciosa". 

Perfeitamente compreensível que tal ocorra, tendo em vista que a 

melhor forma de escravizar alguém ainda é manietá-lo à ignorância, 

mantê-Io no obscurantismo no qual se transita sempre com dificuldades 

crescentes. 

Não obstante a forma como os irmãos infelizes do além-túmulo agem 

em relação às suas vitimas, também investem, simultaneamente, contra os 

que lhes distendem mãos amigas, provocando a irrupção de problemas no 

lar, no trabalho, na rua, com que objetivam descoroçoar o ânimo desses 

abnegados agentes da caridade e do amor. Atiram-lhes petardos mentais 

com que pretendem penetrar a fortaleza interior; inspiram desânimo; 

empestam a psicosfera de que se nutrem os lidadores da solidariedade; 

utilizam-se de pessoas frívolas, que lhes servem de instrumentos dóceis; 

despertam sentimentos contraditórios; açulam paixões... Tudo fazem por 

instalar a dúvida, criar áreas de atritos, impondo, quando possível, 

sucessão de acontecimentos desagradáveis. Programam conversações 
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doentias e telecomandam comentários deprimentes, tais como: "todo 

aquele que se envolve com a prática do bem, somente recebe ingratidão"; 

"enquanto se trabalha no programa da caridade, as coisas dão para trás"; 

"embora ajudando-se com dedicação, não se recebe ajuda"; “os maus 

progridem e os bons, interessados na melhora e progresso dos seus 

irmãos, sofrem, incompreensivelmente". .. 

Alguns trabalhadores, pouco adestrados ao culto dos deveres de 

enobrecimento, agasalham essas ideias perturbadoras, deixando-se 

desanimar ou intoxicando-se pela revolta que delas decorre. Não lhes 

passa pela mente que todos mantemos vínculos de sombra com a 

retaguarda e que nos acontece somente o que merecemos ou a nossa 

insensatez engendra. 

As provações, em qualquer circunstância, constituem aprendizado 

valioso e desconto de títulos em débito, postos em cobrança no transcurso 

da oportunidade melhor com que mais facilmente se libera o homem das 

responsabilidades negativas, inditosas. 

Sempre bênçãos não podem ser tomadas à conta de punição ou 

experimentação divina para testar a frágil resistência humana... 

Outrossim, desde que ninguém jornadeia à mercê do acaso, sujeito a 

ocorrências de dor e sombra sem que as mereça, fácil compreender-se 

que os credenciados pelo esforço pessoal ao serviço edificante recolhem 

maior quota de ajuda, conforme o ensino evangélico de que "mais recebe 

aquele que mais dá". 

Naturalmente, os Benfeitores Espirituais, interessados na ascensão 

dos seus tutelados, veem, identificam as graves teceduras das redes de 

que se utilizam os maus, não ficando inermes, nem os deixando à própria 

sorte. Enquanto sabem que toda aflição bem recebida produz conquista de 

relevo para quem a aceita de bom grado, reconhecem que a dor defluente 

da obra do amor propicia maior soma de aquisições, impulsionando com 

facilidade a sublimação dos propósitos e a liberação do passado. 

A pedra lapidada fulge e o pântano drenado se adorna de flores. 

Sem embargo, esses abnegados Mensageiros alentam os que com 

eles sintonizam; resguardam-nos do mal, induzem-nos à perseverança no 

trabalho da autoiluminação; sustentam-Ihes a fé; promovem encontros 

circunstanciais edificantes; conduzem-nos a Esferas de luz e a Escolas de 

sabedoria, quando ocorre o desprendimento parcial pelo sono; dão 

informações preciosas; irrigam a mente que se torna fértil de ideias 



105 
 

elevadas; produzem euforia interior... Não afastam, porém, os problemas 

nem as lutas, por saberem que, através de tais, melhormente se purificam 

e elevam... 

Como a Terra é também preciosa Escola, tudo se transmuda em 

ensinamento, em cuja conquista se devem investir todos os valores 

possíveis. .... 

 

 

Não te acomodes com 

pessimismo e desânimo. 

Nem esmoreças no serviço a que 

te propuseste. 

* 

Quando a sombra se faça mais 

espessa, em torno de ti, acende a 

chama da oração e prossegue.     

A luz da prece te fará ver a estrela 

da esperança a guiar-te em rumo 

certo, porque a esperança é a 

baliza na marcha de todos os 

corações que procuram pó Deus. 

(Obra “Amigo”, trecho cap. Trabalha 

e Vive, Espírito Emmanuel) 

 

 

MENSAGEM  C-3 Divergências (Obra “Sinal Verde”, cap. 43, Espírito 

André Luiz)  

  

Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e, por isso 

mesmo, guardam maneiras próprias de agir. 

Esclarecer à base de entendimento fraterno, sim, polemicar, não. 

Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar 

aversões. 

Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale 

apreciando os direitos do opositor. 

Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. 
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Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na 

desincumbência dos compromissos que assumem. 

Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. 

Geralmente nunca se discute com estranhos e sim com as pessoas 

queridas; visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos 

cabe viver em paz? 

Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário, para sermos 

fiéis às realidades essenciais. 

Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de 

crer, mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é 

importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. 

 

MENSAGEM  C-4 Na Seara Espírita (Obra “Bênção de Paz” , trecho do 

cap. 41, Espírito Emmanuel)  

 
(...) Fugirmos de contendas em torno de problemas doutrinários 

acessórios, mas sustentar o conceito criterioso e sereno na preservação 
dos valores essenciais. (...) 
 

MENSAGEM  C-5 Como Deve de Agir ... (Obra “O Consolador”, questão 

366, Espírito Emmanuel)  

 

366 -Como deverá agir o espírita sincero, quando se encontre perante 

certas extravagâncias doutrinárias? 

 

À luz da fraternidade pura, jamais neguemos o concurso da boa 

palavra e da contribuição direta, sempre que oportuno, em beneficio do 

esclarecimento de todos, guardando, todavia, o cuidado de nunca transigir 

com os verdadeiros princípios evangélicos, sem contudo ferir os 

sentimentos das pessoas. E se as pessoas perseverarem na 

incompreensão, cuide cada trabalhador da sua tarefa, porque Jesus 

afirmou que o trigo cresceria ao lado do joio, em sua seara santa, mas Ele, 

o Cultivador da Verdade Divina, saberia escolher o bom grão na época da 

ceifa. 
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MENSAGEM  C-6 Lutas na Equipe (obra “Rumo Certo”, cap. 27, Espírito 

Emmanuel)  

 

Lutas na equipe 

 

Qual ocorre na turma de escola, o atormentado momento da 

auscultação de valores chega sempre para a equipe de ação espiritual. 

 No estabelecimento de ensino, é o exame periódico das matérias 

professadas.  

 No grupo de realizações da alma é o tempo de provação a se definir 

por expressões diversas. 

 Perplexidade é desequilíbrio no setores mais altos do ideal. 

 Laboriosa travessia de atoleiros do sentimento. 

 Verificação de pontos fracos.  

 Contagem de perdas e danos depois dos acidentes de natureza 

moral.  

Chegada a ocasião perigosa, ouvem-se escapatórias apressadas: 

 

 - Não tenho culpa. 

 - Não é comigo. 

 - Estou fora. 

 - Nada sei. 

 

A organização se converte para logo em viveiro de farpas magnéticas, 

conturbando e ferindo os próprios componentes.  

 Entretanto, é preciso contar com isso. 

 Construção exige marteladas. 

 Aprendizado pede demonstrações.  

 Obstáculo é o metro da resistência.  

 Tribulação é cadinho da fé. 

 Nem azedume, nem irritação.  

 No instante do testemunho, saibamos simplesmente reparar o 

caminho estragado e seguir adiante. 

 Hora de mais luta é também hora de mais trabalho para que a paz se 

estabeleça. 

 Imunizemos o grupo contra a perturbação, acusando a nós mesmos, 

acentuando a nossa responsabilidade e aprendendo com o fracasso. 
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Somos, ainda, no mundo, Espíritos imperfeitos; e, sem a dificuldade, 

de nenhum modo conseguiríamos segurança e autosuperação. 

 Convençamo-nos de que a crise é a mestra da experiência e sem 

experiência, em qualquer empresa edificante da Terra, é impossível 

melhorar e compreender, servir e perseverar. 

 

MENSAGEM  C-7 Campanha da Paz (Obra “Contos Desta e Doutra Vida”, 

cap.31, Espírito Irmão X) 

 

Estabelecidos em Jerusalém, depois do Petencostes, os discípulos de 

Jesus, sinceramente empenhados à obra do Evangelho, iniciaram as 

campanhas imprescindíveis às realizações que o Mestre lhes confiara. 

Primeiro, o levantamento de moradia que os albergasse. 

Entremearam possibilidades, granjearam o apoio de simpatizantes da 

causa, sacrificaram pequenos luxos, e o teto apareceu, simples e 

acolhedor, onde os necessitados passaram a receber esclarecimento e 

consolação, em nome do Cristo. 

Montada a máquina de trabalho, viram-se defrontados por novo 

problema. As instalações demandavam expressivos recursos. 

Convocações à solidariedade se fizeram ativas. Velhos cofres foram 

abertos, canastras rojaram-se de borco, entornando as derradeiras 

moedas, e o lar da fraternidade povoou-se de leitos e rouparia, candeias e 

vasos, tinas enormes e variados apetrechos domésticos.  

Os filhos do infortúnio chegaram em bando.  

Obsidiados eram trazidos de longe, velhinhos que os descendentes 

irresponsáveis atiravam à rua engrossavam a estatística dos hóspedes, 

viúvas acompanhadas por filhinhos chorosos e magricelas aumentavam na 

instituição, dia a dia, e enfermos sem ninguém arrastavam-se na direção 

da pousada de amor, quando não eram encaminhados até aí em padiolas, 

com as marcas da morte a lhes arroxearem o corpo enlanguescido. 

Complicaram-se as exigências da manutenção e efetuaram-se coletas 

entre os amigos. Corações generosos compareceram. Remédios não 

escassearam e as mesas foram supridas com fartura.  

Obrigações dilatadas reclamaram concurso humano. 

Os continuadores de Jesus apelaram das tribunas, solicitando braços 

compassivos que lavassem os doentes e distribuíssem os pratos. 
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Cooperadores engajaram-se gratuitamente e formaram-se os 

diáconos prestimosos. 

Criancinhas começaram a despontar na estância humilde e outra 

espécie de assistência se impôs, rápida. Era necessário amontoar o 

material delicado em que os recém-nascidos, à maneira de pássaros 

frágeis, pudessem encontrar o aconchego do ninho. Senhoras abnegadas 

esposaram compromissos. A legião protetora do berço alcançou prodígios 

de ternura.  

E novas campanhas raiavam, imperiosas. Campanhas para o trato da 

terra, a fim de que as despesas diminuíssem. Campanhas para substituir 

as peças inutilizadas pelos obsessos, quando em crises de fúria. 

Campanhas para o auxílio imediato às famílias desprotegidas de  

companheiros que desencarnaram. Campanhas para mais leite em favor 

dos pequeninos. 

Entretanto, se os apóstolos do Mestre encontravam relativa facilidade 

para assegurar a mantença da casa, reconheciam-se atribulados pela 

desunião, que os ameaçava, terrível. Fugiam da verdade. Levi criticava o 

rigor de Tiago, filho de Alfeu. Tiago não desculpava a tolerância de Levi. 

Bartolomeu interpretava a benevolência de André como sendo dissipação.  

André considerava Bartolomeu viciado em sovinice. Se João, muito jovem, 

fosse visto em prece, na companhia de irmãs caídas em desvalimento 

diante dos preconceitos, era indicado por instrumento de escândalo. Se 

Filipe dormia nos arrabaldes, velando agonizantes desfavorecidos de 

arrimo familiar, regressava sob a zombaria dos próprios irmãos que não  

lhe penetravam a essência das atitudes. 

Com o tempo, grassaram conflitos, despeitos, queixumes, 

perturbações. Cooperadores insatisfeitos com as próprias tarefas invadiam 

atribuições alheias, provocando atritos de consequências amargas, junto 

dos quais se sobrepunham os especialistas do sarcasmo, transfigurando 

os querelantes em trampolins de acesso à dominação deles mesmos.  

Partidos e corrilhos, aqui e ali. Cochichos e arrufos nos refeitórios, nas 

cozinhas enredos e bate-bocas. 

Discussões azedavam o ambiente dos átrios. Fel na intimidade e 

desprezo por fora, no público que seguia, de perto, as altercações e as 

desavenças. 

Esmerava-se Pedro no sustento da ordem, mas em vão. Aconselhava 

serenidade e prudência, sem qualquer resultado encorajador. Por fim, 
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cansado das brigas que lhes desgastavam a obra e a alma, propôs 

reunirem-se em oração, a benefício da paz. E o grupo passou a congregar-

se uma vez por semana, com semelhante finalidade. Apesar disso, porém, 

as contendas prosseguiam, acesas. Ironias, ataques, remoques, injúrias... 

Transcorridos seis meses sobre a prece em conjunto, uma noite de 

angústia apareceu, em que Simão implorou, mais intensamente comovido, 

a inspiração do Senhor. Os irmãos, sensibilizados, viram-no engasgado de 

pranto. O companheiro fiel, rude por vezes, mas profundamente afetuoso, 

mendigou o auxílio da Divina Misericórdia, reconhecia a edificação do 

Evangelho comprometida pelas rixas constantes, esmolava assistência, 

exorava proteção...  

Quando o ex-pescador parou de falar, enxugando o rosto molhado de 

lágrimas, alguém, surgiu ali, diante deles, como se a parede, à frente, se 

abrisse por dispositivos ocultos, para dar passagem a um homem. 

À luz mortiça que bruxuleava no velador, Jesus, como no passado, 

estava ali, rente a eles... Era ele, sim, o Mestre!... Mostrando o olhar lúcido 

e penetrante, os cabelos desnastrados à nazarena e melancolia indefinível 

na face calma, ergueu as mãos num gesto de bênção!...  

Pedro gemeu, indiferente aos amigos que o assombro empolgava: 

-Senhor, compadece-te de nós, os aprendizes atormentados!... Que 

fazer, Mestre, para garantir a segurança de tua obra? Perdoa-me se tenho 

o coração fatigado e desditoso!...  

-Simão – respondeu Jesus, sem se alterar -, não me esqueci de rogar 

para que nos amássemos uns aos outros... 

-Senhor – tornou Cefas -, temos realizado todo o bem que nos é 

possível, segundo o amor que nos ensinaste. Nossas campanhas não 

descansam...Temos amparado, em teu nome, os aleijados e os infelizes, 

as viúvas e os órfãos...  

-Sim, Pedro, todas essas campanhas são aquelas que não podem 

esmorecer, para que o bem se espalhe por fruto do Céu na Terra; no 

entanto, urge saibamos atender à campanha da paz em si mesma... 

-Senhor, esclarece-nos por piedade!... Que campanha será essa?!...  

        Jesus, divinamente materializado, espraiou o olhar percuciente na 

diminuta assembleia e ponderou, triste:  

       -O equilíbrio nasce da união fraternal e a união fraternal não aparece 

fora do respeito que devemos uns aos outros... Ninguém colhe aquilo que 

não semeia... Conseguiremos a seara do serviço, conjugando os braços 
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na ação que nos compete; conquistaremos a diligência, aplicando os olhos 

no dever a cumprir; obteremos a vigilância, empregando criteriosamente 

os ouvidos; entretanto, para que a harmonia permaneça entre nós, é 

forçoso pensar e falar  acerca do próximo, como desejamos que o próximo 

pense e fale sobre nós mesmos... 

E, ante o silêncio que pesava, profundo, o Mestre rematou:  

-Irmãos, por amor aos fracos e aos aflitos, aos deserdados e aos 

tristes da Terra, que esperam por nós na luz do Reino de Deus, façamos a 

campanha da paz, começando pela caridade da língua. 

 

MENSAGEM  C- 8 Em  Tarefa Espírita  (Obra “Seara dos Médiuns”, cap.  

10, Espírito Emmanuel)  

 

   Reunião pública de 5-2-60  Questão nº 30 

 

Abraçando na Doutrina Espírita o clima da própria fé, lembrate de 

Jesus, à frente do povo a que se propunha servir.  

Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores 

plenamente identificados com os seus princípios.  

Ele é alguém que caminha diante da multidão.  

Chama açoitada pela ventania das circunstâncias adversas...  

Árvore sublime batida pelas varas da exigência incessante...  

Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de 

problemas a resolver. 

E, renteando com os doentes e aflitos que lhe solicitam apoio, todas 

as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, 

reclamando lhe paciência.  

João Batista duvida.  

Natanael questiona.  

Nicodemos indaga.  

Zaqueu observa.  

Caifás conspira.  

Judas deserta.  

Pedro nega.  

Pilatos finge.  

Antipas escarnece.  

Tomé desconfia.  
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Apesar de tudo, Ele passa, sozinho e imperturbável, como sendo o 

amor  nãoamado, ensinando e ajudando sempre.  

Assim também, na instituição em que transitas, encontrarás em quase 

todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar.  

A cada passo, encontrarás os que te pedem amparo...  

Os que te rogam alívio...  

Os que te suplicam consolo...  

Os que esperam entendimento...  

Não te faltarão, contudo, igualmente, os que te desafiam a calma...  

Os que te zombem dos ideais...  

Os que te complicam as horas... 

 Os que te criam dificuldades...  

Os que te ferem o coração...  

Entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajudes aos que 

se transviam; se te equilibras, é preciso socorras os que se perturbam; se 

te manténs firme, é preciso sustentar os que caem, e, se já entesouraste 

leve migalha de luz, é preciso auxilies os que se debatem nas trevas.  

Desse modo, não te faças distraído quanto à orientação que nos é 

comum, porquanto o espírita verdadeiro, diante do mal, é invariavelmente 

chamado a fazer o  bem. 

 

MENSAGEM  C-9 Defesa (Obra “Palavras de Vida Eterna” cap. 65, 

Espírito Emmanuel) 

 

 “Quando pois vos conduzirem para vos entregarem, não estejais 

solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas, o que vos 

for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os 

que falais e sim o Espírito Santo.” – Jesus.(MARCOS, 13:11) 

 

Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, 

guardas em ti mesmo cidadela e refúgio.  

Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações 

infindáveis.  

Acusado de mistificador, responde com o devotamento à verdade.  

Acusado de malfeitor, responde fazendo o bem.  

Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, 

oferece por resposta a prestação de serviço.  
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O fruto revela a árvore. A obra fala do homem.  

Quem te provoca, através do escárnio, mostra-se mal informado ou 

doente; e quem te fere, através do insulto, traz consigo pensamentos ele 

ódio e destruição.  

Não lhes sanarias o mal à força de palavras somente.  

Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas e 

a Luz Divina inspirar-te-á o verbo justo, no instante certo.  

Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se, nos 

tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, 

somos induzidos a pensar que o Mestre– centralizando-se nas 

construções da Vontade do Pai – teria agido assim por ter mais que fazer 

que gastar tempo em defesas desnecessárias. 

 

MENSAGEM  C-9- a  Aprendamos com Jesus  (Obra “Fonte Viva”  cap. 

163, Espírito Emmanuel)  

 

 “Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns 

aos outros, se algum tiver queixa; assim como o Cristo 

vos perdoou, assim fazei vós também.” — PAULO 

(COLOSSENSES, 3.13) 

  

É impossível qualquer ação de conjunto, sem base na tolerância. 

Aprendamos com o Cristo. 

O Homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a 

qual não permaneceria na Terra. 

Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as 

mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não 

tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de 

todo impraticável. 

A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a 

execução. 

Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos 

são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício, que 

nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. 

Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. 

Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a 

ajudá-la. 

http://ocaminho.com.br/ocaminho/TDivino/TR/TRP/Col/Col03.htm#V13
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Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço 

cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo 

fazer constitui só por si valioso prêmio. 

Esqueçamo-nos, assim, de todo o mal, para construirmos todo o 

bem ao nosso alcance. 

E, para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-

nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado 

infinitamente. 

  

MENSAGEM  C-10  Lutas Antifraternas  (Obra “O Consolador”, questão 

363, Espírito Emmanuel)  

 

363 -Como se justifica a existência de certas lutas antifraternas dentro 

dos grupos espiritistas? 

 

- Os agrupamentos espiritistas necessitam entender que o seu -

aparelhamento não pode ser análogo ao das associações propriamente 

humanas. 

Um grêmio espírita-cristão deve ter, mais que tudo, a característica 

familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos 

os sentimentos. 

Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas 

internas, revelando partidarismos e hostilidades, é sinal de ausência do 

Evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso de material 

humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. 

Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem 

fraternidade e humildade legitimas, sendo imprescindível que todos os 

companheiros, entre si, vigiem na boa-vontade e na sinceridade, a fim de 

não transformarem a excelência do seu patrimônio espiritual numa 

reprodução dos conventículos católicos, inutilizados pela intriga e pelo 

fingimento. 

 

MENSAGEM  C-11  O Grupo Perfeito (Obra “Contos Desta e Doutra 

Vida” cap. 40, Espírito Irmão X) 

 

O Espírito de Júlio Marques comandava o pequeno agrupamento com 

critério e bondade. Condutor paciente do diminuto rebanho de 
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companheiros espíritas cristãos. Duas vezes por semana, incorporado na 

médium Dona Maria Paula, orientava os amigos na atividade evangélica. 

Ternura aliada à experiência, firmeza conjugada à abnegação. Conflitos e 

dificuldades morais ecoavam nele de modo particular, arrancando-lhe 

palavras iluminadas de benevolência e candura, a deslizarem nas alheias 

feridas por bálsamo de esperança. 

Numa das noites em que lhe compartilhávamos a responsabilidade, à 

feição de apagado trabalhador da retaguarda, notamos a presença de 

jovem senhora na assistência. Identificava-se por Dona Clara. Dama 

inteligente, distinta. Punha os pensamentos à mostra, na conversação 

espontânea. Insatisfeita. Inquiridora.  

Tão logo notou Marques encerrando o comentário edificante, 

pespegou-lhe interrogação à queima-roupa:  

- Irmão Júlio, posso pedir-lhe uma orientação?  

O interpelado respondeu, humilde:  

- Sou deficiente demais para isso; entretanto, estou nesta casa para 

servir...  

E o entendimento continuou:  

- Desejo formar um grupo espírita, de acordo com o meu ideal... Acha 

o senhor que posso pensar nisso?  

- Sem dúvida alguma. Todos somos chamados à obra do Senhor...  

- Mas eu quero, irmão Júlio, organizar um círculo de criaturas 

elevadas e sinceras, que apenas cogitem da virtude praticada, unicamente 

da virtude praticada!...  

- Grande propósito!  

- Uma instituição em que as pessoas se confraternizem, com rigoroso 

senso de pureza íntima... Nada de egoísmo, irritação, incompreensão, 

contenda...  

- Sim, minha filha...  

- Um grêmio, em que todos os associados vibrem pelo padrão do 

Evangelho... Pessoas simples e imaculadas, que não encontrem qualquer 

obstáculo para a harmonia de convivência ... Verdadeiros apóstolos do 

bem... O irmão Júlio está ouvindo?  

- Sim, filha, continue...  

- Anseio por uma comunidade consagrada às realizações espíritas 

sem a mais leve perturbação. Os médiuns serão espelhos mentais 

cristalinos, retratando o verbo do Alto, como os lagos transparentes que 
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refletem o Sol. Os diretores governarão as tarefas, na posição de almas 

primorosas, capazes de todos os sacrifícios pela causa da verdade, e os 

cooperadores, corretos e conscientes, integrarão equipe afinada, de 

maneira incondicional, com os princípios da nossa Doutrina de Luz...  

- Plano sublime!...  

- O ambiente lembrará uma fonte viva de paz e sabedoria em que os 

justos desencarnados se sentirão à vontade para ministrar aos homens os 

ensinamentos das Esferas Superiores, com a segurança de quem usa 

instrumentação irrepreensível...  

- Sim, sim...  

- Aspiro à criação de um conjunto que desconheça imperfeições e 

fraquezas, problemas e atritos...  

- Deus nos ouça...  

- Entre as paredes da organização que me proponho levantar, 

ninguém terá lugar para malquerença ou desânimo... Tudo será 

tranquilidade e alegria... Nenhuma brecha para discórdias.  

- Que o Senhor nos ampare...  

- Um templo a edificar-se na base de cooperadores que jamais 

descerão da nobreza própria, a ofertarem um espetáculo permanente de 

Céu na Terra, para a exaltação da caridade...  

- Sim, sim...  

Observando que o amigo espiritual não se desviava dos conceitos 

curtos, sem enunciar opiniões abertas, Dona Clara acentuou:  

- Posso contar com o senhor?  

- Ah! Filha, não me vejo habilitado...  

- Ora essa! Porquê?  

- Sou um espírito demasiadamente imperfeito... Ainda estou muito 

ligado à Terra.  

- Mas, recebemos tantos ensinamentos de sua boca!  

- Esses ensinamentos não me pertencem, chegam dos mentores que 

se compadecem de minha insuficiência... Brotam em minha frase como a 

flor que desponta de um vaso rachado. Não confunda a semente, que é 

divina, com a terra que, às vezes, não passa de lama...  

- Então, o irmão Júlio ainda tem lutas por vencer?  

- Não queira saber, minha filha... Tenho a esposa, que prossegue 

viúva em dolorosa velhice, possuo um filho no manicômio, um genro 

obsidiado, dois netos em casa de correção... Minha nora, ontem, fez duas 
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tentativas de suicídio, tamanhas as privações e provocações em que se 

encontra. Preciso atender aos que o Senhor me concedeu... Minhas 

dívidas do passado confundem-se com as deles. Por isso, há momentos 

em que me sinto fatigado, triste... Vejo-me diariamente necessitado de orar 

e trabalhar para restabelecer o próprio ânimo... Como verifica, embora 

desencarnado, sofro abatimentos e desencantos que nem sempre fazem 

de mim o companheiro desejável...  

- Oh! É assim?  

- Como não, filha? Todos estamos evoluindo, aprendendo...  

Dona Clara refletiu um momento e voltou à carga:  

- Mas, em algum lugar, haverá decerto uma associação impecável... 

Diga, irmão Júlio, o senhor sabe de alguma equipe sem defeito, como eu 

quero? E se sabe, onde é que ela está?  

O Espírito amigo, senhoreando integralmente a médium, pensou 

também por um instante e respondeu com a mais pura ingenuidade que já 

vi até agora:  

- Sim, minha filha, um grupo assim tão perfeito deve existir... Com 

toda a certeza deve ser o grupo de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

MENSAGEM  C-12  O Médium Espírita (Obra “Estante da Vida” cap. 5, 

Espírito Irmão X) 

 

Quando o Médium espírita apareceu na assembleia doutrinária, 

sinceramente decidido à tarefa que lhe fora designada, abraçou o serviço 

com ardor; no entanto, das pequenas multidões que o acompanhavam 

saíram vozes: “é por demais verde, não tem experiência”. O seareiro do 

Bem assumiu ares de adulto e adotou costumes austeros,mas o público 

observou: “é um velho prematuro, sem a chama do ideal”. Ele renovou a 

própria atitude  e mostrou-se entusiasta, mas ouviu novo conceito: “é um 

temperamento perigoso, entregue à chocarrice”. Procurou então adicionar 

veemência ao otimismo e os circunstantes fizeram coro: “é explosivo, dado 

à violência”. O servidor arrefeceu os impulsos e começou a usar textos 

esclarecedores para fundamentar as próprias asserções, lendo pareceres 

de autoridades, e escutou novo apontamento: “é um burro que não sabe 

falar, senão recorrendo a notas alheias”. Abandonou, daí em diante, o 

sistema de citações e passou a dar somente respostas rápidas sobre os 

problemas que lhe vinham à esfera de ação, e exclamaram para logo: “é 
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um preguiçoso, sem qualquer atenção para o estudo”. Nessa altura, o 

obreiro da Espiritualidade julgou mais razoável servir à Causa da Luz, no 

próprio lar; contudo, ouviu: “é um covarde, não enfrenta responsabilidades 

diante do povo”. O Médium regressou às atividades públicas e entrou a 

colaborar na sementeira do conhecimento superior, onde fosse chamado, 

e surgiu outra sentença: “é um manequim da vaidade, manobrado por 

agentes das trevas”. O atormentado trabalhador procurou evitar 

discussões e escolheu atitude de reserva, falando apenas em torno das 

questões mais simples da edificação espiritual, e comentou-se: “é mole 

demais, sem qualquer fibra moral para os testemunhos de fé”. Registrando 

isso, esposou o regime da mente arejada com o verbo franco, e anotaram, 

de imediato: “é um obsidiado, entregue à mistificação”. Tentou acomodar-

se, fazendo unicamente aquilo que considerava como sendo o seu próprio 

dever, e clamaram: “é vagabundo, nada quer com o trabalho”. Ele tornou a 

inflamar-se de boa vontade, oferecendo o máximo das próprias forças à 

construção da Espiritualidade Maior, e acusaram: “é revolucionário, deve 

ser vigiado...”  

Aflito, o medianeiro procurou o mentor espiritual que lhe propiciava 

amparo constante, e chorou:  

- Ah! benfeitor meu, que faço se não satisfaço?  

- De quem recebeste a tarefa do bem? – perguntou o amigo. – Do 

Senhor ou dos homens?  

- Do Senhor – soluçou o Médium.  

- Então – replicou o abnegado companheiro -, levarei tua indagação 

ao Senhor e amanhã trarei a resposta.  

No dia seguinte, ao amanhecer, quando o servidor orava, rogando 

força e inspiração, surgiu-lhe à frente o instrutor espiritual e falou, sereno: 

- O Senhor mandou dizer-te que, em te nomeando para colaborar na 

obra de redenção, assim o fêz porque confiava em teu amor para com os 

irmãos da família humana, e que, por isso mesmo, não te solicitou o 

inventário das críticas que porventura te fossem feitas, e sim te 

encomendou tão somente servir e trabalhar. 

Nesse instante, o primeiro clarão diurno varou, de chofre, a vidraça. O 

medianeiro, de alma subitamente bafejada por nova compreensão, mirou o 

fio de luz que vencera as trevas para aquecê-lo em silêncio... Em seguida, 

pensou e pensou, a pouco e pouco invadido de estranho júbilo... Desde 

então, o médium espírita olvidou a si mesmo e aprendeu com o raio de Sol 
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que a sua força vinha do Senhor e que a sua felicidade se resumia em 

servir e servir, trabalhar e trabalhar. 

 

MENSAGEM  C-13  Ideias (Obra “Contos e Apólogos”, cap. 20, Espírito 

Irmão X)  

 

Otávio Pereira, antigo orientador da sementeira evangélica, presidia 

simpática associação espiritista. Certa feita, violenta reação lhe assaltou a 

direção pacífica e produtiva.  

– Aquelas diretrizes “carro de boi” – criticavam alguns – não serviam.  

– Era necessário criar vida nova, dentro da Instituição, projetando-a 

além das quatro paredes – pontificavam outros.  

– Otávio é orientador antiquado – asseveravam muitos – e vive 

circunscrito a preces, passes, comentários religiosos e sessões 

invariáveis.  

Surpreendido, mas sereno, Pereira assentou medidas para a 

realização de uma assembleia, onde os companheiros pudessem opinar 

livremente.  

Concordava com os méritos do movimento e ele mesmo – repetia 

bondoso e humilde – seria o primeiro a colaborar na renovação 

imprescindível.  

Constituída a grande reunião, o velho condutor assumiu a presidência 

dos trabalhos e abriu o debate franco, rogando aos amigos expusessem as 

ideias de que se faziam portadores.  

O primeiro a falar foi o Senhor Fonseca que, enxugando 

frequentemente o suor da larga testa, expôs o plano de um orfanato 

modelar, através do qual a agremiação pudesse influenciar o ânimo do 

povo.  

Finda a explanação veemente e florida, Pereira indagou, sem 

afetação, se o autor da ideia estava disposto a dirigir-lhe a realização, mas 

Fonseca afirmou, sem preâmbulos, que não contava com tempo para isso. 

Era empregado de uma companhia de seguros, e oito bocas, em casa, 

aguardavam dele o pão de cada dia.  

Em seguida, levantou-se Dona Malvina e falou largamente sobre a 

conveniência de fundarem uma escola, à altura moral da casa, com 

setores de alfabetização e ensino profissional.  
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Interpelada, porém, pelo orientador, quanto ao empenho de sua 

responsabilidade feminina no empreendimento, exclamou, célere:  

– Oh! eu? que graça! Tenho ideias, mas não tenho forças... Sou uma 

pecadora, um Espírito delinquente! Não tenho capacidade para ajudar 

ninguém.  

Logo após, toma a palavra o Senhor Fernandes, que encareceu a 

edificação de um departamento para a cura de obsidiados; contudo, 

quando Pereira lhe pediu aceitasse a incumbência da orientação, 

Fernandes explicou, desapontado:  

– A ideia é minha, mas eu não disse que posso executá-la. Estou 

excessivamente fraco e, além disso, sinto-me inapto. Sou um doente, e há 

muito tempo estou de pé, em razão do socorro da Misericórdia Divina.  

Mal havia terminado, ergueu-se o irmão Ferreira, que lembrou a 

organização de um trabalho metódico de assistência aos enfermos e 

necessitados, com uma pessoa responsável e abnegada à frente da 

iniciativa.  

Quando pelo mentor da instituição foi consultado sobre as 

probabilidades de sua atuação pessoal no feito em perspectiva, Ferreira 

informou, sem detença:  

– Minha ideia resultou de inspiração do Alto, entretanto, sou portador 

de um carma pesado. Tenho a resgatar muitos crimes de outras 

encarnações. Não posso, não tenho merecimento...  

E, de cérebro a cérebro, as ideias pululavam, sublimes e coloridas, 

entusiásticas e fascinantes, mas, de boca em boca, as confissões de 

ineficiência se sucediam, multiformes.  

Alguns se revelavam doentes, outros cansados, muitos se declaravam 

absorvidos de inquietações domésticas e não poucos se diziam dominados 

por monstruosas imperfeições.  

A assembleia parecia trazer fogo no raciocínio e gelo no sentimento.  

Quando os trabalhos atingiram a fase final, depois de compridas 

conversações, sem proveito, Pereira, sorrindo, comentou breve:  

– Meus irmãos, nossa casa, sem dúvida, precisa movimentar-se, 

avançar e progredir; entretanto, como poderá o corpo adiantar-se, quando 

as mãos e os pés se mostram inertes?  

Todos possuímos ideias fulgurantes e providenciais, todavia, onde 

está a nossa coragem de materializá-las? Quando os membros se 
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demoram paralíticos, o pensamento não faz outra coisa senão imaginar, 

orar, vigiar e esperar... Sou o primeiro a reconhecer o imperativo de  

nossa expansão, lá fora, no grande mundo das consciências, no entanto, 

até que sejamos o conjunto harmonioso de peças vivas, na máquina da 

caridade e da educação, como veículos irrepreensíveis do bem, não 

disponho de outro remédio senão aguardar o futuro, no Espiritismo das 

quatro paredes...  

E, diante da estranha melancolia que dominou a sala, apagou-se o 

brilho faiscante das ideias, sob o orvalho das lágrimas com que Pereira 

encerrou a sessão. 

 

MENSAGEM  C-14 Jesus e Livre- Arbítrio (Obra “Seara dos Médiuns”, 

cap. 63, Espírito Emmanuel) 

 

Reunião pública de 29/8/1960 

Questão nº 224  Parágrafo 3º  

 

Em matéria de respeito ao livrearbítrio, reparemos a conduta do 

Cristo,junto daqueles que lhe partilham a marcha.  

Companheiro de João Batista, não lhe torce a vocação.  

Em circunstância alguma encarcera espiritualmente os discípulos em 

atitudes determinadas.  

Ajuda sem pedir adesões.  

Ensina sem formular exigências.  

Escarnecido em Nazaré, onde fixara moradia, não procura 

evidenciarse.  

Renova Maria de Magdala, sem constrangêla.  

Não ameaça Nicodemos, porque o doutor da lei não lhe compreenda 

de pronto a palavra.  

Não exibe poderes divinatórios para impressionar o Sinédrio.  

Permite que Pedro o renegue à vontade.  

Deixa que Judas deserte como deseja.  

Confere a Pilatos e Antipas pleno direito de decisão.  

Não impede que os amigos durmam no horto, enquanto ora em 

momento  grave.  

O cireneu que se destaca, a fim de auxiliálo no transporte da cruz, é 

trazido  pelo povo, mas não rogado por ele mesmo.  
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E, ainda depois da morte, volvendo ao convívio dos irmãos de ideal, 

não tem qualquer bravata de interventor.  

Entende as dúvidas de Tomé.  

E quando visita Saulo de Tarso, às portas de Damasco, aparece na 

condição  de um amigo, sem qualquer intuito de violência.  

Onde surge, o Mestre define a luz e o amor em si mesmo, indicando, 

no  próprio exemplo, o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma nessa 

ou naquela resolução. 

 Quando quiseres verificar se os Espíritos comunicantes são bons e 

sábios, rememora o padrão de Jesus e perceberás que são realmente 

sábios e bons se te ajudam a realizar todo o bem com esquecimento de 

todo o mal, sem te afastarem da responsabilidade de escolheres o 

teu caminho e de seguires adiante com os próprios pés. 

 

MENSAGEM  C-15  Ideias Preconcebidas de Operações Sistemáticas 

(Obra “Revista Espírita” junho 1862, trecho do artigo Princípio Vital das 

Sociedades Espíritas)  

 

Aqueles que a todo o direito levantam discussões inoportunas  

 

(...) Ora insisto que não há reunião espírita séria sem homogeneidade.  

 Onde quer que haja divergência de opinião, há a tendência para fazer 

prevalecer a sua, o desejo de impor suas ideias ou sua vontade; daí as 

discussões, as dissensões, depois a dissolução; isto é inevitável e 

acontece em todas as sociedades, seja qual for o seu objetivo, onde cada 

um quer marchar por vias diferentes. O que é necessário nas outras 

religiões ainda mais o é nas reuniões espíritas sérias, na qual a primeira 

condição é a calma e o recolhimento, impossíveis com discussões que 

fazem perder tempo em coisas inúteis; é então que os bons Espíritos se 

vão, deixando o campo livre aos Espíritos perturbadores. Eis por que os 

pequenos comitês são preferíveis; a homogeneidade de princípios, de 

gostos, de caráter e de hábitos, condição essencial da boa harmonia, aí é 

bem mais fácil de obter que nas grandes assembleias. 

 O que Gérard de Codemberg chama ovelhas sarnentas não são as 

pessoas que, de boa-fé, procuram esclarecer-se quanto às dificuldades da 

ciência ou sobre aquilo que não compreendem, por uma discussão 

pacífica, moderada e conveniente, mas as que vêm com ideia 
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preconcebida de oposição sistemática, que levantam discussões 

inoportunas a torto e a direito, capazes de perturbarem os trabalhos. 

Quando o Espírito diz que é preciso afastá-Ias, tem razão, porque a 

existência da reunião está ligada a isto; ainda tem razão ao dizer que não 

se devem inquietar, porque a sua opinião pessoal, se falsa, não impedirá 

que a verdade prevaleça; o sentido dessa palavra é que não deve causar 

inquietação a sua oposição. Em segundo lugar, se aquele que tem uma 

diferente maneira de ver a considera melhor que a dos outros; se o 

satisfaz, se nela se obstina, por que o contrariar? O Espiritismo não se 

impõe; deve ser aceito livremente e de boa vontade; não deseja nenhuma 

conversão pelo constrangimento. A experiência, aliás, aí está para provar 

que não é insistindo que lhe farão mudar de opinião. Com aquele que de 

boa- fé procura a luz, é preciso ser todo devotamento e nada se deve 

poupar: é zelo bem empregado e frutuoso; com aquele que não a quer ou 

que pensa tê-Ia, é perder tempo e semear sobre pedras. A expressão não 

se devem inquietar ainda pode ser entendida no sentido de que não se 

deve atormentá-lo nem violentar as suas convicções; agir assim, não é 

faltar à caridade. Esperam trazê-Io a ideias mais sãs? Que o façam em 

particular, pela persuasão, admite-se; mas se deve ser uma causa de 

perturbação para a reunião, conservá-lo não seria dar-lhe provas de 

caridade, pois isto de nada lhe adiantaria, enquanto seria uma falta para 

com os demais.  .... 

Aí se lê o seguinte: "Examinai bem em vosso redor se não há falsos 

irmãos, curiosos, incrédulos. Se os encontrardes, rogai-lhes com doçura, 

com caridade, que se retirem. Se resistirem, contentai-vos em orar com 

fervor para que o Senhor os esclareça e, de outra vez, não os admitais 

em vossos trabalhos. Não recebais em vosso meio senão os homens 

simples, que querem buscar a verdade e o progresso." Isto é, em outros 

termos, desembaraçar-vos polidamente dos que vos entravam. 

Nas reuniões livres, onde se é livre para receber quem se quer, isto é 

mais fácil que nas sociedades constituídas, onde os sócios estão ligados e 

têm voto na matéria. Assim, nunca seriam tomadas bastantes precauções 

se não se quiser ser contrariado. O sistema de associados livres, 

adotado pela Sociedade de Paris, é o mais adequado para prevenir os 

inconvenientes, pois só admite os candidatos a título provisório e sem voz 

ativa nos negócios da Sociedade, durante um tempo que permite se 

observe o seu zelo, seu devotamento e seu espírito de conciliação. O 
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essencial é formar um núcleo de fundadores titulares, unidos por uma 

perfeita comunhão de vistas, de opiniões e de sentimentos e estabelecer 

regras precisas às quais forçosamente devem submeter-se os que, mais 

tarde, quiserem aí se reunir. A respeito, pedimos que se reportem ao 

regulamento da Sociedade de Paris e às instruções que demos sobre o 

assunto. (...) 

 

MENSAGEM C-16  Provocadores de Dissidências Não Podem Ser 

Olhados Como Verdadeiros Espíritas, (Obra “Revista Espírita” 

novembro de 1861, trecho do Discurso de Allan Kardec)   

 

(...) Se os inimigos externos nada podem contra o Espiritismo não 

acontece com os de dentro. Refiro-me aos que são mais espíritas de nome 

que de fato, sem falar dos que do Espiritismo apenas têm a máscara. O 

mais belo lado do Espiritismo é o lado moral. É por suas consequências 

morais que triunfará, pois aí está a sua força, por aí é invulnerável. Ele 

inscreve em sua bandeira: Amor e caridade; e diante desse paládio, mais 

poderoso que o de Minerva, porque vem do Cristo, a própria incredulidade 

se inclina. Que se pode opor a uma doutrina que leva os homens a se 

amarem como irmãos? Se não se admitir a causa, pelo menos se 

respeitará o efeito. Ora, o melhor meio de provar a realidade do efeito é 

fazer sua aplicação a si mesmo; é mostrar aos inimigos da doutrina, pelo 

próprio exemplo, que ela realmente torna melhor. Mas como fazer crer que 

um instrumento possa produzir harmonia se emite sons discordantes? Do 

mesmo modo, como persuadir que o Espiritismo deve conduzir à 

concórdia, se os que o professam, ou supostamente o praticam - o que 

para os adversários dá no mesmo - se atiram pedras? Se basta uma 

simples susceptibilidade do amor- próprio para os dividir? Não é o meio de 

rejeitar seu próprio argumento? Os mais perigosos inimigos do Espiritismo 

são, pois, os que o fazem mentir a si mesmos, não praticando a lei que 

proclamam. Seria pueril criar dissidência pelas nuanças de opinião; 

haveria evidente malevolência, esquecimento do primeiro dever do 

verdadeiro espírita, em separar-se por- uma questão pessoal, porquanto o 

sentimento de personalidade é fruto do orgulho e do egoísmo. 

(...) Quereis um outro critério da verdade? Eis um, infalível. Desde que a 

divisa do Espiritismo é Amor e caridade, reconhecereis a verdade pela 

prática desta máxima, e tereis como certo que aquele que atira a pedra em 



125 
 

outro não pode estar com a verdade absoluta. Quanto a mim, senhores, 

ouvistes a minha profissão de fé. Se - que Deus não o permita! - surgissem 

dissidências entre vós, digo-o com pesar, eu me separaria abertamente 

dos que desertassem da bandeira da fraternidade, porque, aos meus 

olhos, não poderiam ser encarados como verdadeiros espíritas.  

Aconteça o que acontecer, não vos inquieteis absolutamente com 

algumas dissidências passageiras; logo tereis a prova de que elas não têm 

consequências graves. São testes para a vossa fé e para o vosso 

julgamento; muitas vezes, também, são meios permitidos por Deus e pelos 

bons Espíritos para dar a medida da sinceridade e tornar conhecidos 

aqueles com os quais realmente podemos contar, caso necessário, 

evitando, assim, que os coloquemos em evidência. São pequenas pedras 

semeadas em vosso caminho, a fim de vos habituar a ver em que vos 

apoiais.  

(...) Se a alta direção do Espiritismo, numa cidade, pertence  a alguém, 

este será convocado pela força das coisas, e um consentimento tácito o 

designará muito naturalmente, em razão de seu mérito pessoal, de suas 

qualidades conciliadoras, do zelo e do devotamento de que tiver dado 

provas, dos reais serviços que houver prestado à causa. Desse modo, terá              

adquirido, sem buscar, uma força moral que ninguém pensará em lhe 

contestar, porque todos a reconhecerão, ao passo que aquele que, por sua 

autoridade privada, procurasse impor-se, ou fosse conduzido por uma 

camarilha, encontraria oposição da parte de todos quantos não lhe 

reconhecessem as qualidades morais necessárias. Daí uma causa 

inevitável de divisões. 

É uma coisa séria é confiar a alguém a suprema direção da doutrina. 

Antes de o fazer, é preciso estar bem seguro desse indivíduo sob todos os 

pontos de vista, porque, com ideias errôneas, poderia arrastar a Sociedade 

por uma ladeira deplorável e, talvez, à sua ruína. Nos grupos particulares, 

cada um pode dar prova de habilidade e ser designado, mais tarde, pelos 

sufrágios dos colegas, se for o caso. Mas ninguém pode pretender ser 

general antes de ser soldado. Assim como reconhecemos o bom general 

por sua coragem e por seus talentos, o verdadeiro espírita é reconhecido 

por qualidades. Ora, a primeira de que deve dar provas é a abnegação da 

personalidade; é, pois, por seus atos que o reconhecemos, mais que pelas 

palavras. O que é necessário para uma tal direção é um verdadeiro 

espírita, e o espírita verdadeiro não se deixa mover pela ambição, nem 
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pelo amor-próprio. A respeito, senhores, chamo a vossa atenção para as 

diversas categoriais de espíritas cujos caracteres distintivos estão 

claramente definidos em “O Livro dos Médiuns nº 28”. 

Quanto ao mais, seja qual for a natureza da reunião, numerosa  ou 

não, as condições que deve satisfazer para atingir o seu objetivo são as 

mesmas.É para isto que devemos concentrar  todos os nossos cuidados e 

os satisfazerem serão fortes, porque terão, necessariamente, o apoio dos 

bons Espíritos. Tais condições estão traçadas em “O Livro dos Médiuns” nº 

341. 

Um erro muito frequente entre alguns neófitos é o de se julgarem 

mestres após alguns meses de estudo. Como sabeis, o Espiritismo é uma 

ciência imensa, cuja experiência não pode ser adquirida senão com o 

tempo, como, alias em todas as coisas. Há nessa pretensão de não mais 

necessitar de conselhos e de se julgar acima de todos uma prova de 

incompetência, pois não atende a um dos primeiros preceitos da doutrina: 

a modéstia e a humildade. Quando os Espíritos maléficos encontram 

semelhantes disposições num indivíduo, não deixam de o superexcitar e 

de o entreter, persuadindo-o de que só ele possui a verdade.É um dos 

escolhos que podem ser encontrados, e contra o qual julguei dever vos 

prevenir, acrescentando que não bastar dizer-se espírita, como não basta 

dizer-se cristão: é preciso prová-lo na prática. (...) 

 

MENSAGEM  C-17 As Vicissitudes Por Que Passou a Sociedade 

Parisiense de Estudos Espíritas (Obra “Revista Espírita” maio 1861, 

trecho do discurso do Sr. Allan Kardec por ocasião da renovação do ano 

social,pronunciado na sessão de 5 de abril de 1861). 

 

No momento em que a nossa Sociedade começa o seu quarto ano, 

creio que devemos um agradecimento especial aos bons Espíritos que se 

têm dignados assistir-nos e, em particular, ao nosso Presidente espiritual, 

cujos sábios conselhos nos preservam de mais de um escolho, e cuja 

proteção nos fez superar as dificuldades que semearam em nosso 

caminho, sem dúvida para porem em prova o nosso devotamento e a 

nossa perspicácia. Devemos reconhecê-lo, a sua benevolência jamais nos 

faltou, e, graças ao bom espírito do qual a Sociedade está agora animada, 

ela triunfou da má vontade dos seus inimigos. Permiti-me, a esse respeito, 

algumas observações retrospectivas. 



127 
 

A experiência nos demonstrou lacunas lamentáveis na constituição da 

Sociedade, lacunas que abriram a porta para certos abusos; a Sociedade 

as preencheu, e desde então ela não teve senão que se aplaudir por isso. 

Realiza ela o ideal da perfeição? Não seríamos espíritas se tivéssemos o 

orgulho de o crer; mas quando a base é boa e que o resto não depende 

senão da vontade, é necessário esperar que, os bons Espíritos ajudando, 

não pararemos no caminho. 

Entre as reformas mais úteis, é necessário colocar em primeira linha a 

instituição dos Associados livres, que dá um acesso mais fácil aos 

candidatos, lhes permitindo se fazerem conhecer e apreciar antes de sua 

admissão como membros titulares; participando dos  

trabalhos e dos estudos da Sociedade, aproveitam de tudo o que nela se 

faz; mas, como não têm voz na parte administrativa, não podem, em 

nenhum caso, empenhar a responsabilidade da Sociedade. Vem em 

seguida a medida que teve por objeto restringir o número dos ouvintes, e 

de cercar com mais dificuldades, por uma escolha mais severa, a sua 

admissão nas sessões; depois, a que interditou a leitura de toda 

comunicação obtida fora da Sociedade, antes que, previamente, dela não 

tenha tomado conhecimento, e que essa leitura não esteja autorizada; 

enfim, as que armam a Sociedade contra quem poderia trazer-lhe a 

perturbação, ou tentar impor-lhe a sua vontade. 

Outras há que seria supérfluo lembrar, cuja utilidade não é menor, e 

das quais estamos, a cada dia, no estado de apreciar os felizes resultados. 

Mas se esse estado de coisas é compreendido no seio da Sociedade, não 

ocorre o mesmo fora, onde, não é necessário dissimulá-lo, não temos 

senão amigos. Somos criticados sobre vários pontos, e embora não  

tenhamos que com isso nos preocupar, uma vez que a ordem da 

Sociedade não interessa senão a nós, talvez não seja inútil lançar uma 

vista de olhos sobre o que se nos censura, porque, em definitivo, se essas 

censuras forem fundadas, deveremos aproveitá-las. 

Certas pessoas reprovam a severa restrição imposta na admissão dos 

ouvintes; elas dizem que, se queremos fazer prosélitos, é necessário 

esclarecer o público, e, para isso, abrir-lhes as portas de nossas sessões, 

autorizar todas as perguntas e todas as interpelações; que se não 

admitirmos senão pessoas crentes, não temos grande mérito em 

convencê-las. Este raciocínio é especioso, e se, abrindo as portas ao 
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primeiro que chegue, o resultado suposto for alcançado, certamente 

estaremos errados em não fazê-lo; mas como é ao contrário o que  

ocorre, não o fazemos.  

De resto, seria bem deplorável que a propagação da doutrina fosse 

subordinada à publicidade de nossas sessões; por numeroso que pudesse 

ser o auditório, seria sempre muito restrito, imperceptível, comparado à 

massa da população. Por outro lado, sabemos, por experiência, que a 

verdadeira convicção não se adquire senão pelo estudo, a reflexão e uma 

observação continuada, e não assistindo a uma ou duas sessões, por 

interessantes que sejam; e isso é tão verdadeiro, que o número daqueles 

que creem sem nada terem visto, mas porque estudaram e 

compreenderam, é imenso. Sem dúvida, o desejo de ver é muito natural, e 

estamos longe de censurá-lo, mas queremos que se veja em condições 

proveitosas; eis porque dizemos: Estudai primeiro e vereis em seguida, 

porque compreendereis melhor. 

Se os incrédulos refletissem nessa condição, veriam a melhor garantia 

primeiro na nossa boa- fé, em seguida no poder da doutrina. O que o 

charlatanismo mais teme é ser compreendido; ele fascina os olhos e não é 

bastante tolo para se dirigir à inteligência, que descobriria facilmente a 

intriga. O Espiritismo, ao contrário, não admite a confiança cega; ele quer 

ser claro em tudo; quer ser compreendido inteiramente, que se lhe dê 

conta de tudo; portanto, quando prescrevemos estudar e meditar, é 

chamar o concurso da razão, e provar que a ciência espírita não teme o 

exame, uma vez que, antes de crer, nos fazemos uma obrigação de 

compreender.  

As nossas sessões não sendo sessões de demonstração, sua 

publicidade não alcançaria, pois, o objetivo, e teria graves inconvenientes; 

com um público sem seleção, trazendo mais curiosidade do que desejo 

verdadeiro de se instruir, e ainda mais desejoso de criticar e escarnecer, 

seria impossível ter o recolhimento indispensável para toda manifestação 

séria; uma controvérsia mais ou menos malévola, e baseada, na maioria 

das vezes, sobre a ignorância dos princípios mais elementares da ciência, 

traria perpétuos conflitos onde a dignidade poderia ser comprometida. Ora, 

o que nós queremos, é que, saindo de nossa casa, os ouvintes não levem 

a convicção, levem da Sociedade uma ideia de uma assembleia grave, 

séria, que se respeita e sabe se fazer respeitar, que discute com calma e 

moderação, examina com cuidado, aprofunda tudo com o olho do 
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observador consciencioso que procura se esclarecer, e não com a 

leviandade de um simples curioso. E crede-o bem, senhores, essa opinião 

faz mais pela propaganda do que se saíssem com o único pensamento de 

terem satisfeito a sua curiosidade, porque a impressão que disso resulta 

os leva a refletir, ao passo que, em caso contrário, estariam mais dispostos 

a rir do que a crer. 

Eu disse que as nossas sessões, não são sessões de demonstração, 

mas se nunca a fizemos desse gênero, para o uso de aprendizes que se 

trataria de instruir e de convencer, tudo aí se passaria com tanta gravidade 

e recolhimento como em nossas sessões comuns; a controvérsia se 

estabeleceria com ordem, de maneira a ser instrutiva e não tumultuosa, e 

quem ali se permitisse uma palavra inoportuna seria dela excluída; então a 

atenção seria firme, e a própria discussão seria proveitosa para todo o 

mundo; é provavelmente o que faremos um dia. Perguntar-nos-ão, sem 

dúvida, por que não o fizemos mais cedo no interesse da vulgarização da 

ciência; a razão disso é simples: é que quisemos proceder com prudência, 

e não como estouvados, mais impacientes do que refletidos; antes de 

instruir os outros, quisemos nos instruir a nós mesmos. Queremos apoiar o 

nosso ensinamento sobre uma imponente massa de fatos e observações, 

e não sobre algumas experiências desordenadas, observadas com 

leviandade e superficialmente.  

Toda ciência, em seu início, forçosamente encontra fatos que, à 

primeira vista, parecem contraditórios, e dos quais só um estudo completo, 

minucioso, pode demonstrar a conexão; é a lei comum desses fatos que 

quisemos procurar, a fim de apresentar um conjunto tão completo, tão 

satisfatório, quanto possível, e dando menos possível lugar à contradição. 

Com este objetivo, recolhemos os fatos, examinamo-los, escrutamo-los 

naquilo que têm de mais íntimo, nós o comentamos, discutimo-los 

friamente, sem entusiasmo, e foi assim que chegamos a descobrir o 

admirável encadeamento que existe em todas as partes dessa vasta 

ciência que toca os mais graves interesses da Humanidade. Tal foi, até o 

presente, senhores, objeto de nossos trabalhos, objeto perfeitamente 

caracterizado pelo simples título de Sociedade de Estudos Espíritas que 

adotamos. Nós nos reunimos com o objetivo de nos esclarecer e não de 

nos distrair; não procuramos, de nenhum modo, nos divertir, não queremos 

divertir os outros; eis porque não devemos ter senão ouvintes sérios, e não 

curiosos que cressem encontrar aqui um espetáculo. O Espiritismo é uma 
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ciência, e, não mais do que outra ciência, não se pode aprender brincando; 

bem mais, tomar as almas daqueles que não são mais como objetos de  

distração, seria faltar ao respeito que se lhes deve; especular sobre a sua 

presença e a sua intervenção, seria uma impiedade e uma profanação.  

Estas reflexões respondem à censura que algumas pessoas nos 

dirigiram, de retornar sobre fatos conhecidos, e de não procurar  

constantemente o novo. No ponto onde estamos, é difícil que à medida 

que avançamos, os fatos que se produzem não rolem pouco a pouco no 

mesmo círculo; mas se esquece que pontos tão importantes quanto 

aqueles que tocam ao futuro do homem não podem chegar ao estado de 

verdade absoluta senão depois de um grande número de observações; 

haveria leviandade em formular uma lei sobre alguns exemplos; o homem 

sério e prudente é mais circunspecto; não somente ele quer tudo ver, mas 

ver sempre e frequentemente; é por isso que não recuamos diante da 

monotonia das repetições, porque delas ressaltam confirmações e, 

frequentemente, nuanças instrutivas, e que se nela descobrimos fatos 

contraditórios, procuraremos a sua causa. Não estamos, de nenhum 

modo, apressados em sentenciar sobre os primeiros dados, 

necessariamente incompletos; antes de colher esperamos a maturidade.  

Se fomos menos adiante do que alguns o desejaram, ao capricho de sua 

impaciência, caminhamos com mais segurança, sem nos perder nos 

labirintos dos sistemas; talvez saibamos menos coisas, mas sabemos 

melhor, o que é preferível, e podemos afirmar o que sabemos sobre a fé 

na experiência. 

Não creiais, de resto, senhores, que a opinião daqueles que criticam a 

organização da Sociedade seja a dos verdadeiros amigos do Espiritismo; 

não, é a de seus inimigos, que estão vexados por verem a Sociedade 

prosseguir a sua rota com calma e dignidade através das armadilhas que 

lhe estenderam e estendem ainda; lamentam que o acesso lhes seja difícil,  

porque estariam encantados indo ali semear a perturbação. É com esse 

objetivo que a censuram ainda por limitar o círculo de seus trabalhos, e 

pretendem que ela não se ocupe senão de coisas insignificantes e sem 

importância, porque ela se abstém de tratar de questões políticas e 

religiosas; gostariam de vê-la entrar na controvérsia dogmática; ora, é aí  

precisamente que se manifesta o seu verdadeiro caráter. A Sociedade está 

sabiamente encerrada num círculo inatacável à malevolência; gostar-se-ia, 

irritando o seu amor-próprio, de arrastá-la para um caminho perigoso, mas 
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ela não se deixa nisso prender; ocupando-se exclusivamente das questões 

que interessam à ciência, e que não podem levar sombra a ninguém, 

colocou-se ao abrigo dos ataques, e ela tende a aí permanecer; pela sua 

prudência, sua moderação, sua sabedoria, ela conquistou a estima dos 

verdadeiros Espíritas, e a sua influência se estende até aos países 

distantes, onde aspiram à honra de fazer parte dela; ora, essa homenagem 

que lhe é prestada por pessoas que não a conhecem senão de nome, 

pelos seus trabalhos, e pela consideração que adquiriu, lhe é cem vezes 

mais preciosa do que o sufrágio dos imprudentes muito apressados, ou 

dos malévolos que gostariam de arrastá-la para a sua perda, e estariam 

encantados em vê-la comprometer-se. Enquanto eu tiver a honra de dirigi-

la, todos os meus esforços tenderão em mantê-la neste caminho; se 

jamais ela devesse dele sair, eu a deixaria imediatamente, porque, por 

nenhum preço, eu gostaria de assumir essa responsabilidade. 

De resto, senhores, sabeis por quais vicissitudes a Sociedade passou; 

tudo o que chegou antes e depois foi anunciado, e tudo se cumpriu assim 

como isso estava previsto; os seus inimigos querem a sua ruína; os 

Espíritos, que sabem o quanto ela é útil, querem a sua conservação, e ela 

está mantida, e ela se manterá enquanto seja necessária aos seus 

objetivos; se tivésseis mesmo observado, como pude fazê-lo, as coisas 

nos detalhes íntimos, não poderíeis desconhecer a intervenção de uma 

força superior, porque para mim ela é manifesta, e compreenderíeis que 

tudo foi para o melhor e no interesse da sua própria conservação; mas virá 

um tempo em que, tal como atualmente, ela não será mais indispensável; 

veremos então o que teremos a fazer, porque a marcha está traçada, 

tendo em vista todas as eventualidades. 

Os inimigos mais perigosos da Sociedade não são aqueles de fora; 

podemos lhes fechar as nossas portas e os nossos ouvidos; os mais a 

temer são os inimigos invisíveis que poderiam aqui se introduzir, apesar de 

nós. Cabe a nós provar-lhes, como já o fizemos, que eles perdem o seu 

tempo tentando se impor a nós. A sua tática, nós o sabemos, é procurar  

semear a desunião, lançar agitações de discórdia, inspirar o ciúme, a 

desconfiança e as pueris suscetibilidades que engendram o desafeto; 

oponhamo-lhes a proteção da caridade, da benevolência mútua, e 

seremos invulneráveis tão bem contra as suas malignas influências  

ocultas quanto contra as diatribes dos nossos adversários encarnados, 

que se ocupam mais de nós do que nos ocupamos deles; porque 
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podemos, sem amor-próprio, nos proporcionar essa justiça que jamais aqui 

seu nome foi pronunciado, seja por um sentimento de conveniência, seja 

porque temos que nos ocupar com coisas mais úteis. Não forçamos  

ninguém a vir a nós; acolhemos com prazer e solicitude as pessoas 

sinceras e de boa vontade, seriamente desejosas de se esclarecerem, e 

as encontramos bastante para não perdermos o nosso tempo correndo 

atrás daqueles que nos voltam as costas por motivos fúteis de amor-

próprio ou de ciúme. Aqueles não podem ser considerados como 

verdadeiros Espíritas, apesar das aparências; talvez sejam Espíritas que 

creem nos fatos, mas infalivelmente não são Espíritas crentes na 

consequência moral dos fatos, de outro modo mostrariam mais de 

abnegação, de indulgência, de moderação, e menos de presunção em sua 

infalibilidade. Procurá-los seria mesmo prestar-lhes um mau serviço, 

porque isso faria crer em sua importância e que não se pode deles abster-

se. Quanto àqueles que nos denigrem, não devemos com isso nos 

preocupar mais; homens que valiam cem vezes mais do que nós foram 

denegridos e achincalhados: não poderíamos ter o privilégio a esse  

respeito; cabe-nos provarmos, pelos nossos atos, que as suas diatribes 

não têm razão, e as armas de que se servem voltam-se contra eles. 

Depois de ter, ao começar, agradecido aos Espíritos que nos 

assistem, não devemos esquecer os seus intérpretes, dos quais alguns 

nos dão o seu concurso com um zelo, uma complacência que não são 

jamais desmentidas; não podemos, em troca, lhes oferecer senão um 

estéril testemunho da nossa satisfação; mas o mundo dos Espíritos os 

espera, e lá todos os devotamentos são contados ao peso do 

desinteresse, da humildade e da abnegação. 

Em resumo, senhores, os nossos trabalhos caminharam, durante o 

ano que vem de se escoar, com uma perfeita regularidade, e nada os 

interrompeu; uma multidão de fatos, do mais alto interesse, foram 

narrados, explicados e comentados; questões muito importantes foram 

resolvidas; todos os exemplos que passaram sob os nossos olhos pelas 

evocações, todas as investigações às quais nos entregamos vieram 

confirmar os princípios da ciência e nos fortificar em nossas crenças; 

numerosas comunicações, de uma incontestável superioridade, foram 

obtidas por diversos médiuns; a província e o estrangeiro no-las dirigiram 

excessivamente notáveis, e que provam, não somente como o Espiritismo 

se propaga, mas também sob qual ponto de vista, grave e sério, ele agora 
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é por toda a parte encarado. Este, sem dúvida, é um resultado do qual 

devemos estar felizes, mas há um não menos satisfatório e que, de resto, 

é uma consequência do que foi predito desde a origem: é a unidade que 

se estabelece na teoria da doutrina, à medida que é estudada e que é  

compreendida melhor. Em todas as comunicações que nos vêm de fora, 

encontramos a confirmação dos princípios que nos são ensinados pelos 

Espíritos, e como as pessoas que os obtêm nos são, em sua maioria, 

desconhecidas, não se pode dizer que elas sofrem a nossa influência. 

O próprio princípio da reencarnação que tinha, no primeiro momento, 

encontrado mais contraditores, porque não era compreendido, hoje é 

aceito pela força da evidência, e porque todo homem que pensa nele 

reconhece a única solução possível dos maiores problemas da filosofia 

moral e religiosa. Sem a reencarnação, para-se a cada passo, tudo é caos 

e confusão; com a reencarnação tudo se esclarece, tudo se explica da 

maneira mais racional; se ela encontra ainda alguns adversários, mais 

sistemáticos do que lógicos, o número deles é muito restrito; ora, quem a 

inventou? Não foi, seguramente, nem vós e nem eu; ela nos foi ensinada, 

nós a aceitamos, eis tudo o que fizemos. De todos os sistemas que 

surgiram no princípio, bem poucos sobrevivem hoje, e pode-se dizer que 

os seus raros partidários estão, sobretudo, entre as pessoas que julgam 

sob um primeiro aspecto, e, frequentemente, segundo ideias 

preconcebidas ou preconceitos; mas é evidente agora que, quem se dá ao  

trabalho de aprofundar todas as questões e julga friamente, sem 

prevenção, sem hostilidade sistemática, sobretudo, é invencivelmente 

conduzido, pelo raciocínio quanto pelos fatos, à teoria fundamental que 

prevalece hoje, pode-se dizer, em todos os países do mundo. 

Certamente, senhores, a Sociedade não fez tudo para esse resultado; 

mas creio que, sem vaidade, ela pode reivindicar-lhe uma pequena parte; 

sua influência moral é maior do que se crê, e isso precisamente porque ela 

jamais se desviou da linha de moderação que se traçou; sabe-se que ela 

se ocupa exclusivamente de seus estudos, sem se deixar desviar pelas  

mesquinhas paixões que se agitam ao seu redor; que ela o faz seriamente, 

como deve fazê-lo toda assembleia científica; que persegue o seu objetivo 

sem se misturar com nenhuma intriga, sem lançar pedra em ninguém, sem 

mesmo acolher aquelas que lhe são lançadas; eis, sem nenhuma dúvida, a 

principal causa do crédito e da consideração dos quais goza, e dos quais 

pode justamente estar orgulhosa, e que dão um certo peso à sua opinião.  
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Continuemos, senhores, pelos nossos esforços, pela nossa prudência e o 

exemplo de união que deve existir entre os verdadeiros Espíritas, a 

mostrar que os princípios que professamos não são, para nós, uma letra 

morta, e que pregamos pelo exemplo tanto quanto pela teoria.  .... 

 

MENSAGEM  C-18 – Itens 336 a 338 (Obra “O Livro dos Médiuns”, Allan 

Kardec ) 

 

336. Não esqueçamos que o Espiritismo tem inimigos interessados em 

obstar-lhe à marcha, aos quais seus triunfos causam despeito, não sendo 

os mais perigosos os que o atacam abertamente, porém os que agem na 

sombra, os que o acariciam com uma das mãos e o dilaceram com a 

outra. Esses seres malfazejos se insinuam onde quer que contem poder 

fazer mal. Como sabem que a união é uma força, tratam de a destruir, 

agitando brandões de discórdia. Quem, desde então, pode afirmar que os 

que, nas reuniões, semeiam a perturbação e a cizânia não sejam agentes 

provocadores, interessados na desordem? Sem dúvida alguma, não são 

espíritas verdadeiros, nem bons; jamais farão o bem e podem fazer muito 

mal. Ora, compreende-se que infinitamente mais facilidade encontram eles 

de se insinuarem nas reuniões numerosas, do que nos núcleos pequenos, 

onde todos se conhecem. Graças a surdos manejos, que passam 

despercebidos, espalham a dúvida, a desconfiança e a desafeição; sob a 

aparência de interesse hipócrita pela causa, tudo criticam, formam 

conciliábulos e corrilhos que presto rompem a harmonia do conjunto; é o 

que querem. Em se tratando de gente dessa espécie, apelar para os 

sentimentos de caridade e fraternidade é falar a surdos voluntários, 

porquanto o objetivo de tais criaturas é precisamente aniquilar esses 

sentimentos, que constituem os maiores obstáculos opostos a seus 

manejos. Semelhante estado de coisas, desagradável em todas as 

Sociedades, ainda mais o é nas associações espíritas, porque, se não 

ocasiona um rompimento gera uma preocupação incompatível com o 

recolhimento e a atenção. 

 

337. Se mau rumo a reunião tomar, dir-se-á, não terão as pessoas 

sensatas e bem-intencionadas, a ela presentes, o direito de crítica; 

deverão deixar que o mal passe, sem dizerem palavra, e aprovar tudo pelo 

silêncio? Sem nenhuma dúvida, esse direito lhes assiste: é mesmo um 
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dever que lhes corre. Mas, se boa intenção os anima, eles emitirão suas 

opiniões, guardando todas as conveniências e com cordialidade, 

francamente e não com subterfúgios. Se ninguém os acompanha, retiram-

se, porquanto não se concebe que quem não esteja procedendo com 

segundas intenções se obstine em permanecer numa sociedade onde se 

façam coisas que considere inconvenientes. 

        Pode-se, pois, estatuir como princípio que todo aquele que numa 

reunião espírita provoca desordem, ou desunião, ostensiva ou sub-

repticiamente, por quaisquer meios, é, ou um agente provocador, ou, pelo 

menos, um mau espírita, do qual cumpre que os outros se livrem o mais 

depressa possível. Porém, a isso obstam muitas vezes os próprios 

compromissos que ligam os componentes da reunião, razão por que 

convém se evitem os compromissos indissolúveis. Os homens de bem 

sempre se acham suficientemente comprometidos: os mal-intencionados 

sempre o estão demais. 

 

MENSAGEM  C-19 – Item 340 (Obra “O Livro dos Médiuns”, Allan Kardec)  

 

340. Contra um outro escolho têm que lutar as Sociedades, pequenas ou 

grandes, e todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se 

revistam. Os ocasionadores de perturbações não se encontram somente 

no meio delas, mas também no mundo invisível. Assim como há Espíritos 

protetores das associações, das cidades e dos povos, Espíritos malfeitores 

se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se, 

primeiramente, aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los 

seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos, por isso 

que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número 

dos que lhes caem sob o jugo. 

        Todas as vezes, pois, que, num grupo, um dos seus componentes cai 

na armadilha, cumpre se proclame que há no campo um inimigo, um lobo 

no redil, e que todos se ponham em guarda, visto ser mais que provável a 

multiplicação de suas tentativas. Se enérgica resistência o não levar ao 

desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos 

médiuns, pela perturbação da mediunidade, e nos outros pela hostilidade 

dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela turbação da 

harmonia. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o 

sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Não se deve, 
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portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável, para remediá-lo; 

não se deve, sequer, esperar que os primeiros sintomas se manifestem; o 

de que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Para isso, dois 

meios há eficazes, se forem bem aplicados: a prece feita do coração e o 

estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de Espíritos 

mistificadores. O primeiro atrai os bons Espíritos, que só assistem 

zelosamente os que os secundam, mediante a confiança em Deus; o outro 

prova aos maus que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e 

bastante sensatas, para se não deixarem ludibriar. 

      Se um dos membros do grupo for presa da obsessão, todos os 

esforços devem tender, desde os primeiros indícios, a lhe abrir os olhos, a 

fim de que o mal não se agrave, de modo a lhe levar a convicção de que 

se enganou e de lhe despertar o desejo de secundar os que procuram 

libertá-lo. 

 

MENSAGEM  C-20 – A Rotina dos Acontecimentos (Obra “Painéis da 

Obsessão”, trecho cap. 24 Obsessão sutil e perigosa Espírito Manoel P. 

Miranda) 

 

      (...) Nas experiências de elevação, entre outros lmpedimentos que 

surgem, a rotina dos acontecimentos é teste grave a ser superado. 

Enquanto as realizações se apresentam novas, há motivações e 

entusiasmos para realizá-los. Depois, à medida que se fazem repetitivas, 

com as mesmas manifestações, tendem a cansar, diminuindo o ardor dos 

candidatos à operosidade, levando-os à saturação, à desistência. Ocorre 

que não se podem inovar métodos para os mesmos problemas, a cada 

dia, nem modificar a paisagem aflitiva dos necessitados, diversificando- 

lhes os quadros de dor e sombra. Variando na aparência, suas causas 

matrizes são as mesmas, que se enraízam no espírito endividado, aturdido 

ou atrasado, em viagem expurgadora... Nesses momentos de cansaço, 

surgem as tentações do repouso exagerado, da acomodação, do tempo 

excessivo sem a sua utilização correta, abrindo-se campo à censura 

indevida, que medra, à larga, em forma de maledicência que espalha 

azedume e reproche, destruindo, qual praga infeliz, as leiras onde a 

esperança semeia o amor e a ternura que deverão enflorescer-se como 

caridade e bênção. 
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Muitas Obras do bem não resistem a esse período, quando as 

intenções superiores cedem lugar ao enfado e à comodidade, que 

propiciam a invasão das forças destrutivas e a penetração dos vigilantes 

adversários da luz ... 

 

MENSAGEM  C-21 – A Recreação Mediante Renovação de Tarefas 

(Obra “Painéis da Obsessão”, trecho do cap. 25, Prognósticos sombrios 

Espírito Manoel P. Miranda) 

 

      (...) Numa Obra, na qual se movimentam muitas necessidades, a 

recreação é conseguida mediante a renovação das tarefas, sem 

desperdício de tempo, nem demorados encontros de conversações 

destituídas de utilidade, nas quais medram a frivolidade, a insensatez, a 

censura e o despautério. O interesse geral deve concentrar-se no bem de 

todos, ao invés das conveniências de alguns, no aprimoramento de cada 

um com o objetivo de iluminação coletiva, ao revés do relacionamento das 

falhas alheias, no socorro aos menos aptos e não no afastamento 

daqueles que têm necessidades, nem no cerco agradável quão 

discriminatório em relação aos pobres, a favor dos afortunados,  

socialmente bem projetados.... 

 

MENSAGEM  C-22 – Mensagem de S. Vicente de Paulo (Obra “O Livro 

dos Médiuns” Allan Kardec, Cap. XXXI, mensagem XXVI) 

 

        O Espiritismo devera ser uma égide contra o espírito de discórdia e 

de dissensão; mas, esse espírito, desde todos os tempos, vem brandindo 

o seu facho sobre os humanos, porque cioso ele é da ventura que a paz e 

a união proporcionam. Espíritas! bem pode ele, portanto, penetrar nas 

vossas  assembleias e, não duvideis, procurará semear entre vós a 

desafeição. Impotente, porém, será contra os que tenham a animá-los o 

sentimento da verdadeira caridade. 

       Estai, pois, em guarda e vigiai incessantemente à porta do vosso 

coração, como à das vossas reuniões, para que o inimigo não a penetre. 

Se forem vãos os vossos esforços contra o de fora, sempre de vós 

dependerá impedir-lhe o acesso em vossa alma. Se dissensões entre vós 

se produzirem, só por maus Espíritos poderão ser suscitadas. 
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        Mostrem-se, por conseguinte, mais pacientes, mais dignos e mais 

conciliadores aqueles que no mais alto grau se achem penetrados dos 

sentimentos dos deveres que lhes impõe a urbanidade, tanto quanto o 

vero Espiritismo. Pode dar-se que, às vezes, os bons Espíritos permitam 

essas lutas, para facultarem, assim aos bons, como aos maus 

sentimentos, ensejo de se revelarem, a fim de separar-se o trigo do joio. 

Eles, porém, estarão sempre do lado onde houver mais humildade e 

verdadeira caridade. 

 

MENSAGEM  C-23 – Conjunto (Obra “Educandário de Luz” Espírito 

Emmanuel)   

 

(...) Orientando ou colaborando, em determinadas ocasiões, a realização 

mais importante que se nos pede é o esclarecimento temperado de 

gentileza ou a indicação paciente e clara da verdade ao ânimo do obreiro 

menos acordado, na edificação espiritual. Noutros instantes, a obrigação 

mais valiosa que as circunstâncias nos solicitam é o entendimento com 

uma criança, a conversa fraternal com um doente, a limpeza de um móvel 

ou a condução de um fardo pequenino. 

       Imprescindível, porém, desempenhar semelhantes incumbências, sem 

derramar o ácido da queixa e sem azedar o sentimento na aversão 

sistemática. Irritar-se alguém, no exercício das boas obras, é o mesmo que 

rechear o pão com cinzas.  

       Administrar amparando e obedecer, efetuando o melhor!... 

       Em tudo, compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar 

e que o processo mais justo de recomendar é fazer, mas trabalhar e fazer, 

sem tristeza e sem revolta, entendendo que benfeitorias e providências 

são recursos preciosos para nós mesmos. (...)  

 

MENSAGEM  C-24 – Observadores Agressivos e Rudes (Obra 

“Coragem”, cap. 36, Nosso grupo, Espírito André Luiz) 

 

       Nosso grupo de trabalho espírita-cristão, em verdade, assemelha-se 

ao campo consagrado à lavoura comum. 

       Almas em pranto que o procuram simbolizam terrenos alagadiços que 

nos cabe drenar proveitosamente.  
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       Observadores agressivos e rudes são espinheiros magnéticos que 

devemos remover sem alarde.  

       Frequentadores enquistados na ociosidade mental constituem gleba 

seca que nos compete irrigar com carinho. 

       Criaturas de boa índole, mas vacilantes na fé, expressam erva frágil 

que nos pede socorro até que o tempo as favoreça. 

       Confrades irritadiços, padecendo melindres pessoais infindáveis, são 

os arbustos carcomidos por vermes de feio aspecto. 

       Irmãos sonhadores, eficientes nas ideias e negativos na ação, 

representam flores improdutivas.  

       Pedinchões inveterados, que nunca movem os braços nas boas obras, 

afiguram-se-nos folhagem estéril que precisamos suportar com paciência.  

       Amigos dedicados ao mexerico e ao sarcasmo são pássaros 

arrasadores que  prejudicam a sementeira.  

       O companheiro, porém, que traz consigo o coração, para servir, é o 

semeador que sai com Jesus a semear, ajudando incessantemente a 

execução do Plano Divino e preparando a seara do Amor e da Sabedoria, 

em favor da Humanidade, no Futuro Melhor.  

 

MENSAGEM  C-25 – Caridade e Raciocínio (Obra “Opinião Espírita”, 

cap. 30, Espírito Emmanuel) 

 

                                                    E - Cap. XV - Item 5  

 

       Todos pensamos na caridade, todos falamos em caridade!...  

       A caridade, indubitavelmente, é o coração que fala, entretanto, nas 

situações anormais da vida, há que ouvir o raciocínio, a fim de que ela seja 

o que deve ser.  

       Nada fere tanto como a visão de um ente querido, sob os tentáculos 

do câncer.  

       O coração chora. Mas se a radiografia sugere trabalho operatório, 

pede o raciocínio para que a cirurgia lhe revolva a carne atormentada, na 

suprema tentativa de recuperação.  

       Nada enternece mais do que abraçar um pequenino nas alegrias do 

lar.  

       O coração festeja. Mas se a criança brinca com fósforos, aconselha o 

raciocínio se lhe dê corrigenda.  
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       Nada sensibiliza mais do que encontrar um alienado mental, atirado à 

rua.  

       O coração lamenta. Mas se o louco, em crise de fúria, carrega bombas 

consigo, prescreve o raciocínio seja ele contido à força.  

       Nada preocupa mais que observar um companheiro, no abuso de 

entorpecentes.  

       O coração sofre. Mas se o irmão, vinculado a semelhante hábitos, 

distribui narcóticos, fazendo vítimas, solicita o raciocínio se lhe providencie 

a necessária segregação para o tratamento preciso.  

       O raciocínio, em nome da caridade, não tem decerto, a presunção de 

violentar consciência alguma, impondo-lhe freios ou drásticos que lhe 

objetivem o aperfeiçoamento compulsório.  

       A Misericórdia Divina é paciência infatigável com os nossos 

multimilenários desequilíbrios, auxiliando a cada um de nós, através de 

meios determinados, de modo a que venhamos, saná-los, por nós 

mesmos, com o remédio amargoso da experiência, no veículo das horas.  

       Surge a autoridade do raciocínio, quando os nossos males saem de 

nós, em prejuízo dos outros.  

       Clareando a definição, comparemos a caridade, nascendo das 

profundezas da lama, com a fonte que se derrama espontânea, das 

entranhas da terra. A fonte pode ser volumosa ou escassa, reta ou 

sinuosa, jorrar da montanha ou descambar na planície, saciar monstros ou 

dar de beber às aves do céu, tudo dependendo da estrutura, do clima, do  

solo ou das circunstâncias em que se movimente. Em qualquer ângulo que 

se mostre, pode o sentimento louvar-lhe a beleza e exaltar-lhe a utilidade 

que fertiliza glebas, acalenta vidas, garante lares, multiplica flores e retrata 

as estrelas, mas, se nessa ou naquela fonte, aparecem culturas do 

esquistossomo, é necessário que o raciocínio intervenha e, para o bem 

geral, lhe impeça o uso.  

 

MENSAGEM  C-26 – Grupo no Grupo (Obra “Educandário de Luz”,  cap. 

4,  Espírito Albino Teixeira)  

 

        A família espírita, em cuja intimidade cooperas na seara da Verdade e 

do Bem, aguarda sejas para ela: 

 

o concurso no trabalho e o alívio na provação; 
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o equilíbrio nos instantes alegres e a escora nos tempos difíceis; 

a mensagem de estímulo, na obra em realização, e a palavra de bênção, 

na travessia dos obstáculos; 

o refúgio de paz e o apoio fraterno; 

a observação compreensiva e a amizade real. 

 

         Assim é, porque se um Grupo Espírita é um templo aberto à 

necessidade e à indagação de todas as criaturas, o grupo de trabalho que 

persevera dentro dele é diferente; essa equipe de corações, aos quais nos 

agregamos para servir, é comumente o grupo de nossas afinidades, afetos 

e desafetos que trazemos de existências passadas, que nem sempre 

estão associados a nós pelos laços consanguíneos, mas até agora  

jungidos ao nosso espírito por vínculos magnéticos. É nesse grupo íntimo 

que encontramos grandes alegrias e grandes dores, consolações e 

desafios, facilidades e empeços, tesouros de amor e testes de burilamento 

moral, entre os quais ser-nos-á possível aproveitar o tempo, com mais 

segurança, ressarcindo erros e aprimorando qualidades que nos facilitem 

acesso às vanguardas de luz. 

 

MENSAGEM  C-27 – O Espírita na Multidão (Obra “Paz e Renovação”, 

cap. 16, Espírito Emmanuel)    

 

       O espírita cristão, porque busca realmente compreender Jesus e 

raciocinar no Evangelho, é alguém sob regime de fiscalização permanente.        

Daí procedem as múltiplas contradições nas críticas que recebe.   

       Habitualmente, se é generoso, a multidão em torno dirá dele: “é 

perdulário”. Se economiza: “é avarento”. Se mantém a disciplina: “é 

ditador.” Se não observa condições e horário: “é irresponsável”. Se 

diligencia renovar as normas conhecidas: “é revolucionário”. Se conserva 

os padrões de hábito: “é inerte”. Se usa franqueza: “é descaridoso”. Se  

contemporiza: “é hipócrita”. Se brinca: “é irreverente”. Se chora: “é 

obsesso”. Se comunicativo: “é estouvado”. Se discreto: “é orgulhoso”. Se 

estuda intensivamente: “é afetado”. Se estuda menos: “é ignorante”. Se 

colabora com afinco na assistência social: “é santarrão”. Se coopera 

menos na beneficência de ordem material: “é preguiçoso”. Se revela 

ardente fervor nas convicções: “é fanático”. Se analisa, como é necessário, 

as instruções em andamento: “é um céptico”. Se trabalha com grande 
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número de pessoas: “é demagogo”. Se trabalha em ambiente restrito: “é 

insociável”.  

       Efetivamente, a multidão é nossa família e nada justificaria qualquer 

propósito de nos distanciarmos dela, a pretexto de superioridade 

individual. Somos claramente chamados a servi-la. Com ela e por ela, é 

que também nos despojaremos das imperfeições que nos marcam a vida.  

       Ainda assim, conquanto amando-a e abençoando-a, não nos seria 

lícito esquecer que ela própria, um dia preferiu Barrabás a Jesus, em  

lamentável engano. Atentos a isso, onde estiveres e como estiveres, 

coloca-te acima das opiniões humanas, e serve a Jesus servindo à 

multidão, ofertando à seara do bem o que fores e o que tiveres de melhor.  

 

CONCEITOS EM DESTAQUE 

(com base nas mensagens aqui selecionadas) 
 

BLOCO C - DIVERGENCIAS E DISSIDENCIAS 

 

 Embora os esforços continuados pela difusão do amor, você 

encontra a desídia e a cisão no seu encalço (mensagem C-1). 

 Você constata, intrigado, a presença da impiedade nas mais 

expressivas manifestações de fé... Entre fórmulas e projetos de 

realização dos aprendizes do amor, surgem as mais vigorosas 

dissidências, nascidas nos infindáveis "pontos de vista" 

(mensagem C-1). 

 A tarefa da verdade defronta obstáculos de difícil transposição e, 

nesse mister, você sente o impacto das forças desvairadas do crime 

a segui-lo, irredutíveis (mensagem C-1). 

 Não se deixe desalentar. Na sua situação de aprendiz do Cristo, 

robusteça o ânimo e avance sem interrogações aflitivas a respeito 

dos que preferiram permanecer, por enquanto, nas trilhas escuras 

(mensagem C-1). 

 Fuja à discussão e afine-se com a concórdia. Rume no sentido da luz 

e ascenda pelos caminhos da esperança, ignorando todo o mal e 

procurando conhecer Aquele que é abrigo de toda aflição 

(mensagem C-1). 

 Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e, por isso 

mesmo, guardam sua maneira própria de agir (mensagem C-3). 
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 Esclarecer à base de atendimento fraterno, sim, polemicar, não... 

(mensagem C-3). 

 Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar 

aversões (mensagem C- 3) 

 Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale 

apreciando os direitos do opositor. Afaste palavras agressivas de 

seu vocabulário. (mensagem C-3) 

 Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Se alguém diz que 

pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer, mas se 

alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante 

argumentar quanto à impropriedade do gesto insano (mensagem 

C-3). 

  Fugirmos de contendas em tomo de problemas doutrinários 

acessórios, mas sustentar o conceito criterioso e sereno na 

preservação dos valores essenciais (mensagem C-4). 

 Por amor aos fracos e aos aflitos, aos deserdados e aos tristes da 

Terra, que esperam por nós à luz do Reino de Deus, façamos a 

companhia da paz, começando pela caridade da língua (mensagem 

C-7). 

 Não se localizou o Divino Mestre em tribuna garantida por 

assessores plenamente identificados com os seus princípios. 

Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de 

problemas a resolver. (mensagem C-8) 

 Todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam 

atitudes diversas, reclamando-lhe paciência:João Batista duvida, 

Nataniel questiona, Pedro nega, Judas deserta, Tomé desconfia. 

(mensagem C-8) 

 Assim também, na instituição que transitas, encontrarás a cada 

passo os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que 

suplicam consolo, os que esperam entendimento... (mensagem C-8) 

 Não te faltarão, contudo, igualmente, os que te desafiam a calma, os 

que te complicam as horas, os que te criam dificuldades, os que te 

ferem o coração... (mensagem C-8) 

 Entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso socorras os que 

te perturbam, é preciso auxiliar os que se debatem nas trevas 

(mensagem C-8). 
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 Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, 

guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos 

inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis (mensagem 

C-9). 

 A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a 

execução. E, para que possamos agir nessas normas, é imperioso 

suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem 

tolerado infinitamente... (mensagem C-9) 

 Os agrupamentos espiritistas necessitam entender que o seu 

aparelhamento não pode ser análogo ao das associações 

propriamente humanas... Em uma entidade doutrinária, quando 

surgem dissensões e lutas internas, revelando partidarismos e 

hostilidades, é sinal de ausência de Evangelho nos corações, 

demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando 

o naufrágio das intenções mais generosas. (mensagem C-10) 

 Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem 

fraternidade e humildade legítimas, sendo imprescindível que todos 

os companheiros, entre si, vigiem na boa-vontade e na sinceridade, 

a fim de não transformarem a excelência do seu patrimônio 

espiritual numa reprodução dos conventículos católicos, inutilizados 

pela intriga e pelo fingimento (mensagem C-10). 

 Ora, mantenho que não há reunião espírita séria sem 

homogeneidade. Por toda parte onde houver divergência de 

opinião, há a tendência para fazer prevalecer a sua, o desejo de 

impor suas ideias ou sua vontade; daí as discussões, dissensões, 

depois a dissolução. Isto é inevitável e acontece em todas as 

sociedades, seja qual for o objetivo, onde cada um quer marchar 

por vias diferentes. O que é necessário nas outras reuniões ainda 

mais o é nas reuniões espíritas sérias, nas quais a primeira 

condição é a calma e o recolhimento, impossíveis com discussões 

que fazem perder tempo em coisas inúteis; é então que os bons 

Espíritos se vão, deixando o campo livre aos Espíritos 

perturbadores (Allan Kardec, mensagem C-15). 

 O que o Gérard de Codemberg chama ovelhas sarnentas não são as 

pessoas que de boa fé procuram esclarecer-se quanto às 

dificuldades da ciência (espírita) ou sobre aquilo que não 

compreendem, por uma discussão pacífica, moderada e comedida, 
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mas os que vêm com ideia preconcebida de oposição sistemática, 

que a torto e a direito levantam discussões inoportunas, de natureza 

a perturbarem os trabalhos... (Allan Kardec, mensagem C-15). 

 Se os inimigos externos nada podem contra o Espiritismo, o mesmo 

não se dá com os de dentro. Refiro-me aos que são mais espíritas 

de nome que de fato, sem falar dos que do Espiritismo apenas têm 

a máscara. O mais belo lado do Espiritismo é o lado moral. É por 

suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força 

(...). Se não se admitir a causa, ao menos respeitar-se-á os efeitos. 

Ora, o melhor meio de provar a realidade do efeito é fazer sua 

aplicação em si mesmo; é mostrar aos inimigos de doutrina, pelo 

próprio exemplo, que ela realmente toma melhor; mas como crer 

que um instrumento possa produzir harmonia, se seus sons são 

discordantes? Assim, como persuadir que o Espiritismo deve 

conduzir à concórdia, se os que o professam, ou são supostos 

professos, o que para os adversários é o mesmo, se atiram pedras? 

Se uma simples susceptibilidade do amor- próprio, de precedência 

basta para os dividir? Não é o meio de destruir seu próprio 

argumento? Os mais perigosos inimigos do Espiritismo são, pois, os 

que fazem mentir a si mesmos, não praticando a lei que proclamam. 

Seria puerilidade criar dissidências pelas nuanças de opinião; 

haveria maledicência, esquecimento do próprio dever do verdadeiro 

espírita, ao separar-se por uma questão pessoal, pois o sentimento 

de personalidade é fruto do orgulho e do egoísmo... (Allan Kardec, 

mensagem C-16). 

 Não vos inquieteis absolutamente com algumas dissidências 

passageiras: em breve tereis a prova de que elas não têm 

consequências graves. São provas para a vossa fé e para o vosso 

julgamento; muitas vezes são meios permitidos por Deus e pelos 

bons Espíritos para dar a medida da sinceridade e dar a conhecer 

aqueles com os quais realmente se pode contar, caso necessário, e 

que assim evitamos colocar na vanguarda. São pequenas pedras 

semeadas em vosso caminho, a fim de vos habituar a ver em que 

vos apoiais (Allan Kardec, mensagem C-16). 

 O Espiritismo deverá ser uma égide entre o espírito de discórdia e 

dissensão. Espíritas! Bem pode, ele, portanto, penetrar nas vossas 

assembleias e, não duvideis, procurará semear entre vós a 
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desafeição (...). Estai, pois, em guarda e vigiai incessantemente à 

porta do vosso coração, como a das vossas reuniões, para que o 

inimigo não a penetre (...). Se dissensões entre vós se produzirem, 

só por maus Espíritos poderão ser suscitadas (mensagem C-22). 

 Pode dar-se que, às vezes, os bons Espíritos permitam essas lutas, 

para facultarem, assim aos bons como aos maus sentimentos, 

ensejo de se revelarem, a fim de que se separe o trigo do joio .Eles, 

porém, estarão sempre de lado onde houver mais humildade e 

verdadeira caridade (mensagem C-22). 

 Antes de o fazer, é preciso estar bem seguro desse alguém sob 

todos os pontos de vista porque, com ideias errôneas, poderia 

arrastar a Sociedade (que Kardec dirigia) por uma rampa perigosa 

e, talvez, à sua ruína (...) Assim como o bom general é reconhecido 

por sua coragem e por seus talentos, o verdadeiro espírita é 

reconhecido por suas qualidades. Ora, a primeira de que deve dar 

provas é a abnegação da personalidade; é, pois, por seus atos que 

o reconhecemos, mais que pelas palavras. O que é necessário para 

uma tal direção é um verdadeiro espírita e o verdadeiro espírita não 

é movido pela ambição, nem pelo amor-próprio. A tal respeito, 

senhores, chamo a vossa atenção para as diversas categorias de 

Espíritas, cujos caracteres distintivos estão claramente definidos no 

Livro dos Médiuns, item 28 (Allan Kardec, mensagem C-16). 

 Aliás, senhores, não penseis que a opinião dos que criticam a 

organização da Sociedade (Parisiense de Estudos Espíritas, que 

Kardec dirigia) seja o de verdadeiros amigos do Espiritismo; não, é 

a dos seus inimigos, que estão magoados por ver a Sociedade 

seguir seu caminho com calma e dignidade, através das ciladas que 

lhe prepararam e ainda preparam. Eles lamentam que ingressar 

nela seja difícil porque ficariam encantados de aqui vir semear a 

perturbação (...). Prudentemente a Sociedade fechou-se num 

círculo intocável pela malevolência. Ferindo o seu amor-próprio, 

queriam arrastá-Ia por um caminho perigoso, mas ela não se 

deixará levar (...). Por sua prudência, moderação e sabedoria, 

conciliou a estima dos verdadeiros espíritas e sua influência se 

estende até países distantes (Allan Kardec, mensagem C-17). 

 Aliás, senhores, sabeis das vicissitudes que a Sociedade atravessou. 

Tudo o quanto aconteceu antes e depois foi anunciado e tudo se 
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realizou como foi previsto. Seus inimigos queriam a sua ruína; os 

Espíritos, que a sabiam útil, queriam a sua conservação; e ela se 

manteve e manter-se-á enquanto for necessário aos seus 

objetivos... (mensagem C-17). 

 Os mais perigosos inimigos da Sociedade não são os de fora: 

podemos fechar-Ihes as portas e os ouvidos. Os mais temíveis são 

os inimigos invisíveis, que aqui poderiam introduzir-se malgrado 

nosso. Cabe-nos provar-lhes, como já o temos feito, que perderiam 

o tempo se tentassem impor-se a nós. Sabemos que sua tática é 

procurar semear a desunião, lançar o facho da discórdia, inspirar a 

inveja, a desconfiança e as susceptibilidades pueris que geram a 

desafeição. Oponhemo-lhes a barreira da caridade, da mútua 

benevolência e seremos invulneráveis, tanto contra sua maligna 

influência oculta quanto contra as diatribes dos nossos adversários 

encarnados, que mais se ocupam de nós, do que nós deles 

(mensagem C-17). 

 Não obrigamos ninguém a vir a nós; acolhemos com prazer e 

dedicação as pessoas sinceras e de boa-vontade, sinceramente 

desejosas de esclarecimento, e estas são bastantes para não 

perdermos tempo correndo atrás dos que nos voltam as costas por 

motivos fúteis, de amor-próprio ou de inveja. Estes não podem ser 

considerados como verdadeiros espíritas, malgrado as aparências; 

são talvez espíritas crentes nos fatos, mas sem a menor dúvida, 

não são espíritas crentes nas consequências morais dos fatos, pois, 

do contrário, mostrariam mais abnegação, indulgência, moderação 

e menos presunção de infalibilidade. 

 

       Quanto aos que nos denigram, também não nos devemos preocupar: 

homens que valiam cem vezes mais do que nós foram denegridos e 

ridicularizados. Neste particular não poderíamos ser privilegiados; cabe-

nos provar por nossos atos que as suas diatribes caem no vazio e as 

armas de que se servem voltar-se-ão contra eles. 

       Sabe-se que ela (a Instituição que Kardec dirigia) se ocupa 

exclusivamente de seus estudos, sem se deixar desviar pelas paixões que 

se agitam ao seu redor (...), que ela persegue o seu objetivo sem se 

misturar com nenhuma intriga, sem atirar pedras em ninguém, sem mesmo 

recolher as que lhe atiram (...). Por nossos esforços, senhores, por nossa 



148 
 

prudência e pelo exemplo de união que deve existir entre os verdadeiros 

espíritas, continuemos a mostrar que os princípios que professamos não 

são para nós letra morta e que tanto pregamos pelo exemplo quanto pela 

teoria (mensagem C-17). 

 Os mais perigosos não são os que atacam abertamente, porém os 

que agem na sombra, os que acariciam com uma das mãos e 

dilaceram com a outra (...). Como sabem que a união é uma força, 

tratam de a destruir, agitando brandões de discórdia. Quem desde 

então, pode afirmar que os que nas reuniões semeiam a 

perturbação e a cizânia não são agentes provocadores, 

interessados na desordem? Sem dúvida alguma, não são espíritas 

verdadeiros, nem bons; jamais farão o bem e podem fazer muito 

mal... (mensagem C-I8). 

 Graças a surdos manejos, que passam despercebidos, espalham a 

dúvida, a desconfiança e a desafeição; sob a aparência de interesse 

hipócrita pela causa, tudo criticam, formam conciIiábulos e corrilhos. 

que posto rompem a harmonia do conjunto... semelhante estado de 

coisas, desagradável em todas as Sociedades, ainda mais o é nas 

associações espíritas, porque, se não ocasiona um rompimento, 

gera uma preocupação incompatível com o recolhimento e a atenção 

(mensagem C-I8) 

 

Conciliábulo: assembleia secreta, de intenções malévolas; concílio de 

heréticos ou cismáticos. 

Corrilho: reunião facciosa, conventículo, assembleia clandestina de 

conspiradores, maquinação, trama.  

 

 Além dos notoriamente malignos, que se insinuam nas reuniões, há 

os que, pelo próprio caráter, levam consigo a perturbação a toda 

parte aonde vão; nunca, portanto, será demasiada toda a 

circunspecção, na admissão de elementos novos. Os mais 

prejudiciais, nesse caso, não são os ignorantes da matéria, nem 

mesmo os que não crêem: a convicção só se adquire com alguma 

experiência e pessoas há que desejam esclarecer-se de boa fé. 

(mensagem C-18) 

 Guardai-vos, principalmente, desses peroradores insípidos, que 

querem sempre dizer a última palavra, e dos que só se comprazem 
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na contradição. Uns e outros fazem perder tempo, sem nenhum 

proveito, nem mesmo para si próprios. Os Espíritos não gostam de 

palavras inúteis. (mensagem C-18) 

 Se mau rumo a reunião tomar, dir-se-á, não terão pessoas sensatas 

e bem intencionadas, a ela presentes, o direito de crítica; deverão 

deixar que o mal passe, sem dizerem palavra, e aprovar tudo em 

silêncio? Sem nenhuma dúvida, esse direito lhes assiste; é mesmo 

um dever que lhes corre. Mas, se boa intenção os anima, eles 

emitirão suas opiniões, guardando todas as conveniências e com 

cordialidade, francamente e não com subterfúgios... (mensagem C-

18). 

 Pode-se, pois, estatuir como princípio que todo aquele que numa 

reunião espírita provoca desordem, ou desunião, ostensiva ou sub- 

repticiamente, por quaisquer meios, é, ou um agente provocador, 

ou, pelo menos, um mau espírita, do qual cumpre que os outros se 

livrem o mais depressa possível... (mensagem C-18). 

 Contra um outro escolho têm que lutar as Sociedades (espíritas) 

pequenas ou grandes (...). Os ocasionadores de perturbação não se 

encontram somente no meio delas mas também no mundo invisível. 

Assim como há Espíritos protetores das associações, das cidades e 

dos povos, Espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo 

modo que a indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, 

aos mais acessíveis, procurando fazê-Ios seus instrumentos e 

gradativamente vão envolvendo os conjuntos, por isso que tanto 

mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos 

que lhe caem sob o jugo. (mensagem C-19) 

 Como o sentimento da caridade é o mais forte antídoto desse 

veneno, o sentimento de caridade é o que eles mais procuram 

abafar. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tomado 

incurável, para remediá-Io, não se deve, sequer, esperar que os 

primeiros sintomas se manifestem; o que se deve cuidar, acima de 

tudo, é de preveni-Io... (mensagem C-19). 

 Enquanto as realizações se apresentam novas, há motivações e 

entusiasmos para realizá-las. Depois, à medida que se fazem 

repetitivas, com as mesmas manifestações, tendem a cansar, 

diminuindo o ardor dos candidatos à operosidade, levando-os à 

saturação, à desistência... (mensagem C-20). 
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 Nesses momentos de cansaço, surgem as tentações do repouso 

exagerado, da acomodação, do tempo excessivo sem a sua 

utilização correta, abrindo-se campo à censura indevida, que 

medra, à larga, em forma de maledicência que espalha azedume e 

reproche, destruindo, qual praga infeliz, as leiras onde a esperança 

semeia o amor e a ternura que deverão enflorescer-se como 

caridade e bênção. Muitas obras do bem não resistem a esse 

período, quando as intenções superiores cedem lugar ao enfado e à 

comodidade, que propiciam a invasão das forças destrutivas e a 

penetração dos .vigilantes adversários da luz... (mensagem C-20). 

 Orientando ou colaborando, em determinadas ocasiões, a realização 

mais importante que se nos pede é o esclarecimento temperado de 

gentileza ou a indicação paciente e clara da verdade no ânimo do 

obreiro (mensagem C-23). 

 Imprescindível, porém, desempenhar-se semelhantes incumbências, 

sem derramar o ácido da queixa e sem azedar o sentimento na 

aversão sistemática (mensagem C-23). 

 Irritar-se alguém no exercício das boas obras é o mesmo que 

rechear o pão com cinzas... (mensagem C-23). 

 Administrar amparando e obedecer efetuando o melhor!... Em tudo, 

compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar e que o 

processo mais justo de reclamar é fazer... 

        Mas, trabalhar e fazer sem tristeza e sem revolta, entendendo que 

        benfeitorias e providências são recursos preciosos para nós  

mesmos (mensagem C-23). 

 Observadores agressivos e rudes são espinheiros magnéticos que 

devemos remover sem alarde (mensagem C-24). 

 Confrades irritadiços, padecendo melindres pessoais infindáveis, são 

os arbustos carcomidos por vermes de feio aspecto (mensagem C-

24). 

 Amigos dedicados ao mexerico e ao sarcasmo são pássaros 

arrasadores que prejudicam a sementeira (mensagem C-24). 

 O espírita cristão é alguém sob regime de fiscalização permanente. 

Daí procedem as múltiplas contradições nas críticas que recebe. 

Habitualmente, a multidão em tomo dele dirá: 

 se é generoso, é perdulário. 

 se economiza, é avarento. 
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 se mantém a disciplina, é ditador 

 se não observa condições e horários, é irresponsável. 

 se usa franqueza, é descaridoso. 

 se contemporiza, é hipócrita. 

 se brinca, é irreverente. 

 se chora, é obsesso. 

 se é comunicativo, é estouvado. 

 se discreto, é orgulhoso (mensagem C-27). 

 Efetivamente, a multidão é nossa família e nada justificaria qualquer 

propósito de vos distanciar dela (mensagem C-27). 

 Com ela e por ela, é que também nos despojaremos das 

imperfeições que nos marcam a vida (mensagem C-27). 

 Agindo assim, conquanto amando-a e abençoando-a, não nos seria 

lícito esquecer que ela própria, um dia, preferiu Barrabás a Jesus, 

em lamentável engano (mensagem C-27) 

 Atentos a isso, onde estiveres e como estiveres, coloca-te acima das 

opiniões humanas, e serve a Jesus servindo à multidão, ofertando à 

seara do bem o que fores e o que tiveres de melhor (mensagem C-

27). 

 

 

COMENTÁRIOS 

 

Inicialmente, devemos considerar que na Terra, mundo de expiações 

e provas, a maioria dos espíritos que aqui habitam se situam em escala 

evolutiva, ainda mediana ou inferior com muitas diferenças entre si, no 

modo de ser. Daí o sentido da advertência de André Luiz (mensagem C-3), 

lembrando-nos que "as pessoas são diferentes e, por isso mesmo, 

guardam maneira própria de agir".  Como proceder, então, tendo em conta 

essa circunstância, para evitar desentendimentos e até conflitos 

antifraternos na seara dos tarefeiros espíritas? Segundo as mensagens 

dos espíritos, o nascedouro de tais desentendimentos não têm origem tão 

somente nas horas desocupadas do tarefeiro, nem na indisciplina da 

língua, mas também no enfado da rotina do trabalho (como veremos 

adiante) e na supervalorização dos detalhes, de parte secundárias e da 

demasiada valorização dos casos fortuitos e aqueles de exceção. É claro 

que na referência acima, ainda não está incluída a problemática dos 
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queixosos inveterados, dos que alimentam ideias preconcebidas de 

oposição sistemática e daqueles vigilantes permanentes das falhas alheias 

ou dados a críticas contumazes aos quais Kardec tanto se refere na 

Revista Espírita, casos esses que analisaremos no momento próprio. 

Emmanuel, na mensagem C-4, recomenda-nos (o grifo é nosso) 

 "fugirmos de contendas em torno de problemas acessórios, mas 

sustentar o conceito criterioso e sereno na preservação dos valores 

essenciais".  

 

E André Luiz, ratificando tal assertiva nos exorta a que: 

 

 "aprendamos a ceder em qualquer problema secundário, para 

sermos fiéis às realidades essenciais" (mensagem C-3). 

 

1) A Síndrome Detalhista 

 

Ora, em qualquer planejamento, por melhor que seja montado, na sua 

execução poderão surgir contratempos ou inconveniências, sejam 

provenientes de falhas humanas ou de natureza circunstancial; entretanto 

corrigíveis ou atenuadas, muito contribuindo, para tanto, a própria 

experiência. Eis porque Allan Kardec nos alerta dizendo que:  

 "nada anda perfeito neste mundo; as melhores coisas têm seus 

inconvenientes; se se houvesse de rejeitar tudo o que esteja isento 

de inconveniência, nada se admitiria; em tudo se faz preciso 

contrapor as vantagens e desvantagens" (Obras Póstumas).          

 

         Não há dúvida de que esses fatos ocorrem geralmente no campo 

das minudências. Supervalorizar aspectos detalhistas, sobretudo 

insistentemente, através de críticas soltas, tantas vezes de maneira 

maledicente, ao invés de fazê-Io construtiva e particularmente ao 

coordenador ou nas reuniões de avaliação, é instalar focos de "mexericos" 

(mensagem C-24) à sementeira do trabalho do bem gerando frequentes 

dissensões. Por isso, o Codificador nos alerta que: 

 "as divergências só podem dar-se nos detalhes e não sobre o fundo" 

(RE out/1860). 
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         Jesus não se isentou das dificuldades nesse sentido. Ele não se 

localizou em tribuna garantida por assessores plenamente identificados 

com os seu princípios; ninguém o viu rodeado de colaboradores 

completos, mas de problemas a resolver. Perante os homens do mundo, 

Ele foi vítima da conspiração de Caifaz, do escarnecimento de Antipas, do 

fingimento de Pilatos; e perante os companheiros sentiu na própria pele a 

dúvida de João Batista, a traição de Judas, o questionamento de Nataniel 

e a desconfiança de Tomé (mensagem C-8). De fato, o Cristo apresentou 

e desenvolveu magnífico trabalho que mudou o curso da História, dando 

primazia às questões altaneiras da vida; nos aspectos secundários ou 

detalhistas não foi bem apreciado, até mesmo criticado. Os escribas, 

fariseus e outros tantos questionaram a lavagem das mãos, o que, aliás, 

tinha seu valor por ser medida de higiene (preconizada por Moisés); 

entretanto, detinham-se eles aferrada e preferentemente a esse aspecto 

superficial, acessório, esquecendo o principal: A LIMPEZA INTERIOR, 

aquilo "que sai do coração".  

 

       Também na casa de Lázaro, Marta se detinha exclusivamente nos 

detalhes dos afazeres da casa, nas providências meramente materiais 

para servir ao Hóspede, enquanto Maria era por ela questionada por ir 

mais além, na busca da "boa parte". Por outro lado, os judeus 

preferentemente aferrados à preocupação do cumprimento das 38 

minuciosas proibições do Sábado, questionavam Jesus por não 

supervalorizar esse complexo detalhista, detendo-se preferencialmente no 

labor da cura moral e material das criaturas e na libertação do julgo 

obsessivo; fê-Io no próprio sábado, apesar da proibição da lei humana em 

conflito com a lei divina da caridade.  

 

        Quando Emmanuel (mensagem C-8) nos diz que "João Batista 

duvidou", alude ele a um fato registrado pelos evangelistas, isto é, a 

circunstância de que os seguidores de João Batista estavam tão 

preponderantemente preocupados com os sinais da purificação, 

reveladores da identificação da personalidade do "Messias", e tanto 

questionaram João a respeito, apesar de este já o haver identificado 

pública e anteriormente como tal (João 1: 27 a 34), que ele duvidou; 

então, enviou uma comitiva (composta de seus discípulos) para perguntar 
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a Jesus, se Ele era realmente o Cristo. Em sua resposta, Jesus não diz: 

"Eu sou". Assim responde Ele à comitiva: 

 "Ide dizer a João Batista que os cegos vêem, os doentes são 

curados, os espíritos imundos são expulsos, o Evangelho é 

anunciado...". Era o mesmo que dizer: olhai as obras, julgai a árvore 

pelos frutos (Gênese cap. XV, item 27). 

.;'" 

2) Descaridade da Língua  

 

Um dos mais sérios fatores de desentendimento na equipe de 

trabalho do bem se prende à descaridade da língua, responsável pela 

censura vazia, por queixas constantes, críticas soltas, muitas vezes 

descabidas, não construtivas, fruto frequentemente da ociosidade, isto é, 

daqueles para os quais sobra tempo par tal. Isso aconteceu, por incrível 

que pareça, no próprio trabalho do Cristianismo nascente, na "Casa do 

Caminho", conforme pode ser lido na mensagem C- 7 ("Campanha da 

Paz"). Embora os apóstolos estivessem empenhados no bem, 

esqueceram-se do "Vigiai" recomendado por Jesus, daí a crítica recíproca 

funcionar à solta. "Levy criticava o rigor de Tiago; Tiago não desculpava a 

tolerância de Levy. Bartolomeu interpretava a benevolência de André como 

sendo dissipação; André considerava Bartolomeu viciado em sovinice."  

 

Precisou que Jesus, após muitas preces de Pedro, aparecesse a eles 

plenamente materializado para adverti-Ios sobre o problema, exortando-os 

à vigilância, à união fraternal e ao respeito que deverão ter uns pelos 

outros, enfatizando que, para haver harmonia, "é forçoso pensar e falar a 

cerca do próximo, como desejamos que o próximo pense e fale sobre nós 

mesmos...". e finaliza dizendo: 

 "Irmãos, por amor aos fracos e aos aflitos, aos deserdados e aos 

tristes da Terra que esperam por nós à luz do Reino de Deus, 

façamos a campanha da paz, começando pela caridade da língua". 

 

3) Observadores Rudes, Agressivos 

 

As divergências não gerariam problemas se os divergentes se 

comportassem com o devido respeito, educação e tolerância, dentro de 

diálogo fraterno e de "maneira pacífica, moderada e comedida" 
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(mensagem C-15).  Daí, não nos esquecermos da impropriedade de 

sermos. "observadores agressivos e rudes" ou "confrades irritadiços, 

padecendo melindres pessoais infindáveis" (mensagem C-24). A propósito, 

é bom lembrar que os agrupamentos espíritas não podem "ser análogos 

às associações propriamente humanas" e quando neles "surgem as 

dissensões e lutas internas, revelando partidarismo e hostilidades, é sinal 

de ausência do Evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso 

de material humano..." (mensagem C-10). Por isso, Emmanuel nos instrui 

dizendo que: 

 "à luz da fraternidade pura, jamais neguemos o concurso da boa 

palavra e da contribuição direta, sempre que oportuna, em beneficio 

do esclarecimento de todos, guardando todavia o cuidado de não 

transigir com os verdadeiros princípios Evangélicos, sem contudo 

ferir os sentimentos das pessoas". E acrescenta:  

 "E se as pessoas perseverarem na incompreensão, cuide cada 

trabalhador de sua tarefa, porque Jesus afirmou que o trigo 

cresceria ao lado do joio em sua seara santa, mas Ele, o Cultivador 

da Verdade Divina, saberia escolher o bom grão na época da ceifa" 

(mensagem C-5). 

 

4) O Antagonismo Sistemático 

 

Há universalidade na conceituação acima, eis que André Luiz nos 

concita a "esclarecer  a base do entendimento fraterno, sim; polemicar, 

não". E acrescenta: "Você pode claramente discordar sem ofender, desde 

que fale apreciando os direitos do opositor" (mensagem C-3).  

 

Os conflitos antifraternos além de serem gerados pela maneira 

agressiva no diálogo, têm seu nascedouro também no hábito de muitos de 

antagonizar sistematicamente. Por isso, alerta-nos André Luiz: 

“Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar 

aversões". (mensagem C-3). 

Na Revista Espírita de julho/l 862 (mensagem C-15), encontramos um 

comentário de Allan Kardec a respeito de uma mensagem recebida na 

Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, assinada pelo Espírito Gérard 

de Codemberg, no qual o Codificador esclarece que a expressão  

"ovelhas sarnentas" ali contida, não se refere:  
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 "as pessoas que de boa fé procuram esclarecer-se quanto às 

dificuldades da ciência ou sobre aquilo que não compreende, por 

uma discussão pacífica, moderada e comedida, mas as que vêm 

com ideia preconcebida de oposição sistemática, que a torto e a 

direito levantam discussões inoportunas, de natureza que perturbam 

os trabalhos..."                                                                                           

 

       Por aí se vê que Allan Kardec estimula o diálogo, porém de maneira 

"pacífica, moderada, comedida", e ratifica a expressão usada pelo Espírito 

comunicante ao referir-se como "ovelhas sarnentas" aqueles que 

constantemente perturbam o bom andamento dos trabalhos com 

"discussões inoportunas" ou pelo hábito de "oposição sistemática".  

 

        Podemos, também, enquadrar no caso,  

 “os que, pelo próprio caráter, levam consigo a perturbação a toda 

parte aonde vão" (LM, item 338). 

 

5) Educação do Espírita: Clima de Respeito, Cordialidade 

 

Pode alguém, entretanto, perguntar se há qualquer coisa que não está 

indo bem, "não terão pessoas sensatas e bem intencionadas o direito de 

crítica; deixarão que o mal passe sem nada dizerem?" Eis a resposta que 

nos dá o Codificador a esse respeito: "Esse direito Ihes assiste; é mesmo 

um dever que lhes corre. Mas se boa intenção os anima, eles emitirão 

suas opiniões, guardando todas as conveniências e com cordialidade, 

francamente e não com subterfúgios (...) formando conciliábulos ou 

corrilhos que presto rompem a harmonia do conjunto" (LM, itens 336 e 

337). Realmente, o correto seria o tarefeiro, no clima acima referido, 

buscar o responsável pelo setor ou valer-se das reuniões grupais ou de 

avaliação e colocar francamente, com argumentos validamente 

doutrinários, sua discordância ou sugestões; neste último caso, entretanto, 

ser o primeiro a se oferecer para prestar a colaboração devida (mensagem 

C-13). Infelizmente, na maioria das vezes, ao invés disso, ocorre o 

contrário: espalha a sua crítica a torto e a direito, não só entre os 

companheiros tarefeiros, mas até algumas vezes entre os próprios 

frequentadores habituais da Instituição, numa feição autêntica de 

maledicência, "espalhando a dúvida, a desconfiança e a desafeição" 
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(mensagem C-18). Por isso, Allan Kardec enfatiza que, "os mais perigosos 

não são os que atacam abertamente, porém os que agem na sombra, os 

que acariciam com uma das mãos e o dilaceram com a outra" (LM item 

336). E na Revista Espírita (novembro/1861) ele nos alerta que "os mais 

perigosos inimigos do Espiritismo são, pois, os que fazem mentir a si 

mesmos, não praticando a lei que proclamam". E prossegue: "seria 

puerilidade criar dissidência pelas nuances de opinião; haveria evidente 

malevolência, esquecimento do primeiro dever do verdadeiro espírita." 

(mensagem C-16). 

 

Por outro lado, devemos ter em conta influência da preponderância do 

material humano, acima do espiritual. Emmanuel nos alerta que "os 

agrupamentos espiritistas necessitam entender que o seu aparelhamento 

não pode ser análogo ao das associações propriamente humanas". E 

prossegue em suas observações: "Em uma entidade doutrinária, quando 

surgem dissensões e lutas internas, revelando partidarismos e 

hostilidades, é sinal de ausência de Evangelho nos corações, 

demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o 

naufrágio das intenções mais generosas". (mensagem C-10). 

 

Quer no Livro dos Médiuns, quer nos variados artigos da Revista 

Espírita, o Codificador demonstrou extrema preocupação pela 

"cordialidade recíproca entre os membros da Sociedade Espírita", pela 

"ausência de sentimento contrário à verdadeira caridade cristã" (LM, item 

341), como também pela homogeneidade de pensamento e de sentimento, 

escrevendo que: 

 "sem homogeneidade, não há união simpática (...), não há relações 

afetuosas; sem união, não há estabilidade; sem estabilidade, não há 

calma; sem calma, não há trabalho sério". E acrescenta: "de onde 

concluímos que a homogeneidade é o princípio vital de toda 

sociedade ou reunião espírita". (mensagem C-15). 

 

6) Conflitos Pessoais do Sentimento 

 

Por outro lado, nos casos de conflitos puramente pessoais, ao invés 

de o tarefeiro acalentar mágoas e ressentimentos, deve procurar a pessoa 

ou pessoas envolvidas (se necessário usar a intercessão auxiliar de 
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terceiros) e recorrer ao diálogo franco, sob o clima de respeito, 

cordialidade e educação, atento ao preceito evangélico: "Confessai-vos 

uns aos outros". O caso tem dimensão mais séria, entretanto, é quando o 

negrume no sentimento se torna sistemático ou se irradia a outros 

companheiros. Não devemos nos esquecer que, embora trabalhando no 

bem, envolvidos em várias tarefas, é "imprescindível, porém, desempenhar 

semelhantes incumbências, sem derramar o ácido da queixa e sem azedar 

o sentimento na aversão sistemática" (mensagem C-23). De modo geral, é 

importante que o tarefeiro se prepare vibratoriamente para o trabalho, 

sobretudo em conjunto. É aconselhável, antes de sair de casa, ler uma 

página evangélica e orar, impregnado-se de vibrações salutares que muito 

o ajudarão a não entrar na faixa de melindres ou de irritabilidade. Eis 

porque André Luiz nos alerta que "confrades irritadiços, padecendo 

melindres pessoais infindáveis, são os arbustos carcomidos por vermes de 

feio aspecto". (mensagem C-24). E Emmanuel confirma dizendo que 

"irritar-se alguém no exercício das obras é o mesmo que rechear o pão 

com cinzas" (mensagem C-23). 

 

7) Rotina dos Acontecimentos 

 

       Colocamos até aqui fatores que são geratrizes de divergências e 

conflitos no labor das tarefas espíritas, tais como: o hábito de antagonizar 

sistematicamente, indisciplina da língua (levando à maledicência), 

supervalorização detalhista, demasiada atenção aos casos fortuitos ou de 

exceção, negrume no sentimento, etc., etc.  

 

       Analisemos, agora, um fator também importante, justamente aquele 

que se refere à "monotonia das repetições" (mensagem C-17), à "rotina 

dos acontecimentos" (mensagem C-20), levando-nos à mera 

automatização, sem pôr preponderantemente o psiquismo, o sentimento, 

naquilo que executamos, isto é, com ardor, conscientização, amor, prazer 

em fazê-Io. Francisco Cândido Xavier disse, certa vez, a um casal que o 

visitou, que atualmente participa das reuniões com o mesmo entusiasmo e 

amor idêntico aos primeiros dias de iniciação espírita. Realmente, a 

mensagem C-20 nos alerta que "nas experiências de elevação, entre 

outros impedimentos que surgem, a rotina dos acontecimentos é teste 
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grave a ser superado". E prossegue nos esclarecendo o Espírito Manoel 

Philomeno de Miranda (o grifo é nosso):  

 "Enquanto as realizações se apresentam novas, há motivações e 

entusiasmo para realizá-Ias. Depois, à medida que se fazem 

repetitivas, com as mesmas manifestações, tendem a cansar, 

diminuindo o ardor dos candidatos à operosidade, levando-os à 

saturação, à desistência (...). Nesses momentos de cansaço, surgem 

as tentativas de repouso exagerado, de acomodação do tempo 

excessivo, sem a utilização correta, abrindo-se campo à censura 

indevida, que medra, à larga, em forma de maledicência que 

espalha azedume e reproche, destruindo, qual praga infeliz, as 

leiras onde a esperança semeia o amor e a ternura que deverão 

enflorescer-se como caridade e bênção. Muitas obras do bem não 

resistem a esse período, quando as intenções superiores cedem 

lugar ao enfado e à comodidade, que propiciam a invasão das forças 

destrutivas e a penetração dos invigilantes adversários da luz...".  

 

       Realmente, é um problema muito sério que ocorre na seara espírita, 

sendo, de fato, a principal causa da inassiduidade do tarefeiro ao trabalho. 

Ninguém falta a uma recreação do mundo a qual ele gosta, seja a ida a 

uma praia distante, a um teatro, ou exibição de um cantor querido, a um 

jogo importante em que seu time esteja participando, a uma festa, etc., 

mesmo que o empreendimento o envolva em sacrifícios como transporte 

de apetrechos, maquiar-se largamente, ir a cabeleireiro, enfrentar filas, 

etc.; a motivação do prazer anestesia qualquer sacrifício. Assim, se não 

houver certa dose de amor, de prazer de servir no labor altruísta, o 

servidor do bem dirige-se à tarefa como que 'se arrastando', sob o enfado 

de uma desmotivação, de uma rotina, fazendo-o como mero cumprimento 

de dever. E as desculpas de suas ausências ao trabalho aparecem a rodo, 

representando, na realidade, meras fugas psicológicas, muitas vezes 

inconscientes. 

 

Alguns companheiros sugerem o recurso de criar recreações para 

motivar os tarefeiros vítimas desta síndrome do enfado. Acontece, porém, 

que isso é complexo e mesmo impossível em certas áreas, como a 

prestação de serviço caritativo, sobretudo no campo espiritual. Ora, a Casa 

Espírita é, acima de tudo, uma escola de educação e um hospital de 
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espíritos e os problemas humanos não são renováveis, são os mesmos de 

sempre e também repetitivos, como observamos em um pronto-socorro 

médico da Terra. Por isso, orienta-nos Manoel Philomeno de Miranda:  

 “Ocorre que não se podem inovar para os mesmos problemas, a 

cada dia, nem modificar a paisagem aflitiva dos necessitados, 

diversificando-lhes os quadros de dor e sombra. Variando na 

aparência, suas causas matrizes são as mesmas, que se enraízam 

no espírito endividado, aturdido ou atrasado, em viagem 

expurgadora..." (mensagem C-20). E mais adiante, ele completa (o 

grifo é nosso): "Numa obra, na qual se movimentam muitas 

necessidades, a recreação é conseguida mediante a renovação 

das tarefas, sem desperdício de tempo, nem demorados encontros 

de conversações destituídas de utilidade, nas quais medram a 

frivolidade, a insensatez, a censura e o despautério. O interesse 

geral concentra-se no bem de todos, ao invés das conveniências de 

alguns, no aprimoramento de cada um com o objetivo de iluminação 

coletiva, ao revés do relacionamento de falhas alheias..." (mensagem 

C-21). 

 

Num mundo como a Terra, em pleno período de expiação e provas, 

habitado ainda por tantos espíritos imperfeitos, é praticamente impossível 

conseguir-se um grupo perfeito (mensagens C-11 e C-17, 2º parágrafo). 

Allan Kardec, embora reconhecendo que as discussões, hostilidades e 

dissensões sejam inevitáveis em toda sociedade humana, alerta- nos de 

que o caso se toma grave "nas reuniões espíritas sérias, nas quais a 

primeira condição é a calma e o recolhimento, impossíveis com 

discussões, que fazem perder tempo e coisas inúteis" (mensagem C-15). 

E acrescenta: "E então que os bons Espíritos se vão, deixando o campo 

livre aos Espíritos perturbadores"  

 

8) Interferência das Sombras 

 

A interferência dos Espíritos trevosos no processo em pauta é bem 

analisado pelo Codificador no item 340 de O Livro dos Médiuns, onde ele 

nos alerta que "os ocasionadores de perturbações não se encontram 

somente no meio deles (encarnados), mas também no mundo invisível”. E 

acrescenta: "Ligam-se, primeiramente, aos mais fracos, mais acessíveis, 
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procurando fazê-Ios seus instrumentos e, gradativamente, vão envolvendo 

o conjunto..." e continua; "se enérgica resistência o não levar ao desânimo, 

a obsessão se tomará mal contagioso, que se manifestará nos médiuns, 

pela perturbação da mediunidade, e nos outros pela hostilidade dos 

sentimentos, pela perversão da harmonia (...) não se deve esperar que o 

mal se haja tomado incurável para remedia-Io; não se deve, sequer, 

esperar que os primeiros sintomas se manifestem; o que se deve cuidar, 

acima de tudo, é de preveni-lo". (mensagem C-19). 

 

Modernamente, temos mensagens que ratificam a advertência do 

Codificador. Eis que o Espírito Marco Prisco nos diz que “você registra 

desencantado, a interferência das trevas nas suas tarefas de luz" 

(mensagem C-1) e Manoel Philomeno de Miranda na mensagem C-2 nos 

adverte que os irmãos infelizes de além-túmulo não só agem sobre suas 

vítimas obsidiadas como também se investem contra aqueles que o 

auxiliam. Ora, quem participa de reunião mediúnica de desobsessão 

testemunha frequentemente o ódio que os obsessores têm da Casa 

Espírita, ameaçando a todo instante de destruí-Ia. Eis porque, mais 

adiante, no corpo da mensagem acima referida, o Espírito Manoel 

Philomeno esclarece que aqueles irmãos que ainda jornadeiam nas 

sombras "atiram-lhes petardos mentais (...) inspiram desânimo; empestam 

a psicosfera de que se nutrem os lidadores da solidariedade". E enfatiza: 

"utilizam-se de pessoas frívolas que lhes servem de instrumentos dóceis, 

despertam sentimentos contraditórios, açulam paixões". E prossegue: 

"tudo fazem por instalar a dúvida, criar áreas de atritos, impondo, quando 

possível, sucessão de acontecimentos desagradáveis; programam 

conversações doentias e telecomandam comentários deprimentes." Aliás, 

quando não vigiamos o sentimento, "a porta do coração", estaremos 

indubitavelmente abertos à influenciação da espiritualidade inferior, pois 

"as trevas estão na impureza do coração" (LM, item 226). Por isso, nos 

alerta o Espírito São Vicente de Paulo que ",se dissensões entre vós se 

produzirem, só por maus Espíritos poderão ser suscitadas." (LM, cap. 

XXXI, mensagem C-22). 

 

9) Caridade e Raciocínio         

        

        Às vezes o dirigente de uma Casa Espírita se vê em situação  
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embaraçosa quando decide que tem que tomar medidas para deter a 

ampliação do problema aqui tratado, a fim de que não chegue a uma 

situação caracterizadamente anormal. A questão é realmente muito 

delicada. Primeiro porque qualquer ação saneadora implica em envolver 

esses ou aquelas pessoas, havendo necessidade, portanto, de o dirigente 

afastar de seu íntimo qualquer sentimento pessoal, fazendo uma avaliação 

justa, impessoal e fraterna, procedendo com devida habilidade. Segundo, 

porque às vezes alguns companheiros tarefeiros não entendem a situação 

anormal a que se está se encaminhando o problema e opinam com o 

tradicional "deixa prá lá", argumentando que todos somos enfermos e 

qualquer ação que os envolveria seria "falta de caridade". A respeito, é 

bom recordar que Allan Kardec colocou no capítulo X, item 21, de O 

Evangelho Segundo o Espiritismo, quando, entre outras coisas, assevera 

que "é preciso apelar para a caridade bem compreendida". E acrescenta: 

"se as imperfeições de uma pessoa podem acarretar prejuízos a terceiros, 

deve-se atender de preferência a maioria ao interesse de um só".  

Realmente, é preciso ponderar se a caridade da tolerância a um não 

implica em descaridade para muitos. Há universalidade nessa colocação 

do Codificador, eis que Emmanuel nos alerta de que "todos pensamos na 

caridade, todos falam em caridade". E prossegue (o grifo é nosso): "A 

caridade, indubitavelmente, é o coração que fala; entretanto, nas 

situações anormais da vida, há que ouvir o raciocínio, a fim de que ela 

seja o que deve ser". 

 

Depois de citar alguns exemplos e tecer considerações várias, 

Emmanuel conclui dizendo que (o grifo é nosso):  

 "o raciocínio, em nome da caridade, não tem, decerto, a 

presunção de violentar consciência alguma, impondo-lhe freio ou 

drásticos que lhe objetivem o aperfeiçoamento compulsório (...), 

surge a autoridade do raciocínio, quando os nossos males saem 

de nós, em prejuízo dos outros." (mensagem C-25, "Caridade e 

Raciocínio"). 

  

10) Papel dos Benfeitores 

 

Muitos companheiros questionam porque os Espíritos Benfeitores 

permitem que tudo isso aqui analisado possa acontecer. 
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Em primeiro lugar, temos a esclarecer que os bons Espíritos sempre 

respeitam o livre-arbítrio, sem o que não progrediríamos. Todos nós, 

indubitavelmente, chegaremos à perfeição, porém o tempo de chegada 

depende do caminho escolhido pelo Espírito, podendo ser uma senda reta, 

mais curta ou uma trilha tortuosa, mais longa. Eis porque Allan Kardec nos 

adverte que: "é preciso não esquecer que a missão dos Espíritos é instruir-

nos e melhorar-nos, mas não substituírem-se ao livre-arbítrio". (Obras 

Póstumas). E o Espírito de Verdade, respondendo à questão 501 (LE) 

formulada pelo Codificador nos esclareceu, a esse respeito, que "se fosse 

dado contar sempre com a ação deles (Espíritos Benfeitores), não 

obraríeis por vós mesmos e o vosso Espírito não progrediria". E 

prossegue: "para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, 

adquirindo-a frequentemente à sua custa; é necessário que exercite suas 

forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande 

sozinha. A ação dos Espíritos que vos querem bem é sempre regulada de 

maneira que vos não tolha o livre-arbítrio, porquanto se não tivésseis 

responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a 

Deus". 

 

       O saudoso tribuno espírita Newton Boechat, em inesquecível palestra, 

lembrou-nos da passagem evangélica em que Jesus, contemplando 

Jerusalém, exclamou: "Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes te quis reunir 

como a galinha reúne os seus pintainhos e tu não o quisestes!" E 

acrescentou: "Jesus quis, Jerusalém não quis e o Mestre respeitou o livre-

arbítrio e Jerusalém seguiu pela estrada evolutiva tortuosa que escolheu". 

Outros exemplos evangélicos de resposta de Jesus ao livre-arbítrio 

encontramos na mensagem C-14. 

 

Allan Kardec (obras Póstumas), referindo-se à organização e 

administração do Movimento Espírita, nos alerta dizendo que "é preciso 

não esquecer que a missão dos Espíritos consiste em nos instruir e nos 

melhorar, porém não em se sobreporem ao nosso livre-arbítrio; eles nos 

sugerem ideias, ajudando-nos com seus conselhos, principalmente no que 

diz respeito às questões morais, porém deixam ao nosso raciocínio o 

encargo da execução das coisas materiais, encargo a que não lhes cabe 

poupar-nos". E finaliza: "Contentem-se os homens em serem assistidos e 

protegidos pelos bons Espíritos; não descarreguem, porém, sobre eles a 



164 
 

responsabilidade que incumbe ao encarnado". Há, de fato, coisas que são 

funções do elemento encarnado, constituindo-lhe experiência e prova. Por 

outro lado, não devemos nos esquecer que, segundo os Espíritos, muitos 

dos companheiros que transitam na seara espírita foram antigos 

antagonistas no passado, em atritos enganosos, em lutas tantas vezes 

nascidas da ambição e prepotência, seja na área política ou religiosa e 

que, volvendo à Espiritualidade em más condições, arrependeram-se 

profundamente, solicitando regressarem ao orbe terráqueo na área do 

Consolador Prometido, para que, junto aos seus antigos opositores, 

sacrificarem-se em favor de inúmeras almas que desviaram e dos antigos 

ideais que traíram. Embora colocados por misericórdia divina, em campo 

de trabalho que tem por pedra fundamental a autêntica vivência 

evangélica, descuidam-se da vigilância e do exercício da humildade e do 

serviço de dedicação caritativa, facultando a eclosão da tendência de 

antagonismo que ainda alberga dentro de si mesmos, o que os faz 

repetirem os atos passados. 

 

Portanto, respeitando o livre-arbítrio e a própria prova inerente aos 

tarefeiros, os bons Espíritos nos ajudam muito, porém não nos isolando da 

luta que nos proporcione o crescimento espiritual. Por isso, Manoel 

Philomeno de Miranda a respeito desse assunto (mensagem C-2) nos diz 

que "os Benfeitores Espirituais interessados na ascensão de seus 

tutelados, veem e identificam as graves teceduras das redes de que se 

utilizam os maus, não ficando inermes, nem os deixando à própria sorte. E 

prossegue esclarecendo ao afirmar que "enquanto sabem que toda aflição 

bem recebida produz conquista de relevo para quem a aceita de bom 

grado, reconhece que a dor defluente da obra do amor propicia maior 

soma de aquisições, impulsionando com facilidade a sublimação dos 

propósitos e a liberação do passado". E finaliza dizendo (o grifo é nosso): 

"esses Mensageiros alertam os que com eles sintonizam; resguardam-nos 

do mal (...); sustentam-lhe a fé (...); dão informações precisas (...); irrigam 

a mente que se turva fértil de ideias elevadas... Não afastam, porém, os 

problemas nem as lutas, por saberem que, através de tais, melhormente 

se purificam e elevam..." 

         

       Por outra parte, a não interferência direta dos Bons Espíritos na 

maneira como nós encarnados gostaríamos que fosse tem o objetivo de 
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promover a separação do joio do trigo, conforme nos informa a 

comunicação do Espírito São Vicente de Paulo (LM, cap. XXXI, item XXVI) 

quando nos esclarece que "pode dar-se que os bons Espíritos permitam 

essas lutas, para facultarem assim aos bons, como aos maus sentimentos, 

ensejo de se revelarem, a fim de superar-se o trigo do joio". E acrescenta: 

"Eles, porém, estarão sempre ao lado onde houver mais humildade e 

verdadeira caridade" (mensagem C-22). Há universalidade nessa 

conceituação, eis que a mesma instrução é encontrada na mensagem C-5, 

de Emmanuel e na C-16, onde Allan Kardec, referindo-se às dissidências 

nos esclarece que "são provas para a vossa fé e para o vosso julgamento; 

muitas vezes são meios permitidos por Deus e pelos bons Espíritos para 

dar a medida da sinceridade e dar a conhecer aqueles com os quais 

realmente se pode contar, caso necessário, e que assim evitamos colocar 

na vanguarda; são pequenas pedras semeadas em vosso caminho, a fim 

de vos habituar a ver em que vos apoiais". 

 

11) Como Proceder o Tarefeiro?    

 

Em primeiro lugar: VIGILÂNCIA E HABITO DA ORAÇAO. 

 

Segundo São Vicente de Paulo (mensagem C-22), "o espírito da 

discórdia e da dissensão, desde todos os tempos, vem brandindo o seu 

facho sobre os humanos...". E alerta-nos nos seguintes termos: "Espíritas! 

Bem pode ele, portanto penetrar em vossas assembleias e, não duvideis, 

procurará semear entre vós a desafeição". Por isso, aquele Benfeitor 

recomenda vigilância, sobretudo na área do sentimento, do coração: 

"Estai, pois, em guarda e vigiai incessantemente a porta do vosso coração, 

como a das vossas reuniões para que o inimigo não a penetre". E, logo a 

seguir, acrescenta: "sempre de vós dependerá impedir-lhe acesso em 

vossas almas". Não nos deixa de alertar, sobretudo, quanto à interferência 

obsessiva, eis que, mais adiante, naquela mensagem, nos esclarece que 

"se dissensões entre vós se produzirem, só por maus Espíritos poderão 

ser suscitadas'. Esclarece, porém, que a nossa maior defesa será sermos 

pacientes, dignos, conciliadores e educados, acrescentando que o espírito 

da discórdia e dissensão, entretanto, "impotente porém, será contra os que 

tentam a animá-Ios o sentimento da verdadeira caridade". 
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Na realidade, esses problemas ainda nos acompanharão na Terra por 

algum tempo, eis que não se pode satisfazer a todos, como nos ilustram 

as mensagens C-12 e C-27 e o LM, item 335. Por isso, quando as críticas 

descabidas de terceiros surgirem na seara do bem, o importante é que nos 

encontrem com a consciência tranquila do dever retamente cumprido. 

Afinal de contas, de Deus recebemos a tarefa do bem e não dos homens. 

(final da mensagem C-12). 

 

O fundamental nisso tudo, quando a problemática for detectada, é 

evitar que cresça e se alastre, devendo ser combatida quando ainda em 

pequena dimensão. E a principal arma de combate é MAIS TRABALHO E 

ESTUDO. Allan Kardec confessa que a Sociedade Parisiense de Estudos 

Espíritas, por ele administrada, teve "paixões mesquinhas a agitarem ao 

seu redor", mas que ele, entretanto, respondeu "ocupando-se de seus 

estudos", "perseguindo seus objetivos, sem se misturar com nenhuma 

intriga, sem atirar pedras em ninguém, sem mesmo recolher as que lhe 

atiraram..." (mensagem C-17). 

 

Por outro lado, Emmanuel nos alerta categoricamente na mensagem 

C-9: "Se tens a consciência tranquila do próprio dever, guardas em ti 

mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te 

emaranhes nas explicações infindáveis". E acrescenta (o grifo é nosso): 

"Acusado de malfeitor, responde fazendo o bem’’. 

"Por todas as culpas imagináveis em que te cataloguem o nome, ofereça 

por resposta a prestação de serviço". 

 

E, em outra mensagem, esse mesmo Benfeitor Espiritual recomenda 

que, nas ocasiões em que formos envolvidos por muitas pressões e 

dificuldades, agir da forma abaixo (o grifo é nosso): 

 

 "Hora de mais luta é também hora de mais trabalho, para que a paz 

se estabeleça". (mensagem C-6). 

 

Para melhormente ratificar nossa colocação a respeito, finalizamos 

esses comentários com a transcrição da mensagem constante da  obra 

"MAIS LUZ"., Francisco Cândido Xavier, Espírito Batuira, cap. 70.   

 



167 
 

SE TRABALHARMOS.... 

 

É verdade que as dissensões são ainda grandes no campo de 

atividade que nos foi concedido lavrar, mas se trabalharmos pela 

harmonia, a harmonia nos assegurará mais amplo rendimento na Seara do 

Bem. 

É verdade que a incompreensão ainda nos afronta as melhores 

esperanças nas obras em andamento, nos vários setores do Cristianismo 

Redivivo, entretanto, se trabalharmos a aceitação das realidades do 

Espírito nos facilitará as tarefas de ordem geral, a fim de que todos nos 

irmanemos para o êxito desejado, na desincumbência dos compromissos 

assumidos. 

É verdade que lutas e deserções se observam, aqui e além, 

dificultando-nos a movimentação em serviço na lavoura da Luz, todavia, se 

trabalharmos é possível sanar todas as falhas e claros abertos nas fileiras 

da nossa legião de fraternidade em Jesus para que as promessas dele – o 

Senhor – se cumpram devidamente. 

É verdade que problemas e desafios nos visitam em todas as 

direções, no entanto, se trabalharmos obstáculos e crises serão afastados, 

em definitivo, através de soluções generosas e justas, para que os 

programas do Mais Alto se realizem no levantamento da Terra Melhor do 

futuro. 

Esta é a verdade: não nos é lícito negar a existência de faltas, 

conflitos, fraquezas, negações, tentações, omissões, empeços e provas na 

área bendita de ação em que a Doutrina Espírita foi trazida, a operar, 

cooperando com Jesus na edificação do porvir... Nada disso podemos 

realmente desconhecer... Mas se trabalharmos – se nos dispuser-mos a 

trabalhar servindo sempre, com esquecimento de nós mesmos – todo ódio 

se converterá em amor, todo sofrimento se transubstanciará em alegria, 

toda lágrima se fará, bênção, toda aflição se erigirá por ensinamento e 

toda sombra se transformará em luz para sempre. 

 

Comentários de: MIGUEL TAVARES DE GOUVEIA  
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A TAREFA  

DA MEDIUNIDADE  
 

1 - MENSAGENS 
SELECIONADAS SOBRE 
MEDIUNIDADE 

  

2 - CONCEITOS EM 
DESTAQUE EXTRAÍDOS  

DAS PÁGINAS MEDIÚNICAS                           
                                   

                                     

                                      BLOCO D 
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MENSAGEM  D-1 Dos Médiuns (Obra “O Livro dos Médiuns”,  trecho do 

item 162, Allan Kardec)  

 

(...) Os seres invisíveis, que revelam sua presença por efeitos sensíveis, 

são, em geral, Espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados 

pelo ascendente moral. A aquisição deste ascendente é o que se deve 

procurar. 

       Para alcançá-lo, preciso é que o indivíduo passe do estado de 

médium natural ao de médium voluntário. Produz-se,então, efeito 

análogo ao que se observa no sonambulismo. Como se sabe, o 

sonambulismo natural cessa geralmente,quando substituído pelo 

sonambulismo magnético. Não se suprime a faculdade, que tem a alma, 

de emancipar-se; dá-se-lhe outra diretriz. O mesmo acontece com a 

faculdade mediúnica. Para isso, em vez de pôr óbices ao fenômeno, coisa 

que raramente se consegue e que nem sempre deixa de ser perigosa, o 

que se tem de fazer é concitar o médium a produzi-los à sua vontade, 

impondo-se ao Espírito. Por esse meio, chega o médium a sobrepujá-lo e, 

de um dominador às vezes tirânico, faz um ser submisso e,não raro, dócil. 

(...) 

 

MENSAGEM  D-2  Detenção de Circuitos e Condução de Correntes 

(Obra “Mecanismos da Mediunidade”, trecho cap. 7, Espírito André Luiz)       

 

DETENÇÃO DE CIRCUITOS — Cabe considerar que as analogias de  

circuitos apresentadas aqui são confrontos portadores de justas limitações,  

porquanto, na realidade, nada existe na circulação da água que 

corresponda ao efeito magnético da corrente elétrica, como nada existe na 

corrente elétrica que possa equivaler ao efeito espiritual do circuito 

mediúnico.  

       Recorremos às comparações em foco apenas para lembrar aos 

nossos companheiros de estudo a imagem de “correntes circulantes”, 

recordando, ainda, que a corrente líquida, comumente vagarosa, a 

corrente elétrica muito rápida e a corrente mental ultrarrápida podem ser 

adaptadas, controladas, aproveitadas ou conduzidas, não podendo, 

entretanto, suportar indefinida armazenagem ou detenção, sob pena de 

provocarem o aparecimento de charcos, explosões e rupturas, 

respectivamente.  
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CONDUÇÃO DAS CORRENTES — Na distribuição prestante das águas,  

no circuito hidráulico, são necessários reservatórios e canais, represas e  

comportas, em edificações adequadas.  

       Na aplicação da corrente elétrica, em circuitos correspondentes, não  

podemos prescindir, como na administração da força eletromotriz, de  

alternadores inteligentemente estruturados, para a dosagem de correntes 

e voltagens diversas, com a produção de variadas utilidades. E no 

aproveitamento da corrente mental, no circuito mediúnico, são  

necessários instrumentos receptores capazes de atender às exigências da  

emissão, para qualquer serviço de essência elevada, compreendendo-se,  

desse modo, que a corrente líquida, a corrente elétrica e a corrente mental 

dependem nos seus efeitos, da condução que se lhes imprima. 

 

MENSAGEM  D-3  O Médium Pode Interromper a Tarefa Mediúnica? 

(Obra “Diretrizes de Segurança”, item 26, Divaldo P. Franco) 

 

Se o médium interrompe sua tarefa mediúnica, pode isto lhe causar 

danos? Por quê? 

 

Divaldo - O êxito de qualquer atividade depende do exercício da aptidão 

de que se é objeto. A mediunidade, segundo Allan Kardec, “é uma certa 

predisposição orgânica” (O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. 24, 

item 12) de que as pessoas são investidas. A faculdade mediúnica é do 

espírito. A mediunidade é-lhe uma resposta celular do organismo. 

Apresenta-se como sendo uma aptidão. Se a prática não é 

convenientemente educada, canalizada para a finalidade a que se destina, 

os resultados não são, naturalmente, os desejados. A pessoa, não 

conduzindo corretamente as suas forças mediúnicas, não logra os 

objetivos que persegue. Abandonando a tarefa a meio termo, é natural que 

a mesma lhe traga os efeitos que são consequentes do desprezo a que 

está relegada. Qualquer instrumento ao abandono é vítima da ferrugem ou 

do desajuste. Emmanuel, através da abençoada mediunidade de Chico 

Xavier, afirmou com lógica: 

 

 “Quanto mais trabalha a enxada, mais a lâmina se aprimora. A 

enxada relegada ao abandono vai carcomida pela ferrugem.” 
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       Quando educamos a mediunidade, ampliando a nossa percepção 

parafísica, desatrelamos faculdades que jaziam embrionárias. 

       Se, de um momento para outro, mudamos a direção que seria de 

esperar-se, é óbvio que a mediunidade não desaparece e o intercâmbio 

que se dá muda de condutor. O indivíduo continua médium, mas já que ele 

não dirige a faculdade para as finalidades nobres, vai conduzido pelas 

entidades invigilantes, no rumo do desequilíbrio. 

       Daí dizer-se, em linguagem popular, que a mediunidade abandonada 

traz muitos danos àquele que dela é portador. Isso ocorre porque o 

indivíduo muda de mãos. Enquanto está no exercício correto de suas 

funções, encontra-se sob o amparo de entidades responsáveis. Na hora 

que inclina a mente e o comportamento para outras atividades, transfere-

se de sintonia, e aqueles com os quais vai manter o contato psíquico são, 

invariavelmente, de teor vibratório inferior, produzindo-lhe danos. 

       Também seria o caso de perguntarmos ao pianista o que acontece 

com aquele que deixa de exercitar a arte a que se dedica no campo da 

música. Ele dirá que perde o controle motor, que as articulações perderam 

a flexibilidade, a concentração desapareceu e ele vai, naturalmente, 

prejudicado por uma série de temores que o assaltam, impedindo-lhe o 

sucesso. A mediunidade é um compromisso para toda “a vida” e não 

apenas para toda a reencarnação.  Porque, abandonando os despojos 

materiais, o médium prossegue exercitando a sua percepção parafísica em 

estágios mais avançados e procurando chegar às faixas superiores da 

Vida. 

 

MENSAGEM  D-4 O Médium Pode Trocar a Tarefa Mediúnica por Outra 

Atividade? (Obra “Diretrizes de Segurança”, item 25, Divaldo P. Franco) 

 

 O médium pode trocar a tarefa mediúnica por outra atividade doutrinária? 

 

Divaldo - A tarefa mediúnica estará presente na vida do instrumento, onde 

quer que ele se localize. É óbvio que a tarefa mediúnica foi por ele elegida 

e não seria lícito que a abandonasse a meio do caminho, num mecanismo 

de fuga à responsabilidade, para a realização de outra que, certamente, 

não levará adiante, O indivíduo, por exercer a mediunidade, pode e deve 

assumir outras tarefas que dizem respeito ao labor da Casa Espírita, 

mesmo porque a mediunidade não irá tomar-lhe o tempo integral, de modo 
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que o impeça de vivenciar a programática da Doutrina Espírita em outros 

níveis. 

       Neste momento, eu vejo aqui um médium desencarnado, que viveu 

em Belo Horizonte. Era militar e se chama Henrique Kemper Borges. 

Entregou-se à mediunidade, trabalhando por longos anos a fio, sem que 

isso lhe perturbasse o labor da vida militar, social e doutrinária abraçado, 

porque a educação da mediunidade, diz ele, 

 

 “faz parte do Evangelho de Jesus e, à luz da Codificação Espírita, é 

uma diretriz de equilíbrio no culto do dever que o espírito encarnado 

assume, para liberar-se do passado comprometido com aqueles a 

quem prejudicou e que ainda se encontram na erraticidade inferior, 

necessitando de sua ajuda e de seu apoio. Qualquer motivo que 

objetive desviá-lo da tarefa abraçada é mecanismo de fuga para 

acumpliciamento com a ociosidade.” 

 

MENSAGEM  D-5  Caridade Difícil (Obra “Messe de Amor”, cap. 6, 

Espírito Joanna de Ângelis)    

 

       Distendes o agasalho e envolves o corpo entanguido, derramando 

sobre o coração a linfa da tranquilidade decorrente da caridade ao nu.  

       Ofereces o pão generoso e a água fria e experimentas o júbilo interior 

que nasce na fonte sublime da caridade ao esfaimado e ao sedento.  

       Favoreces com a cédula-moeda e participas da emoção que flui da 

caridade ao necessitado. 

       Partilhas a piedade e harmonizas a consciência ante a caridade para 

com o aflito moral.  

       Doas o medicamento e renovas-te ante a bênção praticada pela 

caridade ao enfermo.  

       Ensejas o teto, gentil, favorecendo a alma com a paz cantante que se 

deriva da caridade dirigida ao desabrigado.  

       Desculpas a ofensa, propiciando calor de fé ao espírito ferido ante a 

caridade do olvido ao mal que surge no coração dos maus e dos 

enganados.  

       E crês que conjugas o verbo amar, vivendo o verbete caridade nas 

diversas modalidades enunciadas pela mensagem evangélica.  

       Todavia, ainda podes mais fazer.  
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       Se desejas integração real no espírito cristão da caridade, vai mais 

além.  

       Há outros Espíritos em torno de ti que aguardam mãos invisíveis 

capazes de os socorrer.  

       Possivelmente não os conheces, não os vês, não os ouves, não são 

do teu círculo ... Mas não os ignoras. 

       Conhecê-los-ás , através da Revolução Espírita que te falou deles, os 

atormentados de além-túmulo, nossos irmãos desencarnados sofredores.  

       Há os que se converteram desde ontem em verdugos e seguem os 

teus passos afligindo-te; alguns dormem, hipnotizados; outros 

desconhecem o país onde se encontram; muitos se detêm nas 

tormentosas evocações do passado; vários se agregam, e experimentam a 

angústia do magote em que se reúnem; diversos choram esfaimados, 

sedentos, desabrigados, friorentos, enfermos ...  

São náufragos da vida física que a morte recolheu.  

       Todos eles precisam de nós ...  

       Desde que conheces e possuis a centelha espiritista que persiste 

ardendo em tua alma, ora por eles, ama-os, pensa neles com vibração 

mental positiva de auxílio e, quando surja ocasião, nas células cristãs em 

que militas, ao longo do caminho carnal, "recebe-os", favorecendo-os com  

a palavra evangélico-medicamentosa que os anime, console, desperte, 

encaminhe e cure ...  

Oferece as tuas antenas psíquicas e deixa-os "incorporar" pela 

mediunidade que portas, a fim de que sejam aquinhoados pela caridade do 

teu esforço.  

Sofrê-los-ás quando te dedicares a socorrê-Ios.  

       Participarás intimamente das suas agonias e aflições.  

       Nem sempre se desprenderão de ti imediatamente.  

       Demorar-se-ão, alguns, ao teu lado, aguardando, e os sentirás ...  

       Sofrerás conflitos íntimos e silenciosos sob a ação deles ...  

       Não os temas, porém.  

       Não te rebeles.  

       Entrega-os ao Médium Divino, considerando que eles necessitam de 

quem os ame, na Terra, e da Terra os ajude.  

      Medita quanto à alegria que experimentarias se, no lugar deles, 

encontrasses alguém que oferecesse o vaso físiopsíquico para tua 

libertação, e faze, então, o que gostarias que fizessem por ti, exercitando-
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te, desde hoje, na prática dessa caridade difícil e algo ignorada, que os  

olhos do mundo não veem nem a gratidão dos amigos recompensa com o  

suborno do reconhecimento precipitado ou da bajulação dispensável, na 

certeza de que Jesus, que nos ama desde há milênios até hoje, não se 

cansa de alongar Sua inefável misericórdia e Seu amor até o abismo de 

inferioridade em que nos detemos ...  

 

MENSAGEM D-6 Ausência de Trabalho (Obra “Mediunidade e 

Evolução”, trecho do cap. 13, Escolhos da Mediunidade, Martins Peralva )   

 

       A ausência de trabalho é, realmente, um grave escolho da 

mediunidade, isto porque a ferramenta mediúnica exige utilização 

constante, ação contínua, não somente pela necessidade de 

aprimoramento das antenas psíquicas, como também pelo imperativo da 

conquista do sentimento do amor.  

       O trabalho assegura assistência espiritual superior, protege o médium 

contra o assédio e o domínio de entidades menos felizes, constrói 

preciosas amizades nos planos físico e subjetivo.  

       Harmonia fluídica, amor e confiança, destreza psíquica e apuro 

vibracional representam o somatório da atividade mediúnica exercida na 

disciplina do trabalho.   

 

MENSAGEM  D-7 Considerando a Parábola do Bom Samaritano (Obra 

“Espírito e Vida”, cap. 32 Espírito Joanna de Ângelis ) 

 

 “Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, 

nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho (O  Evangelho 

Segundo o Espiritismo, cap. 15 – item 3)  

  

       Conta Lucas, no versículo 25 e seguintes, do capítulo 10, do 

Evangelho, que interrogado o Mestre por um doutor pusilâmine que o 

tentava, a respeito da herança celeste, narrou-lhe o Senhor, após inquiri-lo 

sobre a Lei, a parábola do bom samaritano, a fim de informar-lhe, na 

aplicação do amor, quem seria o próximo.  

       Sintetizemos a narrativa: “Assaltado por malfeitores, um pobre homem 

foi deixado à margem da estrada que descia de Jerusalém a Jericó. 

Casualmente passou pela mesma via um doutor, e depois um levita que, 
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embora o vissem, seguiram indiferentes. Um samaritano, porém, por ali 

passando e o vendo, tomou-se de piedade e o assistiu carinhosamente, 

conduzindo-o na sua alimária até uma hospedaria onde o deixou cercado 

de cuidados, dispondo-se a resgatar quaisquer compromissos excessivos, 

quando por ali passasse de retorno”. E ante o assombro do interlocutor O 

Mestre indagou-lhe, quem seria o próximo do homem sofrido, ao que este 

respondeu: “O que usou de misericórdia para com ele”. Disse, então, 

Jesus: “Vai, e faze da mesma maneira”.  

       Considerando as nobres sessões de socorro mediúnico aos  

desencarnados em sofrimento, hoje realizadas pelos adeptos da Doutrina  

Cristã, recorramos ao ensino de Jesus, na excelente parábola.  

       O recinto das experiências medianímicas pode ser comparado à  

hospedagem acolhedora e gentil; o homem caído na orla do caminho,  

consideremo-lo o espírito tombado nos próprios enganos; o médium 

doutrinador  assemelhemo-lo ao encarregado da estalagem; os médiuns  

recalcitrantes examinemo-los como o doutor indiferente e o levita sem 

piedade; o médium obediente ao mandato do serviço socorrista tenhamo-

lo como o bom samaritano e a via entre Jerusalém e Jericó 

convencionemos a estrada dos deveres fraternos por onde todos 

transitamos. Ainda poderíamos considerar o bálsamo e o unguento postos 

nas feridas do assaltado como sendo as orações do círculo de corações 

devotados à tarefa mediúnica; as moedas pagas ao hospedeiro 

simbolizemo-las como as renúncias e dificuldades, lutas e testemunhos 

solicitados aos membros da reunião e o doutor da lei, zombeteiro e frio, 

representemos como sendo os companheiros conhecedores da vida 

imortal, notificados das surpresas além-do-túmulo, indiferentes, entretanto, 

às tarefas sacrificiais do auxílio fraterno. ... 

       Se abrasado pela mensagem espírita, militas na mediunidade, em  

qualquer das suas múltiplas manifestações, ou fazes parte de algum 

círculo de socorro espiritual, unge-te de bondade e dá a tua quota de 

esforço aos falidos na via da Imortalidade.  

       Não lhes imponhas verbosidades estrondosas nem debatas, 

apaixonado, convicções...  

       Fala-lhes do novo Amanhã e medica-os agora, socorrendo-os com  

bondade e abnegação.   

       Sê, em qualquer função que desempenhes na tarefa espírita de  

assistência mediúnica, o “bom samaritano”, considerando todo e qualquer  
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espírito que chegue ao núcleo de trabalho, não como o adversário de 

ontem, o obsessor de hoje ou o sempre inimigo, mas como o teu próximo a 

quem deves ajudar, assim como Jesus, redivivo na Mensagem Espírita, 

continua ajudando-te carinhoso e anônimo.   

 

MENSAGEM  D-8 Equipe Mediúnica (Obra “Seara dos Médiuns”, cap. 58 

Espírito Emmanuel) 

 

Reunião pública de 12/8/1960 

Questão nº 331 

 

       No  conjunto  orquestral,  cada  instrumento  deve  ajustarse  à  

melodia,  não  obstante a maneira particularista com que se externe. 

       Também  na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se 

 com a tarefa, embora vibre em diversa expressão.   

       Não  podes  pensar  com  a  cabeça  dos  outros;  todavia,  no círculo  

medianímico,  qual  acontece  em  qualquer  obra  de  grupo,  é  

indispensável  te harmonizes com as ações a fazer .  

       Observa, assim, a onda em que te situas.  

       Se dizes de ti para contigo: “Confio no médium”, robusteces o 

contingente de forças  para  a  realização  do  melhor;  contudo,  se  

adicionas:  “mas  duvido  da  sinceridade da assistência que o cerca”, 

fazes imediatamente o contrário.   

   Se  refletes:  “quero  ouvir  o companheiro que ensina”,  estendes  auxílio 

valioso ao amigo que se utiliza da palavra na pregação; entretanto, se 

acrescentas: “mas o orador fala em excesso”, entras logo a enfraquecêlo.  

   Se afirmas intimamente: “a reunião é para mim um grande conforto”, 

crias seguro  apoio  à  produção  de  valores  edificantes;  no  entanto,  se  

aditas:  “mas  o trabalho é demorado e  enfadonho”,  passas,  de  repente,  

a  suprimirlhe  os  efeitos  benéficos.  

       Quem aprova e critica, ajuda e desajuda.   

       Nenhuma  construção,  porém,  se  levanta  a  golpes  de  marchas  e  

contramarchas. Ao revés  disso, reclama  determinação  e  disciplina,  

perseverança  e  objetivo.  

       A reunião mediúnica é também assim.  Se  queres  cooperar,  dentro  

dela, a fim  de  que  produza frutos  de  ordem  e elevação, consolo e 

ensinamento, repara, acima de tudo, a onda em que te colocas.   
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MENSAGEM  D-9  Falta Estudo (Obra “Mediunidade e Evolução”, trecho 

do cap.13, Escolhos da Mediunidade, Martins Peralva)   

 

       A falta de estudo, evangélico e doutrinário, constitui sério escolho na 

prática mediúnica. 

       O médium deve ler, estudar, refletir, assimilar e viver, quanto lhe seja 

possível, as edificantes lições do Evangelho e do Espiritismo, a fim de que 

possa oferecer aos Espíritos comunicantes os elementos necessários a 

uma proveitosa comunicação. 

       O médium estudioso, além disso, é instrumento dócil, maleável, 

acessível. Tem, sempre, uma boa roupagem para vestir as ideias a ele 

transmitidas. 

       O que não estuda, nem se renova, cria dificuldades à transmissão da 

mensagem, favorecendo a desconexão. 

 

MENSAGEM  D-10 Trabalho Isolado (Obra “Mediunidade e Evolução”, 

trecho do cap. 13, Escolhos da Mediunidade Martins Peralva)   

 

       É desaconselhável o desempenho mediúnico isolado. Em reuniões 

domiciliares ou em recintos estranhos ao Centro Espírita. 

       Tarefas mediúnicas em residências oferecem perigo, podendo gerar 

processos obsessivos em seus moradores. 

       Nos lares, recomenda-se, apenas, o Culto do Evangelho no Lar, com 

leituras, comentários e preces em favor de seus componentes e de 

pessoas alheias ao círculo familiar. 

 

MENSAGEM  D-11 É Natural que... (Obra “O Consolador”, questão 398, 

Espírito Emmanuel) 

 

   É natural que, em plenas reuniões de estudo, os médiuns se deixem 

influenciar por entidades perturbadoras que costumam quebrar o ritmo de 

proveitosos e sinceros trabalhos de educação?  

        

        Tal interferência não é natural e deve ser muito estranhável para 

todos os estudiosos de boa-vontade.  
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       Se o médium que se entregou à atuação nociva é insciente dos seus 

deveres à luz dos ensinamentos doutrinários, trata-se de um obsidiado que 

requer o máximo de contribuição fraterna; mas, se o acontecimento se 

verifica através de companheiro portador do conhecimento exato de suas 

obrigações, no círculo de atividades da Doutrina, é justo responsabilizá-lo 

pela perturbação, porque o fato, então, será oriundo da sua invigilância e 

imprevidência, em relação aos deveres sagrados que competem a cada 

um de nós, no esforço do bem e da verdade.  

 

MENSAGEM  D-12 Por que razão... (Obra “O Consolador”, questão 397, 

Espírito Emmanuel) 

 

   Por que razão alguns médiuns parecem sofrer com os fenômenos da 

incorporação, enquanto outros manifestam o mesmo fenômeno, 

naturalmente?  

 

       Nas expressões de mediunismo existem características inerentes a 

cada intermediário entre os homens e os desencarnados; entretanto, a 

falta de naturalidade do aparelho mediúnico, no instante de exercer suas 

faculdades, é quase sempre resultante da falta de educação psíquica. 

 

MENSAGEM  D-13 Endeusamento de Médiuns (Obra “Mediunidade e 

Evolução”, , trecho do cap. 13, Escolhos da Mediunidade, Martins Peralva)   

 

       O endeusamento de médiuns é, sem dúvida, um dos mais funestos 

escolhos da mediunidade, o que maiores prejuízos causa ao médium, 

atingindo-o, duramente, a curto, médio ou longo prazo. 

       O espírita esclarecido é cauteloso nas referências ao companheiro da 

mediunidade, quando a boa palavra se faz necessária, em forma de 

estímulo e amparo.  

       Mais do que todos os escolhos, o endeusamento é o ópio dos 

médiuns, podendo fazê-los resvalar, inapelavelmente nos desfiladeiros da 

vaidade, da presunção, do orgulho. 
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MENSAGEM  D-14 O Dirigente (Obra “Obsessão, Desobsessão”, Suely 

Caldas Schubert , 3ª parte, item 5) 

 

  “Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os Espíritos 

está na razão da sua superioridade moral.” (O Livro dos Médiuns, Allan 

Kardec, item 254, 5ª questão.) 

 

       O dirigente da reunião é aquele que preside os trabalhos, 

encaminhando todo o seu desenrolar. É o responsável, no plano terrestre, 

pela reunião.  

       A figura daquele que dirige é de muita importância para todo o grupo. 

Deve ser uma pessoa que conheça profundamente a Doutrina Espírita e, 

mais que isto, que viva os seus postulados, obtendo assim a autoridade 

moral imprescindível aos labores dessa ordem. Esta autoridade é fator 

primacial, pois uma reunião dirigida por quem não a possui será, 

evidentemente, ambiente propício aos Espíritos perturbadores. Diz-nos 

Kardec que a verdadeira superioridade é a moral e é esta que os Espíritos 

realmente respeitam. É ela que irá infundir nos integrantes da equipe a 

certeza de uma direção segura e equilibrada.  

       O dirigente precisa ser, pois, alguém em quem o grupo confie, uma 

pessoa que represente para os encarnados a diretriz espiritual, aquela que 

na realidade sustenta e orienta tudo o que ocorre. Ele é o representante da 

direção existente na Espiritualidade, o polo catalisador da confiança e da 

boa-vontade de todos.  

       Ao dirigente cabe ainda a tarefa de conscientizar a equipe quanto à 

necessidade do seu entrosamento com o Centro Espírita onde trabalha, 

para que o grupo não fique apartado das atividades da Casa. É de bom 

alvitre que a equipe seja integrada ao Centro onde funciona. Os grupos 

mediúnicos que funcionam completamente isolados da instituição em que 

se localizam, acabam por tornar-se departamentos estanques ou outros 

Centros, com diretrizes e métodos diferentes, o que gera problemas e 

desentendimentos. Por isto, compete ao dirigente zelar por que as normas 

da instituição, onde se localizam, sejam respeitadas, possibilitando maior 

entrosamento entre todos.  

       O dirigente deve preparar um companheiro para auxiliá-lo e substituí-

lo em seus impedimentos.  

       Algumas das qualidades indispensáveis ao dirigente: autoridade 
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fundamentada no exemplo; conhecimento do Espiritismo; fé; facilidade de 

se expressar; amor à tarefa e ao próximo; hábito de estudo e oração; 

delicadeza, calma, firmeza; precisão.  

 

MENSAGEM  D-15 O Médium e o Dirigente (Obra “Diversidade dos 

Carismas”, cap. I, parte do item 8, Hermínio C. Miranda) 

       

       Que os médiuns são pessoas de sensibilidade mais aguçada, 

sabemos todos. Ou não seriam médiuns. E, por isso mesmo, mais 

sensíveis também à crítica, especialmente quando injusta, grosseira ou 

mal formulada. É imperioso, contudo, distinguir entre sensibilidade e 

melindre. O médium responsável e interessado em dar o melhor de si 

mesmo à tarefa que abraçou não apenas aceita a crítica construtiva e leal, 

como a procura, desejoso de aperfeiçoar seu desempenho mediúnico. 

Melindres ficam com os que não admitem a menor observação, a não ser 

o elogio, o endeusamento, como se fossem infalíveis instrumentos dos 

mais elevados manifestantes. Vai uma diferença muito grande entre a 

análise crítica construtiva do trabalho realizado e a implicância, a 

intolerância, a estreiteza de vistas e até o ciúme.  

       O dirigente equilibrado, sensato, experiente e seguro dos aspectos  

teóricos e práticos da mediunidade saberá sempre distinguir com clareza  

entre o médium que está necessitando de reparos e pequenas ou grandes  

correções, daquele que ouve, em atitude de aparente humildade, mas não  

aceita qualquer reparo, por achar-se envolvido em uma atmosfera de 

autosuficiência e infalibilidade que lhe será fatal, mais cedo ou mais tarde.  

      É extremamente delicada a posição do dirigente responsável, nesse 

terreno. Tem ele de exercer toda sua atenção e bom senso tanto para 

evitar que se perca ou se iniba um médium que, a despeito de pequenos 

(ou maiores) equívocos, tem condições de tornar-se eficiente trabalhador,e 

para auxiliar aquele que pode, igualmente, perder-se pela vaidade se o 

dirigente não tiver habilidade suficiente ou conhecimento para convencê-lo 

dos seus equívocos. Convém reconhecer, ainda, que há casos realmente 

'irrecuperáveis' de médiuns iniciantes, ou mais experientes, que se deixam 

envolver pela perniciosa convicção da infalibilidade. Cabe, aí, ao dirigente, 

admitir humildemente que não tem condições de modificar o quadro. Não 

lhe resta alternativa senão a que costumam adotar os próprios espíritos 

orientadores, ou seja, a de abandonar o médium assim contaminado pela 
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vaidade aos seus próprios recursos. Não há como violentar seu livre-

arbítrio nem como impedir que ele assuma as responsabilidades pelo que 

fizer de si mesmo e das faculdades que tenha recebido como instrumento 

de trabalho a serviço do próximo.  

       Seja como for, os primeiros contatos de um médium iniciante, ou no 

qual a mediunidade acaba de ser 'diagnosticada', são altamente críticos.É 

nessa hora que muito se define do futuro. Se for acolhido com a 

necessária compreensão e adequadamente orientado e instruído, poderá  

chegar a ser excelente colaborador na tarefa para a qual, evidentemente,  

veio preparado. Se mal recebido, tratado com condescendente 

superioridade, aspereza, incompreensão e intolerância, ante as 

peculiaridades de suas faculdades, é grande a responsabilidade daqueles 

que não souberam ou não quiseram estender a mão, no momento 

oportuno, ao que vem precisamente para ser' ajudado a servir.  

       No caso da moça de' que trata este livro, pudemos observar  

claramente que foi à custa de impressionante obstinação e humildade que  

ela conseguiu vencer as barreiras iniciais da rejeição. A reação normal e  

esperada, numa pessoa tratada da maneira como ela o foi, seria a do  

desencanto, da decepção, do abandono puro e simples da tarefa, o que  

seria deveras lamentável não apenas para ela como para todos aqueles  

aos quais ela viria contribuir para que fossem ajudados ao longo dos anos  

em que, afinal, conseguisse exercer, com equilíbrio e competência, suas  

variadas faculdades.  

 

MENSAGEM  D-16 Desarmonia (Obra “Mediunidade e Evolução”,  trecho 

do cap.13, Escolhos da Mediunidade, Martins Peralva)   

 

       Na condição atual do nosso mundo, de expiação e provas, é 

impossível organizar-se uma equipe mediúnica com pessoas perfeitas, 

sublimadas. A perfeição é, ainda, um objetivo a alcançar. 

       O que se alvitra, o que se preconiza é a formação de grupos 

mediúnicos integrados por irmãos que se estimem, que se entendam. 

Irmãos equilibrados e corretos em suas intenções, sem embargo das 

naturais deficiências humanas. 

       Um grupo harmônico, que trabalha com sinceridade, recebe amparo 

dos Bons Espíritos, que lhe sustentam as energias interiores. 

       Vibrações antagônicas desfavorecem o trabalho mediúnico.  
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MENSAGEM  D-17 Onde o Maior Escolho do Apostolado Mediúnico? 

(Obra “O Consolador”, questão 410, Espírito Emmanuel) 

       O primeiro inimigo do médium reside  dentro dele mesmo.  

Frequentemente, o personalismo, a ambição, a ignorância ou a rebeldia no 

voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho são 

fatores de inferioridade moral que, não raro, o conduzem à invigilância, à  

leviandade e à confusão dos campos improdutivos.  

       Contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo 

estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor 

esforço de autoeducação, à claridade do Evangelho.  

       O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico não 

reside no campo das atividades contrárias à expansão da Doutrina, mas 

no próprio seio das organizações espiritistas, constituindose daquele que  

se  convenceu quanto aos fenômenos, sem se converter ao Evangelho 

pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador os seus caprichos 

pessoais, as suas  paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões  

cristalizadas no endurecimento  do  coração, sem reconhecer a realidade  

de suas deficiências e a exiguidade dos seus cabedais íntimos. 

Habituados ao estacionamento, esses irmãos infelizes desdenham o 

esforço próprio – única estrada de edificação definitiva e sincera – para 

recorrerem aos Espíritos amigos nas menores dificuldades da vida, como 

se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. Incapazes  

do trabalho interior pela edificação própria na fé e na confiança em Deus, 

dizem-se necessitados de conforto. Se desatendidos em seus caprichos  

inferiores e nas suas questões pessoais, estão sempre prontos para 

acusar e escarnecer. Falam da caridade, humilhando todos os princípios 

fraternos; não conhecem outro interesse além do que lhes lastreia o seu  

próprio egoísmo. São irônicos, acusadores e procedem quase sempre   

como crianças levianas e inquietas. Esses são também aqueles  

elementos da  confusão, que não penetram o templo de Jesus e nem 

permitem a entrada de seus irmãos.  

       Esse gênero de inimigos do apostolado mediúnico é muito comum e 

insistente nos seus processos de insinuação, sendo indispensável que o 

missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância. E como 

a verdade deve sempre surgir no instante oportuno, para que o campo do  

apostolado não se esterilize, fazse imprescindível fugir deles. 
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MENSAGEM  D-18 O Esgotamento Físico Mental (Obra “Mediunidade e 

Evolução”, Martins Peralva, trecho do cap.13, Escolhos da Mediunidade)   

 

       Um dos escolhos da mediunidade é a sua prática com o médium 

cansado, em decorrência de atividade desordenada, que sobreexcede sua 

capacidade física. 

       O esgotamento físico e/ou mental, antecâmara da estafa, de 

recuperação difícil, debilita as energias do medianeiro, podendo, 

dependendo de sua resistência moral, torná-lo vítima de Espíritos 

maldosos. 

        Tão logo perceba pronunciados sinais de fadiga, além da normal, 

deve o médium confiar-se a repouso e tratamento, por tempo adequado, 

para que o refazimento se faça. 

   

MENSAGEM  D-19 Obstáculos à Mediunidade Nobre (Obra “Médiuns e 

Mediunidade”, cap. 12,  Espírito Vianna de Carvalho) 

 

      O exercício sistemático da mediunidade, graças ao qual são 

desdobrados os recursos para uma correta aplicação a serviço da 

edificação do bem, encontra graves obstáculos que se podem configurar 

como verdadeiros perigos desafiadores.  

       Não é, porém, a mediunidade responsável por eles e sim o seu 

portador, quando leviano.  

       Antes, faz-se necessário considerar que o médium, na condição de 

espírito encarnado, é condutor de problemas e dívidas que o acompanham 

desde experiências anteriores e que lhe cabe enfrentar para resolver e 

superar. Natural, portanto, que se veja a braços com os sofrimentos e 

testemunhos comuns a todas as demais criaturas, passando pelos 

mesmos campos de aprendizagem e prova, mediante os quais se equipará 

para tentames mais elevados.  

       Assim, adiciona, às suas necessidades evolutivas, os esforços 

resultantes da educação das suas forças medianímicas, que também lhe 

abrem as portas da percepção para a vida superior.  

       Na fase inicial - e convém considerar que os perigos não cessam 

nunca - um dos maiores escolhos à boa prática mediúnica é a insistência 

dos espíritos levianos e maus por comunicarem-se, roubando tempo útil 

para o progresso, ou intoxicando o sensitivo com fluidos deletérios, ou 
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distraindo-o com mensagens apócrifas, mentirosas, laudatórias, 

perturbadoras, com caráter de profecias apavorantes, muito do agrado da 

frivolidade como do orgulho dos incautos. Inculcando ideias irreais sobre 

falsas missões, eles induzem o intermediário presunçoso à obsessão por 

fascinação, que o leva a lamentáveis estados de desequilíbrio, de que se 

não dá conta, culminando em dolorosas subjugações de curso demorado, 

quando não irreversíveis ...  

       Surdo a quaisquer advertências e telementalizado pelos seus algozes 

ou comparsas do comércio mediúnico, afasta-se do bom-senso e das 

pessoas que não anuem com as suas ideias disparatadas, formando 

grupos de pessoas fanatizadas, que se reúnem, à sua volta, exaltando-lhe 

os dons e recorrendo aos seus prodígios em terrível desserviço à Causa da 

Verdade e ao próprio fascinado.  

       Esse escolho se apresenta através da febre que assalta quem lhe 

padece a injunção por projetar-se, escrevendo e divulgando tudo quanto 

lhe chega, aureolado por nomes respeitáveis e venerandos, que não 

suportam a menor análise crítica, quanto à forma, nem quanto ao fundo ...  

       Convidado à reflexão, assume postura de vítima, perseverando na 

ilusão de que é missionário especial, incompreendido e maltratado pelos 

seus coetâneos.  

       Precatem-se as pessoas honestas dessa como de outras ciladas que 

as podem colher, meditando e analisando as mensagens que lhes 

cheguem. Tudo quanto induza à vaidade ou à projeção nos palcos do 

mundo seja recebido com a devida reserva, sem pressa alguma de querer 

"salvar a humanidade".  

       Neste capítulo, merece referência a impulsão constante para 

psicografar ou incorporar, para aplicar o passe ou exercer a mediunidade 

em qualquer lugar e a toda hora, demonstrando desconhecimento e 

desordem íntima em se tratando da própria e da vida alheia, que devem 

ser respeitadas. Comunicações excessivamente largas e vazias, transes 

que se prolongam por horas a fio, com raríssimas exceções, constituem 

sinais de alarme, mesmo porque os espíritos nobres têm inúmeras outras 

ocupações além de assistirem aos seus tutelados terrestres.  

       Gesticulações e movimentos violentos durante a comunicação, 

atavismos de linguagem pieguista, imitando antigos habitantes dos países 

em que os comunicantes nasceram, agressividade e contorsões faciais 

como corporais pertencem às entidades inferiores ou ressumam do 



185 
 

inconsciente do médium e devem ser corrigidos.  

       Certamente, nas comunicações dos sofredores desencarnados, 

podem registrar-se alguns modismos característicos dos estados de aflição 

em que os mesmos se encontram, todavia, socorridos, devem ter 

diminuídos os estertores e gestos cuja violência desarticula os sutis 

mecanismos da faculdade mediúnica.  

       Em toda educação da mediunidade com elevação, o espírito guia do 

encarnado patrocina e controla o processo disciplinante, desde que este 

se lhe faça dócil às instruções, jamais, porém, abdicando do livre-arbítrio e 

da razão.  

       Outro gravame ao exercício equilibrado das forças mediúnicas é o seu 

mercantilismo. Induzido por pessoas inescrupulosas e desconhecedoras 

da finalidade do espiritismo, que é o de fomentar o progresso moral da  

humanidade, o médium, resistindo de início aos pagamentos pelos 

serviços prestados, termina, não raro, sua vítima, passando à condição de 

profissional da mediunidade, com alegações banais e sem justificativas. 

Advertido pelos seus mentores, se prossegue, elege as companhias 

espirituais mais compatíveis com seus desejos, rumando, então, sob 

diferente e inferior comando.  

       Outro impedimento à correta vivência mediúnica está na interpretação 

errônea dos objetivos desta. A pessoa atribui aos espíritos toda e qualquer 

ocorrência, isentando-se, como aos demais, dos deveres e 

responsabilidades que lhes dizem respeito.  

Que os "espíritos interferem" na vida dos homens, não há a menor dúvida. 

Que sejam, porém, os responsáveis exclusivos pelos insucessos das 

criaturas, isto, já é diferente.  

       A interferência dá-se por motivo da sintonia mental e moral que 

mantêm com os indivíduos em razão de suas paixões inferiores 

recíprocas. Portanto, por aquiescência dos próprios encarnados.  

       Assim, diante de determinados acontecimentos, não obstante se 

busque a terapêutica ou a ajuda espiritual, recorra-se também aos 

processos compatíveis para a solução de cada um deles. Nos problemas 

da saúde, que não seja descartada a assistência médica e, conforme o 

caso, a presença do especialista na área correspondente.  

       Os espíritos atuam como cireneus e não como solucionadores que 

tomassem sobre os ombros a responsabilidade, os compromissos e as 

tarefas dos seus protegidos.  
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       Por fim, consideremos a irregularidade do exercício mediúnico, a 

inconstância derivada da preguiça física ou mental responsável pelo 

insucesso do dever, mantendo o candidato sempre na superfície, atuando 

na faixa da mediunidade atormentada, que não progride, é repetitiva, 

insegura e monótona na sucessão do tempo.  

       É claro que nos não reportamos aqui a todos os perigos que a má 

orientação pode expor os médiuns. Entretanto, a partir destes, será fácil 

deduzir-se os outros, assumindo a postura e os cuidados exigíveis a fim de 

poder-se exercer a faculdade com tranquila confiança e consciência de 

que, fazendo o melhor ao alcance, se estará logrando realizar o máximo a 

benefício próprio e do seu próximo.  

 

MENSAGEM  D-20 Problema Moral (Obra “Mediunidade e Evolução”, 

trecho do cap.13, Escolhos da Mediunidade, Martins Peralva)   

 

      Sob o ponto de vista técnico, de sua realização como fenômeno, a 

mediunidade independe do fator moral. 

      Há medianeiros evangelizados, como os há, em grande número, 

inteiramente infensos a qualquer programa superior, no que toca ao 

comportamento individual, bem como à aplicação de suas faculdades. 

      Contudo, sob o ponto de vista dos frutos, dos resultados, o fator moral 

é de profunda importância, isto porque, os bons médiuns sintonizam com 

Bons Espíritos, assim como servidores incorretos, irresponsáveis 

sintonizam com entidades do mesmo teor. 

       Médiuns sérios atraem Espíritos sérios; médiuns levianos atraem 

Espíritos levianos. 

       O ensino vem dos Espíritos Superiores. 

       Procede de Allan Kardec e Léon Denis, ou de Emmanuel e André 

Luiz, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, que 

expendem, sobre o assunto, judiciosas considerações. 

       O medianeiro que se não ajusta aos princípios morais pode ser 

vitimado pela ação do mundo espiritual inferior. 
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MENSAGEM D-21 Pedidos de Orientação Mediúnica (Obra 

“Missionários da Luz", trecho cap. 9, Mediunidade e Fenômeno, Espírito 

André Luiz) 

 

(...) Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje 

vossos pedidos de orientação mediúnica, em face das dificuldades que se 

vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos 

de natureza psíquico-fisiológica. Desejais realizações generosas nos 

domínios da revelação superior, sonhais conquistas gloriosas e 

realizações sublimes; entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais 

diante da vida humana. Como intentar construções sem bases legítimas, 

atingir os fins sem atender aos princípios? Não se reduz a fé a simples  

amontoado de promessas brilhantes, e o conjunto de ansiedades 

angustiosas que vos possui os corações de modo algum poderia significar 

a realização espiritual propriamente dita. A edificação do reino interior com 

a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente 

ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Como acontece 

a comezinhos serviços de natureza terrestre, é imprescindível a escolha de 

material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação 

necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, 

firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento.  

       Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a assembleia, como se 

estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador, e 

prosseguiu:  

    – Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as 

percepções mediúnicas; entretanto, aguardam simples expressões 

fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais 

permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, 

sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. 

Requerem a clarividência, a clariaudiência, o serviço completo de 

intercâmbio com os planos mais elevados; no entanto, terão aprendido a 

ver, a ouvir e, sobretudo, a servir, na esfera de trabalho cotidiano? Terão 

dominado todos os impulsos inferiores, para se colocarem no rumo das 

regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico?  

Deveríamos conferir à criança de cinco anos direitos cabíveis ao adulto de 

meio século? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam 

linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas, imutáveis e 
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eternas, à mercê dos desordenados desejos da criatura? Ó, meus amigos, 

sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no 

mundo das formas em que viveis! Urge, porém, estimar o trabalho antes 

do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas 

aparentemente pequeninas, antes de vos inquietardes pelas grandes 

obras, e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações 

individuais! Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças  

invisíveis, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e 

perversa! Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois 

grandes exércitos, rigorosamente separados através das linhas da vida e 

da morte, e, sim, a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente 

diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase 

sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final! Não julgueis que a 

morte da forma santifique o ser que a habitou! Se o raio de sol não se 

contamina ao contacto do pântano, também o doente rebelde é o mesmo 

enfermo se apenas troca de residência. O corpo físico representa apenas 

o vaso em uso, durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa 

redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Recorremos a 

semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera, atualmente 

invisível aos vossos olhos, é um irmão nem sempre superior a vós outros, 

nos círculos evolutivos. Desencarnação não expressa santificação. Os 

companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem 

reunidos em aprendizagem muito diferente. Os elétrons e fótons que vos 

constituem a vestimenta física integram, igualmente, os nossos veículos de 

manifestação, em outras características vibratórias. É necessário, portanto, 

atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas  

de vossa divindade potencial.  

       Em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o Invisível, 

naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a 

revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza 

tranquila; entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver 

vossos valores celestes, como criaturas celestiais que verdadeiramente 

sois. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada 

núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos 

ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida 

íntima; todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas 

as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Solicitais 
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a luz, quase sempre perseverando nas sombras; reclamais felicidade, 

semeando sofrimentos; pedis amor, incentivando a separação; buscais a 

fé, duvidando até de vós mesmos.  

       A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que 

vos rodeiam não representa, de modo algum, a realização espiritual 

imprescindível à edificação divina de cada um de nós, porque o problema 

da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas 

Inteligências, mas em ser instrumento fiel da Divindade. Para que a alma 

encarnada efetue semelhante conquista é indispensável desenvolva os 

seus próprios princípios divinos. A bolota é o carvalho potencial. O 

punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O gérmen 

insignificante será, em breves dias, a ave poderosa cortando amplidões. 

(...) Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam, relativamente às 

lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o 

esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Que dizer dos 

discípulos que estudam sempre, sem jamais aprenderem no terreno das 

aplicações legítimas? Que dizer dos companheiros, portadores de luzes  

verbais para os outros, que nunca se iluminam a si mesmos? Catalogar 

valores não significa vivê-los. Ensinar o caminho a viajores, não demonstra 

conhecimento direto e pessoal da jornada. (...) 

 

MENSAGEM  D-22 A Reunião Mediúnica (Obra “Mediunidade e 

Caminho”, Espírito Odilon Fernandes)  

 

 “ A única prescrição, de rigor  obrigatório, é o recolhimento, um 

silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência se o efeito se faz esperar” 

(O Livro dos Médiuns – segunda parte – cap.II)      

 

       O que Allan Kardec escreveu em O Livro dos Médiuns, no capítulo 

referente às “Manifestações Físicas – Mesas Girantes”, serve igualmente 

de orientação para as reuniões mediúnicas em geral.  

       Uma reunião mediúnica não se improvisa. A sua estruturação é obra 

do tempo.  
       Não basta quantidade para que uma reunião mediúnica aconteça; é 
imprescindível qualidade .  
 
       Os companheiros interessados em organizar uma reunião  de 

desobsessão na casa espírita devem, no mínimo, estudar durante um ano 

e vincular-se a uma tarefa de natureza assistencial. 
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       Antes de reunirem-se, devem unirem-se! 

       Antes do intercâmbio efetivo com os Espíritos, devem aprender a 

relacionarem-se fraternalmente uns com os outros.  

       Uma reunião mediúnica de desobsessão é dos compromissos mais 

sérios que possamos abraçar na Doutrina Espírita.  

       Os médiuns integrantes dela são chamados ao serviços da 

enfermagem espiritual e, para tanto, devem estar adequadamente 

habilitados à tarefa.  

       Em mediunidade, a disciplina é a base do equilíbrio na garantia do 

êxito desejado. Médium que falta em demasia ao compromisso da reunião 

deve, numa primeira etapa, ser fraternalmente alertado pelo dirigente da 

mesma e, numa segunda etapa, persistindo nas faltas injustificáveis, deve 

ser fraternalmente afastado. 

       Quando houver necessidade, para que o grupo não se torne 

excessivamente numeroso, em face da mediunidade generalizar-se entre 

os homens, como vem se generalizando nos últimos tempos, o dirigente 

poderá organizar uma segunda reunião mediúnica no templo espírita com 

outros participantes. Todavia, ainda aqui, o que importa não é a 

quantidade de reuniões, mas, sim, a qualidade das mesmas.  

        Embora cada médium integrante do grupo mediúnico tenha o seu 

interesse e aplicação, a evolução do grupo como um todo vai depender  

da homogeneidade de seus participantes. 

        É bom que os companheiros vinculados a uma reunião de 

desobsessão não exijam dela o que eles próprios não lhe oferecem.  

        A reunião mediúnica será tão mais proveitosa aos Espíritos 

desencarnados e aos próprios médiuns, quanto maior for o interesse 

destes últimos por ela.  

        Se a reunião parece cair na rotina, que os seus integrantes não se 

desanimem e nem se decepcionem. 

        Quem vai a uma reunião de intercâmbio espiritual aguardando dos 

Espíritos manifestações retumbantes, deve ir tratando de modificar os seus  

pensamentos. 

       Reunião de desobsessão é exercício de renúncia e de sacrifício, de 

amor e de fé, tanto da parte dos Espíritos quanto dos médiuns.  

       O recinto da reunião é comparável à enfermaria de um hospital, onde 

os doentes, uns mais e outros menos graves, aguardam o momento de  

serem socorridos. Complicadas cirurgias de natureza psíquica são aí 
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levadas a efeito ... "Corpos ovóides" são desligados dos cérebros 

encarnados a que se imantam; estranhas simbioses mentais são desfeitas 

lentamente; processos obsessivos de longo curso são tratados semana 

após semana; tramas terríveis são combatidas discretamente... 

        Uma reunião mediúnica começante é, sem dúvida, uma semente 

promissora, entretanto, os seus participantes não devem se esquecer de 

que somente com o tempo colherão dela os melhores frutos.           

  

MENSAGEM  D-23 Educação Mediúnica (Obra “Mediunidade e 

Evolução”, trecho do cap. 13, Escolhos da Mediunidade Martins Peralva)   

 

       A educação mediúnica, por sinônimo de «desenvolvimento 

mediúnico», deve ser iniciada no devido tempo, na época apropriada, isto 

é, ao se verificar a espontânea eclosão da faculdade. 

       Não devemos «querer» o desenvolvimento mediúnico, mas «amparar» 

a faculdade que surge, pelo estudo e pelo trabalho, pela oração e pela 

prática do Bem. 

       Forçar a eclosão da mediunidade, ou o seu desenvolvimento, significa 

abrir as portas do animismo, com sérios inconvenientes para o equilíbrio, a 

segurança e a produtividade do medianeiro. 

       Outrossim, é antidoutrinário induzir o médium, ostensiva ou 

veladamente, a oferecer passividade a tal ou tal Espírito. 

       A mente do companheiro, iniciante ou já afeito ao intercâmbio, deve 

permanecer livre como o pensamento e clara como um regato, a fim de 

que a filtragem mediúnica não se condicione, nem se subordine, 

inteiramente, à interferência do médium. 

       A educação mediúnica deve ser, em qualquer circunstância, 

espontânea. Natural. Suave. 

       Sem qualquer tipo de violência, externa ou interna.  

 

MENSAGEM  D-24 No Trabalho Ativo (Obra “Os Mensageiros”, cap. 47, 

Espírito André Luiz) 

 

       A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário 

de nobre posição, presente à assembleia, era recebida com respeito geral, 

no circulo das entidades desencarnadas. 

       Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de 



192 
 

harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A 

expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De 

quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios, que 

afetavam, particularmente, a organização mediúnica de Dona Isabel e a 

posição receptiva do comentarista, que parecia perder “o fio das ideias”, tal 

qual se diria na linguagem comum. Colaboradores ativos restabeleciam o 

ritmo, quanto possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se 

mantinham irrequietos, em demasia. Mormente  os mais novos em 

conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. A mente 

lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes, 

distintamente, as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres 

domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização 

imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. 

       Aniceto, que não perdia ocasião de prestar-nos esclarecimentos 

novos,considerou, discreto: 

     - Muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da 

concentração, em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que 

estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que 

exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos 

nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar, 

forçosamente  se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os 

amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes 

dizem respeito, fora dos recintos de prática espiritista, se, porventura, são 

cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da 

teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a 

outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço 

espiritual? Boa concentração exige vida reta. Para que os nossos 

pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de 

nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de 

atividades mentais na meditação de ordem superior. A atitude íntima de 

relaxamento, ante as lições evangélicas recebidas, não pode conferir ao 

crente, ou ao cooperador, a concentração de forças espirituais no serviço 

de elevação, tão só porque estes se entreguem, apenas por alguns 

minutos na semana, a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como 

veem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e 

ensinamentos. 

       Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o 
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devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se-ia impossível 

qualquer proveito concreto. 

       Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, 

despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos 

invigilantes, para neutralizar determinadas influências nocivas. 

       Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes 

eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes, não 

havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. 

       Finda a interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao 

trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se 

aproximara de Isidoro, pedindo, emocionada: 

     - Ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos 

orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a 

minha filha, presente à reunião? Estou certa de que, com a permissão 

devida, nossa Isabel me atenderá a angústia materna. 

       O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas, depois de trocar 

algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se 

colocara entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta, algo 

constrangido, com grande surpresa para mim: 

     - Minha irmã — disse ele —, o nosso nobre Anselmo não julga viável o 

seu pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de 

receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar, agora, o que 

aprendeu do seu exemplo, no mundo, e precisa permanecer no campo da 

oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. 

       E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom 

fraternal: 

     - Não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a 

desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento 

maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho 

hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. 

Prender-se-ia à mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse 

perturbada em sua nova carreira espiritual. Ela precisa estar mais livre 

para testemunhar, enquanto o seu coração deve permanecer em 

liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço do seu suor e 

lágrimas, quando na Terra. Considerando, embora, o caráter sagrado do 

amor em sua feição maternal,nossos orientadores não podem conceder à 

sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com 
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esta impossibilidade transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de 

Deus. O Senhor terá recursos para atender à jovem, em seu lugar. Quanto 

ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se 

verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. 

Quem sabe? Amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com sua filha, 

em sonho. 

       A interpelada sorriu, confortada, e obtemperou: 

     - É verdade. Devo compreender a nova situação. 

       Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga, que 

solicitou: 

     - Meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas, para que 

forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo 

à saúde física. 

       O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e 

respondeu: 

     - Não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas 

cederem, tudo estará muito bem; mas você não ignora que o nosso doente 

é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do 

nosso plano, por cinco vezes, sem que ele correspondesse aos nossos 

esforços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados, e quando os 

obtém, por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior 

ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas 

com desprezo. Naturalmente não estou agastado com isso, como adulto 

que se não aborrece com as brincadeiras de uma criança; mas você 

compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não 

há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, 

não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. 

       Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal, que afastava 

todos os característicos da franqueza contundente. Compreendi que, para 

atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos 

heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. 

       O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para 

Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação 

da intermediária, comovia-me o coração. Era necessário, de fato, grande 

renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso, no setor de 

assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo 



195 
 

pareciam manter atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em 

nome do Mestre. 

       Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade: 

      -Um dia, André, você compreenderá, com Jesus, que melhor é servir 

que ser servido; mais belo é dar que receber. 

 

MENSAGEM  D-25 A EXPERIÊNCIA DE JOEL  (Obra “Os Mensageiros”, 

cap.10, Espírito André Luiz ) 

 

       Afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente que se 

dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. 

     - Então, meu caro Joel, como vai? — perguntou, atencioso. 

       O interpelado teve uma expressão melancólica e informou: 

     - Graças à Bondade Divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido 

diariamente às aplicações magnéticas dos Gabinetes de Socorro, no 

Auxílio, e estou mais forte. 

     - Cederam as vertigens? — indagou o companheiro, com interesse. 

     - Agora são mais espaçadas e, quando surgem, não me afligem o 

coração com tanta intensidade. 

       Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus, e 

disse, sorrindo:  

     - Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode 

contar experiência muito interessante. 

       O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de 

convalescença, esboçou melancólico sorriso e falou: 

     - Fiz minha tentativa na Terra, mas fracassei. A luta não era pequena e 

fui fraco demais. 

     - O que mais me impressiona no caso dele, porém — interpôs Vicente 

em tom fraterno —, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste 

ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades 

extremas, após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do 

Auxílio perseguido de alucinações estranhas, relativamente ao pretérito. 

     - Ao passado? — perguntei, surpreendido. 

     - Sim — esclareceu Joel, humilde —, minha tarefa mediúnica exigia 

sensibilidade mais apurada, e, quando me comprometi à execução do 

serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram tratamento 

especial, que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para 
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o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se 

em obséquios, por me favorecerem, e parti para a Terra com todos os 

requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, 

porém... 

     - Mas porque — indaguei — perdeu as realizações? Tão só em virtude 

da sensibilidade adquirida? 

       Joel sorriu e obtemperou: 

     - Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. 

     - Que diz? — tornei, admirado. 

     - O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que, com um 

cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim 

mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade 

apurada como espécie de lente poderosa, que o proprietário deve usar 

para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar 

obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, 

ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa, no mister justo. Deixando-me 

empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar 

minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos, estava a 

recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao 

serviço de esclarecimento coletivo e beneficio aos semelhantes, que me 

fora concedido realizar, mas existe uma ciência de recordar, que não 

respeitei como devia. 

       Interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de 

conhecer-lhe a experiência pessoal até ao fim. Em seguida, continuou no 

mesmo diapasão: 

     - Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri, apressado. Sentia, 

intuitivamente, a vívida lembrança de minhas promessas em “Nosso Lar”. 

Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia. Espalharia 

muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros 

contactos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de 

minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola, e 

lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergara a batina, sob 

o nome de Monsenhor Alejandre Pizarro, nos últimos períodos da 

Inquisição Espanhola. Foi, então, que abusei da lente sagrada a que me 

referi. A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como 

o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez-me olvidar os deveres mais 

santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. 
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Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão com 

rever meus companheiros visíveis e invisíveis, no setor das velhas lutas 

religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles 

no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem 

cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A 

audição psíquica tornou-se-me muito clara; entretanto, não queria ouvir os 

benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas e sim interpelá-los 

ousadamente, no capítulo da minha satisfação egoística. Despendi um 

tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham 

pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à 

Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas 

da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. 

       Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do 

nosso grupo espiritista chamavam-me a atenção para os problemas sérios 

de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que 

reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em 

projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços 

semanais de instrução evangélica, nas noites de terças e sextas-feiras. 

Mas, qual! eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. 

Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não por 

satisfazer-me a vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus 

débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse à obra de 

esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Contrariamente à 

expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da 

oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-

me da doutrina consoladora, que hoje revive o Evangelho de Jesus entre 

os homens. Somente procurei, a rigor, os que se encontravam afins 

comigo, desde o pretérito. Nesse propósito, descobri, com evidentes sinais 

de identidade, personalidades outrora eminentes, em relação comigo. 

Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que 

me havia sido magnânimo protetor, perante as autoridades religiosas da 

Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em 

grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de 

Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, 

reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu 

amigo, passei a existência, de surpresa em surpresa, de sensação em 

sensação. Eu, que renascera recordando para edificar alguma coisa de 
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útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a 

oportunidade bendita de redenção, e o pior é o estado de alucinação em 

que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações 

psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a 

tratamento magnético, de longo tempo. 

       Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os 

olhos, desmesuradamente abertos, vagavam como se fixassem quadros 

impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. Depois cambaleou, 

mas Vicente o amparou de pronto, e, passando-lhe a destra na fronte, 

murmurava em voz firme: 

     - Joel! Joel! Não se entregue às impressões do passado! Volte ao 

presente de Deus!... 

       Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à 

expressão normal, esfregando os olhos. 

 

MENSAGEM  D-26 ANTES DA REUNIÃO (Obra “Os Mensageiros”, trecho 

cap. 43, Espírito André Luiz) 

 

(...) - Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa 

tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues 

ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de 

experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes 

recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar 

atividades infantis, nesse terreno. Quem não deseje cuidar de semelhantes 

obrigações, com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos 

espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação 

para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí 

estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe 

auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que 

o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. 

Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração 

espiritual de ordem superior. 

       Calara-se o bondoso amigo. 

       Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que 

dividiam a sala, de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas.  

Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando, atencioso: 

     - Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. 
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Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e 

torna- se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste templo 

familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias 

divisões magnéticas. 

       Observei, admirado, que eles magnetizavam o próprio ar. 

       Nosso instrutor, porém, informou, gentil: 

     - Não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é 

força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande 

escala. 

       E, sorrindo, concluiu: 

    - Já os sacerdotes do antigo Egito não ignoravam que, para atingir 

determinados efeitos, é indispensável impregnar a atmosfera de elementos 

espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para 

disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas 

providências variadas e complexas, sem o que, tudo redundaria em 

aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto 

de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É 

preciso vigiar, não o esqueçamos. 

       Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, 

Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão, 

dispondo arranjos diferentes. Usaram, largamente, a vassoura e o 

espanador. Revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos 

recipientes de água pura. 

       A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, 

espalharam-se os vigilantes, em derredor da moradia singela. Nos 

menores detalhes, estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a 

ordem, o serviço e a simplicidade. 

       Logo após alguns minutos além das dezoito horas, começaram a 

chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. 

       Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que 

ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação 

e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nessa 

afirmativa, devemos incluir, igualmente, a maioria dos próprios espiritistas, 

que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, 

guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender 

ao egoísmo habitual, O quadro de retificações individuais, após a morte do 
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corpo, é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir 

a imensa surpresa. 

       Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao 

recinto aquelas entidades perturbadas, em pequenos magotes, seguidas 

de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. 

Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos 

uma autêntica reunião de “coxos e estropiados”, segundo o símbolo 

evangélico. 

     - Em maioria — esclareceu Aniceto — são irmãos abatidos e 

amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. 

Aqui, poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o 

santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber 

entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. 

       Com efeito, os recém chegados estampavam profunda angústia na 

expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro 

consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando 

regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. 

     - Muitos — disse-nos o mentor — não concordam ainda com as 

realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está 

prisioneira da ideia de enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como 

médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com 

verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, 

acompanham no corpo, com indefinível ardor, a manifestação dos indícios 

mórbidos, estudam a teoria da doença de que são portadoras, como 

jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias, e 

quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa 

atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as 

compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem 

voluntárias prisioneiras. Sobrevindo a desencarnação, é muito difícil o 

acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia 

dominante. Ás vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes 

do sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se 

recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos 

séculos consecutivos. 

       E num gesto diferente, nosso instrutor considerou: 

     - Demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A 
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visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos 

a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo, fugimos aos 

sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para 

a alma desencarnada, por longo tempo, é o reino pessoal de nossas 

criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com 

adoração submeteu-se-lhe ao império. (...) 

 

 

(...) Um dos maiores inimigos 

dos médiuns está naqueles 

que buscam o intermediário, 

com problemas, procurando 

“consultas”. Ninguém pode 

resolver problema de ninguém, 

especialmente por processos 

mediúnicos. Quem realmente 

se encontre angustiado, 

busque a Doutrina Espírita e 

esta lhe dará os instrumentos 

de solução, não, porém, o 

médium, porquanto este é, 

quase sempre, uma alma aflita, 

também avassalada por 

problemas, no trabalho de 

renovação. (Obra “Além da 

Morte”, Espírito Otília Gonçalves, 

parte cap. 20, Mediunidade 

Fracassada) 

 

 

MENSAGEM  D-27 CRITÉRIOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS 

QUE SE DIZEM NECESSIDADAS DE SOCORRO (Obra “Os 

Mensageiros”, trecho cap. 46, Espírito André Luiz) 

 

(...) Reuniam-se ali, para olhos humanos, trinta e cinco individualidades 

terrestres e, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados 

excedia de duas centenas, porquanto, agora, a assembleia estava 
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acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da 

maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma 

divisão especial, que me pareceu constituída por elementos de maior 

vigilância, visto chegarem, quase obrigatoriamente, acompanhando os que 

buscavam o socorro espiritual, sem a indicação dos orientadores em 

serviço nas vias públicas. 

       A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer 

observação, sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se 

mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. 

       Reparei que num ângulo da grande mesa havia numerosas indicações 

de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. 

Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e 

passes. Quatro facultativos espirituais se moviam diligentes, e, 

secundando-lhes o esforço humanitário, quarenta cooperadores diretos 

iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. 

       Aproximamo-nos do grande número de papéis nominados, e, 

enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou: 

—   Temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de 

amparo e socorro imediato. 

—   Mas recebem elas tudo quanto pedem? —indagou Vicente, curioso. 

Nosso mentor sorriu e respondeu: 

—   Recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas 

somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis, no 

particularismo dos seus desejos; outros reclamam orientações várias, 

obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a lhes não tolher a 

liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação 

espiritual e, quase sempre, não faltam na escola os alunos ociosos, que 

perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações 

mentirosas do menor esforço. Desse modo, no capítulo das orientações, a 

maior parte dos pedidos são desassisados. A solicitação de terapêutica 

para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessem pelo 

concurso espiritual, é sempre justa; todavia, no que concerne a conselhos 

para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante 

das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos 

de conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais 

e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-

se obrigado a conhecê-los. 
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       O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz, como 

para acentuar fortemente as palavras, e considerou: 

—   Possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e 

todo pedido merece solução; entretanto, nesse caso de esclarecer 

determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos 

recorrer, muitas vezes, ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles 

que a pregam para os outros; como ensinar a paciência aos que a 

aconselham aos semelhantes, e como indicar o bálsamo do trabalho aos 

que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler 

os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra 

meritória, mas, repeti-los aos que já se encontram plenamente informados, 

não será menosprezo ao valor do tempo? Alma alguma, nas diversas 

confissões religiosas do Cristianismo, recebe notícias de Jesus, sem razão 

de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso 

da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. 

Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a 

consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições 

evangélicas. 

       Vicente, que escutava com grande interesse, aventou: 

—    No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos 

levianamente... 

—   Sim — elucidou Aniceto, sorrindo —, mas nós não poderemos copiar-

lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados, que ainda abusam 

das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao 

homem comum, pagarão alto preço pela invigilância. 

—   Neste caso — perguntei, respeitoso —, como corresponder aos 

pedidos de orientação? 

—   Alguns, raros — esclareceu nosso orientador —, merecem o concurso 

da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses 

eternos do espírito, quando isso nos seja possível; entretanto, quase 

sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os 

interessados na pauta de nossos recursos, em silêncio, mesmo porque, 

não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas 

obrigações que lhes não deviam escapar da memória, para felicidade de si 

mesmos. (...) 
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MENSAGEM  D-28 MÉDIUNS QUE ABANDONAM O SEU GRUPO DE 

ESTUDO (Obra “Além da Morte”, trecho cap. 20, Espírito Otília Gonçalves) 

 

(...) Dando novo rumo à exposição, a irmã Zélia aproveitou o ensejo para  

esclarecer-me:  

—   Quando, minha filha, um médium abandona o Grupo de estudos e sob  

justificáveis motivos (nem sempre justos) edifica o “seu” Centro de 

atividades ou permanece “trabalhando” em casa, encontra-se em grave 

perigo.  

       “O Centro Espírita é uma fortaleza, um abrigo. Quando lhe faltam os  

requisitos que seriam de desejar, o médium tem obrigação de cooperar 

ainda mais, entregando-se ao serviço mediúnico com devotamento e 

deixando aos Mentores, que esclarecem e norteiam os companheiros, a 

tarefa de orientarem os diretores para a ordem, dentro das bases de 

Kardec e as sublimes lições de Jesus Cristo.  

       “Aliás, preocupa-nos constatar que os Espíritos infelizes se utilizam da 

invigilância de médiuns e doutrinadores, atualmente, dividindo, a seu bel-

prazer, os corações, criando, cada dia, novos setores de trabalho, em 

grupos, quase todos, da divisão, da vaidade e da pretensão.”  

—  Foi o que aconteceu à médium, objeto de nossa conversação – retornei 

ao tema. (...) 

 

MENSAGEM  D-29 MEDIUNIDADE E VICIAÇÃO (Obra “Sementeira da 

Fraternidade”, cap. 25, Espírito Manoel Philomeno de Miranda)  

 

       Quando a indisciplina comanda o corpo surgem os desastres da 

conduta.  

       À medida que o conhecimento avança e a ética oferece valiosas 

contribuições sociais, o homem constata a necessidade do equilíbrio das 

atitudes entre a organização somática e o caráter moral.  

A Ortopedia, à custa de recursos disciplinantes, corrige as  

anormalidades da forma física, conduzindo ossos e cartilagens aos seus 

devidos fins.  

A Ginástica, facultando elasticidade aos músculos, desenvolve o 

corpo, modelando e corrigindo imperfeições para seu melhor equilíbrio.  

Na mesma ordem, muitos desequilíbrios da mente, no que diz respeito 

ao comando da organização celular, são consequências naturais do 
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descaso que se dá ao aparelho psíquico.  

Acostumando-se à rebelião dos centros nervosos, o homem 

encarnado experimenta o impacto de distúrbios de variada classificação, 

recebendo, através do aparelho neurovegetativo, ação desequilibrante que 

o leva a processos de conduta anormal.  

Assim como o corpo se amolenta e se desorganiza por falta de ação 

positiva, a mente se desarmoniza quando escasseiam os valores- 

estímulos para o seu desenvolvimento.  

       Jesus nos ensinou, desde há muito, que, pensando, o ser elabora o 

domicílio de carne pelo qual jornadeia, e dirigindo o pensamento à 

Divindade torna-se templo onde a Divindade se acolhe. Embora a 

ancianidade de ensinamento, os cristãos, fascinados pelo comando dos 

valores terrenos, esqueceram as disciplinas mentais, relegando a plano 

secundário o que, em verdade, representa condição essencial para uma 

vida sadia.  

Com o advento do Espiritismo, que elucida a razão das 

consequências dos desequilíbrios morais, o cristão novo descobre que o 

pensamento é o dínamo vitalizador do corpo, através do qual veiculam as 

energias oriundas do Mundo Espiritual ...  

Nesse particular, a mediunidade, que faculta o intercâmbio entre 

encarnados e desencarnados, não pode continuar envolta nos "mistérios" 

clássicos das doutrinas esotéricas do passado, tampouco relegada ao 

descaso da indiferença dos estudiosos, utilizada pela ignorância de uns ou 

pela inépcia de outros, constituindo-se veículo perigoso ao alcance da 

irresponsabilidade ...  

Para que se coroem de êxito quaisquer esforços no exercício 

mediúnico, estes devem partir do próprio encarnado, que se deve 

submeter a disciplina austera, em continuados exercícios da dignificação 

moral. 

       Estudo sério, ação benfazeja, conduta firme e reta, renovação 

evangélica constante, aprimoramento infatigável são linhas de segurança 

para o sucesso no serviço mediúnico. 

       Nesse particular, que se evitem os hábitos da rotina mental, negativa e 

perniciosa, que se transformam em cacoetes psíquicos de difícil 

erradicação.  

Intercâmbio espiritual através da mediunidade significa permuta entre 

os dois planos. Por mais física, aparentemente, seja a comunicação, esta 
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é sempre de espírito a espírito, utilizando-se o desencarnado das 

possibilidades do perispírito do médium.  

O médium é filtro por cuja mente transitam as notícias da vida além-

da-vida.  

Nesse sentido, consideremos a concentração mental de modo diverso 

dos que a comparam com interruptor de fácil manejo que, acionado, 

oferece passagem à energia comunicante, sem mais cuidados ... A 

concentração, por isso mesmo, deve ser um estado habitual da mente 

em Cristo e não uma situação passageira junto ao Cristo.  

       Graças à indisciplina da mente sacudida pelos ventos da polideia 

nascem, durante o labor intercambial, os defeitos e irregularidades que 

tanto prejudicam o ministério espiritual.  

Aparecem em tais casos os pontos de fixação psíquica no 

subconsciente do médium prejudicando a assimilação da mensagem.  

Ora, quando a mente desencarnada penetra os círculos vibratórios do 

médium, este, desavisado, reflete as deficiências do companheiro que, 

acostumado à viciação psíquica, não regista as ideias que lhe não sejam 

habituais.  

Quando tal fenômeno sucede, o médium, no ato da psicofonia, por 

exemplo, deixa-se afligir por esgares, tosses, bocejos e, de fácil excitação, 

transmite ao sistema nervoso síndromes do próprio desequilíbrio como se 

fossem parte integrante do intercâmbio mediúnico. Em inarmonia, produz 

gritos e ruídos facilmente dispensáveis, gerando um clima de balbúrdia  

incompatível, por viciação, com a necessária serenidade mental de que se 

deve revestir o estado de transe. Desse modo, a seleção das imagens que 

transitam pela mente do intermediário sofre as dificuldades que lhe são 

peculiares, traduzindo ao paladar os recursos defeituosos que lhe são 

próprios.  

Quem se candidata, pois, ao serviço mediúnico não descura os 

impositivos da harmonia mental.  

Os exercícios de desprendimento das ideias corriqueiras com o 

objetivo de acurar a audição interior não podem ser relegados, 

transformando-se em meios de sintonização fácil com as mensagens 

oriundas dos espíritos.  

        Jesus, enquanto esteve conosco, na Terra, não poucas vezes deixou 

o tumulto para ouvir o Pai, orando e com Ele em buscas de transcendência 

inexpressável pelo verbo comum. 
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Para tanto, porém, não é necessário que o homem moderno se afaste 

dos deveres a que está ligado, a fim de encontrar a paz interior. 

Cultive o médium, todavia, o pensamento nobre, silenciando o tumulto 

das vozes internas da alma, procurando renovação em Jesus Cristo, cada 

dia e a toda hora, e, oferecendo o tesouro da boa vontade em favor da 

aflição alheia encontrará, na própria libertação, pela mediunidade sem 

viciação, a sublime "escada de Jacó" que o conduzirá aos páramos da luz, 

consciente e lúcido como a verdade, descendo para ajudar, sem perigo de  

contágio de qualquer natureza ...  

MENSAGEM  D-30 DESCRIÇÃO DE UMA REUNIÃO MEDIÚNICA VISTA 

DO PLANO ESPIRITUAL (Obra “Além da Morte”, trecho cap. 26 ,Espírito 

Otília Gonçalves) 

 

       No plano de estudos e trabalhos estava programada uma sessão de 

desobsessão, em nosso antigo Centro, onde, anos atrás, me candidatara 

ao serviço do Bem. 

       Somente o fato de ali retornar, na condição de desencarnada, revendo 

os amigos no afã do socorro mediúnico, entrelaçados pela prece, era algo 

que me comovia. Depois, a soma de conhecimentos que poderia 

armazenar, em apenas uma noite, corresponderia a significativa coleta de 

apontamentos expressivos que não podia desdenhar. 

       No dia aprazado, às dezoito horas, rumamos, em grupo, sob a direção 

da irmã Zélia, para tomar parte na preparação do recinto, para as 

operações mediúnicas da noite. 

       Aquela hora a azáfama era grande. Entidades laboriosas, postadas à 

entrada da sala, guardavam o recinto, defendendo-o da incursão dos 

Espíritos mal-intencionados. 

       Uma estranha muralha, com dois palmos aproximadamente de 

espessura, circundava o recinto e, ante a minha admiração íntima, a 

Benfeitora esclareceu tratar-se de construção fluídica para defesa 

da Casa. No interior, Espíritos familiares desdobravam-se em cuidados 

meticulosos, desde a assepsia mental do recinto, até a colocação de 

aparelhagem complicada, em várias posições. 

       Às dezenove horas, começaram a chegar as primeiras almas 

sofredoras e atribuladas no nosso plano, que se juntavam às que se 

encontravam no recinto, desde a véspera. A princípio, aparentemente a 

sós, depois, em grupos, confabulando, inquietas, mergulhadas nos mais 
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mesquinhos problemas que se lhes afiguravam importantes, eram 

conduzidas a lugares adredemente reservados. Outros vinham assistidos 

por enfermeiros de brancas vestes, amparados cordialmente e colocados 

em leitos, como nas Enfermarias da Terra. 

       Uns traziam expressões de dor e inquietude, gemendo ou chorando, 

enquanto outros ostentavam semblantes de zombaria, gesticulando, 

arrogantes, embora o estado deplorável das vestes e da própria 

organização espiritual. Parecia não darem conta de si mesmos, aplicando 

o tesouro do tempo na ostentação do orgulho e da crítica pertinaz. 

Religiosos motejadores, de aparência cruel, proferindo expressões rudes, 

não tiveram acesso à sala mediúnica, ficando à porta, coléricos, em 

atitudes lamentáveis. Alguns ficavam a certa distância, distinguindo as 

mãos amigas que os ajudavam, enquanto outros pareciam muito distantes, 

sem percepção nenhuma, sendo trazidos ao campo magnético dos 

trabalhos por inspiração irresistível dos seus tutores espirituais.Outros, 

ainda,alheados de tudo, apresentavam-se à vontade, constituindo o 

conjunto uma cena entristecedora e comovente. 

       Começavam a chegar os primeiros encarnados.  

       Orientadas pela Benfeitora, verifiquei que alguns encarnados 

chegavam seguidos por grande número de Espíritos vulgares e viciosos, 

que ficavam fora das defesas magnéticas, sem as poderem atravessar 

com os seus tutelados habituais. 

   — Aguardarão suas vítimas — informou a Instrutora —, depois que se 

deslocarem da reunião. 

       Muitos companheiros que vêm à sessão, logo que se afastam dos elos 

magnéticos da prece e do entendimento, no templo, retornam aos 

problemas mentais, semi-hipnotizados como vivem pelos obsessores que 

os seguem transmitindo errôneas ideias e hipóteses falsas, até que se lhes 

esgotam as precárias energias defensivas que conseguiram armazenar no 

serviço, retornando, de mãos vazias, aos braços dos vampiros com os 

quais sintonizam. 

       “Alguns - prosseguiu, penalizada -, embora libertados 

momentaneamente das expressões obsidentes, penetram o recinto, com 

desrespeito e indiferença, entregando-se, durante o trabalho, ao sono 

reprochável, resultante da intoxicação mental de que são portadores, ou se 

deixam conduzir pelos pensamentos habituais, refazendo as ligações 

mentais e ameaçando o serviço venerando, pela possibilidade de invasão 
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intempestiva dos seus algozes revoltados, constrangidos, na retaguarda, e 

que, destarte, encontram brechas no conjunto que deve ser protegido e 

defendido por todos”. 

       Às dezenove horas e trinta minutos, deu entrada na Casa o Mentor 

dos trabalhos, responsável pelo serviço da noite.  

(...) Quase à hora da prece de início da operação de intercâmbio, dois 

retardatários deram entrada no recinto, prejudicando, seriamente, a 

estabilidade psíquica geral. 

   — São infelizes indisciplinados, — obtemperou irmã Zélia ao constatar a 

consternação geral dos trabalhadores presentes. 

       “Nossos irmãos — prosseguiu — infelizmente, se habituaram à 

negligência e, por mais os advirtamos, demoram-se na atitude indiferente, 

entre prazer e dever”. 

       E continuando, arrematou: 

   — Agitados e confusos, como se encontram, não poderão tomar parte na 

reunião. Ficarão fora das defesas internas até que se ajustem 

mentalmente ao clima local. 

(...) A primeira comunicação ocorreu logo. Era uma alma impertinente 

ligada ao médium, em difícil processo de reajustamento, sob o lastro de 

uma dívida que se repetiu em várias encarnações com insucesso de 

ambos - informou a orientadora, sempre prestimosa.  

       Nesse momento, notei que algumas manchas, à semelhança de bolas 

escuras, caíam sobre o médium. Com o olhar, interroguei irmã Zélia. O 

esclarecimento veio rápido: 

  — São as vibrações da assistência encarnada - disse, tristonha. 

     “Alguns companheiros nossos, do plano físico - prosseguiu à meia voz - 

além de não cooperarem, atrapalham com pensamentos de dúvidas, 

indiferença e até, não raro, de mofa. Não se apercebem do grande drama 

que envolve as duas almas e, por isso mesmo, prejudicam o registro das 

impressões, pela mente do médium que, assim, ainda mais se 

desequilibra”. 

       Chamando-me, a amiga incansável apontou respeitável senhora, 

indagando: 

  — Notas algo? 

  — Sim. Está dormindo.                                                                                      

— Exatamente. O fenômeno aí é hipnose à distância. Seu perseguidor 
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ficou na retaguarda; no entanto, continua ligado ao seu pensamento pela 

ideia. 

  — E não se pode fazer nada por ela? —indaguei, penalizada. 

  — É o que estamos tentando, no presente momento -  respondeu -  

Trabalhando e procurando ajudar, convidamo-la à colaboração e à vigília, 

em favor dos demais sofredores. Convém não esqueçamos que a Lei é a 

mesma e invariável, para todos. Cada alma é sempre socorrida, no 

entanto, a ascensão só se fará pelos pés em movimento no Bem, de quem 

deseje subir. 

       “Infelizmente - continuava, esclarecendo,- a nossa consóror, como 

muita gente, em chegando à reunião, acomoda-se, e, distante da atenção 

séria e do respeito ao Senhor que nos rege os destinos, por cansaço ou 

negligência, entrega-se ao sono, sem lhe oferecer a menor resistência.” 

  — Que fazer? — Inquiri, condoída. 

  — Orar por ela e por todos, confiando no tempo. Ao fim de alguns anos, 

despertará, talvez, mais infeliz, visto que a enfermidade obsessional se 

complicará, conduzindo-a a enfermidade mais séria.  A lâmpada somente 

acende quando provida de pavio, embora o óleo abundante onde flutua. 

       Outro senhor, em cadeira vizinha, demorava-se inquieto. Os bocejos 

sucediam-se, enquanto a mente derramava, qual fruto apodrecido quando 

comprimido, substância escura e viscosa. 

       É um discípulo e escravo da gula — acentuou a delicada trabalhadora.    

Embora as advertências do Diretor da reunião, bem como das regras de 

saúde, o nosso amigo sobrecarregara o estômago e chega à sessão semi-

congestionado e enfadado, como se, indisposto qual se encontra, tivesse 

vindo fazer um favor desagradável, mas de que se não pode furtar.     

       E apontando vários fatores positivos de insucesso nos trabalhos 

mediúnicos, por parte, quase na totalidade, da irreverência dos 

encarnados, a prestativa mensageira lembrava-me que este é o material 

com que o tempo e a perseverança do Mestre vão modelar a felicidade e a 

ventura do futuro.(...) 

 

 

 

 



211 
 

MENSAGEM  D-31 DESCRIÇÃO DE ALGUMAS OCORRÊNCIAS APÓS 

O TÉRMINO DE UMA REUNIÃO (Obra “Além da Morte”, trecho cap. 27, 

Espírito Otília Gonçalves) 

  

       Concluída a tarefa mediúnica, no plano físico, o movimento continuou, 

entretanto, na esfera dos desencarnados. Sofredores atendidos, durante 

as orações, permaneciam aguardando remoção, embora assistidos de 

perto por zelosos enfermeiros.  

       A agitação de alguns Espíritos não atendidos durante o programa 

socorrista, afligia-me. Todavia, a serenidade com que os desvelados 

Benfeitores agiam, estimulava-me à coragem e à confiança. 

       Acesas todas as lâmpadas, os companheiros encarnados ofereciam 

atitude lamentável, em matéria de conduta espiritual. Rapidamente 

retomaram à bulha desrespeitosa, como se estivessem num recinto 

dedicado ao prazer, esquecidos, talvez, de que o santuário onde a 

mediunidade labora é uma Enfermaria-Escola de auxílio imediato e 

aprendizado aproveitável. 

       Outros voltaram naturalmente às velhas ideias e opiniões a que se 

afeiçoaram, desde há muito, sem apresentarem, após tanto esforço dos 

seus Guias e Protetores, qualquer modificação no plano mental.  

       Alguns semblantes apresentavam evidentes sinais de tédio e cansaço, 

sem o menor vestígio de satisfação ou conforto pelo ensejo de ajudar, 

ajudando-se.  

       Noutros encarnados identifiquei indiferença profunda pelo trabalho a 

que assistiram e, orientada pela irmã Zélia verifiquei, surpresa, que nem 

sequer haviam tomado parte, de qualquer forma, nas realizações da noite 

de atividades. 

       Somente em alguns poucos pude constatar o respeito e a alegria 

íntima, fazendo análise sincera de tudo quanto ouviram, em exame 

cuidadoso. Observei que esses poucos, mesmo encerrada a reunião, 

continuavam ligados à organização espiritual mantenedora dos serviços 

oferecendo plasma mental e fluidos salutares que eram utilizados pelos 

operadores para assistência aos desencarnados socorridos. 

       As entidades infelizes, que permaneciam à entrada, abraçavam, 

cheias de sarcasmo, seus habituais comensais psíquicos, entabulando, 

com risos e atitudes ridículas, conversações de desrespeito e zombaria, 

das quais o encarnado participava, através da transmissão do 
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pensamento, duvidando de tudo, sem consideração alguma pelo culto e 

atirando espinhos de suspeita infundada na honorabilidade dos 

medianeiros 

(...) E voltando-se para mim, informou, bondoso: 

  — Mediunidade com Jesus é vivência na Caridade e na renúncia, no 

sacrifício e na abnegação. 

      Somos constrangidos a utilizar os companheiros mais devotados, 

embora sobrecarregados, porquanto os “desocupados não dispõem de 

tempo para o trabalho”...  

      “Naturalmente que “àqueles a quem muito foi dado, muito lhes será 

pedido”; bem assim, “o que muito der em favor de outrem, muito receberá 

em nome de todos.” 

       E alongando explicações, continuou: 

  — Consideremos o médium como enxada valiosa para o benefício do 

solo. Quanto mais movimentada, mais brilhante. Ao revés, negando-se a 

contribuir no trabalho, gasta-se sob a ferrugem devastadora. 

     “Quando o Senhor organizou o Colégio Galileu, preferiu homens rudes, 

mas afeiçoados ao trabalho cujo corpo, já cansado de lutas, estivesse 

habituado às pelejas. Não procurou os doutos, acostumados às sedas e às 

cátedras e pouco aclimatados às lides incessantes do trabalho”. 

       “Na lição do Mestre encontramos o ensinamento de que melhor 

servidor é aquele que não mede esforço na execução do trabalho, 

dispondo sempre de renovadas energias, quando se faz necessária a 

doação de si mesmo”. 

 

MENSAGEM  D-32 EFEITO DA ROTINA NAS ATIVIDADES DO 

TAREFEIRO DA MEDIUNIDADE  (Obra “Painéis da Obsessão”, trecho 

cap. 24, Espírito Manoel Philomeno de Miranda) 

 

(...) Quando alguém se candidata a uma ação meritória, nunca deve 

esperar dos outros os exemplos de virtudes, nem as lições de elevação, 

mas examinar suas próprias disposições para verificar o que tem e o que 

pode, em nome de Jesus, oferecer. 

(...) Nas experiências de elevação, entre outros impedimentos que 

surgem, a rotina dos acontecimentos é teste grave a ser superado.    

Enquanto as realizações se apresentam novas, há motivações e 

entusiasmos para realizá-Ias. Depois, à medida que se fazem 
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repetitivas, com as mesmas manifestações, tendem a cansar, 

diminuindo o ardor dos candidatos à operosidade, levando-os à 

saturação, à desistência. Ocorre que não se podem inovar métodos 

para os mesmos problemas, a cada dia, nem modificar a paisagem 

aflitiva dos necessitados, diversificando-lhe os quadros de dor e 

sombra. Variando na aparência, suas causas matrizes são as 

mesmas, que se enraízam no espírito endividado, aturdido ou 

atrasado, em viagem expurgadora ...  

       Nesses momentos de cansaço, surgem as tentações do 

repouso exagerado, da acomodação, do tempo excessivo sem a 

sua utilização correta, abrindo-se campo à censura indevida, que 

medra, à larga, em forma de maledicência que espalha azedume e 

reproche, destruindo, qual praga infeliz, as leiras onde a esperança 

semeia o amor e a ternura que deverão enflorescer-se como 

caridade e bênção.  

       Muitas Obras do bem não resistem a esse período, quando as 

intenções superiores cedem lugar ao enfado e à comodidade, que 

propiciam a invasão das forças destrutivas e a penetração dos 

vigilantes adversários da luz ...  

(...) 

 

MENSAGEM  D-33 REUNIÃO MEDIÚNICA – DESCRIÇÃO DO USO DAS 

ENERGIAS VITAIS E MENTAIS DOS MÉDIUNS (Obra “Missionários da 

Luz”, trecho cap. 17, Espírito André Luiz)  

 

(...) Enquanto isto ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças 

mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam 

abundantemente do organismo mediúnico, o que, embora não fosse 

novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o 

trabalho era levado a efeito.  

        Não pude conter-me e interpelei um amigo em atividade nesse setor.  

     – Esse material – explicou-me ele, bondosamente – representa 

vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se 

façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos ou para que materializem 

provisoriamente certas imagens ou quadros, indispensáveis ao 

reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Com os 

raios e energias, de variada expressão emitida pelo homem encarnado, 
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podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se 

encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante  

permanecerem distantes do corpo físico. (...)  

 

MENSAGEM  D-34 REUNIÃO MEDIÚNICA – CASAMENTO DAS 

ENERGIAS (Obra “Missionários da Luz” , trecho cap. 1, Espírito André 

Luiz) 

 

(...) Dentre as dezenas de cadeiras, dispostas em filas, somente  

dezoito permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas. As 

demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico.         

Grande assembleia de almas sofredoras. Público extenso e necessitado.  

       Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual 

em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno 

das zonas de acesso postavam-se corpos de guarda e compreendi, pelo 

vozerio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados 

obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao 

interior, mantinham discrição e silêncio.  

(...) Grande número de cooperadores velavam, atentos. E, enquanto o 

devotado mentor falava com o coração nas palavras, os dezoito 

companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do 

pensamento, elevado a objetivos altos e puros.  

       Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios  

luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios 

confundiam-se à distância aproximada de sessenta centímetros dos 

corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força, bastante diversa das 

energias de nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo 

movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, à maneira de 

fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que 

aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos 

vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em 

vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, 

extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas.  

       Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao 

raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de 

possibilidades além da matéria mais grosseira. (...) 
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MENSAGEM  D-35 ASSISTÊNCIA ESPECIAL AOS MÉDIUNS MUITO 

ANTES DA REUNIÃO  (Obra “Missionários da Luz” , trecho cap.1, Espírito 

André Luiz) 

 

(...) – A operação da mensagem não é nada simples, embora os  

trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo 

intrínseco, assim como as crianças, em se fartando no ambiente 

doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito 

antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção 

especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo 

íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi 

assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células 

nervosas receberam novo coeficiente magnético, para que não haja 

perdas lamentáveis do tigróide (corpúsculos de Nissel), necessário aos 

processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o 

campo autônomo do coração, recebeu auxílios enérgicos e o sistema 

nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se 

comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido 

por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As 

glândulas supra-renais receberam acréscimo de energia, para que se 

verifique acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para 

atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. (...) 

 

MENSAGEM  D-36 RESULTADOS DIFERENCIADOS EM FACE DA 

ASSISTÊNCIA PELOS BENFEITORES (Obra “Missionários da Luz” , 

trecho cap.18, Espírito André Luiz) 

 

(...) – Já conhece todos os casos? – indaguei.  

    – Todos – respondeu Alexandre, sem hesitar. – Dos cinco que 

constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem revela 

possibilidades de melhoras mais ou menos rápidas. Os demais 

comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas 

necessárias.  

       Considerando muito interessante a menção especial que se fazia, 

perguntei:  

    – Gozará a jovem de proteção diferente? 

       O instrutor sorriu e esclareceu:  
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    – Não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsidiado, além 

de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também 

uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta 

vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é 

quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Que 

acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? 

Indubitavelmente será assediado por mil e uma questões, no curso de 

cada dia, e acabará vencido, convertendo-se em joguete das 

circunstâncias. Imagine agora que esse homem indiferente esteja cercado 

de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os 

menores gestos, tomados de sinistros propósitos, na maioria das vezes... 

Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da 

resistência e valendo-se do auxilio exterior que lhe é prestado pelos 

amigos, é razoável que permaneça esmagado. Esta, a definição da maior 

percentagem dos casos espirituais de que estamos tratando.  

       Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de 

ordem geral. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate, em 

que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, 

perseveram as situações expiatórias. Em todos os acontecimentos dessa 

espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados 

diretos na cura. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, 

há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é 

própria ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da 

verdade. Ante obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com 

fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos 

fazer, senão semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer 

expectativa de proveito imediato.  

       O instrutor imprimiu ligeiro intervalo à conversação e, porque visse 

minha necessidade de esclarecimento, prosseguiu: 

    – A jovem a que me referi está procurando a restauração das forças 

psíquicas, por si mesma; tem lutado incessantemente contra as investidas 

de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no 

campo da prece, do autodomínio, da meditação. Não está esperando o 

milagre da cura sem esforço e, não obstante terrivelmente perseguida por 

seres inferiores, vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos 

de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre 

ela e os outros, é a de que, empregando as próprias energias, entrará, 
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embora vagarosamente, em contacto com a nossa corrente auxiliadora, ao 

passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade 

dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. (...) 

 

MENSAGEM  D-37 ARQUITETOS ESPIRITUAIS (Obra “Instruções 

Psicofônicas ”, cap. 44, Espírito Efigênio S. Vitor) 

 

       Examinando os variados setores de nossas atividades e encarecendo 

o valor da contribuição dos diversos amigos que colaboram conosco, é 

preciso salientar o esforço dos Espíritos Arquitetos em nossa equipe de 

trabalhos habituais.  

       Em cada reunião espírita, orientada com segurança, temo-los 

prestativos e operantes, eficientes e unidos, manipulando a matéria mental 

necessária à formação de quadros educativos.  

       Simplifiquemos o assunto, quanto seja possível, para 

compreendermos a necessidade de nosso auxílio a esses obreiros 

silenciosos.  

       Aqui, como em toda parte onde tenhamos uma agremiação de 

pessoas com fins determinados, existe na atmosfera ambiente um centro 

mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos, não 

somente nossos, mas também daqueles que nos comungam as tarefas 

gerais.  

       Esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo, de que 

se servem os trabalhadores a que nos referimos, na extração dos recursos 

imprescindíveis à criação de formas-pensamento, constituindo entidades e 

paisagens, telas e coisas semi-inteligentes, com vistas à transformação 

dos companheiros dementados que intentamos socorrer.  

       Uma casa como a nossa será, inevitavelmente, um pouso acolhedor, 

abrigando, em nossos objetivos de confraternização, os amigos 

desencarnados, enfermos e sofredores, a se desvairarem na sombra.  

       Para que se recuperem, é indispensável recebam o concurso de 

imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se 

recolhem. E para esse gênero de colaboração especializada são trazidos 

os arquitetos da Vida Espiritual, que operam com precedência em nosso 

programa de obrigações, consultando as reminiscências dos comunicantes 

que devam ser amparados, observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os 

labirintos psicológicos, a fim de que em nosso santuário sejam criados, 
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temporariamente embora, os painéis movimentados e vivos, capazes de 

conduzi-los à metamorfose mental, imprescindível à vitória do bem.  

       É assim que, aqui dentro, em nossos horários de ação, formam-se 

jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros 

em que os nossos companheiros desencarnados se sintam como que 

tornando à realidade pregressa, através da qual se põem mais facilmente 

ao encontro de nossas palavras, sensibilizando-se nas fibras mais íntimas 

e favorecendo-nos, assim, a interferência que deve ser eficaz e proveitosa.  

       Delitos, dificuldades, problemas e tragédias que ficaram a distância, 

requisitam dos nossos companheiros da ilustração espiritual muito trabalho 

para que sejam devidamente revisionados, objetivando-se o amparo a 

todos aqueles que nos visitam, em obediência aos planos traçados de 

mais alto.  

       É assim que as forças mentoneuropsíquicas de nosso agrupamento 

são manipuladas por nossos desenhistas, na organização de fenômenos 

que possam revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos Espíritos 

sofredores, ainda em trevas mentais.  

       Espelhos ectoplásmicos e recursos diversos são também por eles 

improvisados, ajudando a mente dos nossos amigos encarnados, que 

operam na fraseologia assistencial, dentro do Evangelho de Jesus, a fim 

de que se estabeleça perfeito serviço de sintonia, entre o necessitado e 

nós outros.  

       Para isso, porém, para que a nossa ação se caracterize pela 

eficiência, é necessário oferecer-lhes o melhor material de nossos 

pensamentos, palavras, atitudes e concepções.  

       Toda a cautela é recomendável no esforço preparatório da reunião de  

intercâmbio com os desencarnados menos felizes, porque a elas 

comparecemos, na condição de enfermeiros e instrutores, ainda mesmo 

quando não tenhamos, em nosso campo de possibilidades individuais, o 

remédio ou o esclarecimento indispensáveis.  

       Em verdade, contudo, através da oração, convertemo-nos em canais 

do socorro divino, apesar da precariedade de nossos recursos, e, em vista 

disso, é preciso haja de nossa parte muita tranquilidade, carinho, 

compreensão e amor, a fim de que a colaboração dos nossos 

companheiros arquitetos encontre em nós base segura para a formação 

dos quadros de que nos utilizamos na obra assistencial.  
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       Nossa palavra é simplesmente a palavra de um aprendiz. Achamo-nos 

entre os mais humildes recém-vindos à lide espiritual, mas, aproveitando 

as nossas experiências do passado, tomamos a liberdade de palestrar, 

comentando alguns dos aspectos de nossa sementeira e de nossa 

colheita, que funcionam todos os dias, conforme o ensinamento imortal do 

Senhor:  

 — «A cada um por suas obras.» 

 

MENSAGEM  D-38 VISÃO ESPIRITUAL DE UM CENTRO ESPÍRITA 

(Obra “Educandário de Luz”, Espírito Efigênio S. Vitor )   

 

   (...) Satisfazendo, porém, ao nosso objetivo essencial, aproveitaremos os 

minutos de que dispomos para falar-lhes, de algum modo, acerca da tela 

de nossas atividades.  

       Qual ocorre aos demais santuários de nossa fé, orientados pelo 

devotamento ao bem, junto aos quais o Plano Superior mantém operosas 

e abnegadas equipes de assistência, nossa casa, consagrada à 

Espiritualidade, é hoje um pequeno mas expressivo porto de auxílio, 

erigido à feição de pronto-socorro.  

       Com a supervisão e cooperação de vasto corpo de colaboradores em 

que se integram, médicos e religiosos, inclusive sacerdotes católicos, 

ministros evangélicos e médiuns espíritas já desencarnados, além de 

magnetizadores, enfermeiros, guardas e padioleiros, temos aqui 

diversificadas tarefas de natureza permanente.  

       Nossa reunião está garantida por três faixas magnéticas protetoras.  

       A primeira guarda a assembleia constituída e aqueles desencarnados 

que se lhes conjugam à tarefa da noite.  

       A segunda faixa encerra um círculo maior, no qual se aglomeram 

algumas dezenas de companheiros daqui ainda em posição de 

necessidade, à cata de socorro e esclarecimento.  

       A terceira, mais vasta, circunda o edifício, com a vigilância de 

sentinelas eficientes, porque além dela temos uma turba compacta- a turba 

dos irmãos que ainda não podem partilhar, de maneira mais íntima, o 

nosso esforço no aprendizado evangélico. Essa multidão assemelha-se à 

que vemos, frequentemente, diante dos templos católicos, espíritas ou 

protestantes com incapacidade provisória de participação no culto da fé.  
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       Bem junto à direção de nossas atividades, está reunida grande parte 

da equipe de funcionários espirituais que nos preservam as linhas 

magnéticas defensivas.   

       À frente da mesa orientadora, congregam-se os companheiros em luta 

a que nos referimos.  

       E em contraposição com a porta de acesso ao recinto, dispomos em 

ação de dois gabinetes, com leitos de socorro nos quais se alonga o 

serviço assistencial.   

       Entre os dois, instala-se grande rede eletrônica de contenção, 

destinada ao amparo e controle dos desencarnados rebeldes ou 

recalcitrantes, rede essa que é um exemplar das muitas que, da vida 

espiritual, inspiraram a medicina moderna no tratamento pelo 

eletrochoque.  

       E assim organiza-se nossa casa para desenvolver a obra fraterna em 

que se empenha, em favor dos companheiros que não encontraram, 

depois da morte, senão as suas próprias perturbações.  

       Assinalando, de maneira fugacíssima, o setor de nossa 

movimentação, devemos recordar que, acima da crosta terrestre comum, 

temos uma cinta atmosférica que classificamos por “cinta densa”, com a 

profundidade aproximada de 50 quilômetros, e, além dela, possuímos a 

“cinta leve”, com a profundidade aproximada de 950 quilômetros, somando 

mil quilômetros acima da esfera em que vocês presentemente respiram.   

       Nesse grande mundo aéreo, encontramos múltiplos exemplares de 

almas desencarnadas, junto de variadas espécies de criaturas sub-

humanas, em desenvolvimento mental no rumo da Humanidade.  

       Milhões de Espíritos alimentam-se da atmosfera terrestre, demorando-

se, por vezes, muito tempo, na contemplação íntima de suas próprias 

visões e criações, nas quais habitualmente se imobilizam, à maneira da 

alga marinha que nutre a si mesma, absorvendo os princípios do mar. 

 

MENSAGEM  D-39 CRITÉRIO UTILIZADO PELOS BENFEITORES 

ESPIRITUAIS NO PLANEJAMENTO DO TRABALHO MEDIÚNICO (Obra  

“Nos Domínios da Mediunidade”, trecho cap. 2, Espírito André Luiz)  

 

(...) Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade 

as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que 

aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou 
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de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades 

e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, 

planejamos a obra que podem realizar no tempo. (...) 

 

CONCEITOS EM DESTAQUE 

(com base nas mensagens aqui selecionadas) 

BLOCO D – A TAREFA DA MEDIUNIDADE  
 

       

      1. Que acontece se o médium não exerce a sua faculdade? 

 

 ... o êxito de qualquer atividade depende do exercício da aptidão de 

que se é objeto (mensagem D-3).  

 A pessoa, não conduzindo corretamente as suas forças mediúnicas, 

não logra os objetivos que persegue. Abandonando a tarefa ao 

meio-termo, é natural que a mesma lhe  traga os efeitos que são 

consequentes do desprezo a que está relegada. Qualquer 

instrumento ao abandono é vítima de ferrugem ou do desajuste 

(mensagem D-3).  

 Se, de um momento para outro, mudamos a direção que seria de 

esperar-se, é óbvio que a mediunidade não desaparece e o 

intercâmbio que se dá muda de condutor, o indivíduo continua 

médium, mas já que ele não dirige a faculdade para as finalidades 

nobres, vai conduzido pelas Entidades invigilantes, no rumo do 

desequilíbrio. (mensagem D-3)  

 Daí dizer-se, em linguagem popular, que a mediunidade 

abandonada traz muitos danos àquele que lhe é portador.Isto 

ocorre porque o indivíduo muda de mãos. (mensagem D-3)  

 Enquanto está no exercício correto de suas funções, encontra-se 

sob o amparo de Entidades responsáveis. Na hora que inclina a 

mente e o comportamento para outras atividades, transfere-se de 

sintonia, e aquele com os quais vai manter contato psíquico são, 

invariavelmente, de teor vibratório inferior, produzindo-lhe danos 

(mensagem D-3).  

 Também seria o caso de perguntarmos ao pianista o que acontece 

com aquele que deixa de exercitar a arte a que se dedica no campo 

da música. Ele diria que perde o controle motor, que as articulações 
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perderam a flexibilidade, a concentração desaparece e ele vai, 

naturalmente, prejudicado por uma série de temores que o 

assaltam, impedindo-lhe o sucesso (mensagem D-3).  

 A mediunidade é compromisso por toda a "vida", e não apenas por 

toda uma encarnação (mensagem D-3).  

 Não se suprime a faculdade que tem a alma de emancipar-se; dar-

se-Ihe outra diretriz (mensagem D-1).  

 O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez 

de pôr óbices ao fenômeno, coisa que raramente se consegue e que 

nem sempre deixa de ser perigosa, o que se tem de fazer é concitar 

o médium a produzi-los à sua vontade, impondo-se ao Espírito. 

(mensagem D-1)  

 Para alcançá-lo, preciso é que o indivíduo passe de MÉDIUM 

NATURAL a MÉDIUM VOLUNTÁRIO. (mensagem D-1)  

 Por esse meio, chega o médium a sobrepujá-lo e, de um dominador 

às vezes tirânico, faz um ser submisso e, não raro, dócil (mensagem 

D-1).  

 A corrente líquida, comumente vagarosa, a corrente elétrica muito 

rápida e a corrente mental ultra rápida podem ser adaptadas, 

controladas, aproveitadas ou conduzidas, não podendo, entretanto, 

suportar indefinida armazenagem ou detenção, sob pena de 

provocarem o aparecimento de charcos, explosões e rupturas, 

respectivamente. (mensagem D-2)  

 E no aproveitamento da corrente mental, no contato mediúnico, são  

necessários instrumentos capazes de atender às exigências da 

emissão, para qualquer essência elevada, compreendendo-se, 

desse modo, que a corrente líquida, a corrente elétrica e a corrente 

mental dependem, nos seus efeitos, da condução que se lhes 

imprime (mensagem D-2).  

 A ausência de trabalho é, realmente, um grave escolho da 

mediunidade, isto porque a ferramenta mediúnica exige utilização 

constante, ação contínua, não somente pela necessidade de 

aprimoramento das antenas psíquicas, como também pelo 

imperativo da conquista do sentimento do amor.  (mensagem D-6)  

 

      2. O médium pode trocar a tarefa mediúnica por outra atividade 

doutrinária? 
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 E óbvio que a tarefa mediúnica foi por ele elegida e não seria lícito 

que a abandonasse a meio do caminho num mecanismo de fuga à 

realidade, para realização de outra que, certamente, não levará 

adiante. (mensagem D-4)  

 O indivíduo, por exercer a mediunidade, pode e deve assumir outras 

tarefas que dizem respeito ao labor da Casa Espírita, mesmo porque 

a mediunidade não irá tomar-lhe o tempo integral, de modo que o 

impeça de vivenciar a programática da Doutrina Espírita em outros 

níveis. (mensagem D-4)  

 A educação da mediunidade faz parte do Evangelho de Jesus e à luz 

da Codificação Espírita é uma diretriz que o Espírito encarnado 

assume, para liberar-se do passado comprometido com aqueles a 

quem prejudicou e que ainda se encontram na erraticidade inferior, 

necessitando de sua ajuda e de seu apoio. Qualquer motivo que 

objetiva desviá-lo da tarefa abraçada é mecanismo de fuga para 

acumpliciamento com a ociosidade. (mensagem D-4).  

 

      3. Caridade difícil é algo ignorada  

 

 Distendes o agasalho (...), ofereces o pão generoso (...), doas o 

medicamento (...), desculpas as ofensas (...), e crês que conjugas o 

verbo amor, vivendo o verbete da caridade (...) Todavia, ainda podes 

mais fazer (...) (mensagem D-5)    

 Se desejas integração real no espírito cristão de caridade, vai mais 

além. Há outros espíritos em torno de ti que aguardam mãos 

invisíveis capazes de os socorrer. (mensagem D-5)  

 Possivelmente não os conheces, não os vês, não os ouves, não são 

do teu círculo, mas não os ignoras. Conhecê-Ios-á através da 

Revolução Espírita que te falou deles: atormentados do além-túmulo, 

nossos irmãos desencarnados sofredores... (mensagem D-5)  

 Oferece as tuas antenas psíquicas e deixa-os "incorporar" pela 

mediunidade que portes, a fim de que sejam aquinhoados pela 

caridade do teu esforço. São náufragos da vida física que a morte 

recolheu. Todos eles precisam de nós. (mensagem D-5)  

 Sofrê-lo-ás quando te dedicares a socorrê-los ... Participarás 

intimamente de suas agonias e de suas aflições. (mensagem D-5)  
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 Medita quanto à alegria que experimentarias se, no lugar deles, 

encontrasses alguém que oferecesse o vaso físio-psíquico para tua 

libertação, e faze, então, o que gostarias que fizessem para ti, 

exercitando-te, desde hoje, na prática dessa caridade difícil e algo 

ignorada, que os olhos do mundo não veem nem a gratidão dos 

amigos recompensa com o suborno do reconhecimento precipitado 

ou da bajulação dispensável (mensagem D-5) 

 

     4. O trabalho mediúnico e a parábola do Bom 

Samaritano 

 

 Recinto dos trabalhos mediúnicos: comparado à hospedagem 

acolhedora e gentil. Espírito comunicante tombado nos próprios 

lugares: o homem assaltado, caído na orla do caminho. 

Encarregado da estalagem: o doutrinador.O doutor indiferente e o 

levita sem piedade: os médiuns recalcitrantes.O Bom Samaritano: 

o médium obediente ao mandato do serviço socorrista. Via entre 

Jerusalém e Jericó: a estrada dos deveres fraternos por onde todos 

transitamos. O bálsamo e o unguento postos nas feridas do 

assaltado: as orações do círculo de corações devotados à tarefa 

mediúnica. As moedas pagas ao hospedeiro: as renúncias e 

testemunhos solicitados aos membros da reunião. O doutor da lei, 

zombeteiro e frio: os companheiros da vida imortal, notificados das 

surpresas além-do-túmulo, indiferentes, entretanto, às tarefas 

sacrificiais do auxílio fraterno ... (mensagem D-7)  

 Sê, em qualquer função que desempenhes na tarefa espírita de 

assistência mediúnica, o "bom samaritano" ... (mensagem D-7) 

 

       5. Meditemos em que onda nos situamos – a crítica e seus efeitos  

 

 Cada mente precisa afinar-se com a tarefa... (mensagem D-8)  

 Não podes pensar com a cabeça dos outros; todavia, no círculo 

medianímico, qual acontece em qualquer obra de grupo, é 

indispensável te harmonizares com as ações a fazer... 

(mensagem D-8)  

 Se dizes de ti para contigo: "confio no médium", robusteces o 

contingente de forças para a realização do melhor, contudo, se 
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adicionas: "mas duvido da sinceridade da assistência que o cerca", 

fazes imediatamente o contrário. (mensagem D-8)  

 Se afirmas intimamente: "a reunião é para mim um grande conforto", 

crias seguro apoio à produção de valores edificantes; no entanto, se 

editas: "mas o trabalho é demorado e enfadonho", passas, de 

repente, a suprimir-lhe os efeitos benéficos. (mensagem D-8)  

 Quem aprova e critica, ajuda e desajuda. Nenhuma construção se 

levanta a golpes de marchas e contramarchas. (mensagem D-8)  

 A reunião mediúnica também é assim. (mensagem D-8)  

 Se queres cooperar, dentro dela, repara acima de tudo, a onda em 

que te colocas. (mensagem D-8)  

 

       6. O médium e o estudo  

          

 (...) daí repetirmos incessantemente: Estudai, antes de praticardes 

(Livro dos Médiuns).  

 O médium tem obrigação de estudar muito (Emmanuel - O 

Consolador). 

 Os benfeitores desencarnados e os Espíritos familiares estudam 

sempre ... É imprescindível que os lidadores encarnados estudem 

também ... (André Luiz - Desobsessão)  

 

 A falta de estudo evangélico, e doutrinário, constitui sério escolho na 

prática medi única. (mensagem D-9)  

 O médium deve ler, estudar, refletir, assinalar e viver, quanto lhe seja  

possível, as edificantes lições do Evangelho e do Espiritismo, a fim 

de que possa oferecer aos Espíritos comunicantes elementos 

necessários a uma proveitosa comunicação. (mensagem D-9)  

 O médium estudioso é instrumento dócil, maleável, acessível; tem 

sempre uma boa roupagem para vestir as ideias a ele transmitidas. 

(mensagem D-9)  

 O que não estuda, nem se move, cria dificuldades à transmissão da  

 mensagem, fornecendo desconexão. (mensagem D-9)  

 Os companheiros interessados em organizar uma reunião de 

desobsessão na Casa Espírita devem, no mínimo, estudar durante 

um ano e vincularem-se a uma tarefa de natureza assistencial 

(mensagem D-22).  
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       7. Trabalho isolado  

          

 São desaconselháveis reuniões mediúnicas domiciliares ou em 

recintos estranhos ao Centro Espírita (mensagem D-10).  

 Tarefas mediúnicas em residências oferecem perigo, podendo gerar  

processos obsessivos em seus moradores (mensagem D-10).  

 Nos lares, recomenda-se, apenas, o Culto do Evangelho no Lar, com 

leituras, comentários e preces (mensagem D-10).  

 Quando um médium abandona um grupo de estudos e sob 

justificáveis motivos (nem sempre justos) edifica o "seu" centro de 

atividades ou permanece "trabalhando" em casa, encontra-se em 

grande perigo ... O Centro Espírita é uma fortaleza, um abrigo. 

Quando lhe faltam os requisitos que seriam de desejar, o médium 

tem obrigação de cooperar ainda mais, entregando-se ao serviço 

mediúnico com devotamento. (mensagem D-28).  

 

        8. Educação mediúnica  

          

 Em mediunidade, a disciplina é a base do equilíbrio na garantia do 

êxito desejado (mensagem D-22).  

 A educação mediúnica, por sinônimo de "desenvolvimento mediúnico",  

deve ser iniciada no devido tempo, na época apropriada, isto é, ao 

se verificar a espontânea ecIosão da faculdade (mensagem D-23).  

 Forçar a eclosão da mediunidade, ou seu desenvolvimento, significa 

abrir as portas ao animismo, com sérios inconvenientes para o 

equilíbrio, a segurança e a produtividade do medianeiro (mensagem 

D-23).  

 Outrossim, é antidoutrinário induzir o médium, ostensiva ou 

veladamente, a oferecer passividade a tal ou tal Espírito (mensagem 

D-23).  

 NOTA: Consta também da obra Desobsessão, cap. 34: (...) os 

esclarecedores (doutrinadores) não devem constranger os médiuns  

psicofônicos a receberem os desencarnados presentes, repetindo 

ordens e sugestões, atentos ao preceito da espontaneidade, fator 

essencial ao êxito do intercâmbio.  

 Não deve ser considerado natural, normal, o médium se deixar 

influenciar por entidades perturbadas em plena reunião de estudo. 
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Ou trata-se de médium obsidiado ou invigilante e imprevidente em 

relação aos deveres sagrados que competem a cada um de nós ... 

(mensagem D-11)  

 No capítulo da educação mediúnica, merece referência a impulsão 

constante do médium para psicografar ou incorporar, para aplicar o 

passe ou exercer a mediunidade em qualquer lugar e a toda hora, 

demonstrando desconhecimento e desordem íntima em se tratando 

da própria vida e da vida alheia, que devem ser respeitadas 

(mensagem D-19).  

 Comunicações excessivamente longas e vazias, transes que se 

prolongam  por horas a fio, com raríssimas exceções, constituem 

sinais de alarme, mesmo porque os Espíritos nobres têm inúmeras 

outras ocupações além de assistirem aos seus tutelados terrestres 

(mensagem D-19).  

 Gesticulações e movimentos violentos durante a comunicação (...),  

agressividade e contorções faciais como corporais pertencem às 

entidades inferiores ou ressumam do inconsciente do médium e 

devem ser corrigidos (mensagem D-19).  

 Certamente, nas comunicações dos sofredores desencarnados, 

podem registrar-se alguns modismos característicos dos estados de 

aflição em que os mesmos se encontram, todavia, socorridos, devem 

ter diminuídos os estertores e gestos cuja violência desarticula os 

sutis mecanismos da faculdade mediúnica (mensagem D-19).  

 Em toda educação da mediunidade com elevação, o espírito guia do 

encarnado patrocina e controla o processo disciplinante, desde que 

este se faça dócil às instruções, jamais, porém, abdicando do livre-

arbítrio e da razão (mensagem D-19).  

 No mediunismo, existem características inerentes a cada 

intermediário entre os homens e os desencarnados; entretanto, a 

falta de naturalidade do aparelho mediúnico, no instante de exercer 

suas faculdades, é quase sempre resultante da falta de educação 

psíquica (mensagem D-12).  

 Que se evitem os hábitos da rotina mental, negativa e perniciosa, 

que se transformam em cacoetes psíquicos de difícil erradicação ... 

(mensagem D- 29).  

 O médium é filtro por cuja mente transitam notícias da vida além da 

vida (mensagem D-29).  
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 Nesse sentido, consideremos a concentração mental, que deve ser 

um estado habitual da mente em Cristo e não uma situação 

passageira junto ao Cristo (mensagem D-29).  

 Graças à indisciplina da mente sacudida pelos ventos da polideia 

nascem, durante o labor mediúnico, os defeitos e irregularidades que 

tanto prejudicam o ministério espiritual (mensagem D-29).  

 Aparecem em tais casos os pontos de fixação psíquica no 

subconsciente do médium prejudicando a assimilação da mensagem 

(mensagem D-29).  

 Ora, quando a mente desencarnada penetra os círculos vibratórios 

do médium, este, se desavisado, reflete as deficiências do 

companheiro que, acostumado à viciação psíquica, não registra as 

ideias que lhe não sejam habituais (mensagem D-29).  

 Quando tal fenômeno sucede, o médium, no ato da psicofonia, por 

exemplo, deixa-se afligir por esgares, tosses, bocejos e, de fácil 

excitação, transmite ao sistema nervoso síndromes do próprio 

desequilíbrio como se fossem parte integrante do intercâmbio 

mediúnico (mensagem D-29).  

 Em enarmonia, produz gritos e ruídos facilmente dispensáveis, 

gerando um clima de balbúrdia incompatível, por viciação, com a 

necessária serenidade mental de que se deve revestir o estado do 

transe (mensagem D-29).  

 Desse modo, a seleção das imagens que transitam pela mente do  

intermediário sofrem as dificuldades que lhe são peculiares, 

traduzindo ao paladar dos recursos defeituosos que lhe são próprios 

(mensagem D-29).  

 Quem se candidata, pois, ao serviço mediúnico não descura os 

impositivos da harmonia mental. Os exercícios de desprendimento 

das ideias corriqueiras com o objetivo de acurar a audição interior 

não podem ser relegadas, transformando-se em meios da 

sintonização fácil com as mensagens oriundas dos Espíritos 

(mensagem D-29).  

 

         9. Endeusamento do médium  
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 O endeusamento do médium é um dos mais funestos escolhos da  

mediunidade, o que maiores prejuízos causa ao médium 

(mensagem D-13).  

 O espírito esclarecido é cauteloso nas referências ao companheiro 

da mediunidade, quando a boa palavra se faz necessária, em forma 

de estímulo e amparo (mensagem D-13).  

 Mais do que todos os escolhos, o endeusamento é o ópio dos 

médiuns, podendo fazê-los resvalar nos desfiladeiros da vaidade, da 

presunção, do orgulho (mensagem D-13).  

 NOTA: Kardec faz uma observação interessante no Evangelho 

Segundo o Espiritismo, nota na Introdução, item 1, sobre o assunto, 

a qual achamos oportuno aqui transcrever:  "Quanto aos médiuns 

(instrumentos da  comunicação da obra), abstivemo-nos de nomeá-

los. Na maioria dos casos, não os designamos a pedido deles 

próprios( ... ) Compreendem eles que, por ser meramente passivo o 

papel que lhes toca, o valor das comunicações em nada lhes exalça 

o mérito pessoal; e que seria pueril envaidecerem-se de um trabalho 

de inteligência ao qual é apenas mecânico o concurso que prestam".  

 

         10. Grupo mediúnico desinteressado das demais atividades da 

Instituição – grupamento estanque ou centro dentro de centro 

 

          

 Ao dirigente cabe a tarefa de conscientizar a equipe quanto à 

necessidade de seu entrosamento com o Centro Espírita onde 

trabalha, para que o grupo não fique apartado das atividades da 

Casa (mensagem D-14).  

 Os grupos mediúnicos que funcionam completamente isolados da 

instituição em que se localizam, acabam por tomar-se 

departamentos estanques ou outros Centros, com diretrizes e 

métodos diferentes, o que gera problemas e desentendimentos 

(mensagem D-14).  

 Por isso, compete ao dirigente zelar para que as normas da 

Instituição, onde se localizem, sejam respeitadas, possibilitando 

maior entrosamento entre todos. (mensagem D-14)  
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11. Médium e Dirigente: diferença entre 

“sensibilidade” e “melindre”  

          

 Que os médiuns são pessoas de sensibilidade mais aguçada, 

sabemos todos. E, por isso mesmo, mais sensíveis também à crítica, 

especialmente quando injusta, grosseira ou mal formulada. 

(mensagem D-14)  

 É imperioso, contudo, distinguir entre sensibilidade e melindre 

(mensagem D-14).  

 Melindres ficam com os que não admitem a menor observação, a 

não ser o elogio, o endossamento, como se fossem infalíveis 

instrumentos (mensagem D-14).  

 Vai uma diferença muito grande entre a análise crítica construtiva do  

trabalho e a implicância, a intolerância, a estreiteza de vistas e até o 

ciúme. (mensagem D-15)  

 O dirigente sensato, experiente e seguro dos conhecimentos da 

mediunidade saberá distinguir o médium que está necessitando 

pequenas e grandes correções daquele que ouve, em atitude de 

aparente humildade, mas não aceita qualquer reparo. 

(mensagem D-15)  

 É extremamente delicada a posição do dirigente responsável nesse 

terreno. Tem ele de exercer toda sua atenção e bom senso tanto 

para evitar que se perca ou se iniba um médium que, a despeito de 

pequenos (ou maiores) equívocos, tem condições de tomar-se 

eficiente trabalhador, e para auxiliar aquele que pode, igualmente, 

perder-se pela vaidade se o dirigente não tiver habilidade suficiente 

ou conhecimento para convencê-lo dos seus equívocos.  

Seja qual for, os primeiros contatos de um médium iniciante, ou no 

qual a mediunidade acaba de ser "diagnosticada" são altamente 

críticos (mensagem D-15).  

 É nessa hora que muito se define do futuro. Se for acolhido com a 

necessária compreensão e adequadamente orientado e instruído, 

poderá chegar a ser excelente colaborador na tarefa para a qual, 

evidentemente, veio preparado (mensagem D-15).  

 Se mal recebido, tratado com incompreensão e intolerância, ante as  

peculiaridades de suas faculdades, é grande a responsabilidade 

daqueles que não souberam ou não quiseram estender a mão, no 
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momento oportuno, ao que vem precisamente para ser ajudado e 

servir. (mensagem D-15)  

 

     12. Inassiduidade do médium  

  

 

 Em mediunidade, a disciplina é a base do equilíbrio na garantia do 

êxito desejado (mensagem D-22).  

 Médium que falta em demasia ao compromisso da reunião deve, 

numa primeira etapa, ser fraternalmente abordado pelo dirigente da 

mesma e, numa segunda etapa, persistindo nas faltas injustificáveis, 

deve ser fraternalmente afastado (mensagem D-22)  

 NOTA: André Luiz registra, em sua obra Desobsessão, a seguinte 

instrução: Muito natural que a ausência não justificada do 

companheiro a três reuniões consecutivas seja motivo para que se 

lhe promova a necessária substituição.  

 

       13. Escolhos do apostolado mediúnico  

 

 Um dos escolhos da mediunidade é a sua prática com o médium 

cansado, em decorrência de atividade desordenada, que se 

sobreexceda sua capacidade física (mensagem D-18).  

 O esgotamento físico e/ou mental, antecâmara da estafa, de 

recuperação difícil, debilita as energias do medianeiro, podendo, 

dependendo de sua resistência moral, torná-lo vítima de Espíritos 

maldosos (mensagem D-18).  

 Tão logo perceba pronunciados sinais de fadiga, além do normal, 

deve o médium confiar-se a repouso e tratamento, por tempo 

adequado, para que o refazimento se faça. (mensagem D-18)  

 O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. 

Frequentemente é o personalismo, a ambição, a ignorância ou a 

rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do 

Evangelho (mensagem D-17).  

 Contra esse inimigo, é preciso movimentar energias íntimas pelo 

estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa-vontade e melhor 

esforço de autoeducação à claridade do Evangelho (mensagem D-

17).  
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 O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico reside 

no próprio seio das organizações espiritistas, constituindo-se 

daquele que se convenceu quanto aos fenômenos, sem se converter 

ao Evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador 

os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, tendências 

nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração 

(mensagem D-17).  

 Incapazes do trabalho interior pela edificação própria na fé e na 

confiança em Deus, dizem-se necessitados de conforto. Se 

desatendidos em seus caprichos inferiores e nas suas questões 

pessoais, estão sempre prontos para acusar e escarnecer. 

(mensagem D-17)  

 Falam da caridade, humilhando todos os princípios fraternos (...) São  

irônicos, acusadores e procedem quase sempre como crianças 

levianas e inquietas. (mensagem D-17)  

 Esses são também aqueles elementos da confusão, que não 

penetram o templo de Jesus e não permitem a entrada de seus 

irmãos. (mensagem D-17)  

 Esse gênero de inimigos do apostolado mediúnico é muito comum e  

insensato nos seus processos de insinuação. (mensagem D-17)  

 E como a Verdade deve sempre surgir no instante oportuno, para 

que o campo do apostolado não se esterilize, faz-se imprescindível 

fugir deles (mensagem D-17).  

 Um dos maiores escolhos à boa prática mediúnica é a insistência 

dos Espíritos levianos e maus por se comunicarem, roubando tempo 

útil para o progresso, ou intoxicando o sensitivo com fluidos 

deletérios, ou distraindo-o com mensagens apócrifas, mentirosas, 

perturbadoras, com caráter de profecia, muito do agrado da 

frivolidade como do orgulho dos incautos. Incultando ideias irreais 

sobre falsas missões, eles induzem o intermediário presunçoso à 

obsessão por fascinação. (mensagem D-19)  

 Surdo a quaisquer advertências e telementalizado pelos seus 

algozes ou comparsas do comércio mediúnico, afasta-se do bom 

senso e das pessoas que não anuem com as suas ideias 

disparatadas. (mensagem D-19)  

 Esse escolho se apresenta através da febre que assalta quem lhe 

padece a injunção por projetar-se, escrevendo e divulgando tudo 

quanto lhe chega, aureolado por nomes venerandos, que não 
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suportam a menor análise crítica. Precatem-se as pessoas honestas 

dessa como de outras ciladas que as podem colher, meditando e 

analisando as mensagens que lhes cheguem. (mensagem D-

19)  

 Tudo quanto induza à vaidade ou à projeção nos palcos do mundo 

seja recebido com a devida reserva, sem pressa alguma de querer 

"salvar a humanidade" (mensagem D-19).  

 Outro impedimento à correta vivência mediúnica está na 

interpretação errônea dos objetivos desta. A pessoa atribui aos 

Espíritos toda e qualquer ocorrência, escusando-se, como aos 

demais, dos deveres e responsabilidades que lhes dizem respeito 

(mensagem D-19).  

 

       14. O médium deve assumir outras tarefas na Casa Espírita 

 

 O indivíduo, por exercer a mediunidade, pode e deve assumir outras 

tarefas que dizem respeito ao labor da Casa Espírita (mensagem D-

4).  

 Os companheiros interessados em organizar uma reunião de 

desobsessão na Casa Espírita devem, no mínimo; estudar durante 

um ano e vincularem-se a uma tarefa de natureza assistencial (o 

grifo é nosso – mensagem D-22).  

 

 NOTA: André Luiz, na sua obra Desobsessão,cap. 71 Culto da 

Assistência,  também nos dá a mesma instrução, nos seguintes 

termos:  

 

 Outro aspecto de serviço que os obreiros de desobsessão não 

podem olvidar, sem prejuízo, é a assistência aos necessitados.             

Entidades sofredoras ou transviadas, a quem se dirige a palavra 

instrutiva nas reuniões do agrupamento de socorro espiritual, 

acompanham, em muitos casos, aqueles mesmos que os exortam 

aos caminhos da paciência e da caridade, examinado-lhe os 

exemplos.                                                                                                    

A assistência aos necessitados, seja através do pão ou do 

agasalho, do auxílio financeiro ou do medicamento, do passe ou do 

ensinamento, em favor dos que atravessam provações mais difíceis 

que as nossas, não é somente um dever, mas também valioso 
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curso de experiências e lições educativas para nós e para os outros 

(os grifos são nossos).  

 
       15. Consulta aos médiuns  

 

         

 Um dos maiores inimigos dos médiuns está naqueles que buscam o  

intermediário, com problemas, procurando "consultas". Ninguém 

pode resolver problema de ninguém, especialmente por processos 

mediúnicos.  

Quem realmente se encontre angustiado, busque a Doutrina Espírita 

e esta lhe dará os instrumentos de solução, não, porém, o médium, 

porquanto este é, quase sempre, uma alma aflita, também 

avassalada por problemas, no trabalho de renovação ( obra “Além da 

Morte”,cap. 20, Mediunidade Fracassada, Espírito Otília Gonçalves). 

 

       16. Rotina dos trabalhos e suas consequências aos desavisados  

 

 Nas experiências de elevação, a rotina dos acontecimentos é teste 

grave a ser superado (mensagem D-32).  

 Enquanto as realizações se apresentam novas, há motivações e 

entusiasmos para realizá-los (mensagem D-32).  

 Depois, à medida que se fazem repetitivas, com as mesmas 

manifestações, tendem a cansar, diminuindo o ardor dos candidatos 

à operosidade, levando- os à saturação, à desistência. (mensagem 

D-32)  

 Ocorre que não se podem inovar métodos para os mesmos 

problemas, a cada dia, nem modificar a paisagem aflitiva dos 

necessitados, diversificando-lhes os quadros de dor e sombra 

(mensagem D-32).  

 Nesses momentos de cansaço, surgem as tentações do repouso 

exagerado, da acomodação, do tempo excessivo sem a sua 

utilização correta, abrindo-se campo à censura indevida, que medra, 

à larga, em forma de maledicência (mensagem D-32).  

 Muitas obras do bem não resistem a esse período, quando as 

intenções superiores cedem lugar ao enfado e à comodidade que 

propiciam a invasão das forças destrutivas ... (mensagem D-32).  
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 NOTA: Realmente é um problema muito grave que ocorre nos 

labores da seara espírita, sendo, de fato, a principal causa da 

inassiduidade do tarefeiro ao trabalho. Ninguém falta a uma 

recreação do mundo a qual se gosta, seja a ida a uma praia distante, 

a um teatro, ou exibição de um cantor querido ou a um jogo  

importante em que seu time esteja participando, a uma festa atrativa, 

etc., ainda mesmo que o empreendimento o envolva em sacrifícios 

como transporte de apetrechos, maquiar-se demoradamente, ir ao 

cabeleireiro, enfrentar longas filas, etc. A motivação do prazer 

anestesia qualquer sacrifício. Assim, se não desenvolver o 

sentimento de ser útil, o hábito da renúncia e o prazer de fazer o  

bem, o tarefeiro da seara mediúnica dirige-se à reunião como que 

"se arrastando", sob o enfado de uma desmotivação, pelo impacto da 

rotina, fazendo-o como mero cumprimento de dever... E as 

desculpas de suas ausências aparecem a rodo, representando, na 

realidade, meras fugas psicológicas, muitas vezes inconscientes 

(Vide maiores informações na apostila - bloco B - O desculpismo - A 

fuga ao trabalho altruísta).  

 Se a reunião parece cair na rotina, que os seus integrantes não se 

desanimem e nem se decepcionem (mensagem D-22).  

 Quem vai a uma reunião de intercâmbio espiritual aguardando dos 

Espíritos manifestações retumbantes, deve ir tratando de modificar 

seus pensamentos (mensagem D-22).  

 Reunião de desobsessão é exercício de renúncia e de sacrifício, de 

amor e de fé, tanto da parte dos Espíritos quanto dos médiuns 

(mensagem D-22).  

 O recinto de reunião é comparável à enfermaria de um hospital, onde 

os doentes, uns mais e outros menos graves, aguardam o momento 

de serem socorridos (mensagem D-22).  

 Complicadas cirurgias de natureza psíquica são aí levadas a efeito ... 

Corpos ovóides são desligados dos cérebros encarnados a que se 

imantam; estranhas simbioses mentais são desfeitas lentamente; 

processos obsessivos de longo curso são tratadas semana após 

semana; tramas terríveis são combatidas discretamente... 

(mensagem D- 22)  

 

 



236 
 

       17. Concentração 

          

 Muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da  

concentração, em trabalho de natureza espiritual (mensagem D-24).  

 Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da 

pessoa concentrada e os que esperam resultados rápidos nas 

atividades dessa ordem (mensagem D-24).  

 Entretanto, quem diz concentrar, forçosamente se refere ao ato de 

congregar alguma coisa (mensagem D-24).  

 Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as 

responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos da 

prática espiritista, se, porventura, são cultores de leviandade, de 

indiferença, de erro deliberado e incessante, de teimosia, de 

inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem 

que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço 

espiritual? (mensagem D-24).  

 Boa concentração exige vida reta. Para que os nossos pensamentos 

se congreguem uns aos outros é indispensável o trabalho 

preparatório das atividades mentais na meditação de ordem superior. 

(mensagem D-24)  

 A atitude íntima de relaxamento, ante as lições evangélicas 

recebidas, não pode conferir ao crente, ou ao cooperador, a 

concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só 

porque estes se entregam, apenas por alguns minutos na semana, a 

pensamentos compulsivos de amor cristão (mensagem D-24).  

 O médium é filtro por cuja mente transitam as notícias da vida além 

da vida. Nesse sentido, consideramos a concentração mental de 

modo diverso dos que a comparam a interruptor de fácil manejo que, 

acionado, oferece passagem à energia comunicante, sem mais 

cuidados ... A concentração, por isso mesmo, deve ser um estado 

habitual da mente do Cristão e não uma situação passageira junto ao 

Cristo (mensagem D-29).       

 

 

         18. Dificuldade maior encontrada pelos Benfeitores Espirituais – 

as vibrações do elemento encarnado 
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 Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de 

harmonia (mensagem D-24).  

 Observava-se apreciável instabilidade de pensamento (mensagem 

D-24).  

 De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios 

que afetavam a organização mediúnica e a posição receptiva do 

comentarista, que parecia perder "o fio das ideias", tal se diria na 

linguagem comum (mensagem D-24).  

 Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo, quanto possível 

(mensagem D-24)  

 Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos 

em demasia (mensagem D-24).  

 A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-

se-lhes, distintamente, as imagens mentais. Alguns se prendiam aos 

quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a 

realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali 

(mensagem D-24).  

 Não fosse o devotamento dos colaboradores de nosso plano, tornar-

se-ia impossível qualquer proveito concreto (mensagem D-24).  

 Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, 

despertando dorminhocos e reajustando o pensamento dos 

invigilantes, para neutralizar determinadas influências nocivas 

(mensagem D-24).  

 Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho 

compacto e numeroso, no setor de assistência aos encarnados, . 

porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter atitude 

correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre 

(mensagem D-24).  

 Começavam a chegar os primeiros encarnados. Verifiquei que 

alguns deles chegavam seguidos por grande número de Espíritos 

vulgares e viciosos, que ficavam fora das defesas magnéticas, sem 

as poderem atravessar com os seus tutelados (mensagem D-30).  

 Aguardarão suas vítimas - informou a Instrutora Espiritual -, depois 

que se deslocarem da reunião. Muitos companheiros que vêm à 

sessão, logo que se afastam dos elos magnéticos da prece e do 

entendimento, da Casa Espírita, retornam aos problemas mentais, 

semi-hipnotizados como vivem pelos obsessores que os seguem, 
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transmitindo errôneas ideias e hipóteses falsas, até que se lhes 

esgotam as precárias energias defensivas que conseguiram 

armazenar no serviço, retornando, de mãos vazias, aos braços dos 

vampiros com os quais sintonizam (mensagem D-30).  

 Alguns, embora libertados momentaneamente, das expressões 

obsidentes, penetram o recinto, com desrespeito e indiferença, 

entregando-se ao sono reprochável, resultante da intoxicação mental 

de que são portadores, ou se deixam conduzir pelos pensamentos 

habituais, refazendo as ligações mentais e ameaçando o serviço 

venerando, pela possibilidade da invasão intempestiva dos seus 

algozes revoltados, constrangidos na retaguarda e que, destarte, 

encontram brechas no conjunto (mensagem D-30).  

 Quase à hora da prece de início, dois retardatários deram entrada no 

recinto, prejudicando seriamente, a estabilidade psíquica geral 

(mensagem D-30).  

São infelizes indisciplinados. Nossos irmãos - prossegue a 

Benfeitora Espiritual - se habituaram à negligência e, por mais os 

advirtamos, demoram- se na atitude indiferente, entre prazer e dever. 

Agitados e confusos, como se encontram, não poderão tomar parte 

na reunião. Ficarão fora das defesas internas até que se ajustem 

mentalmente ao clima local (mensagem D-30). 

 A primeira comunicação ocorreu logo. Era uma alma impertinente 

ligada ao médium, em difícil processo de reajustamento. Nesse 

momento, notei que algumas manchas, à semelhança de bolas 

escuras, caiam sobre o médium (mensagem D-30).  

 São vibrações do elemento encarnado - disse a Orientadora. Alguns  

companheiros nossos, do plano físico, além de não cooperarem, 

atrapalham com pensamentos de dúvida, indiferença e até, não raro, 

de mofa (mensagem D-30).  

 Não se apercebem do grande drama que envolve duas almas e, por 

isso mesmo, prejudicam o registro das impressões, pela mente do 

médium que, assim, ainda mais se desequilibra (mensagem D-30).  

 (Aquela senhora) está dormindo. O fenômeno representa hipnose a  

distância. Seu perseguidor ficou na retaguarda; no entanto, continua 

ligado ao seu pensamento pela ideia (mensagem D-30).  

 Infelizmente a nossa consóror, como muita gente, em chegando à 

reunião, acomoda-se e, distante da atenção séria e do respeito ao 
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Senhor que nos rege os destinos, por cansaço ou negligência, 

entrega-se ao sono, sem lhe oferecer a menor resistência 

(mensagem D-30).  

 Que fazer? Orar por ela e por todos, confiando no tempo. Ao fim de 

alguns anos, despertará, talvez, mais infeliz, visto que a enfermidade 

obsessional se complicará, conduzindo-a à enfermidade séria. A 

lâmpada somente acende, quando provida de pavio, embora o óleo 

abundante onde flutua (mensagem D-30).  

 Outro senhor, em cadeira vizinha, demora-se inquieto. Os bocejos 

sucediam- se, enquanto a mente derramava, qual fruto apodrecido, 

quando comprimido, substância escura e viscosa (mensagem D-30).  

 É um discípulo e escravo da gula - acentuou a Benfeitora. Embora as  

advertências do Diretor da reunião, bem como das regras de saúde, 

o nosso amigo sobrecarrega o estômago e chega à sessão 

semicongestionado e enfadado, como se, indisposto qual se 

encontra, tivesse vindo fazer um favor desagradável, mas que não 

se pode furtar (mensagem D-30).  

        

          Eis a razão pela qual os Benfeitores espirituais se utilizam das 

energias do tarefeiro espírita no trabalho assistencial na Casa Espírita, 

natural e diretamente proporcional à qualidade habitual dos pensamentos 

do encarnado. Vejamos algumas citações:  

 

 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa 

concentração de pensamento, elevado a objetivos altos e puros ... 

Cada qual emitia raios luminosos, diferenciados na intensidade' e na 

cor... Esses' raios estabeleciam uma corrente de força ... Em certo 

ponto, despejavam elementos vitais, à maneira de fonte miraculosa, 

com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se 

reuniam. As energias dos encarnados casavam-se· aos fluidos 

vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, formando 

precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente 

apegados ainda às sensações fisiológicas. 

 Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer 

ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas 

infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. (descrição 
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de uma reunião espírita em beneficio dos necessitados – mensagem 

D-34). 

 Enquanto isso ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as: 

forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que 

fluíam abundantemente do organismo mediúnico. .. Esse material 

representa vigorosos recursos plásticos para:  

 Que os Benfeitores se façam visíveis aos espíritos perturbados, sob 

assistência 

 Formar certas imagens ou quadros, indispensáveis ao  

reavivamento da emotividade e da confiança nas almas- infelizes. 

(mensagem D-33)  

 Com os raios e energias emitidos pelo homem .encarnado, podemos  

formar certos serviços de importância para todos aqueles que se  

encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum ... 

(mensagem D-33) 

 Aqui, como em toda parte onde tenhamos uma agremiação de 

pessoas com fins determinados, existe na atmosfera-ambiente um 

centro mental definido, para o qual convergem todos os 

pensamentos ... (mensagem D-37)  .  

 Esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo, de 

que se servem os trabalhadores a que nos referimos, na extração de 

recursos imprescindíveis à criação de formas-pensamento. 

(mensagem D-37) 

 Uma casa como a nossa (centro espírita) será, inevitavelmente, um  

ponto acolhedor, abrigando os amigos desencarnados, enfermos e  

sofredores, a se desvairarem na sombra. (mensagem D-37) 

 Para que se recuperem, é indispensável recebam o concurso de  

imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se  

recolhem. E para esse gênero de colaboração especializada são 

trazidos arquitetos da Vida Espiritual, que operam com precedência 

em nosso programa de obrigações... (mensagem D-37) 

 É assim que as forças mentoneuropsíquicas de nosso agrupamento  

são manipuladas na organização de fenômenos que possam 

revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos Espíritos 

sofredores. (mensagem D-37) 
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 Espelhos ectoplásmicos e recursos diversos são também por eles  

improvisados; ajudando a mente dos nossos amigos encarnados que  

operam na fraseologia assistencial... (mensagem D-37) 

 Para isso, porém, para que a nossa ação se caracterize pela 

eficiência, é necessário oferecer-lhes o melhor material de nossos 

pensamentos, palavras, atitudes e concepções (mensagem D-37) 

 Em vista disso, é preciso que haja de nossa parte muita 

tranquilidade, carinho, compreensão e amor, a fim de que a 

colaboração dos nossos companheiros arquitetos encontre em nós 

base segura para a formação dos quadros de que nos utilizamos na 

obra assistencial... (mensagem D-37) 

        

        Pelo material doutrinário acima exposto, podemos compreender por 

que os Benfeitores espirituais planejam o trabalho consoante ao que a 

equipe de trabalhadores, o agrupamento, tem a oferecer:  

 Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe 

de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e 

caracterizar-lhes a situação. (mensagem D-39) 

  Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem  

 realizar no tempo (mensagem D-39) 

 

 

CONCLUSÃO E COMENTÁRIO 

 

A-) A Tarefa Mediúnica  

        

Conseguimos adentrar a Casa Espírita! Como será? Primeiro, muitas 

vezes se nos aguça a curiosidade, seguida não raras vezes de 

desapontamento. Onde os fenômenos espíritas? E a mensagem que 

esperávamos receber dos nossos queridos já "falecidos"? Onde o médium 

vidente que poderia nos informar sobre a presença de entidades 

perturbadoras (é claro, ensinando-nos a nos livrar delas rapidamente) ou 

de espíritos iluminados que nos protegem permanentemente?  

       Envolve-nos uma sensação de tranquilidade e começamos a perceber 

que aquele ambiente tem "algo mais".  

       Expositores falam do Evangelho de Jesus, pessoas da instituição 

confortam os enfermos do corpo e da alma. A música suave nos acalenta, 
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os passes aplicados nos necessitados nos trazem uma sensação de 

leveza e serenidade e nos despedimos timidamente; no íntimo, continua a 

pergunta: Quem são os médiuns? O que será que eles fazem? Seremos 

nós também médiuns? Afinal, tivemos sonhos premonitórios que se 

realizaram; sentimos muitas vezes que a presença de determinadas 

pessoas ou a frequência a determinados lugares nos levaram a estados 

diferentes: bem-estar ou mal- estar, tonteira ou vertigem repentina, 

taquicardia sem razão aparente, entre outros sintomas de variada gama.  

       Vamos então em busca de esclarecimentos. Retornamos à Casa 

Espírita que nos foi recomendada por pessoas sérias e onde sentimos um 

clima de fraternidade e propósitos apresentados no sentido do bem.  

Somos encaminhados a pessoa idônea da Instituição e lhe descrevemos 

os "sintomas estranhos" de que temos sido acometidos. Será isto 

mediunidade? Sou médium que precisa trabalhar nesta área? Ou será 

uma enfermidade de ordem física? .  

Que rumo tomar?  

       Vejamos o que dizem os amigos benfeitores e aptos a nos 

concederem a informação solicitada (os grifos são nossos).  

 

 

  

Que os “espíritos interferem" na vida dos homens, não há a menor dúvida. Que 

sejam, porém, os responsáveis exclusivos pelos insucessos das criaturas, isto, já é 

diferente.                                                                                                                           

A interferência dá-se por motivo da sintonia mental e moral que mantêm com os 

indivíduos em razão de suas paixões inferiores recíprocas.  

Portanto, por aquiescência dos próprios encarnados.                                                      

Assim, diante de determinados acontecimentos, não obstante se busque a 

terapêutica ou a ajuda espiritual, recorra-se também aos processos compatíveis para 

a solução de cada um deles. Nos problemas de saúde, não seja descartada a 

assistência médica e, conforme o caso, a presença do especialista na área 

correspondente.                                                                                                            

Os espíritos atuam como cireneus e não como solucionadores que tomassem sobre 

os ombros a responsabilidade, os compromissos e as tarefas dos seus protegidos. 

(Divaldo P. Franco, obra “Médiuns e Mediunidades”, parte cap.12, Espírito Viana de 

Carvalho) 
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Que os “espíritos interferem" na vida dos homens, não há a menor dúvida. Que 

sejam, porém, os responsáveis exclusivos pelos insucessos das criaturas, isto, já é 

diferente.                                                                                                                           

A interferência dá-se por motivo da sintonia mental e moral que mantêm com os 

indivíduos em razão de suas paixões inferiores recíprocas.  

Portanto, por aquiescência dos próprios encarnados.                                                      

Assim, diante de determinados acontecimentos, não obstante se busque a 

terapêutica ou a ajuda espiritual, recorra-se também aos processos compatíveis para 

a solução de cada um deles. Nos problemas de saúde, não seja descartada a 

assistência médica e, conforme o caso, a presença do especialista na área 

correspondente.                                                                                                            

Os espíritos atuam como cireneus e não como solucionadores que tomassem sobre 

os ombros a responsabilidade, os compromissos e as tarefas dos seus protegidos. 

(Divaldo P.Franco obra “Médiuns e Mediunidades”, parte cap.12, Espírito Viana de 

Carvalho) 

 

  

A mediunidade, considerada como faculdade da alma, a manifestar-se por 

meio dos implementos orgânicos, é maleável ao comportamento do 

homem graças às vinculações que facilmente mantém com as Entidades 

desencarnadas que a utilizam. Sincronizando com as ondas mentais 

conforme a intensidade vibratória, que decorre da qualidade e teor do 

pensamento, ao médium se faz indispensável grande esforço educativo, 

a fim de habituar-se às expressões de enobrecimento, nas quais haurirá 

forças e renovação íntima para o controle adequado e utilização dos 

recursos psíquicos. (Divaldo P. Franco, obra “No limiar do infinito”, parte 

cap.10, Eespírito Joanna de Ângelis)  

 

  

Nesse campo impõe-se-Ihe um cuidadoso estudo da própria personalidade, a fim 

de identificar as deficiências morais e corrigi-las,equilibrar as oscilações da 

emotividade, policiando o temperamento. Outrossim, o exercício das atitudes 

comedidas se lhe faz imprescindível para os resultados superiores que persegue 

na vivência das funções paranormais.                                                                                                                      

Igual às outras faculdades psíquicas, o comportamento moral do indivíduo é de 

relevantes consequências para a mediunidade. Em decorrência, torna-se de 
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inapreciável significação o exame dessa complexa faculdade cujo mecanismo se 

instala nas tecelagens sutis da alma, que a comanda mesmo quando 

inconscientemente.                                                                                                

Percebidos os sintomas que a caracterizam e que nem sempre são constituídos 

por perturbações morais, psíquicas e, muito menos, como os convencionou a 

simplicidade popular, em forma dos "azares da sorte", merece compreensão e 

exame da aptidão com uma conveniente tomada de posição, que decorre do 

estudo consciente das possibilidades para aplicá-Ias de forma rentável na 

economia do amor e do bem geral a que deve ser dedicada.                                                                                        

A ignorância em torno dessa faculdade importante da alma tem confundido as suas 

expressões com os fenômenos da chamada "miséria psicológica", fazendo com 

que suas causas sejam responsáveis pelos insucessos humanos, os humanos 

tormentos e as dificuldades de vária ordem que afligem o homem. Anuncia-se, 

mesmo, diante de qualquer ocorrência infeliz, que as matrizes do incômodo estão 

na mediunidade de que se é portador e não se lhe dão os devidos cuidados. Não 

há procedência, no entanto, afirmação desse porte. Sem dúvida, relegada ao 

abandono, produz perturbações, considerando-se o comportamento moral do 

médium. A conduta boa ou má faz atrair para o homem afeições e desafetos que 

lhe partilham as forças físicas, não obstante se encontrem na Esfera Espiritual. Em 

considerando a qualidade das aspirações desses comensais, que se Ihes 

vinculam, absorve as vibrações peculiares, do que resultam os estados de 

inquietação e conflitos. Não é, portanto, a mediunidade que responde por tais 

efeitos e sim a conduta moral do indivíduo. (Divaldo P. Franco,obra “No limiar do 

infinito”, parte cap.10, Espírito Joanna de Ângelis)  

 

       Naturalmente somos convidados a, inicialmente, assistir às reuniões 

públicas de palestras e passes, onde começam a despontar os primeiros 

esclarecimentos que a Doutrina Espírita nos oferece. Diz-nos alguém: 

Reunião pública é a abençoada porta de entrada da Casa Espírita. Mas, e 

a minha mediunidade, onde é que fica? Calma, nos recomenda o 

orientador. A mediunidade é ferramenta valiosa, mas que exige do 

trabalhador certos cuidados a fim de que não se torne uma arma perigosa 

para si mesmo e para outros desavisados que lhe sofrem a ação.  

       Que fazer então para transformar essa ferramenta inativa em benéfico  

instrumento em prol dos necessitados, onde, na verdade, o maior 

beneficiário seja o próprio trabalhador?  
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       Ah! O estudo é fundamental! E vem o espanto: mas a mediunidade 

não é um dom natural que todos detêm? Não somos todos médiuns? 

Claro, em algum grau todos nós somos médiuns. Mas será que a tarefa 

mediúnica nos está reservada? Como saber? Somente estudando todas 

as facetas desta faculdade natural e depois exercitando-a na prática sob 

orientação segura, poderemos nos certificar de que a faculdade existente 

em gérmen em todos os seres humanos se expandirá, apresentando- se 

de forma ostensiva e direcionada para os fins a que se propõe.  

 

 Qual ocorre com qualquer faculdade orgânica ou intelecto-moral, a mediunidade, 

revestida de mitos e tabus, exige cuidados especiais e competente educação. 

Possivelmente, requer maior soma de zelos e atenções, por proceder do espírito, 

portadora de requisitos especiais e cuja finalidade elevada impõe providências 

específicas.                                                                                                                   

Possuidora de um campo de ação muito vasto, expande-se na razão direta em que 

é exercitada com disciplina, quão se apequena e desaparece quando deixada ao 

abandono, podendo, não raro, transformar-se em veículo de perturbação e prejuízo. 

( Divaldo P. Franco, obra “Médiuns e Mediunidades”, parte cap.10, Espírito Vianna de 

Carvalho)  

 

       Inicia-se assim, de forma gradual, cuidadosa e consciente, o 

intercâmbio com o mundo espiritual.  

      O exercício regular, a participação de uma equipe harmoniosa e 

igualmente cônscia de suas responsabilidades, oferece como retorno o 

prazer, a alegria, a gratificação interior de se considerar um sempre 

aprendiz, mas já um servidor na seara de Jesus.  

 

 O exercício consciente e cuidadoso, enobrecido e dirigido para o bem proporciona ao 

médium os tesouros da alegria interior que decorrem da convivência salutar com os 

seus guias espirituais interessados no seu progresso e realização.                                                                                 

Da mesma forma, experimenta crescer o círculo da afetividade além das fronteiras 

físicas, pelo fato de os espíritos que com ele se comunicam envolverem-se em 

carinhosa proteção, aumentando o número de entidades que se lhe tornam 

simpáticas e agradecidas pelo ministério desenvolvido.                                                         

A educação das forças mediúnicas é de demorado curso, porquanto, á medida que 

a sensibilidade se apura, mais se amplia a capacidade de registro e de percepção 

extrafísica. O médium, desse modo, responsável, no desdobramento das atividades 
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a que se dedica, no setor em que se especializa, vai-se despojando dos grilhões 

terrenos e projetando-se na direção da Vida Imortal, superando os limites orgânicos 

e vendo crescer os horizontes iluminados do Mundo Maior que o fascina e 

enternece. (Divaldo P. Franco, obra “Médiuns e Mediunidades”, parte cap. 10, 

Espírito Vianna de Carvalho)  

 

       Ressalte-se, no entanto, que a mediunidade raramente é um "prêmio 

por bom comportamento". Isto só se aplica aos médiuns missionários que 

já se encontram num plano mais elevado na escala evolutiva e se 

predispõem a colocar a sua faculdade à disposição da espiritualidade 

superior visando a benefícios de caráter geral, voltados ao bem-estar, 

regeneração e progresso da humanidade.  

       Aos demais médiuns é concedida a oportunidade de, através da 

mediunidade, resgatar suas próprias dívidas, encará-Ias como uma prova 

pedida no plano espiritual, para que, ao reencarnar possa, através deste 

"meio de serviço", atender aos demais irmãos encarnados e 

desencarnados.  

 

 Médiuns, pois, que vivem em situações psíquicas de altibaixos, no exercício do 

ministério a que se aprestam, destrambelham a faculdade abençoada que 

deveriam dignificar, porque, sem exceção, pediram-na antes do renascimento por 

saberem que o seu uso correto lhes concederia a palma da vitória, num retomo à 

Pátria em paz, o que, face à leviandade e à loucura de que se deixam possuir, não 

se dará, impondo-lhes futuras experiências no corpo sob o açodar de dores 

inomináveis, que agora poderiam evitar.(Divaldo P. Franco “Médiuns e 

Mediunidades”, parte cap.17, Espírito Vianna de Carvalho)  

 

       Este compromisso assumido implica certamente numa série de 

requisitos, como: dedicação irrestrita, renúncia, superação de dificuldades 

de toda ordem (pessoal, familiar, etc.), mas sobretudo, disciplina 

(assiduidade, pontualidade, cuidados especiais na higiene física e mental, 

etc.). Evidentemente tudo acompanhado do esforço permanente no 

aprimoramento moral, cuja aquisição será o único meio de conquistar a 

verdadeira autoridade no trato com o mundo invisível.  
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B-)  A REUNIÃO MEDIÚNICA  

 

“A única prescrição, rigorosamente obrigatória, é o recolhimento, um silêncio 

absoluto, e, sobretudo, a paciência se o efeito se faz esperar." - (O Livro dos  

Médiuns - Segunda Parte – Cap.II)  

 

 O que Allan Kardec escreveu em O Livro dos Médiuns, no capítulo referente às 

"Manifestações Físicas - Mesas Girantes", serve igualmente de orientação para as 

reuniões mediúnicas em geral.                                                                                             

Uma reunião mediúnica não se improvisa. A sua estruturação é obra do tempo.    

Não basta quantidade para que uma reunião mediúnica aconteça; é imprescindível 

qualidade.                                                                                                                         

Os companheiros interessados em organizar uma reunião de desobsessão na casa 

espírita devem, no mínimo, estudar durante um ano e vincularem-se a uma tarefa de 

natureza assistencial.                                                                                                               

Antes de reunirem-se, devem unir-se!                                                                                  

Antes do intercâmbio efetivo com os Espíritos, devem aprender a relacionarem-se 

fraternalmente uns com os outros.                                                                                 

Uma reunião mediúnica de desobsessão é dos compromissos mais sérios que 

possamos abraçar na Doutrina Espírita.                                                                                      

Os médiuns integrantes dela são chamados ao serviço de enfermagem espiritual e, 

para tanto, devem estar adequadamente habilitados para a tarefa.                                       

Em mediunidade, a disciplina é a base do equilíbrio na garantia do êxito desejado.     

Médium que falta em demasia ao compromisso da reunião deve, numa primeira 

etapa, ser fraternalmente alertado pelo dirigente da mesma e, numa segunda etapa, 

persistindo nas faltas injustificáveis, deve ser fraternalmente afastado.                    

Quando houver necessidade, para que o grupo não se torne excessivamente 

numeroso, em face da mediunidade generalizar-se entre os homens como vem se 

generalizando nos últimos tempos, o dirigente poderá organizar uma segunda 

reunião mediúnica no templo espírita com outros participantes. Todavia, ainda aqui, 

o que importa não é a quantidade de reuniões, mas, sim, a qualidade das mesmas. 

Embora cada médium integrante do grupo mediúnico tenha o seu interesse e 

aplicação, a evolução do grupo como um todo vai depender da homogeneidade de 

seus participantes.                                                                                                           

É bom que os companheiros vinculados a uma reunião de desobsessão não exijam 

dela o que eles próprios não lhe oferecem.                                                                                 

A reunião mediúnica será tão mais proveitosa aos Espíritos desencarnados e aos 
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próprios médiuns, quanto maior for o interesse destes últimos por ela.                           

Se a reunião parece cair na rotina, que os seus integrantes não desanimem e nem 

se decepcionem.                                                                                                                        

Quem vai a uma reunião de intercâmbio espiritual aguardando dos Espíritos 

manifestações retumbantes, deve ir tratando de modificar os seus pensamentos. 

Reunião de desobsessão é exercício de renúncia e de sacrifício, de amor e de fé, 

tanto da parte dos Espíritos quanto dos médiuns.                                                                           

O recinto da reunião é comparável à enfermaria de um hospital, onde os doentes, 

uns mais e outros menos graves, aguardam o momento de serem socorridos. 

Complicadas cirurgias de natureza psíquica são aí levadas a efeito... "Corpos 

ovóides" são desligados dos cérebros encarnados a que se imantam; estranhas 

simbioses mentais são desfeitas lentamente; processos obsessivos de longo curso 

são tratados semana após semana; tramas terríveis são combatidas discretamente... 

Uma reunião mediúnica começante é, sem dúvida, uma semente promissora, 

entretanto, os seus participantes não devem se esquecer de que somente com o 

tempo colherão dela os melhores frutos. (Carlos Bacceli, obra “A Mediunidade e 

Caminho”, cap. 6, A Reunião Mediúnica, Espírito Odilon Fernandes)  

 

       O médium que estuda, participa de eventos como seminários, 

simpósios, etc., que busca o equilíbrio pessoal e atenta para a vigilância 

inerente à própria faculdade, desenvolve o comando sobre si mesmo e 

sobre entidades que insistem em se comunicar de alguma forma ostensiva 

(psicografia, psicofonia, etc.), impedindo manifestações inoportunas, em 

lugares inapropriados como na sala de passes, locais de trabalho 

profissional e outros tantos ambientes onde certamente o guia e orientador 

do médium não estimulará ou favorecerá tais ocorrências.  

       Lugar e momento certo para manifestações mediúnicas de espíritos  

necessitados são o centro espírita, na reunião programada para tal fim e 

cercada de todos os cuidados, através da programação e execução das 

equipes para tanto preparadas; a equipe espiritual que, com segurança, 

experiência e sustentação compatíveis, na realidade dirigem a reunião; e a 

equipe mediúnica, constituída de médiuns habilitados, passistas, 

doutrinadores (esclarecedores) e o dirigente encarnado,  

devidamente sintonizados com os mentores na realização do trabalho 

mediúnico.  
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C-)  MANIFESTAÇÕES INCONVENIENTES   

 

 

25. Quando um Espírito inferior se manifesta, pode-se obrigá-lo a retirar-se?  

“Sim, não o escutando mais. Mas como quereis que se retire quando vos 

divertis com suas torpezas? Os Espíritos inferiores se prendem àquele 

que os ouvem com complacência, como os tolos entre vós" (O Livro dos 

Médiuns cap. XXV - Segunda Parte - item 282)  

  

 Por manifestações inconvenientes, referimo-nos àquelas manifestações que ocorrem 

em locais e momentos inadequados.                                                                           

Os Espíritos esclarecidos sabem aguardar o instante e o local apropriados para se 

manifestarem, respeitando a intimidade dos lares e a disciplina existente nos centros 

espíritas; os Espíritos ignorantes, não raro propositadamente, manifestam-se a 

qualquer hora e em qualquer lugar, valendo da invigilância dos médiuns de que se 

utilizam.                                                                                                                           

Consideramos inconvenientes as manifestações que acontecem durante a 

transmissão de passes, nas reuniões de caráter público nos templos espíritas, 

durante a realização de cultos do Evangelho no lar, nos ambientes de trabalho 

profissional, nas ruas, nos encontros de jovens, nas aulas de evangelização infantil, 

nas visitas aos doentes nos hospitais ...                                                                           

Quando ocorrer uma manifestação mediúnica imprevista ou inconveniente, é de 

bom alvitre que um doutrinador presente, agindo com a presteza e com a discrição 

possíveis, convide o Espírito para se retirar, esperando o momento aconselhável 

para expressar-se como necessita.                                                                                    

Os médiuns já com algum conhecimento da Doutrina sabem que não devem 

permitir a passividade quando o ambiente não seja propício; se o fazem carecem 

ser alertados para que o fato não se repita.                                                                                     

É muito comum que os médiuns em desenvolvimento, mormente no campo da 

mediunidade psicográfica, sintam impulso para escrever a toda hora... Não raro, 

interrompem o trabalho profissional ou a própria refeição para fazê-Io. Isto não 

deve acontecer. O Espírito, tanto quanto o médium, deve saber que o exercício 

mediúnico se fundamenta na disciplina.                                                                 

É indispensável que o médium principiante se controle, fazendo prevalecer a sua 

vontade sobre a vontade do Espírito; se ele cede sempre, pode acabar perdendo o 

equilíbrio, transformando o seu desenvolvimento mediúnico num caso de obsessão. 

Não sejamos, todavia, tão rigoristas. O bom senso carece de prevalecer em tudo. 
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Esporadicamente, um ou outro caso de manifestação imprevista de um Espírito 

pode ser "tolerado". Às vezes, o fato está se dando com a permissão dos 

Benfeitores Espirituais, aproveitando-se, talvez, das condições favoráveis do 

momento... Normalmente, quando existe essa permissão, o Espírito que consegue 

romper o "bloqueio" e comunicar-se o faz por extrema necessidade sua ou das 

pessoas às quais se dirige. Pode ser para evitar um suicídio, para dar prova da  

sobrevivência, para "assustar" os descrentes...                                                          

Mas que não permaneça nenhuma dúvida: o local apropriado para exercer a 

mediunidade é no Centro Espírita e nas reuniões específicas, organizadas 

conforme as orientações básicas da Doutrina.                                                            

Médium que quer incorporar a todo instante, psicografar a toda hora, que vê e 

ouve os Espíritos a cada minuto, está sob evidente desequilíbrio e manda a 

caridade que ele seja alertado a respeito. Pode ser, inclusive, que haja necessidade 

de uma pausa momentânea em suas atividades mediúnicas, "saneando" seu 

psiquismo, a fim de que, depois, ele as retome com mais discernimento e controle 

sobre as próprias emoções.                                                                                           

Infelizmente, a verdade é dura mas carece de ser dita: os médiuns acham que a 

partir do momento que recebem a primeira comunicação já estão desenvolvidos... É 

como alguém que passasse a se considerar homem por ter alcançado a 

maioridade... Crendo-se assim desenvolvidos, eles próprios se dispensam de 

qualquer estudo do Espiritismo, acreditando que já chegaram onde muitos ainda 

estão se esforçando para chegar ... É que, em geral, os médiuns, crendo que' serão 

instruídos pelos Espíritos, não gostam de estudar. Mas é também por isto que 

muitas mediunidades não avançam além do primeiro passo dado.                                    

Os Espíritos não têm o direito de ser inconvenientes em suas manifestações; 

quando o são, parcela dessa inconveniência deve ser tributada à invigilância e à  

indisciplina dos médiuns. (Carlos Bacceli, obra “A Mediunidade e Evangelho”, cap. 

XXVI, Espírito Odilon Fernandes). 

 

       Mas, e se o médium, profundamente afinizado com as demais 

atividades na Casa Espírita (o que é correto) se propõe a dedicar-se com 

maior denodo às mesmas, em substituição ao labor mediúnico?  

Em resposta recorremos à pergunta nº 25 feita ao médium e tribuno 

Divaldo Franco, no livro “Diretrizes de Segurança”, elaborado com parceria 

do confrade  Raul Teixeira.  

 

 25. O médium pode trocar a tarefa mediúnica por outra atividade doutrinária?  
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 DIVALDO - A tarefa mediúnica será presente na vida do instrumento, onde quer que 

ele se localize. É óbvio que a tarefa mediúnica foi por ele elegida e não seria lícito 

que a abandonasse a meio do caminho num mecanismo de fuga à responsabilidade, 

para realização de outra que, certamente, não o levará adiante. O indivíduo, por 

exercer a mediunidade, pode e deve assumir outras tarefas que dizem respeito ao 

labor da Casa Espírita, mesmo porque a mediunidade não irá tomar-lhe o tempo 

integral, de modo que o impeça de vivenciar a programática da Doutrina Espírita  

em outros níveis.                                                                                                                            

Neste momento, eu vejo aqui um médium desencarnado, que viveu em Belo 

Horizonte. Era militar e se chama Henrique Kemper Borges.                            

Entregou-se à mediunidade, trabalhando por longos anos a fio, sem que isso lhe 

perturbasse o labor da vida militar, social e doutrinária abraçado, porque a educação 

da mediunidade, diz ele, "faz parte do Evangelho de Jesus e, à luz da Codificação 

Espírita, é uma diretriz de equilíbrio no culto do dever que o Espírito encamado 

assume, para liberar-se do passado comprometido com aqueles a quem prejudicou e 

que ainda se encontram na erraticidade inferior, necessitando de sua ajuda e de seu 

apoio.  

Qualquer motivo que objetive desviá-Io da tarefa· abraçada é mecanismo de fuga 

para acumpliciamento com a ociosidade”. 

 

       Como bem define a Benfeitora Joanna de Ângelis, trata-se a tarefa 

mediúnica de uma "caridade difícil" (mensagem D-5), pelo escopo de que 

se reveste, por todas as implicações a ela inerentes, mas anima-nos e 

motiva-nos cada vez  mais o seu exercício, a serviço de Jesus como 

"abençoada cruz a ser conduzida com elevação".  

 

 "Quem quiser vir a mim - declarou com ênfase Jesus- Cristo - tome a sua cruz 

e siga-me". O convite não deixa margem a qualquer tipo de interpretação dúbia, não 

faculta acomodação de qualquer espécie. Seu apelo, quanto tem de conciso, é 

também incisivo.                                                                                                                           

A cruz são os problemas a equacionar bem, que todos possuem, e o tempo de fazê-

Io é hoje, a hora presente. A outra determinação no convite é a opção do querer, 

porquanto sem essa definição de profundidade os tentames não vão além da 

superficialidade.                                                                                                                                

A mediunidade espírita colocada a serviço de Jesus é abençoada cruz a ser 

conduzida com elevação. Assim, a sua técnica de educação se assenta na prática 
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da caridade nos múltiplos aspectos em que se apresenta. Nunca se restringe ou 

recua, estando de braços abertos em atitude fraterna para a todos receber, afagar e 

ajudar. Fomentando o progresso do homem e da Terra, não desanima quando as 

dificuldades se multiplicam, não desiste quando os impedimentos parecem 

impossíveis de transpostos, porquanto seu ministério não é precipitado, embora a  

urgência de que se reveste.                                                                                         

As realizações mediúnicas são todas pacíficas, portadoras de cor e otimismo, 

mensageiras da alegria e da imortalidade, não se compadecendo com o erro, o 

delito, não obstante objetivem levantar o homem que caiu na hábeis urdiduras 

infelizes e que deve ser daí arrancado a preço de paciência, de perseverança e de 

abnegação.                                                                                                                          

Tornando-se dócil às vozes dos Espíritos Guias, o médium adquire a confiança dos 

seus Mentores e experimenta amiúde a sua boa influência, que se lhe torna uma 

necessidade, cuja falta o aflige e o impele a novamente lograr. (Divaldo P.Franco,  

obra “No Limiar do Infinito”, parte cap.10, Espírito Joanna de Ângelis).  

 

Comentários de : Elizabeth Charlotte Willner  
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MENSAGEM  E-1 Nem Todos os que Dizem: Senhor! Senhor! Entrarão 
no Reino dos Céus (Obra “O Evangelho Segundo o Espiritismo” , cap. 
XVIII, itens 6, 7, 8 e 9, Allan Kardec) 

 

 Nem todos os que me dizem: Senhor! Senhor! entrarão no reino dos 

céus; apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está 

nos céus. – Muitos, nesse dia, me dirão: Senhor! Senhor! não 

profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o 

demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? – Eu então 

lhes direi em altas vozes: Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras 

de iniquidade. (S. Mateus, 7:21 a 23.) 

 

 Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será 

comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua 

casa. – Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os 

ventos sobre a casa; ela não ruiu, por estar edificada na rocha. – 

Mas, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se 

assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. 

Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a 

vieram açoitar, ela foi derribada; grande foi a sua ruína.(S. Mateus, 

7:24 a 27; S. Lucas, 6:46 a 49.) 

 

 Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar 

os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos 

céus; mas,será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e 

ensinar. (S. Mateus, 5:19.) 

       Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor! Senhor! 
– Mas, de que serve lhe chamarem Mestre ou Senhor, se não lhe seguem 
os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de 
devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à 
cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam 
os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, 
nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto, do 
mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no 
coração. Pela forma poderão impor-se aos homens; não, porém, a Deus. 
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Em vão dirão eles a Jesus: “Senhor! não profetizamos, isto é, não 
ensinamos em teu nome; não expulsamos em teu nome os demônios; não 
comemos e bebemos contigo?” Ele lhes responderá: “Não sei quem sois; 
afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com 
os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que 
espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo 
coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em 
meu nome, que fazeis corram lágrimas, em vez de secá-las. Para vós, 
haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os 
que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do 
Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. 
O caminho único que vos está aberto, para achardes graça perante ele, é 
o da prática sincera da lei de amor e de caridade.” 

       São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem 
não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da 
tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis por que 
todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se 
apoiarem nessas palavras, serão estáveis como a casa construída 

sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes 
nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como 
a casa edificada na areia: o vento das renovações e o rio do progresso as 
arrastarão. 

MENSAGEM  E-2 Os Bons Espíritas (Obra “O Evangelho Segundo o 
Espiritismo”, Allan Kardec, cap. XVII, item 4) 

       Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva 
aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, 
como o cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que outro. O 
Espiritismo não institui nenhuma nova moral; apenas facilita aos homens a 
inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida 
aos que duvidam ou vacilam. 

       Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações 
não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os 
apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma 
falta de clareza da Doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem 
figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua 
essência mesma e é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir direito à 
inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de 
posse de qualquer segredo, oculto ao vulgo. 
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        Será então necessária, para compreendê-la, uma Inteligência fora do 
comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a 
compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, 
apenas saídos da adolescência, lhes apreendem, com admirável precisão, 
os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte por assim dizer 
material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte 
essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar 
maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade e do grau 
de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, 
do Espírito encarnado. 

       Nalguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem 
que o Espírito se desprenda das coisas da Terra; a névoa que os envolve 
tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os 
seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer 
coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos 
Espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes 
modifica as tendências instintivas. Numa palavra: não divisam mais do que 
um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa 
aspiração,capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atêm-se mais aos 

fenômenos do que à moral, que se lhes afigura cediça e monótona. Pedem 
aos Espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem 
procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do 
Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio 

caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a 
obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os 
que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a 
aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará 

mais fácil o segundo, noutra existência. 

       Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e 
sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O Espírito, que 
nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção 
mais clara do futuro; os princípios da Doutrina lhe fazem vibrar fibras que 

nos outros se conservam inertes. Em suma: é tocado no coração, pelo que 
inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam 
para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o 
verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços 
que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se 
contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa 
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de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem 
firme a vontade. 

MENSAGEM  E-3 Comando Íntimo (Obra “Momentos de Renovação”, 
cap.27, Espírito Joanna de Ângelis)   
        

       Todo empreendimento nobre, no comando de evolução, exige 

comando íntimo de segurança e equilíbrio daquele que o enceta. 

       O corpo é máquina divina que obedece à disposição das próprias 

peças . Para que estas funcionem em conjunto harmônico devem estar 

convenientemente ajustadas às suas finalidades, sem sofrerem excessos 

de qualquer natureza.  

       Comandando todo o equipamento através da mente, o Espírito 

responde pelo sucesso ou não de engrenagem, bem como pelos 

resultados das operações a desenvolver.  

       Neste capítulo surge o impositivo do equilíbrio interior, em forma de 

disciplina mental e moral bem conduzida.  

       O corpo são, é preservado mediante comportamentos próprios que lhe 

mantêm o conjunto em ritmo de ação harmoniosa.  

       A vida sã, da mesma forma, decorre da estabilidade da emoção sob a 

direção mental salutar.  

       A ação precede o planejamento.  

       A ordem deflui do trabalho eficiente.  

       O equilíbrio resulta do esforço em conduzir aspirações e realizações, 

sustentando as finalidades nobres a que se destinam. 

       Um programa, portanto, de disciplina interior faz-se inadiável, a fim de 

lograr-se êxito nos cometimentos que se perseguem.  

       O hábito da leitura edificante gera disposições elevadas e predispõe a 

realizações nobilitantes. 

        A prece frequente facilita a inspiração do Plano espiritual superior 

com o consequente amparo que dele se recebe, afastando as influências 

perniciosas. 

       O trabalho da caridade fraternal irradia ondas de simpatia e afeto que 

se transformam em defesa moral contra as agressões exteriores.  

       O otimismo desencadeia vibrações positivas bem atuam na 

organização fisiopsíquica de maneira favorável. 
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        A reflexão propicia avaliar-se o que se tem feito e o que se deve 

fazer, auxiliando na melhor compreensão dos deveres, antes que na 

disputa de direitos. 

        Não te permitas exorbitar em qualquer campo no qual te encontres 

em função da vida. 

        Comanda as tuas aspirações e favorece-te com as conquistas 

interiores da paz e do amor para o trabalho de autoburilamento, através do 

qual melhor entenderás os desígnios da Providência. 

        Mesmo Jesus, o Sábio por Excelência, concluídas as exaustivas 

tarefas diárias em nosso benefício, ao invés de viver os júbilos excêntricos 

da algazarra popular, recolhia-se ao silêncio e à oração, para ouvir o Pai, 

ensinando-nos na disciplina constante, a regra eficaz para o êxito do 

superior comando íntimo. 

 

MENSAGEM  E- 4 Reforma Íntima (Obra “Sol nas Almas”, cap. 38, 
Espírito André Luiz ) 
 

       Convencionou-se nomear como sendo reforma qualquer alteração que 

se pretenda imprimir nas atividades de relação, no sentido de melhorar as 

condições da vida comum.   

       Entretanto, considerando reforma por "reformulação" ou "forma nova" 

disso ou daquilo, ser-nos-á lícito falar de reforma espírita, dentro das 

tarefas a que somos chamados no Cristianismo Renascente.  

       E atendendo-se a que toda renovação em Espiritismo começa por 

dentro de cada um, independentemente de compressões exteriores, 

destaquemos algumas das reformas inadiáveis no Estado íntimo, como 

sendo medidas que nos cabem adotar em regime de urgência.   

       Horas — Decretar para si mesmo orientações necessárias contra o 

desperdício das horas, valorizando as sobras de quaisquer minutos de que 

se possa dispor na feitura de algo proveitoso.   

       Posses — Criar disciplinas pessoais contra o egoísmo, renunciando à 

detenção do supérfluo em favor dos que se encontram em dificuldades 

mais amplas que as nossas.  

       Alimentos — Suprimir os pratos excessivos por iniciativa de proteção 

ao equilíbrio do corpo.   

       Palavras — Traçar determinações a si próprio contra a pompa verbal 

e contra as conceituações infelizes, a fim de que a simplificação nos auxilie 

a ser eloquentes sem exagero e tranquilos sem displicência.  
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       Emoções — Reduzir o teor da sensibilidade para que melindres e 

queixas não solapem os benefícios da reencarnação.   

       Pedidos — Verificar criteriosamente a extensão de nossas 

solicitações e exigências diante dos outros e limitá-las ao estritamente 

necessário, ao mesmo tempo que devemos empenhar atenção e diligência 

em aumentar prestações de serviço.   

       Preocupações — Auxiliar-se, alijando aflições desnecessárias, 

cogitando apenas daquelas que traduzam vantagens reais para nós e para 

os que nos rodeiam.   

       Hábitos — Ordenar a extinção de práticas indesejáveis e a diminuição 

gradual ou a erradicação imediata dos costumes sem utilidade de qualquer 

natureza.   

       Adornos — Atenuar, quanto possível, a carga de enfeites para que 

não venhamos a cair na escravidão a exterioridades viciosas.  

       A reforma espírita nada tem a ver com as transformações do ambiente 

social nesse ou naquele ponto do Planeta. É a reforma de nós mesmos, a 

iluminação da consciência e o reajustamento do ponto de vista individual, 

com base nos deveres cristãos, sem os quais toda metamorfose externa é 

apenas mudança de roupa, sem mudança de jeito. 

 

MENSAGEM  E- 5 Vivência Espírita (Obra “Caminho Espírita” , cap. 24, 
Espírito Albino Teixeira)  

 
       Nos mais complexos e nos mais simples elementos da Natureza, 

encontramos o desafio à ação.  

       Um transatlântico erigir-se-á por maravilha da técnica, efetuada à 

custa de centenas de artífices, mas, se não enfrenta os perigos do mar 

alto, em auxílio do homem, descansará indefinidamente no cais, à feição 

de prodígio em ponto morto.  

       Uma biblioteca se destacará por celeiro de ensinamentos, reunindo os 

melhores autores, mas, se não é compulsada na formação de cultura, 

estará reduzida à condição de mausoléu do pensamento.  

       De maneira análoga, temos a convicção espírita em nossas vidas. Ela 

poderá representar a dádiva de numerosos benfeitores desencarnados, o 

apoio de muitos amigos, a cura de males diversos ou o tesouro de 

consolação acumulado por abençoadas revelações medianímicas,  
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mas, se não rende serviço aos semelhantes ou educação em nós 

mesmos, não passará de promessa inútil.  

      É certo que, para atravessar os oceanos ou adquirir instrução na Terra, 

carecemos de barcos seguros e bons livros, os quais, aliás, não teriam 

maior significação, fora das regras de proveito e de uso.  

De modo idêntico, sem a ideia espírita, ainda mesmo disfarçada sob 

conceitos diferentes, não alcançaremos a luz da fé raciocinada, capaz de 

descerrar-nos caminhos à verdade que nos fará livres; entretanto, somos 

forçados a reconhecer que não vale a escola do bem, sem a vivência no 

bem, como em nada adianta planejar sem fazer.  

 

MENSAGEM  E- 6 Questão 894 (Obra “O Livro dos Espíritos”, Allan 
Kardec)  

       Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem 

vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito, 

quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes 

é própria e a vencem?  

 

 “Só não têm que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. 

Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons 

sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes 

parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas 

lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que 

conquistaram seus altos postos.                                                             

“Como ainda estais longe da perfeição, tais exemplos vos espantam 

pelo contraste com o que tendes à vista e tanto mais os admirais, 

quanto mais raros são. Ficai sabendo, porém, que, nos mundos mais 

adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós 

representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o 

sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons Espíritos os 

habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis 

por que neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na Terra, 

quando a Humanidade se houver  transformado, quando 

compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção.” 
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Não pretendemos colocar à 
margem as tarefas 
ponderáveis da moderna 
filantropia, da considerada 
assistência social. 
Desejamos, apenas, realçar o 
valor que vai sendo 
desconsiderado, situar em 
primeiro plano o Espiritismo 
que objetiva a estruturação 
moral do homem nas lídimas 
bases evangélicas; e estas 
são essencialmente as da 
reforma interior com as 
consequentes manifestações 
do amor ao próximo... como 
a si mesmo. (Obra “Dimensões 
da Verdade”, trecho do cap. 
Assistência social e Espiritismo, 
Espírito Joanna de Ângelis)  

     
MENSAGEM  E- 7 Ação Socorrista Especial a Quem se Dedica ao Bem 
(Obra “Obreiros da Vida Eterna”, trecho cap. 11 e 14, Espírito André Luiz) 
 

Capítulo 11 
(...) Intrigado, ao verificar tanta cautela, perguntei:  

     - Meu caro Assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de 

missões auxiliadoras? cada criatura que parte da Crosta precisa de 

núcleos de amparo direto?  

       O amigo sorriu com indulgência, na superioridade legítima dos que 

ensinam sabiamente, e esclareceu:  

     - Absolutamente. Reencarnações e desencarnações, de modo geral,  

obedecem simplesmente à lei. Há princípios biogenéticos orientando o 

mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico, e princípios  

transformadores que presidem aos fenômenos da morte, em obediência 

aos ciclos da energia vital, em todos os setores de manifestação. Nos 

múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, 

segundo sábios desígnios do Eterno; entretanto, assim como existem 

cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do 

progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhes as 
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necessidades.  

        Sentindo-me a estranheza, Jerônimo prosseguiu:  

     - Não se trata de prerrogativa injustificável, nem de compensações de  

favor, o fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se 

determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, 

merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que a  superintendem, 

examinando-se a extensão do trabalho futuro. No plano espiritual, 

portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel, de 

modo a preservar-lhe o devotado Espírito da ação maléfica dos elementos 

destruidores, com o desânimo e a carência de recursos estimulantes, 

permitindo-se, simultaneamente, que ele possa ir analisando a magnitude 

de nosso ministério na verdade e no bem, em face do Universo Infinito.(...) 

 

Capítulo 14 
       (...) Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o 

amparo de grupos socorristas? 

     - Nem todas – confirmou o interlocutor, e acentuou, - todos os   

fenômenos do decesso contam com o amparo da caridade afeta às 

organizações de assistência indiscriminada; no entanto, a missão 

especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço 

perseverante do bem. 
 

 

MENSAGEM  E- 8 O Caso da Desencarnação de Dimas (Obra 

“Obreiros da Vida Eterna”, trecho cap.14 e16, Espírito André Luiz) 

 

Capítulo 14  

       (...) - Sempre tive por Dimas sincera admiração, pelo proveitoso 

concurso que soube oferecer-nos. Integro a comissão espiritual de 

serviço que vem atendendo aos necessitados, por intermédio dele, 

nos últimos seis anos. Foi sempre assíduo nas obrigações, bom 

companheiro, leal irmão.(...) 

 

Capítulo 16 

       (...) Falava Jerônimo com sólida razão porque, em verdade, mostrava-

se Dimas em lastimável abatimento. Apesar da fé que lhe aquecia o 

espírito, as saudades do lar infundiam-lhe inexprimível angústia. Às vezes, 

finda a conversação serena em que se revelava calmo e seguro nas 
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palavras, punha-se a gemer doridamente, chamando a esposa e os filhos, 

inquieto. Em tais momentos, tornava aos sintomas da moléstia que lhe 

vitimara o corpo denso e, com dificuldade, conseguíamos subtraí-lo à 

estranha psicose, fazendo-o regressar à posição normal. Tentava 

desvencilhar-se de nossa influência amiga, como se houvera enlouquecido 

repentinamente, no propósito de fugir sem rumo certo. Gritava, 

gesticulava, afligia-se, como sonâmbulo inconsciente. 

           Não pude dissimular a surpresa que me assaltou diante da 

ocorrência.     Se estivéssemos tratando com criatura alheia aos serviços 

da espiritualidade superior, compreensível seria o quadro que se 

desenrolava aos nossos olhos; mas Dimas fora instrumento dedicado do 

Espiritismo evangélico, consagrara a existência às benditas realizações da 

consoladora doutrina do túmulo vazio pela vida eterna. De antemão, sabia 

na esfera carnal que seria submetido às lições da morte e que não lhe 

faltariam ricas possibilidades de continuar junto da parentela, já dele 

separada, aparentemente, segundo o simples ponto de vista material. Por 

que semelhantes distúrbios? Não merecerá ele excepcional atenção de 

nossos superiores hierárquicos? 

          Vali-me de momento adequado e expus ao nosso dirigente as 

indagações que me absorviam o raciocínio. Sem qualquer nota admirativa, 

Jerônimo respondeu-me, bem- humorado:  

        - Você deve saber, André, que cada qual de nós é, por si mesmo, 

todo um mundo. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, 

Nosso Pai, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Cada 

servidor tem a escala própria de edificações, na tábua de valores imortais. 

A assembleia de aprendizes receberá a mesma bagagem de 

ensinamentos, de modo geral, organizada para todos os indivíduos que a 

integram. Diferenciam-se, porém, os alunos, na série do aproveitamento 

particular. O mérito não é patrimônio comum, embora seja a glória do 

cume, a desafiar todos os caminheiros da vida para a suprema elevação. 

Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de 

assistência e difusão, mas, quanto a si mesmo, não fez aproveitamento 

integral das lições recebidas. Espalhou as sementes da luz e da verdade, 

dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo, por isso mesmo, 

socorro especialíssimo. Contudo, no campo particular, não se preparou 

suficientemente. Qual ocorre à maioria dos homens, prendeu-se 

demasiadamente às teias domésticas, sem maior entendimento. Conferiu 
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excessivo carinho à roda familiar, sem noção de equidade, no caminho 

terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o 

necessário à companheira e aos rebentos do lar; mas, se lhes prodigalizou 

muita ternura, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que 

dispunha, libertando-os da esfera pesada de incompreensão. E agora, 

muito naturalmente, sofre-lhes o assédio. A inquietude dos parentes 

atinge-o, através dos fios invisíveis da sintonia magnética. 

Sorriu, benévolo e continuou: 

- Nosso irmão, inegavelmente, fez por merecer o auxílio de nosso 

plano, pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicam 

valiosos serviços intercessórios, mas não se preparou, interiormente, 

considerando-se as necessidades do desapego construtivo. Gastará, 

desse modo, alguns dias para edificar a resistência. 

O ensinamento significava muito para mim, que via tão dedicado 

servidor, cercado da mais honrosa consideração, por parte das 

autoridades de nosso plano, em porfiada luta consigo mesmo para 

restaurar seu próprio equilíbrio. E concluí, mais uma vez, que o amor pode 

improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando 

faculdades superiores do Espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma 

para todos. O obséquio é ofício sublime, no culto ativo da cooperação 

fraterna; todavia, cada homem, por si, elevar-se-á ao céu ou descerá aos 

Infernos transitórios, em obediência às disposições mentais em que se 

prende.(...) 

 

MENSAGEM  E- 9 O Conhecimento Cristão Impõe a Necessidade de 
Renovação Interior (Obra “Alerta”, cap. 50, Espírito Joanna de Ângelis) 

 

A identificação do homem com a mensagem evangélica, não raro se 

revela mediante o desapego aos objetos e valores materiais.  

Constitui um sinal de compreensão dos deveres humanos em relação 

ao próximo a generosidade fraternal, em forma de dádivas. No entanto, 

muitos daqueles que distendem os seus recursos amoedados, mesmo que 

forrados de propósitos salutares, impõem condições, formulam exigências, 

conseguindo, assim, minimizar o significado dos auxílios, quando  

não humilhando os beneficiários.  

O conhecimento cristão, quando penetra o âmago da criatura, torna-

se uma claridade que vence as resistências das sombras egoístas que 
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teimam por perdurar.  

Como consequência, impõe a necessidade da renovação interior, 

vencendo as paixões que ferreteiam o caráter e atormentam os 

sentimentos.  

Superar as más inclinações e submeter as tendências dissolventes, 

eis o campo de trabalho silencioso e difícil que não pode ser 

marginalizado.  

Para que se logrem os resultados positivos, o empreendimento exige 

disciplina e resolução firme, cujas resistências se haurem no estudo da 

doutrina do Mestre, na prece e na meditação, com a atitude constante da 

caridade que faz desabrochem os tesouros que jazem no espírito.  

Sem a decisão firme da renovação íntima, o homem faz-se joguete de 

forças em choque, contra as quais se vê obrigado a lutar.  

É uma batalha árdua e demorada, porque objetiva anular o efeito dos 

hábitos infelizes, milenarmente fixados na tessitura do próprio ser.  

Essa disposição se deve apoiar na humildade, que é a célula-mater 

para cometimentos de tal porte.  

A humildade desencoraja qualquer força de violência e de crime.  

Consegue anestesiar os efeitos do mal e provar a excelência do bem.  

O seu exercício produz resultados opimos, favorecendo a sementeira 

dos objetivos elevados, bem como a fecundação deles nas terras do 

sentimento.  

Talvez não seja notório para a observação descuidada de terceiros, o 

programa da renovação íntima.  

Aquele, porém, que se dedica ao compromisso liberativo, descobre a 

felicidade e a paz que lhe passam a lenir a vida, emulando-o ao 

prosseguimento do esforço, mediante o qual se eleva.  

Quantos, porém, que se preocupam com a demonstração exterior dos 

vínculos com Jesus, e prosseguem, não obstante, irritados, insatisfeitos e 

queixosos, em razão da ausência do Espírito do Cristo, que deveria neles 

refletir em forma de amor e harmonia íntima.  

MENSAGEM  E- 10 O Caso Fábio  (Obra “Obreiros da Vida Eterna”, 
trecho cap. 11, Espírito André Luiz) 

 (...)  -Nosso amigo Fábio, em véspera da libertação, sempre colaborou 

com dedicação nas obras do bem. Não é médium com tarefa, na acepção 

vulgar do termo. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e da 
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espiritualidade superior e, em razão disso, desde a juventude tornou-se 

excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em 

relevantes serviços de assistência oculta. Vários mentores de nossa 

colônia têm em alta conta seu concurso. Há muitos anos que se consagra 

ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na academia 

do esforço próprio, a fim de ser-nos útil. Livre de sectarismo, infenso às 

paixões e amante do dever, nosso irmão Fábio instituiu, desde os 

primeiros dias de matrimônio, o culto doméstico da fé viva, preparando a 

esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimentos dos problemas 

essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da perseverança 

no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável 

e natural. Soube viver bem, para bem morrer. 

 

MENSAGEM  E- 11 Reforma (Obra “Opinião Espírita”, trecho cap. 39, 

Espírito Emanuel) 

 

       Desde a primeira hora da Doutrina Espírita recomendam os 

emissários da Esfera Superior uma reforma urgente, inadiável, 

intransferível: a reforma de cada um de nós, nas bases traçadas pelo 

Evangelho de Jesus.  

       Isso porque toda reforma nas linhas da boa intenção será respeitável, 

mas somente a renovação interior é fundamental.   

       Tudo o que vise melhorar a vida deve ser feito, no entanto, se não nos 

melhoramos, todas as aquisições efetuadas são vantagens superficiais.(...) 

 

MENSAGEM  E- 12 Prece e Obsessão (Obra “Opinião Espírita”, trecho 

cap. 18, Espírito André Luiz) 

 

(...) Na desobsessão, a prece indica a atividade libertadora, no entanto, 

não exonera o interessado da obrigação de renovar-se pelo serviço e pelo 

estudo, a fim de que se areje a casa íntima, de vez que todos aqueles que 

se acumpliciaram conosco, na prática do mal, em existências passadas, 

somente se transformam para o bem, quando nos identificam o esforço, 

por vezes difícil e doloroso, da nossa reeducação, na prática do bem.(...) 
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MENSAGEM  E- 13 O Homem é o que Acalenta no Íntimo (Obra 

“Autodescobrimento”, trecho cap.1, item Interação Espírito- Matéria, 

Espírito Joanna de Ângelis) 

 

(...) A ação do pensamento sobre o corpo é poderosa, ademais 

considerando-se que este último é o resultado daquele, através das 

tecelagens intrincadas e delicadas do perispírito (seu modelador 

biológico), que o elabora mediante a ação do ser espiritual, na 

reencarnação. 

       Assim sendo, as forças vivas da mente estão sempre construindo, 

recompondo, perturbando ou bombardeando os campos organo-genéticos 

responsáveis pela geração dos caracteres físicos e psicológicos, bem 

como sobre os núcleos celulares de onde procedem os órgãos e a 

preservação das formas. 

       Quanto mais consciente o ser, mais saudáveis os seus equipamentos 

para o desempenho das relevantes tarefas que lhe estão reservadas. Há 

exceções, no entanto, que decorrem de livre opção pessoal, com 

finalidades específicas nas paisagens da sua evolução. 

       O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como 

tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-se em 

harmonia no ritmo das finalidades que lhes dizem respeito. O oposto 

também ocorre, realizando o mesmo percurso, perturbando o equilíbrio e a 

sua destinação. 

       Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se 

prolongam, os dardos reagentes, disparados, desatrelam as células dos 

seus automatismos que degeneram, dando origem a tumores de vários 

tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de 

energia que as agride. 

       Outras vezes, os anseios insatisfeitos dos sentimentos convergem 

como forças destruidoras para chamar a atenção nas pessoas que 

preferem inspirar compaixão, esfacelando a organização celular e a 

respectiva mitose, facultando o surgimento de focos infecciosos resistentes 

a toda terapêutica, por permanecer o centro desencadeador do processo 

vibrando negativamente contra a saúde. 

       Vinganças disfarçadas voltam-se contra o organismo físico e mental 

daquele que as acalenta, produzindo úlceras cruéis e distonias emocionais 

perniciosas, que empurram o ser para estados desoladores, nos quais se 
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refugia inconscientemente satisfeito, embora os protestos externos de 

perseguir sem êxito o bem-estar, o equilíbrio. 

       O intercâmbio de correntes vibratórias (mente-corpo, perispírito- 

emoções, pensamentos-matéria) é ininterrupto, atendendo aos imperativos 

da vontade, que os direciona conforme seus conflitos ou aspirações. 

       Ideias não digeridas ressurgem em processos enfermiços como 

mecanismos autopurificadores; angústias cultivadas ressumam como 

distonias nervosas, enxaquecas, desfalecimentos, camuflando a 

necessidade de valorização e fuga do interesse do perdão; dispepsias, 

indigestões, hepatites originam-se no aconchego do ódio, da inveja, da 

competição malsã - geradora da ansiedade - do medo, por efeito dos 

mórbidos conteúdos que agridem o sistema digestivo, alterando-lhe o 

funcionamento. 

       O desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas 

sustentadas pela autopiedade, as contrariedades que resultam dos 

temperamentos fortes de constantes atritos com o organismo, resultando 

em cânceres de mamas (feminino), da próstata, taquicardia, disfunções 

coronarianas, cardíacas, enfartos brutais... 

       Impetuosidade, violência, queixas sistemáticas, desejos insaciáveis 

respondem por derrames cerebrais, estados neuróticos, psicoses de 

perseguição... 

       O homem é o que acalenta no íntimo. Sua vida mental expressa-se na 

organização emocional e física, dando surgimento aos estados de 

equilíbrio como de desarmonia pelos quais se movimenta. 

       A conscientização da responsabilidade imprime-lhe destino feliz, pelo 

fato de poder compreender a transitoriedade do percurso carnal, com os 

olhos fitos na imortalidade de onde procede, em que se encontra e para a 

qual ruma. Ninguém jamais sai da vida. 

       Adequando-se à saúde e à harmonia, o pensamento, a mente, o 

corpo, o perispírito, a matéria e as emoções receberão as cargas 

vibratórias benfazejas, favorecendo-se com a disposição para os 

empreendimentos idealistas, libertários e grandiosos, que podem ser 

conseguidos na Terra graças às dádivas da reencarnação. 

       Assim, portanto, cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça, não 

sendo facultado a ninguém o direito de queixas, face ao princípio de que 

todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas 

oportunidades, que empregam, segundo seu livre-arbítrio, naquilo que 
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realmente lhes interessa e de onde retiram os proventos para sua própria 

sustentação. 

       Jesus referiu-se ao fato, sintetizando, magistralmente, a Sua receita 

de felicidade, no seguinte pensamento: - A cada um será dado segundo as 

suas obras. 

       Assim, portanto, como se semeia, da mesma forma se colherá. 

 

MENSAGEM  E- 14 (Obra “Pão Nosso” trecho cap. 33 e 44, Espírito 

Emmanuel )   

 

Cap. 33 – Trabalhemos Também  

 

(...) No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo  

perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o Divino Amigo, Marcos em 

luta com as próprias hesitações; entretanto, ainda aí, contemplamos a filha 

de Magdala, renovada no caminho redentor, o grande perseguidor 

convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória 

espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da 

Humanidade inteira. (...) 

 

Cap. 44 –Curas  

 

(...)  O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, entretanto,  

cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua  

disposição na experiência edificante da Terra.  

       Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram 

aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados 

fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar 

os próprios desatinos.(...) 

 

MENSAGEM  E- 15 Estados de Alma (Obra “Seareiros de Volta” Espírito 

Lourenço Prado) 

 

A Doutrina Espírita, reafirmando positivamente a Doutrina do 

Cristo, não tem bases físicas.  

Ergue-se de fato em fato, de exemplo em exemplo e de lição 

em lição, no plano das consciências, para outros planos de 
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consciência.  

Amparemos visão e raciocínio, desmaterializando 

pensamentos. O desapego real não se circunscreve apenas às 

posses do efêmero, atinge igualmente as ideias terra-a-terra ...  

Cessem para nós todos os enganos que nos intoxicam  

há séculos.  

Não te faças adversário de ti mesmo. Só a consciência é 

eterna.  

As próprias colônias enobrecidas, estruturadas em matéria 

rarefeita na Espiritualidade, são transitórias ... 

Evitemos substituir simplesmente as noções de inferno por 

umbral ou de céu por esferas espirituais, alimentando velhas ilusões 

da mesma forma.  

Planos de inteligência existem por toda parte - numerosos e 

variados -; entretanto, o estado íntimo da alma é pessoal e 

inalienável, tanto comigo ou contigo, quanto com qualquer criatura 

de Deus.  

     Acostuma-te a raciocinar, não em termos de condições de 

espaço, mas em termos de estados de alma, isto é, não aguardes o 

chamado céu ou o chamado paraíso, algures no Universo, nem 

mesmo nas Estâncias Resplandecentes da Vida Maior. 

Habitua-te a pensar que céu ou paraíso são atmosferas 

interiores do Espírito, em todos os lugares, e que podem ser 

fruídos por ti, desde já, onde te encontras. 

Observa e reconhecerás que muitas vezes consegues viver no 

paraíso: quando recebes o júbilo inesperado; quando choras 

espontaneamente de alegria; quando te achas no anseio da 

oração em clima de absoluto desinteresse; quando te surpreendes 

em harmonia no próprio ser, longe de qualquer laivo de 

malquerença diante dessa ou daquela situação; quando te 

reconheces doente no corpo, mas de espírito robusto, sofrendo, 

mas de coração levantado ao clarão da fé, cansado, mas de 

consciência livre ...  

Reflete e concluirás que vezes outras, ainda que o não 

desejes, transformas a existência num inferno emocional: quando 

te deixas possuir pela cólera; quando sucumbes às provocações  

do egoísmo e do orgulho; quando não te dispões ao perdão 
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sincero; quando te revoltas ou desanimas ...  

       Se não somos da Terra, não olvidemos que a Terra é o 

caminho ...  

       Desencarnar não resolve: a morte não é solução espiritual em 

definitivo para ninguém. Aí, quanto aqui,encontrarás a 

necessidade premente de toda hora: a vivência da caridade 

pura...  

      Reaviva as próprias lembranças acerca de Jesus: ingratidão e 

perseguição por parte de outros, com devotamento e serviço 

incessantes por parte de si próprio, são as únicas medalhas de 

honra que o Espírito vitorioso carreia deste mundo na direção de 

outros mundos, até à plena integração de si mesmo na luz da 

Suprema Luz. 

 

MENSAGEM  E- 16 Renovemo-nos  (Obra “Segue-me”, Espírito 

Emmanuel) 

   

 "Se alguém está em Cristo, nova criatura é" Paulo. (Coríntios, 

5:17)  

 

       Quanta gente fala em Cristo, sem buscar-lhe a companhia!   

       Há quem lhe recite as lições com maravilhoso poder mnemônico sem 

lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação.   

       Há quem se reporte ao Evangelho, anos a fio, sem procurar-lhe a 

inspiração em momento algum.  

       Muitos dizem - "Quero Jesus!" - mas não o aceitam.   

       O problema do cristão todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor. É 

permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo.  

       Não apenas crença, mas comunhão.   

       Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam à sombra, não 

bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações 

exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o 

cérebro e luz para o coração.  

        Para isso, se procuras com a Boa Nova o caminho da própria 

felicidade, lembra-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus, para 

renovar-se com segurança.Aprendamos a ver com o entendimento do 

Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a 
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passagem no mundo, a trilhar a senda humana com o sentimento que lhe 

marcou as atitudes e a usar as mãos no Sumo Bem como as utilizou o  

Divino Mestre e, certamente, ainda hoje, seremos nova criatura, ajudando 

a Terra pela qualidade de nossa vida, e edificando em nós mesmos a 

excelsitude do Céu.  

 

CONCEITOS EM DESTAQUE 

(com base nas mensagens aqui selecionadas) 
 

BLOCO E – A REFORMA ÍNTIMA   

Aparência e Vivência: O Estado de Consciência  

 

 Nem todos os que dizem: Senhor! Senhor!  Entrarão no Reino dos  

Céus (mensagem E-1)  

 Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será  

comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a  

rocha ... (mensagem E-1)  

 Mas, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, se  

assemelha a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a  

areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos  

sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada ... (mensagem E-1)  

 Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor!  

Senhor!. Mas de que serve lhe chamarem de Mestre ou Senhor, se  

não lhe seguem os preceitos? (mensagem E-1)  

 Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se  

mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes 

com os seus semelhantes? (mensagem E-1)  

 Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece  

nos lábios e não no coração. (mensagem E-1)  

 Quanta gente fala do Cristo sem buscar-lhe a companhia!  

(mensagem E-16)  

 Quantos se preocupam com a demonstração exterior dos vínculos     

com Jesus, prosseguem, não obstante, irritados, insatisfeitos e  

queixosos. em razão da ausência do Espírito do Cristo, que deveria  

neles refletir em forma de amor e harmonia íntima. (mensagem E- 

10) 

 Muitos dizem: Quero Jesus! - Mas não o aceitam. (mensagem E- 16)  
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 O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor.  

(mensagem E-16)  

 É permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o  

exemplo. (mensagem E-16)  

 Não apenas crença, mas comunhão. (mensagem E-16)  

 Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam à sombra, não  

bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das  

afirmações exteriores. (mensagem E-16)  

 É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o  

cérebro e luz para o coração. (mensagem E-16)  

 A Doutrina Espírita,· reafirmando positivamente a Doutrina do  

Cristo, não tem bases físicas. (mensagem E-15)  

 Ergue-se de fato em fato, de exemplo em exemplo e de lição em  

lição, no plano da consciência, para outro plano da consciência.  

(mensagem E-15)  

 Amparemos visão e raciocínio, desmaterializando pensamentos.  

(mensagem E-15)  

 As próprias colônias enobrecidas, estruturadas em matéria rarefeita  

na Espiritualidade, são transitórias ... (mensagem E-15)  

 Evitemos substituir as noções de inferno por umbral ou de céu por  

esferas espirituais, alimentando velhas ilusões da mesma forma ...  

(mensagem E-15)  

 Planos de inteligência existem por toda parte; entretanto, o estado  

íntimo da alma é pessoal e inalienável... (mensagem E-15)  

 Acostuma-te a raciocinar, não em termos de condições de espaço,  

mas em termos de estados de alma, isto é, não aguardes o chamado  

céu ou o chamado paraíso, algures no Universo, nem mesmo nas  

Estâncias Resplandescentes da Vida Maior. (mensagem E-15) 

 Habitua-te a pensar que céu ou paraíso são atmosferas internas do  

Espírito, em todos os lugares onde te encontres. (mensagem E-15)  

 Observa e reconhecerás que muitas vezes consegues viver no  

paraíso:  

 quando recebes o júbilo inesperado;  

 quando choras espontaneamente de alegria;  

 quando te surpreendes em harmonia no próprio ser, longe de  

qualquer laivo de malquerença diante dessa ou daquela  

situação. (mensagem E-15)  
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 Reflete e concluirás que vezes outras, ainda que não o desejes,  

transformas a existência num inferno emocional:  

  quando te deixas possuir pela cólera;  

  quando sucumbes às provocações do egoísmo e do orgulho;  

  quando te revoltas ou desanimas ... (mensagem E-15)  

 Cada homem, por si, elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos  

transitórios, em obediência às disposições mentais em que se  

prenda. (mensagem E-7)  

 Por isso, nos orienta o Divino Mestre:  

 "Quando disseres que o Reino de Deus está aqui ou algures,  

não ides não o sigais, porque o Reino dos Céus está dentro de  

vós mesmos ... "  

 

Reforma Íntima  

 

 Convencionou-se nomear como sendo REFORMA  qualquer  

alteração que se pretenda imprimir nas atividades de relação, no  

sentido de melhorar as condições de vida comum. (mensagem E-4)  

 Entretanto, considerando REFORMA por "reformulação", ou  

"forma nova" disso ou daquilo, ser-nos-á lícito falar de REFORMA  

ESPÍRITA, dentro das tarefas que somos chamados no Cristianismo  

Renascente. (mensagem E-4)  

 Toda renovação em Espiritismo começa por dentro de cada um,  

independentemente de compressões exteriores. (mensagem E-4)  

 A REFORMA ESPÍRITA nada tem a ver com as transformações do  

ambiente social nesse ou naquele ponto do Planeta. (mensagem E-

4)  

 É a reforma de nós mesmos, a iluminação de consciência e o  

reajustamento do ponto de vista individual, com base nos deveres  

cristãos, sem os quais toda metamorfose externa é apenas mudança  

de roupa, sem mudança de jeito. (mensagem E-4)  

 Por isso, desde a primeira hora da Doutrina Espírita, recomendam  

os emissários da Esfera Superior uma REFORMA urgente,  

inadiável, intransferível: a reforma de cada um de nós, nas bases  

traçadas pelo Evangelho de Jesus. (mensagem E-11)  

 Isso porque toda reforma nas linhas da boa intenção será  

respeitável, mas somente a RENOV AÇÃO INTERIOR é  
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fundamental. (mensagem E-11)  

 Na desobsessão, a prece indica a atividade libertadora, no entanto,  

não exonera o interessado da obrigação de renovar-se pelo serviço e  

pelo estudo, a fim de que se lhe areje a casa íntima, de vez que  

todos aqueles que se acumpliciaram conosco, na prática do mal, em  

existências passadas, somente se transformam para o bem quando  

nos identificam o esforço por vezes difícil e doloroso da nova  

reeducação, na prática do bem. (mensagem E-12)  

 

O Verdadeiro Espírita  

  

 Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva  

aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro  

espírita como o cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o  

outro. (mensagem E-2)  

 O Espiritismo não institui nenhuma nova moral; apenas facilita aos  

homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé 

inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. (mensagem  

E-2)  

 Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações  

não lhes apreende as consequências, nem o alcance moral ou, se os  

apreendem, não os aplicam a si mesmos. (mensagem E-2)  

 A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da Doutrina?  

(mensagem E-2)  

 Não, pois ela não contém alegorias nem figuras que possam dar  

lugar a falsas interpretações. A clareza é de sua essência mesma, é  

donde lhe vem toda força ... (mensagem E-2)  

 Será então necessário para compreendê-Ia, uma inteligência fora do  

comum?  

 Não, tanto que há homens de notória capacidade que não o  

compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo,  

apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável  

precisão. (mensagem E-2) 

 Provém isso de que a parte por assim dizer material da Ciência  

somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial  

exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar  

maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade e  
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do grau de instrução ... (mensagem E-2 - o grifo é nosso)  

 Nalguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para  

permitirem que o Espírito se desprenda das coisas da Terra ...  

(mensagem E-2)  

 A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resultam  

não romperem facilmente com os seus pendores, nem com os seus  

hábitos ... (mensagem E-2)  

 Têm a crença nos Espíritos como um simples fato, mas que nada ou  

bem pouco lhes modifica as tendências instintivas (mensagem E-2) 

 Atêm-se mais aos fenômenos do que a moral, que se lhes afigura  

cediça e monótona ... (mensagem E-2)  

 Esses são os espíritos imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio  

caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam  

ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas  

simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das  

prevenções. (mensagem E-2)  

 Aquele que pode ser qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se  

acha em grau superior de adiantamento moral. (mensagem E-2)  

 O Espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, da-  

lhe uma percepção mais clara do futuro; os princípios da Doutrina  

lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes.  

(mensagem E-2)  

 Em suma: é tocado no coração ... (mensagem E-2)  

 Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao  

passo que outros apenas ouvem sons ... (mensagem E-2)  

 Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e  

pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más.  

(mensagem E- 2)  

 Superar as más inclinações e submeter as tendências dissolventes,  

eis o campo de trabalho silencioso e difícil que não pode ser  

marginalizado. (mensagem E-9)  

 Sem a decisão firme de renovação íntima, o homem faz-se joguete  

de forças em choque, contra as quais se vê obrigado a lutar.  

(mensagem E-9)  

 O conhecimento cristão, quando penetra o âmago da criatura, torna-  

se uma claridade que vence as resistências das sombras egoístas 

que teimam por perdurar. (mensagem E-9)  
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 Como consequência, impõe a necessidade de renovação interior,  

vencendo as paixões que ferreteiam o caráter e atormentam os  

sentimentos. (mensagem E-9)  

 Por isso, examinemos a nós mesmos. O dever do Espírita-cristão é  

tornar-se progressivamente melhor. (mensagem E-17)  

 Útil, assim, verificar, de quando em quando, com rigoroso exame  

pessoal, a sua verdadeira situação íntima. (mensagem E-17)  

 Espírita que não progride durante 3 anos permanece estacionário.  

(mensagem E-I7)  

 Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no  

setor de assistência e difusão, mas, quanto a si mesmo, não fez  

aproveitamento integral das lições recebidas (mensagem E-8)  

 Espalhou as sementes da luz da verdade, dedicou-se largamente à  

causa do bem, merecendo, por isso mesmo, socorro especialíssimo.  

(mensagem E-8)  

 Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente ...  

(mensagem E-8)  

 Nosso irmão fez por merecer o auxílio do plano superior, pois  

conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhes dedicam valiosos  

serviços intercessórios ... (mensagem E-8)  

 Entretanto, não se preparou INTERIORMENTE ... (mensagem E-8-  

o grifo é nosso)  

 O obséquio é ofício sublime, no culto ativo da cooperação fraterna;  

todavia, cada homem, por si, elevar-se-á ao céu ou descerá aos  

infernos transitórios, em obediência às disposições mentais em que  

se prende ... (mensagem E-8)  

 Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam à sombra, não  

bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das  

afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro,  

fazendo luz para o cérebro e luz para o coração ... (mensagem E-

16) 
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CONCLUSÃO E COMENTÁRIOS 

 

E - Reforma Íntima 

 

A Doutrina Espírita, nos tempos modernos, é, sem dúvida, o reviver 

do Cristianismo em seus fundamentos mais simples.  

Retirando o véu denso, pode penetrar nos domínios vibratórios em 

que a vida se manifesta, desde os primeiros instantes, desdobrando o 

painel das responsabilidades a que estamos submetidos. E desta maneira, 

a permuta com os círculos de ação dos espíritos desencarnados compele 

a criatura a pensar na vida com mais amplitude.  

Quando interrogamos o porquê do destino e da dor e encontramos a 

luz dos ensinamentos do Cristo, emoldurados pelos princípios espíritas, 

ampliam-se-nos os vastos caminhos interiores.  

"O Espiritismo não institui nenhuma nova moral; apenas facilita aos 

homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e 

esclarecida aos que duvidam ou vacilam", como nos comenta Allan Kardec 

(mensagem E-2). Há que esclarecer que a crença nas manifestações não 

nos possibilita a assimilação mental das consequências e nem tampouco 

do seu alcance moral; se os assimilássemos, consequentemente os 

aplicaríamos a nós mesmos.  

A compreensão do significado de ser um "bom espírita" não está 

condicionada à capacidade de inteligência pessoal e, sim, à vontade 

sincera da melhoria individual. O esforço em diminuir as fraquezas e más 

tendências, buscando a Superioridade das aspirações, em detrimento das 

tendências instintivas, permitiu ao Codificador diagnosticar que 

"reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e  

pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más".  

"Nem todos os que dizem: Senhor! Senhor! Entrarão no reino dos 

céus", segundo Mateus 7, vv. 21 a 23, na mensagem E-1, lembrando que 

para seguir o Cristo, para sermos cristãos, o nosso exterior de devoção 

não é o caminho, sendo necessário e evidente o sacrifício do orgulho, do 

egoísmo, da cupidez e de todas as nossas paixões.  

Jesus, nosso guia e modelo, ensinou a verdade por eternas palavras 

e pelo exemplo de seus atos.  

O exercício do Espiritismo, de maneira correta, é condição básica 

para o nosso equilíbrio pessoal, como nos esclarece Emmanuel 
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(mensagem E-5), lembrando que as regras de comportamento moral e 

espiritual não devem e não podem ser relegadas ao abandono, sob 

qualquer pretexto. E que, o homem, como Espírito eterno, deve  

aproveitar ao máximo a encarnação. Obstáculos do mundo são recursos 

valiosos para o reajuste do Espírito e as provações na carne são simples 

agentes de purificação interior.  

A perda do corpo físico no fenômeno da morte orgânica - a 

desencarnação - não nos faz diferentes do que somos, quando 

encarnados; as riquezas espirituais adquiridas serão transportadas e, caso 

ainda não haja uma conscientização firme e profunda do conhecimento 

adquirido na romagem terrena, as dificuldades aparecerão, evidenciando 

pouca vivência espírita no autoaprimoramento.  

A prática do bem e da caridade para conosco e para com o próximo 

será o passaporte indispensável para a entrada tranquila no mundo real - o 

mundo dos espíritos, esse mundo invisível para o qual nos transferimos no 

momento da desencarnação. 

Esclarece-nos André Luiz (mensagem E-7) que as reencarnações e  

desencarnações obedecem à Lei Divina e quanto ao amparo nesta hora, 

ele surge de acordo com a vivência pessoal de cada indivíduo. A 

explicação do instrutor espiritual é que "todos os fenômenos de decesso 

contam com o amparo da caridade afeta às organizações de assistência 

indiscriminada; no entanto, a missão especialista não pode ser concedida 

a quem não se distinguiu no esforço permanente no bem".  

Mostra-nos o Instrutor Espiritual o caso de Dimas que, desencarnado,  

mostrava-se em estado lastimável de abatimento, ainda preso aos 

familiares reencamados. A despeito da fé que lhe aquecia o espírito, as 

saudades do lar o angustiavam cada vez mais. Às vezes, logo após a 

conversação salutar e serena, com a equipe espiritual, começava a gemer, 

chamando os filhos e esposa. Gritava e gesticulava, em aflição, tal qual 

sonâmbulo inconsciente, na tentativa de largar a influência amiga e 

confortadora de seus ajudantes.  

O assistente Jerônimo explica então a André Luiz que, embora Dimas 

já tivesse convivido com os serviços da espiritualidade superior, no setor 

de assistência e difusão da Doutrina, não se preparara suficientemente. 

"Qual ocorre à maioria dos homens, prendeu-se demasiadamente às teias 

domésticas, sem maior entendimento. Conferiu excessivo carinho à roda 

familiar, sem noção de equidade, no caminho terrestre". Mereceu esse 
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irmão o amparo, o auxílio do plano invisível, mas, como já visto, não se 

preparou devidamente quanto às necessidades do desapego familiar. E na  

carne, sabia das lições sobre a morte e da temporária separação da 

parentela, sob o ponto de vista material. Contudo, cada indivíduo tem o 

seu próprio mundo, girando de conformidade com suas ligações mentais, 

facultando a sua interação nos dois planos vibratórios, o carnal e o 

espiritual.  

Para nossa melhor compreensão e esclarecimento, o caso de Fábio 

(mensagem E-10) permite uma observação da herança individual própria 

de cada espírito.  

Trata-se de simples trabalhador, equilibrado, amante da meditação e 

da espiritualidade superior desde a juventude, possibilitando aos amigos 

espirituais a utilização do seu magnetismo para tarefas relevantes de 

assistência. E observemos que Fábio vinha (o grifo é nosso) "desde os 

primeiros dias de matrimônio, o culto doméstico da fé viva, preparando a 

esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas 

essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da presença do 

bem que lhe caracterizou as atitudes, na libertação ser-lhe-á agradável e  

natural. Soube viver, para bem morrer."  

A reforma íntima começa dentro de cada um, independente de 

abordagens exteriores. Na mensagem E-4, Emmanuel enumera medidas 

de emergência, tais como reformulações inadiáveis quanto a: horas, 

posses, alimentos, palavras, emoções, pedidos, preocupações, hábitos, 

adornos.  

Concluindo, a iluminação das nossas consciências aliada ao 

reajustamento do ponto de vista em cada questão serão as metas a serem 

alcançadas por nós, sem as quais estaremos só "mudando de roupa, sem 

mudarmos de jeito". A ação espontânea no bem é a lei do progresso (LE, 

q. 894, mensagem E-6), tornando-nos felizes, ajudando também na 

mudança positiva da Terra, no caminho da caridade real.  

        "O conhecimento cristão, quando penetra o âmago da criatura, torna-

se uma claridade que vence as resistências das sombras egoístas que 

teimam por perdurar", nos explica Joanna de Ângelis (mensagem E-9), 

completando ao informar que "sem  decisão firme de renovação íntima, o 

homem faz-se joguete de forças de choques, contra as quais se vê 

obrigado a lutar". 

E acreditamos que "a prece frequente facilita a inspiração do plano 
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espiritual superior com o consequente amparo que dele se recebe, 

afastando as influências perniciosas", como Joanna de Ângelis nos 

orienta, mostrando que a renovação pelo serviço e estudo evangélicos 

arejam a casa íntima, libertando-nos dos obsessores do passado.   

       "Quanto mais consciente o ser, mais saudáveis os seus equipamentos 

para o desempenho das relevantes tarefas que lhe estão reservadas", 

lembra-nos Joanna de Ângelis na mensagem E-13, postulando que o 

intercâmbio de correntes vibratórias (mente - corpo - perispírito - emoções, 

pensamentos - matéria) é ininterrupto, atendendo aos imperativos da 

vontade que os direciona para conflitos ou aspirações.  

Nossa vida mental de homem integral, pleno, feliz, harmônico é nossa 

meta evolutiva. E o caminho da felicidade é individual, de acordo com 

nosso livre-arbítrio.  

        E o meigo Nazareno, Jesus, mostrou-nos a receita para nossa 

felicidade dizendo;  

 "A cada um será dado segundo as suas obras"  

 "A semeadura é livre mas a colheita obrigatória"  

 "Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo"  

E encerramos assim, acreditando que trabalhar e servir, aprender e 

amar é a porta estreita da iluminação e do aperfeiçoamento para nossa 

reforma íntima.  

A missão do Espiritismo é descortinar a grandeza da universalidade 

divina, recobrando a missão de Jesus no Planeta Terra, que é de amor, 

paz e fraternidade.  

       Despertemos para a luz!  

 

Comentários de: Carmen Paiva Silveira  
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