Março / Abril - 2006

Página 12

ANSEIO DE AMOR
Nas últimas três décadas do trabalho mediúnico
de Chico Xavier, muitas foram as páginas por ele
psicografadas com a assinatura de Maria Dolores.
Várias das datas comemorativas como o Dia das
Mães, Dia da Criança, Natal, entre outras,
assinaladas com poemas da inspirada poetisa.
-Mas, quem é Maria Dolores?, devem ter-se
perguntado muitos.
Nasceu em Itabuna, Bahia. Já adulta, era uma
personalidade jovial, alegre, otimista. Casou-se
com Cármine Larocca e, na impossibilidade de ter
filhos, criou e educou meninas órfãs.
Quando em Salvador inaugurou-se a hoje
conhecida “Mansão do Caminho”, ofereceu o
refeitório com cinco mesas e as cadeiras..
Médium sensível, criatura que se distinguia por sua
bondade, era excelente pianista, pintora e
aquarelista admirável.
Mais madura, transferiu-se para a Capital Baiana,
fundando um Centro Espírita com um grupo de
amigos, na Cidade Baixa.
Publicou um livro de poemas sobre Francisco de
Assis.
Depois de desencarnada, passou a transmitir
mensagens pelo médium mineiro, com quem se
correspondeu por vários anos, o qual segundo o
médium Divaldo Pereira Franco, que lhe foi amigo
pessoal, a traduzia de forma impressionante.
Nos versos reproduzidos a seguir, extraídos do livro
“ANTOLOGIA DA ESPIRITUALIDADE” (Feb, l97l) ela se
auto-retrata nos lances do seu despertar no Mundo
Espiritual. O título “Anseio de Amor”.
- “Quando me vi, depois da morte,
Em sublime transporte,
E reclamei contra a fogueira
Que me havia calcinado a vida inteira
Pela sede de amor...
Quando aleguei que fôra, em toda estrada,
Folha ao vento,
Andorinha esmagada
Sob o trator do sofrimento...
Quando exaltei a minha dor,
Mágoa de quem amara sempre em vão,

Farta de incompreensão....
Alguém chegou, junto de mim,
E disse assim:
-Maria Dolores,
Você que vem do mundo,
E se diz
Tão cansada e infeliz,
Que notícias me dá do vale fundo
De provação,
Onde a criatura de tanto padecer
Não consegue saber
Se sofre ou não?
Você que diz trazer o seio morto,
Que me pode falar
Dos meninos sem pão e sem conforto,
Das mulheres sem lar,
Dos enfermos sozinhos,
Que a febre e a fome esmagam nos caminhos,
Sem sequer um lençol ou a benção de uma
prece,
Dando graças a Deus, quando a morte
aparece?!...

“Aos famintos do espírito uma mensagem.
Aos famintos do estômago um prato de
alimento e uma mensagem” José Gonçalves Pereira
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* Educar Desde Cedo (pág.02)
* Resumo Biográfico de Allan
Kardec (pág.03)
* O Médium Paulo (pág.04)
* Não há Injustiça (pág.05)

Você, Maria Dolores,
Que afirma haver amado tanto
E que deve ter visto
O sacrifício e o pranto
De quem clama por Cristo,

* A Porta (pág.06 e 07)
* Doação de Ógãos (Pág.08)

Suplicando o carinho que não tem,
Que me pode contar daquelas outras dores,
Daquelas outras aflições
Dos que choram trancados em manicômios e
prisões,
Buscando amor, pedindo amor,
Exaustos de tristeza e de amargura,
Como feras na grade,
Morrendo de secura,
De solidão, de angústia e de saudade...
...........................................................
Bem querer.!...Bem querer!.....
Ai de mim, que nada pude responder!....
Que tortura, meu Deus, a verdade, no Além!.....
Calei-me, envergonhada....
Eu apenas quisera ser amada,
Não amara a ninguém....

* Eutanásia (pág.08)
* Plantão de Respostas (pág.09)
* José e Luiza (pág.10)
* Palavras de Chico Xavier (pág.10)
* Quem Substituirá Chico
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O RESUMO BIOGRÁFICO DE ALLAN
KARDEC, EM MEMÓRIA AOS 137 ANOS
DE SUA VOLTA AO MUNDO ESPIRITUAL
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Editorial
Há mais de dois mil anos, Jesus
trouxe à Terra o Manual de
Instruções da Felicidade.
Nós, porém, onze séculos
depois, espíritos ainda
embrutecidos, interpretamos
equivocadamente o Evangelho e,
através das Cruzadas,
massacramos nossos semelhantes
em nome do Cristo, que só
pregara o Amor.
Formalizamos as seitas do
interesse imediato e distanciamos
o ensino Cristão do povo,
mantendo-o escravo do “não
saber”, até que, no século XIX,
nasce na França a semente da
liberdade e propicia ao homem o
direito do livre pensar.
O pensamento livre passou a
nos levar ao questionamento do
Céu e do Inferno, das origens do
bem e do mal, de Deus e dos
ensinos de Jesus. Assim, passamos
a rejeitar as teses que a razão não
conseguisse decifrar.
Neste campo fértil, surge Allan
Kardec, trazendo-nos através da
Espiritualidade, considerações
sobre estes questionamentos, sem
imposição de princípios, mas,
decifrando com amplas análises
sobre as teorias de então, do que
pode ou não ser e o porquê. Era a
chegada da Fé raciocinada. O
Cristo melhor compreendido.
Não mais imposição de
princípios, mas o desenvolvimento
da Consciência, que entra em
conflito com nossas inferioridades
e promove, aos poucos, e,
espontaneamente, nossa
transformação moral.

Natalino Pereira

Assista todos os sábados

KARDEC NA CASA
ESPÍRITA
Era uma vez um centro espírita
kardecista. Seu dirigente, de
tradicional família espírita,
trabalhava com dedicação e
carinho em favor dos assistidos.
Trabalhos de assistência espiritual,
social e amparo fraternal. Em toda
reunião espiritual, após a prece de
abertura, o mentor da casa se
comunicava, orientava as tarefas
e l o g o a p ó s, o s m é d i u n s
aplicavam os passes. Havia
também sessões de doutrinação
Carlos Kono
para complementar aFoto:
ajuda
aos
assistidos. Todos trabalhavam
com muito amor e dedicação.
Certa feita, um dedicado
servidor da casa procurou o
dirigente dos trabalhos e lhe expôs
esta questão.
- Como o Sr. sabe, trabalho há
doze anos nesta casa e, quando

EDUCAR DESDE CEDO
...Desde pequenina, a criança
manifesta os instintos bons ou
maus que traz da sua existência
anterior. A estudá-los devem os
pais aplicar-se. Todos os males se
originam do egoísmo e do
orgulho. Espreitem, pois, os pais os
menores indícios reveladores do
gérmen de tais vícios e cuidem de
combatê-los, sem esperar que
lancem raízes profundas. Façam
como o bom jardineiro, que corta
os rebentos defeituosos à medida
que os vê apontar na árvore. Se
deixarem se desenvolvam o
egoísmo e o orgulho, não se
espantem de serem mais tarde
pagos com a ingratidão. Quando
os pais hão feito tudo o que
devem pelo adiantamento moral
de seus filhos, se não alcançam
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das comunicações espirituais,
tenho muita dificuldade de
discernir se são mentores ou
necessitados. Como distinguí-los?
É pelo nome que declinam, ou
pela forma mansa no falar com
que se apresentam? Ou ainda,
pelas palavras difíceis que
pronunciam?
Surpreso, o dirigente percebeu
que naquela casa não se
estudava Kardec, embora
fossem kardecistas e, por certo, a
maioria dos trabalhadores e
assistidos, trazia grandes dúvidas
a serem esclarecidas.
Daquele dia em diante, pelo
menos 15 minutos em cada
reunião fariam leituras do Livro
dos Espíritos e do Evangelho
Segundo o Espiritismo, além de
abrir uma nova reunião semanal
de estudos das obras básicas.

Natalino Pereira
êxito, não têm de que se inculpar
a si mesmos e podem conservar
tranqüila a consciência. À
amargura muito natural que
então lhes advém da
improdutividade de seus esforços,
Deus reserva grande e imensa
consolação, na certeza de que
se trata apenas de um
retardamento, que concedido
lhes será concluir noutra
existência a obra agora
começada e que um dia o filho
ingrato os recompensará com
seu amor...
Te x t o p a rc i a l e x t r a í d o d o
Evangelho Segundo o Espiritismo
Allan Kardec - Edição FEB
Do capitulo XIV - Honrar a vosso
pai e a vossa mãe
Item 9 - A ingratidão dos filhos e os
laços de Família.

ALLAN KARDECHICO XAVIER
BALUARTES DA CODIFICAÇÃO
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QUEM SUBSTITUIRÁ
CHICO XAVIER?
Analisando a história da
evolução humana, pudemos
concluir que ninguém substitui
alguém nas tarefas dos grandes
missionários.
Moisés, o grande legislador e
m é d i u m, n ã o p r e c i s o u s e r
substituído para que o judaísmo
permanecesse firme por muitos
milênios...
S ó c r a t e s, o p r e c u r s o r d o
cristianismo, não foi substituído por
ninguém e os seus conceitos são
respeitados e seguidos até os dias
atuais...
Jesus, o Mestre dos Mestres, é
cada vez mais amado pela
humanidade, sem que
necessitasse ter um substituto...
Allan Kardec, o codificador da
Doutrina Espírita, não precisou de
sucessores para que o espiritismo
alcançasse estágio tão elevado,
não só no Brasil, como em muitos
outros países...
Do mesmo modo, Chico Xavier
não precisa de sucessores, nem de
substitutos, para que as suas obras
sejam reconhecidas e seguidas,
hoje como no futuro...
Mas, se alguém surgir como
candidato a substituí-lo, deverá
apresentar em seu “currículo":

Março / Abril - 2006

que o público chutasse, tentando
livrar-se dele.
Chico Xavier fez Isto...
Realizar o culto do Evangelho no
Lar para as prostitutas, num
prostíbulo.
Chico Xavier realizou...
Viver em quase extrema pobreza e
recusando-se a receber milhões de
reais, de direitos autorais de 412
obras mediúnicas.
Assim viveu Chico Xavier...
Enfim, poderíamos concluir
dizendo o seguinte:
Se o candidato tiver capacidade
de realizar todas as tarefas aqui
expostas, estará demonstrando
grande elevação espiritual e, nesse
caso, deixará de querer substituir
Chico Xavier para ser
Além de toda a bondade para Simplesmente...”UM SERVIDOR DE
com o próximo, terá que realizar JESUS”.
algumas tarefas não muito
Miguel Pereira
simples...
Ser capaz de engolir uma barata
que surgisse na sopa, para evitar
constranger o amigo que a
ofereceu.
Chico Xavier engoliu...
Lamber uma ferida que alguém
julgou pudesse curar um enfermo.
Chico Xavier lambeu...
Suportar calúnias e perdoar o
caluniador.
Chico Xavier perdoou...
Num encontro fraternal, colocar Miguel canta para o amigo Chico Xavier
no colo um cão todo enlameado, Devido ao grande número de pedidos, este
*Extrema bondade no coração;
*Capacidade de amar os
inimigos;
*Preparo físico para trabalhar 22
horas por dia em favor do bem;
*Esquecer de si mesmo, a favor
do próximo, em tempo Integral;
*Ser um fiel seguidor de Allan
Kardec;

“Chico Xavier não
precisa de
sucessores, nem de
substitutos, para
que as suas obras
sejam seguidas”

texto é abordado novamente no informativo

CARTA DE UM
PRESIDIÁRIO
Ao Grupo
Mensageiros":

05/04/06
Espírita "Os

Quero agradecer pelo pronto
atendimento ao meu pedido de
mensagens. Vocês sabem a força
que tem essas pequenas pérolas
espirituais em forma de letras
a g r u p a d a s. U m a s i m p l e s
mensagem é capaz de mudar o
destino de uma pessoa e fazê-la
refletir. Quantos já mudaram suas

atitudes por lerem uma singela
mensagem que, em
determinado momento, bateu
de encontro com sua
necessidade espiritual de uma
palavra. Por isso, amigos, peço de
todo coração, se possível, que
nos inclua como recebedores
periódicos de mensagens.
Todos os nossos irmãos “presos”
agradecem.
Fiquem com Deus.
Amor, carinho e respeito...
Atenciosamente,
Wadson Pereira de Souza

JOVENS
MENSAGEIROS
CALM

A

Non
Nonoononon
Nono nono ono
nono nono
Nono
Non nononnono
Nonoonono ono
Nono nono nono
nono nono
nono

CADASTRE SUA CASA ESPÍRITA
NA TAREFA
JOVENS MENSAGEIROS

Caixa Postal 522 - 01059-970
São Paulo / SP
www.mensageiros.org.br
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JOSÉ E LUIZA
Seus cabelos brancos
Nos fazem sonhar.
A luz dos seus olhos
são como a esperança
com brilho invulgar.
Sois os Timoneiros
A nos conduzir
Ao porto do amor.
Sois força de vida,
Sois luz e calor.
Sois semeadores
Sois a caridade
Nimbada de luz
Erguestes o abrigo
De amparo e de paz
No lar de Jesus.
Ninguém ao relento
Tempestade ou vento
Não trará mais a dor.
José e Luiza
Nosso grande amor
Autor: Miguel Pereira, expresidente do Grupo Espirita "Os
Mensageiros", desencarnado
em 12/12/2005.

Maria Dolores

Mãe é a roseira que tosas,
- Maravilhoso portento,
Dando rosas e mais rosas
Nas farpas do sofrimento
Médium: Francisco Cândido Xavier
Livro: Preito de Amor / Ed. GEEM
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
REALIZADO EM 2005:
* 46 MILHÕES de folhetos.
* 48 MIL remessas
* correio/transporte/mãos.
* 01 MIL remessas ao exterior
* 40 países atendidos em SEIS
idiomas.
* 32 MIL Informativos Espíritas.
Seus diretores e colaboradores
não recebem qualquer tipo de
remuneração.
Sua receita se faz com
doações espontâneas de
centenas de mantenedores
interessados na divulgação
espírita.
Grupo Espírita Os Mensageiros
Colaborações:
Bradesco:
AG: 0165 - C/C: 82312-0
Itaú:
AG: 333 - C/C: 27723-4
Ou escreva para:
Caixa Postal, 522
CEP: 01059-970

NOSSO
ENDEREÇO
ELETRÕNICO

Visite o site

www.mensageiros.org.br
Nele você vai encontrar mais
de 2.000 títulos de mensagens
de Allan Kardec e Francisco
Cândido Xavier.
Poderá também ouvir
mensagens na voz do próprio
Chico Xavier.

VISITE-NOS

Rádio Boa Nova
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RESUMO BIOGRÁFICO DE
ALLAN KARDEC
Allan Kardec, “Denizard Hippolite Leon Rivail”, nasceu
em Lyon, França, no dia três de outubro de 1804.
Aos 14 anos, a exemplo do grande mestre Pestalozzi,
Rivail já dava mostras de seu espírito fraternal, ensinando
aos alunos menos adiantados o que aprendia. Antes de
se tornar o codificador da doutrina espírita, realizou vasto
trabalho literário:
1824 Curso Prático e Teórico de Aritmética.
1824 Curso Completo Teórico e Prático de Aritmética.
1825 Fundou e dirigiu a Escola de Primeiro Grau H.L.D.
Rivail.
1828 Propôs plano para a melhoria da educação
pública.
1831 Gramática Francesa Clássica
1831 Qual o sistema de estudos mais em harmonia
com as necessidades da época.
1838 Programa de estudos segundo o plano de
instruções de H.L.D. Rivail.
1846 Manual de Exames para Títulos de Capacidade.
1846 Momento Aritmético dos Exames.
1847 Solução dos Exercícios e problemas do Tratado
Completo de Aritmética.
1848 Catecismo Gramatical da Língua Francesa.
1849 Ditado da Primeira e Segunda Idade.
1856 Gramática Normal dos Exames.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Diplomas:

PALAVRAS DE
CHICO XAVIER

Rivail tornou-se membro de mais de uma dezena de
sociedades e institutos culturais da França. Vamos
relacionar abaixo os diplomas por ele obtidos durante a
sua carreira de professor e diretor de colégio:

“Se você traz consigo, algum
problema, peça a Deus
coragem para suportá-lo,
evitando queixas que fariam de
você um problema difícil para os
outros e, trabalhando e servindo
em silêncio, com paciência e
bondade, você observará que
Deus transformará os outros em
canais de socorro espontâneo a
seu favor, pelos quais,
sem
alarme e sem perda de tempo,
encontrará você a necessária e
a melhor solução”...

1 Diploma de fundador da Sociedade de Previdência
dos Diretores de Instituições e Pensões de Paris (1829).
2 Diploma da Sociedade para a instrução Elementar
(1847). Secretário-geral: H. Carnot.
3 Diploma do Instituto de Línguas, fundado em 1937.
Presidente: Conde Lê Peletier d'Aunay.
4 Diploma da Sociedade de Ciências Naturais da
França (1835). Presidente: Geoffroy de Saint-Hilaire.
5 Diploma da Sociedade de Educação Nacional,
constituída pelos diretores de instituições e de pensões
da França.
6 Diploma da Sociedade Gramatical, fundada em
Paris, em 1807, por Urbain Domergue (1829).
7 Diploma da Sociedade Real de Emulação de
Agricultura, Ciências, Letras e Artes do Departamento
do Ain (1828). Rivail fora designado para expor e
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apresentar na França o
método de Pestalozzi.
8 Diploma do Instituto
Histórico, fundado em 24
de dezembro de 1833 e
organizado em 6 de abril
de 1834. Presidente:
Michaud, membro da
Academia Francesa.
9 Diploma da Sociedade
Francesa de Estatística Universal, fundada em
Paris, em 22 de novembro de 1829, por César
Moreau.
10 Diploma da Sociedade Promotora da
Indústria Nacional, fundada por Jomard,
membro do instituto.
11 Diploma da Academia Real da Ciência de
Arras.
12 Diploma da Academia da Indústria,
fundada em 1830 por César Moreaus e outros.

Matérias lecionadas e conhecimentos:
Entre outras matérias, lecionou, como
pedagogo de incontestável autoridade:
Química, Matemática, Astronomia, Física,
Fisiologia, Retórica, Anatomia Comparada e
Francês.
Era dado a estudos filosóficos e de gramática
da língua francesa. Conhecia profundamente o
alemão, o inglês, o holandês, assim como eram
sólidos os seus conhecimentos de latim, grego,
gaulês e de algumas línguas novilatinas.
Livros da Codificação:

Tel.: (11) 6457 7000
Fax: (11) 6457 8085
Tel. Ouvinte: 0800 995011
Emissoras da Fundação Espírita André Luíz
Cx. Postal 46, CEP 07190-970 São Paulo/SP
E-mail: rede@radioboanova.com.br

AM 1450 - Grande São Paulo
AM 1080 - Sorocaba e Região

Cinco obras básicas:
1857
1861
1864
1865
1868

O Livro dos Espíritos
O Livro dos Médiuns
O Evangelho Segundo o Espiritismo
O Céu e o Inferno
A Gênese

Em 1890 foi editado o livro “Obras Póstumas” e
há um vastíssimo material de estudos na revista
espírita, trabalho muito importante de Allan
Kardec. Em 29 de abril de 1864, o “Evangelho
Segundo o Espiritismo” recebia o nome provisório
de “Imitação do Evangelho”.
Kardec desencarnou em 31 de março de 1869.
Texto extraído do livro “Mensagem Espírita, um Caminho
de Luz”.
Obras Pesquisadas: Jornal “O Semeador” (03/1985) e
“Grandes Espíritas do Brasil”, de Zeul Vantuil

Miguel Pereira
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“- Eu sei”, respondeu João. “Porém, o marido
dela (o terceiro) há dois meses atrás comprou
este meu barraco, não me pagou, fugiu com
outra e agora eu quero o que é meu de volta, já
Já passava das nove horas da noite, quando
que
ela não pode me pagar”, disse o agressor.
Paulo, voltava para casa, via marginal Tietê, sentido
Paulo retrucou:
Zona Leste, quando apareceu um espírito amigo
“- Mas como vamos tirá-la daqui, grávida,
com um convite.
com
seus quase quarenta anos e com mais três
Paulo, sempre com espíritos em volta através de
meninos e, como o Sr. mesmo vê, sem
sua mediunidade, não estranhou a presença
condição
alguma de sustentá-los, pois até a
daquele amigo espiritual e nem tampouco suas
comida se acabou”. “- Problema dela”, disse
noticias.
João.
O espírito amigo, lhe disse: “- Paulo você precisa
Novamente apareceu o espírito amigo,
ir agora à favela X”.
chamou Paulo de canto e lhe disse: “- Paulo,
Paulo retrucou: “- Eu não irei. Isto são horas de
você
tem na sua carteira dinheiro suficiente
alguém se enfiar em uma favela?”. Ele recusou,
para quitar a divida dela”. “- Não posso”, disse
apesar da grande facilidade em visitá-la a
ele. “Este dinheiro eu recebi sim, porém
qualquer hora, pelo seu trabalho social que lá
pertence à minha empresa. O que vou dizer ao
realizava junto às famílias, gestantes e crianças
meu sócio que nem espírita é? Sinto muito mas
com seu pequeno grupo de amigos, todos os
não posso”, disse o médium.
sábados durante horas levando a
“Paulo
se
apresentou
Porém, o espírito amigo
sopa, o Evangelho, o passe e a
insistiu. “- Todos os recursos da
no barraco onde
fraternal visita de sempre.
O espírito se retirou.
havia o tumulto e de vida provêm de Deus. Onde
esta sua fé?”. Paulo novamente
Passado não mais que cinco
fato encontrou João se rendeu às verdades eternas.
minutos, volta o espírito amigo
“- Sr. João, quanto está
com um facão
com o mesmo convite, e Paulo
r e t r u c o u c o m o m e s m o ameaçando de morte p e d i n d o p e l o b a r r a c o ? ” ,
perguntou Paulo.
argumento. O médium dirigiu
a dona Matilde”
“- O valor ela sabe qual é”,
aproximadamente mais dez
quilômetros, quando pela terceira vez o espírito lhe
disse-lhe João.
apareceu com o mesmo convite. Paulo retrucou
Dona Matilde disse o valor, e Paulo tirou o
com a mesma veemência..
dinheiro da carteira e pagou João, para
O espírito amigo então lhe disse:
alegria dela, das crianças, e de todos que
“- Paulo, o convite quem lhe faz é o Cristo, não
acompanhavam o drama daquela mulher
sou eu, e você como tarefeiro da seara do Mestre,
quando já se passava das onze horas da noite.
deveria já estar disciplinado a atender aos
Paulo permaneceu em seu trabalho
chamados da Providência, porém, a decisão é
naquele lugar por mais alguns anos, e
sua”.
coincidentemente, outro dia em uma dessas
Paulo refletiu na advertência e respondeu: “- Eu
filas encontrou Dona Matilde com um
irei”.
rapazinho de aproximadamente 18 anos.
Acostumado, o médium parou o carro no lugar
A senhora logo o reconheceu e disse: “de sempre e logo foi reconhecido pelas crianças,
Como vai Sr. Paulo? Faz tempo que não nos
que, alvoroçadas com o que estava acontecendo
vemos. Este é o Washington, lembra dele?”.
na favela, correram em sua direção dizendo: “- Sr.
“- Agora estou me lembrando, como você
Paulo corre aqui que o João quer matar a Matilde”.
cresceu rapaz!”, disse Paulo, entusiasmado.
Paulo se apresentou no barraco onde havia o
Dona Matilde aproximou-se e disse: “- Sr.
tumulto e de fato encontrou João com um facão
Paulo, hoje ele é o meu arrimo, já que os outros
ameaçando de morte a dona Matilde grávida de
três meninos morreram nas mãos do tráfico...”.
oito meses e sua conhecida.
“- Porque esta atitude Sr. João?”, perguntou
Paulo. “Vamos nos acalmar e conversar. Não há
Jair Navi
necessidade dessa agressão, veja o estado dela”.

O MÉDIUM PAULO
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CARTA DO LEITOR
14/03/06
Ao Grupo Espírita “Os Mensageiros”:
Houve um dia em que eu estava
dentro da lotação com um mau
humor terrível e, quando a lotação
parou no ponto, subiu uma senhora
já de idade e abriu um enorme
sorriso para mim. Eu que já não
estava bem, olhei para a cara dela e
desviei o olhar. Não satisfeita, essa
senhora sentou-se ao meu lado. A
atitude dela me irritou tanto...Era
muita raiva sem alguma explicação.
Pois bem, passado um tempo essa

PLANTÃO DE
RESPOSTAS
ABORTO
Pergunta: Gostaria de saber
para onde vão os espíritos que
não chegaram a nascer, como
no aborto. E eles serão sofredores
ou se libertam de sua missão no
mundo transferindo para os que
não os desejaram?
Resposta: A situação do
espírito que passa por um aborto
dependerá em muito de suas
condições mentais e das
conquistas que já conseguiu ao
longo dos séculos.
Há espíritos que desencarnam
em estado de grande revolta.
Nesses casos, imbuídos da idéia
de vingança, esses espíritos
recusam-se a toda espécie de
auxílio dos Benfeitores Espirituais
para obsediarem as mães, pais
ou profissionais que concorreram
para seu desencarne. Outros,
porém, apesar da situação
dolorosa por que passaram,
retornam às colônias espirituais
onde se submetem a
tratamentos intensivos e

senhora tirou um papelzinho de sua
bolsa e me deu. Quando olhei, li o
título: “A Chave da Vida”. Segui
lendo...”Queres penetrar nos corações
que te parecem trancados. Lembra-te
que o teu sorriso é a luz com que lhes
bates à porta, mas a humildade é a
chave capaz de abri-los”. Era um texto
assinado por Emmanuel.
Quando terminei a leitura, olhei para
a senhora e sorri. Logo depois, ela
desceu da lotação.
Essa mensagem me deixou tão
sentida que comecei a chorar ali
mesmo.
Fiquei triste por não ter sido simpática
com aquela senhora e me faltou
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palavras para dizer o quanto eu
sentia por aquela ocasião, por
aquele inexplicável momento de
revolta. Mas isso prova que Deus se
manifesta de todas as formas e
através dos atos de outras pessoas.
Gostaria de receber mais
mensagens do grupo. Eu adoro ler
coisas construtivas para o meu
bem-estar e poder compartilhar
essas mensagens com outros
irmãos.
Obrigada e parabéns pelo belo
trabalho.
Juliana Aline M. Apolinário

trabalhosos a fim de lograrem
novamente o equilíbrio e
aguardarem nova oportunidade
de reencarne.
Entretanto, não devemos nos
esquecer que em cada dia
refazemos nossos destinos e por
mais que tenhamos cometido
faltas, o Evangelho de Cristo se
desdobra diante de nós com suas
imensas possibilidades de
redenção.

www.mensageiros.org.br
Texto extraído do livro “Plantão Mais de dois mil títulos de
de Repostas - Pinga Fogo II”, da Kardec e Chico Xavier, além
editoria “CEU”, psicografado pelo
de mensagens em áudio na
médium Francisco Cândido
voz do próprio Chico
Xavier.
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EUTANÁSIA
A eutanásia é um engano que deve
ser evitado. Com a falsa idéia de
cessar o sofrimento, o homem adia a
missão com a qual se comprometeu
antes de retornar à matéria. Esta
missão, muitas vezes, inclui o
sofrimento. Talvez tenhamos optado
pela dor para nos elevarmos com
mais rapidez de nossos enganos mais
remotos.
Hoje, dia 09 de maio de 2006,
muitos jornais relataram a história de
uma família que enviou uma carta ao
Supremo Tribunal de seu país
clamando pela eutanásia coletiva de
seus quatro membros, que convivem
no distrito de Dharavi, situado em
Mumbai, na Índia.
Nesta humilde família, o marido
sofre de asma crônica, a mulher
contraiu câncer uterino e os dois filhos,
na faixa de 20 a 30 anos, sofrem de
d i s t r o f i a m u s c u l a r, d o e n ç a
degenerativa.
Engana-se quem crê que o simples
fato de fugir dos problemas e dos
carmas vindos de outras encarnações
nos trará a felicidade eterna. Muito
pelo contrário, nos somará ainda mais
equívocos a serem corrigidos numa
próxima oportunidade.
Confiemos na Justiça Divina,
irmãos! As dores que temos em vida
servem para a nossa própria evolução
e correção de erros passados. Se
enfrentarmos as dificuldades com
coragem, certamente esses
momentos de dor em vida se
transformarão em tempos mais felizes
no Plano Maior.

Ricardo Freiesleben Pereira

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
É comum temermos a doação de
órgãos pelas dúvidas que pairam em
nossa mente: “Será que vou sofrer?”,
ou então, “Se doar meus órgãos vou
ser prejudicado de algum modo em
minha recuperação no plano
espiritual?”. Esses dois pontos se
tornam ainda mais relevantes porque
aprendemos que, dependendo do
grau evolutivo e de seu grau de
apego à matéria, alguns espíritos
podem demorar mais ou menos
tempo para o desligamento total com
seu corpo.
Po i s b e m, q u e s t i o n a m e n t o s
existem, mas se, por um desses
motivos, você não é um doador de
órgãos, Emmanuel, no livro “Plantão
de Respostas, Ed. CEU”, por intermédio
do médium Chico Xavier, revela que o
plano espiritual está muito bem
preparado para este tipo de situação
e que, o bem que tal atitude fará ao
necessitado com este ato de
caridade é a maior recompensa que
o doador poderá ter em seu retorno
ao mundo dos espíritos. Além do bem
que fará ao necessitado, estará
contribuindo para o avanço da
ciência.
Nestes casos, o espiritismo é a favor
da doação de órgãos e fará com que
o doador, estando ou não ainda
ligado ao corpo, seja auxiliado pelo
plano superior .
Fonte de Pesquisa
Livro: Plantão de Respostas - Pinga
Fogo II
Editora: CEU

Ricardo Freiesleben Pereira
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NÃO HÁ INJUSTIÇA

LEIA KARDEC
O LIVRO DOS
ESPÍRITOS
O EVANGELHO
SEGUNDO O
ESPIRITISMO
O LIVRO DOS
MÉDIUNS
A GÊNESE
O CÉU E O
INFERNO
“NELES ESTÁ
CONTIDO
O CONSOLADOR”

DISTRIBUA MENSAGENS NA ENTRADA DA CASA
Nos minutos que antecedem a reunião espiritual, a leitura edificante
promove o inicio do tratamento ao necessitado e a preparação
espiritual do trabalhador para a tarefa, evitando conversas ou mesmo
pensamentos impróprios à sua boa execução, além de contribuir com a
espiritualidade no preparo do ambiente.

O ano de 2006, começou com uma sucessão incrível de
acidentes naturais ou não, que resultaram na morte de
centenas de pessoas.
Barcos e navios afundados, aviões de grande e pequeno
porte que caíram, trens que descarrilaram, inundações
provocadas por chuvas torrenciais, frio intenso, resultaram na
transformação da vida de dezenas de famílias.
“-Como pode Deus permitir que pessoas aparentemente
inocentes sofram com tais situações?”, é a pergunta de muitos.
“-Onde a Justiça apregoada ao Criador?”, questionam outros....
O desconhecimento das razões pelas quais existimos e
vivemos, da significação do axioma proferido por Jesus,
segundo o qual a cada um segundo, suas obras, certamente,
são as razões para tais inquirições.
Desenvolvendo a visão do Espiritismo em torno das dez leis
que compõem a dita primeira revelação, Allan Kardec construiu
a terceira parte de “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, que trata das Leis
Morais.
Dentre estas encontramos A Lei da Destruição, cujo
enunciado diz que ”preciso é que tudo se destrua para renascer
e se regenerar”.
Desdobrando-se em torno de abordagens sempre atuais,
entre as quais uma sobre os flagelos destruidores, pode-se
recolher material para estudo e reflexão.
No sentido de melhor avaliarmos o panorama vivido pelo
Planeta nos últimos tempos, vamos rever algumas questões.
Com que objetivo Deus atinge a Humanidade por meio de
flagelos destruidores?
- Para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que
a destruição é necessária para a regeneração moral dos
Espíritos, que adquirem, a cada nova existência, um novo grau
de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados.
Vós não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os
chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam.
Mas esses transtornos são, freqüentemente, necessários para
fazer alcançar, mais prontamente, uma ordem melhor de
coisas, e em alguns anos, o que exigirá séculos.
Deus não poderia empregar, para o aprimoramento da
Humanidade, outros meios senão os flagelos destruidores?
- Sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os
meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que
o homem não aproveita; é preciso castigá-lo em seu orgulho e
fazê-lo sentir sua fraqueza.
Mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe como o
perverso; isso é justo?
- Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo,
mas, depois da morte, ele pensa de outra forma e, como já o
dissemos: a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso
mundo é um relâmpago na eternidade. Por tanto, os
sofrimentos, do que chamais alguns meses ou alguns dias, não
são nada, apenas um ensinamento para vós, e que vos servirá
no futuro. Os Espíritos, eis o mundo real, preexistentes e
sobreviventes a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a
sua solicitude; os corpos não são senão os trajes com os quais
eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que
dizimam os homens, é como um exército que, durante a guerra
vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais
cuidado com seus soldados do que com suas vestes.
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Mas as vítimas desses flagelos não são menos
vítimas?
- Se considerasse a vida por aquilo que ela é, e quão
poça coisa representa em relação ao infinito, menos
importância lhe daríeis pouco a isso. Essas vítimas
encontrarão, em uma outra existência, uma larga
compensação aos seus sofrimentos, se elas sabem
suportá-los sem murmurar.
Nota: Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa
comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que
haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso
de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo.
Se, pelo pensamento, pudéssemos elevar-nos de
maneira a dominar a Humanidade e a abrangê-la em seu
conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareciam
mais do que passageiras tempestades no destino do
mundo.
Têm os flagelos destruidores utilidade, do ponto de
vista físico, não obstante os males que ocasionam?
- Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma
região. Mas, o bem que deles resulta só as gerações
vindadouras o experimentam.
Não serão os flagelos, igualmente, provas morais
para o homem, por porem-no a braços com as mais
aflitivas necessidades?
- Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião
de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua
paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe
oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de
abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o
não domina o egoísmo.
Dado é ao homem conjurar os flagelos que o
afligem?
Em parte, é, não, porém, como geralmente o
entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do
homem. À medida que adquire conhecimentos e
experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir,
se lhes sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males
que afligem a Humanidade, alguns há de caráter geral,
que estão nos decretos da Providência e dos quais cada
indivíduo recebe mais ou menos, o contragolpe. A esses
nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à
vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele
muitas vezes agrava pela sua negligência.
Nota: Na primeira linha dos flagelos destruidores,
naturais e independentes do homem devem ser
colocadas as pestes, a fome, as inundações, as
intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém,
o homem encontrado na Ciência, nas obras de arte, no
aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas
irrigações no estudo das condições higiênicas, meios de
impedir, ou, quando, menos de atenuar muitos desastres?
Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não
estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o
homem pelo seu bem-estar material, quando souber
aproveitar-se de todos recursos de sua inteligência e
quando, aos cuidados da sua conservação pessoal,
souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para

Luis Armando
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A PORTA
Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto à mansidão e ternura, para atingir o Reino
Divino.
É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com o discernimento imprescindível, e
lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior, a eclodirem das margens do
caminho.
Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir.
Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas
imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em
demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas, de inesperado, pelo lobo terrível,
porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando
obstáculos para atender a destrutivos impulsos?
Assim acontece com os homens no curso da experiência.
Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores
de admiráveis patrimônios, revelam-se, por vezes, arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações,
copiam a ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a
ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias, para entregar-se ao lobo devorador.

EMMANUEL
Livro: Pão Nosso
Médium: Francisco Cândido Xavier
Editora: FEB

