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CANTINHO DE CHICO XAVIER
SAUDADES DE JESUS

Estávamos na
residência do Chico.
Seu estado de saúde
não lhe permitia
deslocar-se até o
Centro.
A multidão se
comprimia lá na rua
em frente.
Quando o portão se abriu, a fila de pessoas
tinha alguns quarteirões. Foram passando uma
a uma em frente ao Chico. Pessoas de todas as
idades, de todas as condições sociais e dos
mais distantes lugares do País. Algumas diziam:
- Eu só queria tocá-lo...
- Meu maior sonho era conhecê-lo...
- Só queria ouvir sua voz e apertar sua mão.
Uns queriam notícias de familiares
desencarnados, espantar uma idéia de suicídio.
Outros nada diziam, nada pediam, só
conseguiam chorar. Com uma simples palavra
do Chico, seus semblantes se transfiguravam,
saíam sorridentes.
Ao ver as pessoas ansiosas para tocá-lo, a
interminável fila, a maneira como ele atendia a
todos fiquei pensando: "Meu Deus, a aura do
Chico é tão boa... seu magnetismo é tão grande,
que parece que pulveriza nossas dores e
ameniza nossas ansiedades".
De repente, ele se volta para mim e diz:
- Comove-me a bondade de nossa gente em vir
visitar-me. Não tenho mais nada para dar.

54 Anos
Aos famintos do espírito, uma mensagem. Aos famintos do estômago, um prato de alimento e
uma mensagem.

Estou quase morto. Por que você acha que eles
vêm?
Perguntou-me e ficou esperando a resposta.
Aí, pensei: Meu Deus, frente a um homem desses,
a gente não pode mentir nem dizer qualquer coisa
que possa vir ofender a sua humildade (embora
ele sempre diga que nunca se considerou
humilde).
Comecei então a pensar que quando Jesus
esteve conosco, onde quer que aparecesse, a
multidão o cercava. Eram pessoas de todas as
idades, de todas as classes sociais e dos mais
distantes lugares. Muitos iam esperá-lo nas
estradas, nas aldeias ou nas casas onde Ele se
hospedava. Onde quer que aparecesse, uma
multidão o cercava. Tanto que Pedro lhe disse
certa vez: "Bem vês que a multidão te comprime".
Zaqueu chegou a subir numa árvore somente para
vê-lo.
Ver, tocar, ouvir era só o que queriam as pessoas.
Tudo isso passou pela minha cabeça com a
rapidez de um relâmpago. E como ele continuava
olhando para mim esperando a resposta, animeime a dizer:
- Chico, acho que eles estão com saudades de
Jesus.
Palavras tiradas do fundo do coração, penso que
elas não ofenderam sua modéstia.
A multidão continuou desfilando. Todos lhe
beijavam a mão e ele beijava a mão de todos.
Lá pelas tantas da noite, quando a fila havia
diminuído sensivelmente, percebi que seus lábios
estavam sangrando. Ele havia beijado a mão de
centena de pessoas.
Fiquei com tanta pena daquele homem, nos seus
oitenta e oito anos, mais de setenta dedicados ao
atendimento de pessoas, que me atrevi a lhe
perguntar:
- Por que você beija a mão deles?
A humildade de sua resposta continuará
emocionando-me sempre:
- Porque não posso me curvar para beijar-lhes
os pés.

Do livro “Momentos com Chico Xavier”
Autor: Adelino da Silveira - 1ª ed. 1999

José Gonçalves Pereira.
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“PROGRAMA MENSAGEIROS NO AR”

Uma escola de Amor
À luz de um Instituto que inspira o saber,
Em cujo frontispício, Chico Xavier,
Forma a nomenclatura e dá identidade!.
Nova escola de amor, trabalho e caridade,
Praticada sem laivos de pretensos louros,
Forma as suas colunas na simplicidade!.

O GENEROSO MESTRE CHICO
Meados de 1990. Miguel Pereira, então presidente do nosso grupo, viajava constantemente a Uberaba a
fim de entregar pessoalmente ao Chico as mensagens produzidas pelo nosso Grupo.
Numa destas viagens o acompanhei. Ao adentrarmos o lar do Chico, ele já nos esperava à porta da
cozinha. Embora permanecesse sentado nos recebeu com um radiante sorriso.
Em pé, à sua frente, estendi-lhe as mãos. Chico pegou minha mão e com a outra mão gesticulou para que
eu chegasse meu ouvido próximo à sua boca, pois queria me dizer algo.
Nesta época, a voz do Chico era fraquíssima.
Ao me aproximar Chico sussurrou:
- Seja bem vindo. Minhas pernas estão desobedientes e se negam a me sustentar, mas isto não impede
que eu queira te abraçar.
Assim o fiz e pude receber um caloroso abraço daquele Generoso Mestre...
Natalino

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2006
Realizado em 2006
44 milhões de mensagens impressas
50 mil “Informativo Espírita”
Correio/Transporte
34 mil Remessas no Brasil
2,7 mil Remessas no Exterior
42 paises atendidos
As mensagens e o Informativo, são produzidos e distribuídos de forma totalmente gratuita.
Os recursos para a realização do trabalho são obtidos através de colaborações espontâneas de centenas de
mantenedores interessados na divulgação da Doutrina Espírita.

GRUPO ESPÍRITA “OS MENSAGEIROS”
Bradesco: Ag. 0165 C/C 82312-0

-

Itaú: Ag 0333 C/C 27723-4
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A FACULDADE DA SIMPLICIDADE

SEMPRE ÀS TERÇAS-FEIRAS
horário: DAS 13:30 às 14:00

Estas colaborações podem ser efetuadas nos bancos conforme relação abaixo em nome do:

Grupo Espírita “Os Mensageiros”

Miguel Pereira
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Uma torrente de idéias antagônicas represava-se-lhe no cérebro,
acerca de suas admoestações e daquelas palavras agora
As magnificências dos césares são ilusões efêmeras de um dia, arquivadas para sempre no âmago da sua consciência.Também
porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são
Roma não possuía os seus feiticeiros? Buscou rememorar todos
chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de
os dramas misteriosos da cidade distante, com as suas figuras
meu Pai que está no Céu.
impressionantes e incompreensíveis.
Um dia, deixarão de existir as suas águias poderosas, sob um
Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos
punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão que preocupavam igualmente a sociedade romana?
ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do
Deveria ele, então, abandonar as suas mais caras tradições de
progresso, suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso pátria e família para tornar-se um homem humilde e irmão de
destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e
todas as criaturas?
sobreviverá aos escombros da inquietação do homem a lei do Sorria consigo mesmo, na sua presumida superioridade,
amor, instituída por meu Pai, desde o princípio da criação...
examinando a inanidade daquelas exortações que considerava
Agora, volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu
desprezíveis. Entretanto, subiam-lhe do coração ao cérebro
destino...
outros apelos comovedores. Não falara o profeta da
Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o
oportunidade única e maravilhosa? Não prometera, com
restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso
firmeza, a cura da filhinha à conta da fé ardente de Lívia?
representa um agravo de deveres para o teu coração, diante de Mergulhado nessas cogitações íntimas, abriu cautelosamente a
nosso Pai, Todo-Poderoso!...
porta da residência, encaminhando-se ansioso ao quarto da
O senador quis falar, mas a voz tornara-se-lhe embargada de
enferma e, oh! suave milagre! a filhinha repousava nos braços
comoção e de profundos sentimentos.
de Lívia, com absoluta serenidade.
Desejou retirar-se, porém, nesse momento, notou que o profeta Sobre-humana e desconhecida força mitigara-lhe os
de Nazaré se transfigurava, de olhos fitos no céu...
padecimentos atrozes, porque seus olhos deixavam entrever
Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e de
uma doce satisfação infantil, iluminando-lhe o semblante
suas preces, no coração perfumado da Natureza, porque Públio risonho. Lívia contou-lhe, então, cheia de júbilo maternal, que,
adivinhou que ele orava intensamente, observando que
em dado momento, a pequenina dissera experimentar na fronte
lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma o contacto de mãos carinhosas, sentando-se em seguida no leito,
claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e
como se uma energia misteriosa lhe vitalizasse o organismo de
indefinível melancolia..
maneira imprevista. Alimentara-se, a febre desaparecera contra
Nesse instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades
todas as expectativas; ela já revelava atitudes de convalescente
de observação do patrício, que se aquietou estarrecido.
palestrando com a mãezinha, com a graça espontânea da sua
Deviam ser vinte e uma horas, quando o senador sentiu que
meninice...
despertava.
Leve aragem acariciava-lhe os cabelos e a Lua entornava seus Texto parcial extraido do livro “HÁ DOIS MIL ANOS”
raios argênteos no espelho carinhoso e imenso das águas.
Autor: EMMANUEL
Guardando na memória os mínimos pormenores daquele
Médium FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER
minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído, Editora: FEB
em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele
homem extraordinário.
NOTA: Públio Lêntulos refere-se a uma das encarnações de
Emmanuel coforme o livro acima citado.
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PLANTÃO DE RESPOSTAS
EDUCAÇÃO MEDIÚNICA
Pergunta: O que acontece para uma pessoa que se recusa a desenvolver sua mediunidade, já que esta
mediunidade pode ajudar muitas pessoas? Haverá algum castigo ou cobrança?
Resposta: Energias que não doamos podem ser fator de desequilíbrio em nossas vidas. Nossa consciência, em
geral, nos cobra uma atitude perante as tarefas que nos cabem. Praticando o Bem em qualquer parte, estaremos
colocando nossa mediunidade a serviço de todos.

ESPÍRITO E PERISPÍRITO
Pergunta: o que e espírito e perispírito e qual a diferença entre eles?
Resposta: os espíritos respondendo a Kardec sobre essa questão disseram que o espírito é (...)
“o principio inteligente do Universo” (...). Quando questionados sobre a definição de espírito,
responderam: (...) “são os seres inteligentes da Criação. Povoam o Universo, fora do mundo
material”.
Em virtude da sua natureza etérea, o espírito, propriamente dito, para poder atuar diretamente

ESTUDO DA DOUTRINA
Pergunta: por que quando estamos lendo um livro espírita nossos pensamentos se dispersam?
Resposta: é preciso, antes de mais nada, ter um método de leitura e não ler nas horas de cansaço ou sono.
Procure recomeçar a leitura sempre que o fato ocorrer. Faça-o frase por frase, grifando suas duvidas para
posterior estudo.
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ALLAN KARDEC -ESQUECIMENTO DO PASSADO
DO LIVRO DOS ESPÍRITOS
Pergunta nº 392
Por que perde o Espírito encarnado a lembrança do seu passado?
Resposta:
“Não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em Sua sabedoria. Sem o véu que lhe
oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro.
Esquecido de seu passado ele é mais senhor de si. ”

Pergunta nº 393
Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode
aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe
servissem de lição, se se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se
recorda, cada existência é, para ele,como se fosse a primeira e eis que então está sempre a recomeçar.
Como conciliar isto com justiça de Deus?
Resposta
“Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal.
Onde o seu mérito se se lembrasse de todo o passado? Quando o Espírito volta à vida anterior (a vida
espírita), diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram
causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e
busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que
não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a Espíritos que lhe
são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o Espírito, que lhe for dado
por guia nessa outra existência, se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de
intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que
freqüentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo, as mais das vezes, essa resistência
aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a
lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em a nova
existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o Espírito se eleva e ascende na hierarquia dos
Espíritos, ao voltar para o meio deles.”

Este livro contém entrevista concedida por Chico
Xavier no programa “Pinga Fogo” na tv Tupi em 1971,
de grande repercussão nacional.

ALLAN KARDEC É A BASE DA DOUTRINA ESPÍRITA

Atualmente lançado em DVD, reproduzindo a cândida
voz e imagem do nosso querido Chico, trazendo-nos as
melhores emoções como num reencontro com esta
figura ímpar.

Devemos unir nossos melhores propósitos ao estudo
sistemático das obras de Kardec para, fortalecendo
nosso conhecimento doutrinário, podermos distinguir a
verdade e o engano.
Recordemos também que uma boa árvore só se
mantém se bem fixada às raízes de onde obtém os
nutrientes necessários à sua manutenção. Se perde a
raíz, perece. KARDEC É A RAÍZ
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Não parecia. Foi longa...
Percorrê-la deveria ser extenuante...
Marchada ate o final seria redentora.
Foi.
Quem mais poderia percorrer esta estrada?
Eu?
Você?
Talvez?
Ele percorreu a estrada a ele determinada. A ninguém
mais ela pertenceu a não ser para esse viajante; dela
colheu o que ela lhe ofereceu: muitas
lágrimas, espinhos e ingratidão.
Era ela povoada de aves de rapina...
Ao mesmo tempo; em cada passo dado encontrava em
suas margens muito amor, compaixão, alegria e muitas
flores cujo perfume trazia-lhe bálsamos e vigor.
Essas bênçãos vinham daqueles que ao largo dessa
estrada admiravam seu exemplo de abnegação.
Muitas outras alvas aves ajudaram-no; amenizaram
suas dores e enxugaram suas lagrimas...
Estrelas iluminavam seus passos e suas mãos!
Os cascalhos pontiagudos formaram o chão onde os pés
do viajante seguro e certeiro do seu destino e das
obrigações que carregava em suas mãos e no coração,
trilhou sem jamais desistir.
Ele tinha determinação.
Renúncia foi o verbo mais praticado e vivido por este
valente homem, em todo seu percurso.
Nele encontrou muitos amigos; os inimigos lado a lado
permaneciam vigilantes como um teste sem fim da sua
determinação e devoção a alguém muito superior a
ele...
Alguém que também trilhou uma estrada ainda mais
difícil e venceu, foi o modelo para o viajante e Nele se
inspirava.
Passaram-se indefinidas horas, dias, meses e muitos
anos... Trabalhando sempre, nosso amigo itinerante.
Descanso?
Quando muito, quatro horas das vinte e quatro de um
dia.
Dedicação?
Centenas de milhares de corações o têm como o
mensageiro da paz, os homens que poucos o viram
sorrir, muitos o viram chorar ao mesmo tempo
enxugando alheias lagrimas...
Mães podem nos dizer quantas...

Grupo Espírita “Os Mensageiros”
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CASA TRANSITÓRIA DE PINDA COMPLETA 30 ANOS

A ESTRADA QUE NOS AGUARDA.
A estrada parecia longa.
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Crianças? Gestantes? Idosos? Sofredores de todas as
dores? Estes formavam suas maiores preocupações.
Para estes indicava sempre um santo e salutar remédio.
O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Tinha religião este viajante?
Tinha: A Caridade.
Afirma-se que foi - e ainda é - o mais expoente Espírita
Cristão Kardecista.
Quem o conhecia ou visitava, sempre entre os mais
necessitados, queria dizer-lhe muitas coisas.
Perguntar então era o que todos mais ansiavam...
Perto dele ficavam mudos, já tinham obtido
antecipadamente todas as respostas as suas inquietantes
indagações. Conhecia antecipadamente as necessidades
da alma.
O viajante era vidente e muitas outras qualidades ele
possuía, dizia o povo.
Família?
Teve.
E, quem o cercava e quem dele se aproximava ele
chamava de meu irmão ou meu filho.
Filhos?
Teve muitos, quase quinhentos...
Netas?
Não há como contar...
Podemos desfrutar a qualquer momento e em qualquer
situação a grandeza dos filhos e das netas deste homem,
porque eles transmitem a nova sabedoria do mundo...
Que importância teve ou tem esse homem na vida de
todos nós?
Um simples e comum viajante do tempo?
Alguns já descobriram... Outros estão tentando... Outros
ainda o desconhecem.
Para nós que o temos como um amigo, irmão e
benfeitor...
Ele é CHICO XAVIER.
Jair Navi

Kardec é a base

A Casa Transitória “Fabiano de Cristo” de
Pindamonhangaba, fundada em 22 de maio de 1977,
completou 30 anos.
Foi totalmente idealizada a partir do trabalho do Sr.
Gonçalves na Casa Transitória de São Paulo.
Na verdade a Transitória de Pinda é filha do coração do
nosso Gonçalves, onde nos quase sete anos que
passamos juntos -junho de 1970 a Dezembro de 1977muito aprendemos com este amigo incansável no
trabalho da Caridade.
Tudo o que observávamos, tudo o que ele nos
orientava, colocamos em prática em nossa Casa
Transitória.

A Casa Transitória de Pindamonhangaba recebeu alem
dos TRÊS PRÊMIOS COMO UMA DAS 50 MELHORES
ENTIDADES DO BRASIL-PREMIO BEM EFICIENTE, da
Kanitz Associados, de reconhecimento internacional,
recebeu também no ano passado o Prêmio de uma das 50
Melhores dos 10 ANOS DE EXISTÊNCIA DO PREMIO.
Pequena História:
Certa vez quando decidiram ampliar o trabalho da
Transitória de Pinda, visto que estava funcionando em um
local muito acanhado, buscaram o Chico, e mostrando a
ele o ideal e a Planta que estavam pretendendo levantar.
Chico olhou...Olhou... Apanhou uma caneta e escreveu
na planta os seguintes dizeres:

Hoje na Casa Transitória somos mais de 500
voluntários, e todo o trabalho é desenvolvido por
voluntários sendo que em momento algum destes 30
anos teve alguém remunerado.

- “Aos queridos amigos da Casa Transitória de
Pindamonhangaba, nossos votos de união nesta
abençoada Instituição que estão construindo com
Jesus”.
Do servidor Chico Xavier.

Todos os Recursos recebidos pela Casa são aplicados
na Assistência direta.

Fundada pelo Carlos Eduardo Mesquita juntamente com
companheiros do Centro Espírita Melo Morais.

A Orientação Maternal atendeu a mais de 30.000 mães
neste período num total de mais de 360 cursos.

Ocupa uma área de 21.400m² contendo atualmente 19
edificações somando mais de 5.000m² de área construida.
na cidade de Pindamonhangaba no estado de São Paulo.

A assistência médica, farmacêutica, puericultura,
alimentação, vestuário, sempre fizeram parte do
suporte à estrutura familiar.

Para se ter idéia do volume de trabalho desenvolvido nesta
Casa, segue pequeno resumo do ano de 2006:

Cursos como Tapeçaria, Arrayolo, costura, Bordados,
Colaboradoras do Lar, etc... ajudam na formação
profisssional destas mães, e dão suporte à geração de
renda familiar.
Trabalho de igual importância ao das mães gestantes é
o trabalho desenvolvido pelo Espaço da Criança em
“Nossa Casa”.
São mais de 800 crianças que diariamente freqüentam a
Instituição onde aprendem nas diversas oficinas as
mais variadas atividades que compreende:
-Música, Dança e Balé.
-Reforço escolar
-Roda de Leitura
-Idiomas (Inglês e Espanhol)
-Inserção ao Mercado de Trabalho
-Computação
-Artesanato
-Horta
-Oficina de Jornal
-Curso Preparatório para Vestibulares (professores
também voluntários).
-Evangelização Infanto Juvenil
- Etc...

Atendeu a 7.941familias
Distribuiu mais de 256 toneladas de alimento.
Balanço completo: www.casatransitória.org.br

Missão da Casa:
Prestar gratuitamente, assistencia social,
promoção da cidadania,
saúde, educação, cultura, esporte e lazer às familias,
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social, bem como fortalecer seus laços à familia, à escola e
à comunidade.

Confraternizamo-nos com a CASA TRANSITÓRIA
“Fabiano de Cristo” de Pindamonhangaba pela passagem
dos seus 30 anos de dedicação á comunidade em perfeita
sintonia com as palavras do Cristo:

“Fora da caridade não há salvação”
O editor
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5º CONGRESSO ESPÍRITA MUNDIAL
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ENCONTRO ENTRE JESUS E EMMANUEL
“Públio Lêntulus, orgulhoso senador romano, a contragosto,
atendendo ao apelo da filhinha acometida de lepra, ao cair da
tarde para não ser reconhecido, vai em busca de Jesus de
Nazaré”.

Em comemoração mundial pelos 150 anos de plublicação do Livro dos
Espíritos, participantes de diversos paises das Américas e Europa estarão
reunidos na cidade de Cartagena, na Colombia, de 10 a 13 de outubro,
participando do 5º Congresso Espírita Mundial.
O evento é promovido pelo Conselho Espírita Internacional e realizado pela
Confederação Espírita Colombiana com apoio da Federação Espírita da Costa
Atlântica.
O tema central do Congresso será:
“A Doutrina Espírita: 150 Anos de Luz e Paz”
Está programada a presença de diversos conferencistas, entre eles, Divaldo
Pereira Franco, Raul Teixeira, Sabino Antonio Luna.
Informações e inscrições, através do site: www.spiritist.org/portal/
CONSELHO ESPÍRITA INTERNACIONAL - INFORMAÇÕES
Secretaria Geral - Tel: (55.61) 3322-3024 - Fax: (55.61) 3321-8760
SGAN Q. 603 – Conj. F - Brasília - DF - Brasil - Cep: 70830-030
Home page: http://www.spiritist.org
E-mail:
CONSELHO ESPÍRITA INTERNACIONAL
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...Das águas mansas do lago de Genesaré parecia-lhe
emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente
ao aroma agreste da folhagem.
Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o
império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos
brandos de alguém que buscava aquele sítio.
Diante de seus olhos ansiosos, estacara personalidade
inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço,
que deixava transparecer nos olhos, profundamente
misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e
sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo,
como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz
desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo
tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua
melancólica e
majestosa figura uma fascinação irresistível.
Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela
criatura impressionante, mas, no seu coração marulhavam
ondas de sentimentos que, até então, lhe eram ignorados. Nem
a sua apresentação a Tíbério, nas magnificências de Capri, lhe
havia imprimido tal emotividade ao coração.
Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes
haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelharse na relva lavada em luar.
Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi
quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o
meigo Nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada
de um dos deuses de suas antigas crenças, e, pousando
carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em
linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente,
como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível
impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de
coração para coração:
- Senador, porque me procuras? - e, espraiando o olhar
profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse
ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena
nobreza: - Fôra melhor que me procurasses publicamente e na
hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir, de uma só
vez e para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade...
Mas, eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da
Natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido!...
Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas
copiosas, pensando amargamente na filhinha; mas o profeta,
como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou:

- Sim... não venho buscar o homem de Estado, superficial e
orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar
ao regaço de meu Pai; venho atender às súplicas de um coração
desditoso e oprimido e, ainda assim, meu amigo, não é o teu
sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência
do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana; é,
sim, a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina... Basta
um raio só de suas energias poderosas para que se
pulverizem todos os monumentos das vaidades da Terra...
Comovido e magnetizado, o senador considerou, intimamente,
que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as
comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam
no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se
achavam travados num jogo incompreensível de completa
ilusão.
- Não, meu amigo, não estás sonhando... - exclamou meigo e
enérgico o Mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. - Depois
de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos
erros clamorosos, encontras, hoje, um ponto de referência para
a regeneração de toda a tua vida.
Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora, ou daqui a
alguns milênios... Se o desdobramento da vida humana está
subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que
elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a
obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento,
buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do
amor aos semelhantes.
Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se
conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu
coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé,
na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade...
Mas, ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se
quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso!
Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há
muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas
tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias
eternas do reinado de Deus e de sua justiça!
Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro
provocava admiração e espanto.
Humildade? que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe
falar assim, a ele senador do Império, revestido de todos os
poderes diante de um vassalo?
Num minuto, lembrou a cidade dos césares, coberta de triunfos
e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava, naquele
momento, fossem imortais.
- Todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as
suas riquezas bem miseráveis.
(segue na pag 11)
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Palavras de Chico Xavier
A disciplina
não é
uma cela trancada;
é a chave da porta,
Que lhe permite sair e voltar...

