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Filhos da alma:
Que o Senhor nos abençoe!    

A
criatura terrestre destes dias,
guindada pela ciência e pela
tecnologia a patamares eleva-

dos do conhecimento, ainda estor-
cega nas aflições do seu processo
evolutivo.

As conquistas relevantes logra-
das até este momento não conse-
guiram equacionar o problema da
criatura em si mesma.

Avolumam-se os conflitos en-
tre as nações apesar do esforço de
abnegados missionários na área da
política e da diplomacia interna-
cionais. Cresce o conflito entre os
grupos sociais, nada obstante o em-
penho de dedicados seareiros do
Bem, tornando-se pontes para o en-
tendimento entre os grupos liti-
gantes.

O espectro da fome vigia as na-
ções tecnológica e economicamen-
te menos aquinhoadas, ameaçando
de extermínio larga fatia da popu-
lação terrestre, não se considerando
os milhões de indivíduos que, so-
brevivendo à calamidade, permane-
cerão com seqüelas inamovíveis.

A violência urbana, por todos
conhecida, atinge níveis quase in-
suportáveis. E apesar do sacrifício
de legisladores abençoados pelo
Mundo Espiritual Superior, cada
dia faz-se mais agressiva e hedion-
da, sem arrolarmos os prejuízos dos
fatores pretéritos que a desencadea-

ram através dos impositivos restri-
tivos à liberdade individual e das
massas. 

Não podemos negar que este é
o grande momento de transição do
Mundo de Provas e de Expiações
para o Mundo de Regeneração.

Trava-se em todos os segmen-
tos da sociedade, nos mais diferen-
ciados níveis do comportamento fí-
sico, mental e emocional, a grande
batalha.

O Espiritismo veio para estes
momentos, oferecendo os nobres
instrumentos do amor, da concór-
dia, do perdão, da compaixão. 

Iluminou o conhecimento ter-
restre com as diretrizes próprias pa-
ra o encaminhamento seguro na di-
reção da verdade.

Ensejou à filosofia uma visão
mais equânime e otimista a respei-
to da vida na Terra.

Facultou à religião o desalge-
mar das criaturas humanas, arre-
bentando os elos rigorosos dos seus
dogmas e da sua intolerância, a fim
de que viceje a fraternidade que de-
ve viger entre todas criaturas.

Cabe a todos nós, aos espíritas
encarnados e aos Espíritos-espíritas,
a tarefa de ampliar as balizas do
Reino de Deus entre as criaturas da
Terra.

Divulgar o Espiritismo por to-
dos os meios e modos dignos ao al-
cance, é tarefa prioritária.

A dor é colossal neste momen-
to no mundo terrestre... E o Con-
solador distende-lhe as mãos gene-

rosas para enxugar as lágrimas e os
suores de todos aqueles que sofrem,
mas sobretudo, para eliminar as
causas do sofrimento, erradicando-
-as por definitivo... E essa tarefa ca-
be à educação. Criando nas mentes
novas o pensamento perfeitamente
consentâneo com o Evangelho de
Nosso Senhor Jesus-Cristo, retiran-
do as anfractuosidades teológicas e
dogmáticas com que o revestiram,
produzindo arestas lamentáveis ge-
radoras de atritos e de perturbações.

Não é possível mais postergar
o momento da iluminação de cons-
ciência. E o sofrimento que decor-
re da abnegação e do sacrifício que
nos deve constituir estímulos são
os meios únicos e eficazes para que
seja demonstrada a excelência dos
paradigmas e dos postulados da
Codificação Espírita.

As criaturas humanas estão de-
cepcionadas com as propostas feitas
pelo utopismo que governa algu-
mas mentes desavisadas. Mulheres
e homens honestos encontram-se
sem rumo, cansados de palavras ar-
dentes e de propostas entusiastas,
mas vazias de conteúdo e de sig-
nificação.

O Espiritismo, meus filhos, é a
resposta do Céu aos apelos mudos
ou não formulados mentalmente
sequer, de todas as criaturas ter-
restres.

Estais honrados com a bênção
do conhecimento libertador. Estais
investidos da tarefa de ressuscitar a
palavra da Boa Nova, amortalhada
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pela indiferença ou sob o utilitaris-
mo apressado dos que exploram
as massas inconscientes, conduzin-
do-as para o seu sítio de exploração
e de ignorância.

Vós recebestes o chamado do
Senhor para preparar a terra, a fim
de que a ensementação da verdade
faça-se de imediato.

Unidos, amando-vos uns aos
outros, mesmo quando discrepan-
do em determinadas colocações de
como fazer ou quando realizar, le-
vai adiante o propósito de servir ao
Mestre antes que o interesse de ca-
da qual servir-se a si mesmo

Já não há tempo para adiarmos
a proposta de renovação do planeta.

Conhecemos as vossas dificulda-
des pessoais, sabemos das vossas lutas
íntimas e identificamos os desafios
que se vos apresentam amiúde, tes-
tando-vos as resistências morais.

Não desfaleçais! Os homens e
as mulheres, a serviço do bem com
Jesus, são as suas cartas vivas à Hu-
manidade, a fim de que todas as
criaturas leiam nas suas condutas o
conteúdo restaurado do Evangelho,
as colocações seguras dos Imortais e
catalogadas pelo insigne mensagei-
ro Allan Kardec.

Uma nova mentalidade, uma
mentalidade nova vem surgindo
nos arraiais do Movimento Espíri-
ta. Cada lutador compreende a ne-
cessidade de mais integrar-se na ati-
vidade doutrinária, a fim de que,
com mais rapidez se processe a Era
de Renovação Social e Moral pre-
conizada pelo preclaro mestre de
Lyon.

Não vos faltam os instrumen-
tos próprios para o êxito, a fim de
que areis as terras do coração hu-
mano, para que desbraveis as pro-
víncias das almas terrestres, por-

fiando nessa ação, sem temerdes,
sem deterdes o passo e sem retro-
cederdes.

Estais acompanhando Jesus
que, à frente, continua dizendo:
“Vinde pois a mim, vós todos que
estais cansados e aflitos, conduzin-
do o vosso fardo e sob as vossas afli-
ções, comigo esse fardo é leve e es-
sas aflições são consoladas, porque
eu vos ofereço a vida plena de paz e
de felicidade.”

Avancemos pois, filhos da al-
ma!

Corações em festa, embora as
lágrimas nos olhos; passo firme,
inobstante os joelhos desconjunta-
dos, Espírito erecto, não obstante o
peso das necessidades. 

O Senhor, que nos ama, é nos-
sa força e garantia de êxito.

Nunca vos faltarão os recursos
próprios, que vindes recebendo e
que recebereis até o momento final

e depois da jornada cumprida, para
que desempenheis a missão que vos
diz respeito hoje e quando a tives-
tes em épocas transatas e falhastes...

Já não há tempo para enganos.
A decisão tomada precede a ação da
vitória, e com o amor no sentimen-
to, o conhecimento na mente, tereis
a sabedoria de permanecer fiéis ate
o fim

Que o Senhor de Bênçãos vos
abençoe, amados filhos da alma.

São os votos dos vossos amigos
espirituais que aqui estão convosco
e do servidor humílimo e paternal
de sempre,

Bezerra

(Mensagem psicofônica recebida pelo mé-
dium Divaldo Pereira Franco, no encerra-
mento da Reunião do Conselho Federati-
vo Nacional, em 21 de novembro de
2004, na Federação Espírita Brasileira, em
Brasília, DF.)

Nota: Texto revisado pelo Autor espiritual.
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O Espírito do Bem
Paulo Nunes Batista

O Espírito que é bom, por onde passa
espalha o Bem, perfuma, dulcifica
e deita no ar um jeito assim da Graça
de Deus, que a alma que é boa faz mais rica.

O Espírito do Bem seu rumo traça
e a toda alma que é boa santifica,
porque é o Bem a pérola sem jaça
que ao ser humano em luzes plenifica.

O Espírito do Amor ama e perdoa
e ao próprio Mal, benigno, abençoa,
e o transforma nas pétalas do Bem.

O Espírito da Paz a paz semeia
e – como é Luz – as dúvidas clareia
aqui e noutros mundos que há no além...
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