
Filhos da alma!
Que Jesus nos abençoe.

oam, na Espiritualidade
Superior, os clarins que
anunciam a grande tran-

sição.
Nem tudo, porém, são trevas e

sofrimentos. Não apenas testemu-
nhos e lágrimas em holocaustos
novos, homenageando o Senhor
da Vida.

A misericórdia do Amor enseja-
-nos a madrugada de luz, caracte-
rizada por um festival de bênçãos.

Desde há muito, não se obser-
vam expectativas abençoadas co-
mo as que se desenham para o fu-
turo. Era Nova de divulgação do

Reino de Deus nos corações an-
siosos de paz. Momento significa-
tivo de comunhão entre a Terra e os
Céus. As falanges do Amor con-
fraternizam com os emissários da
caridade mergulhados na indu-
mentária carnal.

Indispensável que nos predis-
ponhamos todos, desencarnados
e encarnados, a esta comunhão
efetiva em que o mundo transcen-
dente e a vida imanente no plane-
ta terrestre se hão cansado de per-
seguições e de angústias, de som-
bras e de amarguras.

Neste momento, cabe-nos re-
cordar as Boas Novas de alegria
que, chegando à Terra por segun-
da vez, se instalarão por definitivo

no país das almas humanas, favo-
recendo-as com a paz anelada.

Mantende-vos fiéis aos postu-
lados da Codificação Espírita que
restaura em sua pulcritude a
mensagem de Jesus. Esforçai-vos
para que daqui saiam as clarida-
des diamantinas do Evangelho em
espírito e verdade a espalhar-se pela
nacionalidade brasileira nos pró-
ximos festivos dias de gratidão e de
exaltação ao incomparável Mestre
galileu. E, das terras formosas do
Cruzeiro, espraiem-se as notícias
libertadoras por toda a Terra, ini-
ciando verdadeiramente o perío-
do novo.

Conheceis, graças às cicatrizes
na alma, as dificuldades que 

Era Nova de

do Reino de Deus
divulgação
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defluem da longa jornada pelos
difíceis caminhos da renovação
espiritual. Trazeis as marcas pro-
fundas dos erros praticados, ago-
ra diluídas suavemente com os
sublimes antídotos do Evangelho
libertador.

Sede fiéis àqueles que, em no-
me de Jesus, prepararam estes ca-
minhos para que pudésseis per-
corrê-los.

Não temais o mal, por mais se
afigure aparvalhante, por mais
complexas e traiçoeiras sejam as
suas armadilhas, porquanto, so-
mente lobos caem nos alçapões pa-

ra lobos. E, porque estais no reba-
nho do Senhor, Ele cuidará para
que não tombeis nessas facilida-
des perturbadoras.

Os Espíritos, encarregados de
dirigir a nacionalidade brasileira,
acompanham o momento polí-
tico e social da Pátria do Evangelho

e Jesus está no leme da barca terres-

tre. Não duvideis, mesmo quan-
do tudo parece conspirar contra
a ordem, a legalidade, o dever. As
Vozes dos Céus proclamam a Or-
dem Superior e mandam que
desçam, às sombras terrestres, os
Emissários da Verdade para a
grande restauração.

Sois os abridores dos caminhos
do porvir, como outros o fizeram
para vós.

Exultai por viverdes estes glorio-
sos dias da Humanidade, de ciência,
de tecnologia de ponta, de con-
quistas da inteligência e de des-
pertamento das emoções nobres
do chavascal das paixões pertur-
badoras. Pedistes para renascer
nesta hora de desafio e recebestes

a bússola para vos oferecer o nor-
te magnético que é Jesus.

Prossegui, filhos da alma, ju-
bilosos, vigilantes e devotados,
porque o amanhã vos pertence, por-
que pertence ao incomparável
Rabi da Galileia.

Nós, os Espíritos-espíritas, inte-
grando nas hostes do Evangelho,
abraçamos os vossos sentimentos,
as vossas vidas, buscando suplicar
ao Pai Celestial que vos aureole
com as bênçãos imarcescíveis da
saúde integral e da paz.

Que Ele, o guia e o modelo da
Humanidade, a todos nos abençoe!

São os votos do servidor humí-
limo e paternal de sempre,

Bezerra

(Mensagem psicofônica recebida pelo mé-

dium Divaldo Pereira Franco, no encerra-

mento da Reunião Ordinária do Conse-

lho Federativo Nacional, realizada na sede

da Federação Espírita Brasileira, em Bra-

sília, DF, na manhã de 8 de novembro

de 2009.)
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er espírita é ser cristão, viver religiosamente o Cristo de Deus
em toda a intensidade do compromisso, caindo e levantan-

do, desconjuntando os joelhos e retificando os passos, remendando
as carnes dilaceradas e prosseguindo fiel em favor de si mesmo e
da era do Espírito Imortal.

Chamados para esta luta que começa no país da consciência e
se exterioriza na indimensionalidade geográfica, além das frontei-
ras do lar, do grupo social, da pátria, em direção do mundo, lutai
para serdes escolhidos. Perseverai para receberdes a eleição de ser-
vidores fiéis que perderam tudo, menos a honra de servir; que
padeceram, imolados na cruz invisível da renúncia, que vos
erguerá aos páramos da plenitude.

Jesus, meus filhos – que prossegue crucificado pela ingratidão
de muitos homens –, é livre em nossos corações, caminha pelos
nossos pés, afaga com nossas mãos, fala em nossas palavras gentis
e só vê beleza pelos nossos olhos fulgurantes como estrelas lumi-
níferas no silêncio da noite.

S

Bezerra

Ser espírita

(Trecho da mensagem psicofônica “O Brasil e a sua missão histórica de ‘Coração

do mundo e pátria do Evangelho’”, recebida por Divaldo P. Franco, na Reunião do

CFN, em 6/11/1988.)

Fonte: Bezerra de Menezes, ontem e hoje. 4. ed. 1. reimp. Rio de Janeiro: FEB,

2009. Cap. 23, p. 184-185. Título da Redação.
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