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ANTÔNIO CARLOS NUNES

Querida mãezinha Sinhá,
estou aqui para beijar-lhe as
mãos e as mãos do meu
querido papai Antônio, pe-
dindo a Deus nos fortaleça
e abençoe a todos.

Depois da tempesta-
de, a bonança aparece em
nome de Deus.

DEPOIMENTOS ESPIRITUAIS

Opera-se, na Terra, neste largo perí-
odo, a grande transição anunciada pelas
Escrituras e confirmada pelo Espiritis-
mo.

O planeta sofrido experimenta con-
vulsões especiais, tanto na sua estrutura
física e atmosférica, ajustando as suas
diversas camadas tectônicas, quanto na
sua constituição moral.

Isto porque, os espíritos que o habi-
tam, ainda caminhando em faixas de in-
ferioridade, estão sendo substituídos por
outros mais elevados que o impulsiona-
rão pelas trilhas do progresso moral,
dando lugar a uma era nova de paz e de
felicidade.

Os espíritos renitentes na perversi-
dade, nos desmandos, na  sensualidade
e vileza, estão sendo recambiados lenta-
mente para mundos inferiores onde en-
frentarão as conseqüências dos seus atos
ignóbeis, assim renovando-se e predis-
pondo-se ao retorno planetário,  quando
recuperados e decididos ao cumprimento
das leis de amor.

Por outro lado, aqueles que perma-
neceram nas regiões inferiores estão sen-
do trazidos à reencarnação, de modo a
desfrutarem da oportunidade de traba-
lho e de aprendizado, modificando os há-
bitos infelizes a que se têm submetido,
podendo avançar sob a governança de
Deus.

Caso se oponham às exigências da
evolução, também sofrerão um tipo de
expurgo temporário para regiões primá-
rias entre as raças atrasadas, tendo o
ensejo de serem úteis e de sofrer os efei-
tos danosos da sua rebeldia.

Concomitantemente, espíritos nobres

A Grande Transição
Autor: Joanna de Ângelis (espírito)

que conseguiram superar os impedimen-
tos que os retinham na retaguarda, esta-
rão chegando, a fim

de promoverem o bem e alargarem
os horizontes da felicidade humana, tra-
balhando infatigavelmente na reconstru-
ção da sociedade, então fiel aos desígni-
os divinos.

Da mesma forma, missionários do
amor e da caridade, procedentes de ou-
tras Esferas estarão revestindo-se da
indumentária carnal para tornar essa fase
de luta iluminativa mais amena, propor-
cionando condições dignificantes que
estimulem ao avanço e à felicidade.

Não serão apenas os cataclismos fí-
sicos que sacudirão o planeta, como re-
sultado da lei de destruição, geradora
desses fenômenos, como

ocorre com o outono que derruba a
folhagem das árvores, a fim de que pos-
sam enfrentar a invernia rigorosa, renas-
cendo exuberantes com a

chegada da primavera, mas também
os de natureza moral, social e humana
que assinalarão os dias tormentosos, que
já se vivem.

Os combates apresentam-se indivi-
duais e coletivos, ameaçando de destrui-
ção a vida com hecatombes inimaginá-
veis.

A loucura, decorrente do materialis-
mo dos indivíduos, atira-os no abismos
da violência e da sensatez, ampliando o
campo do desespero que se alarga em
todas as direções.

Esfacelam-se os lares, desorgani-
zam-se os relacionamentos afetivos,
desestruturam-se as instituições, as ofi-
cinas de trabalho convertem-se em áre-

as de competição desleal, as ruas do
mundo transformam-se em campos de
lutas perversas, levando de roldão os
sentimentos de solidariedade e de res-
peito, de amor e de caridade...

A turbulência vence a paz, o conflito
domina o amor, a luta desigual substitui
a fraternidade.

... Mas essas ocorrências são ape-
nas o começo da grande transição.

* * *
A fatalidade da existência humana é

a conquista do amor que proporciona
plenitude. Há, em toda a parte, uma
destinação inevitável, que expressa a or-
dem universal e a presença de uma Cons-
ciência Cósmica atuante.

A rebeldia que predomina no com-
portamento humano elegeu a violência
como instrumento para conseguir o pra-
zer que lhe não chega de maneira espon-
tânea, gerando lamentáveis consequên-
cias, que se avolumam em desaires con-
tínuos.

É inevitável a colheita da sementeira
por aqueles que a fez, tornando-se rico
de grãos abençoados ou de espéculos
venenosos.

Como as leis da vida não podem ser
derrogadas, toda objeção que lhes faz
converte-se em aflição, impedindo a con-
quista do bem-estar.

Da mesma forma, como o progres-
so é inevitável, o que não seja conquis-
tado através do dever, selo-á pelos
impositivos estruturais de que o mesmo
se constitui.

A melhor maneira, portanto, de com-
partilhar conscientemente da grande tran-
sição é através da consciência de res-
ponsabilidade pessoal, realizando as
mudanças íntimas que se tornem pró-
prias para a harmonia do conjunto.

Nenhuma conquista exterior será lo-
grada se não proceder das paisagens ín-
timas, nas quais estão instalados os há-
bitos. Esses, de natureza perniciosa, de-
vem ser substituídos por aqueles que são
saudáveis, portanto, propiciatórios de
bem-estar e de harmonia emocional.

Na mente está a chave para que seja
operada a grande mudança. Quando se
tem domínio sobre ela, os pensamentos
podem ser canalizados em sentido
edificante, dando lugar a palavras cor-
retas e a atos dignos.

O indivíduo, que se renova moral-
mente, contribui de forma segura para
as alterações que se vêm operando no
planeta.

Não é necessário que o turbilhão dos
sofrimentos gerais o sensibilize, a fim

de que possa contribuir eficazmente com
os espíritos que operam em favor da
grande transição.

Dispondo das ferramentas morais do
enobrecimento, torna-se o operador efi-
ciente, em razão de trabalhar junto ao
seu próximo pela mudança de convic-
ção em torno dos objetivos existenciais,
ao tempo em que se transforma num
exemplo de alegria e de felicidade para
todos.

O bem fascina todos aqueles que o
observam e atrai quantos se encontram
distantes da sua ação, o mesmo ocor-
rendo com a alegria e a saúde .

São eles que proporcionam o
maior contágio de que se tem notícia e
não as manifestações aberrantes e
afligentes que parecem arrastar as mul-
tidões. Como escasseiam os exemplos
de júbilo, multiplicam-se os de desespe-
ro, logo ultrapassados pelos programas
de sensibilização emocional para a pleni-
tude.

A grande transição prossegue, e por-
que se faz necessária, a única alternati-
va é examinar-lhe a maneira de como se
apresenta e cooperar para que as som-
bras que se adensam no mundo sejam
diminuídas pelo Sol da imortalidade.

Nenhum receio deve ser cultivado,
porque, mesmo que ocorra a morte, esse
fenômeno natural é veículo da vida que
se manifestará em outra dimensão.

A vida sempre responde conforme as
indagações morais que lhe são dirigidas.

As aguardadas mudanças que se vêm
operando trazem uma ainda não valori-
zada contribuição, que é a erradicação
do sofrimento das paisagens espirituais
da Terra.

Enquanto viceje o mal, no mundo, o
ser humano torna-se-lhe vítima preferi-
da, em face do egoísmo em que se
estorcega, apenas por eleição espiritual.

A dor momentânea que o fere, con-
vida-o por outro lado, à observância das
necessidades de seguir a correnteza do
amor no rumo do oceano da paz.

Logo passado o período de aflição,
chegará o da harmonia.

Até lá, que todos os investimentos
sejam de bondade e de ternura, de abne-
gação e de irrestrita confiança em Deus.

(Mensagem psicografada pelo médium
Divaldo Pereira Franco, no dia 30 de

Julho de 2006, no Rio de Janeiro, RJ.
Publicada na revista ‘Presença

Espírita’, Setembro/Outubro 2006,
Nº 256, páginas 28 e 29)
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Felipe Salomão

Editorial QUERO SABER

Dia desses, fazendo caminhada mati-
nal em um bairro novo em minha cidade,
onde diversas casas estavam sendo
construídas, fiquei observando algumas
ainda em fase de construção do alicerce.

Percebi a importância do trabalho,
através de barras de ferro, cimento, tijo-
los especiais, isso após uma fundação
muito bem feita.

Fiquei meditando a respeito de nos-
sa Doutrina Espírita, tão bem codificada
por Allan Kardec.

Construída sobre um alicerce muito
firme, pois, do Antigo Testamento nos
veio os chamados mandamentos de
Deus, do Evangelho de Jesus, o Novo
Testamento, todo o seu arcabouço, prin-
cipalmente aqueles que constam do Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, considera-
dos como a parte moral ensinada pelo
Divino Mestre.

Como se não bastasse, nosso
codificador, que não foi o fundador de
uma nova doutrina, porquanto os fenô-
menos hoje chamados espíritas já existi-
am desde o início dos tempos, ele bus-
cou na filosofia e na ciência o fortaleci-
mento do edifício, que ainda está sendo
construído por todos nós.

Por que na filosofia, e de que forma?
Porque dentro da filosofia prevalece

o raciocínio, as indagações, as conside-
rações várias, através de comparações e
até mesmo contestações de alguns te-
mas, no todo ou em parte.

Esse procedimento faz com que o es-
piritismo, mesmo baseado no cristianis-
mo, não se fixe em ideias prontas, como
por exemplo dogmas, fé cega e tradições
puramente humanas.

A IMPORTÂNCIA DO ALICERCE
Lincoln Vieira Tavares

O LIVRO DOS ESPIRITOS
Allan Kardec

CAPÍTULO IX
DA INTERVENÇÃO DOS ESPÍRITOS NO MUNDO CORPORAL
1. Faculdade que têm os Espíritos de penetrar os nossos pensamentos. – 2.

Influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. – 3. Possessos.
– 4. Convulsionários. – 5. Afeição que os Espíritos votam a certas pessoas. – 6.
Anjos de guarda. Espíritos protetores, familiares ou simpáticos. – 6. Pressenti-
mentos. – 7. Influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida – 8. Ação dos
Espíritos nos fenômenos da Natureza. – 9. Os Espíritos durante os combates.  –
10. Pactos. – 11. Poder oculto. Talismãs. Feiticeiros. – 12. Bênçãos e maldi-
ções.

BÊNÇÃOS E MALDIÇÕES
557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aquele sobre

quem são lançadas?
“Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a

profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição
exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria.

Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de
prova para aquele que é dela objeto. Demais, o que é comum é serem amaldiço-
ados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem
desviar da senda da justiça a Providência, que nunca fere o maldito, senão quan-
do mau, e cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece.”

Das ocupações e missões dos Espíritos
558.  Alguma outra coisa incumbe aos Espíritos fazer, que não seja melhora-

rem-se pessoalmente?
“Concorrem para a harmonia do Universo, executando as vontades de Deus,

cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada
tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as
angústias das necessidades.”

OO leitor Adail C. Diniz,
de Franca/SP, faz a se-
guinte pergunta:

“O Espiritismo acredita
em OVNIS (objetos voado-
res não identificados)?”

Quando Allan Kardec, o
admirável Codificador do
Espiritismo, em 1864, fez
publicar o livro “O Evange-
lho Segundo o Espiritismo”, cuidou
de acrescentar, no capítulo III, o
tema: “Há muitas moradas na casa
de meu Pai”, conforme a narrativa
de João, 14:1 a 3. Dessa forma,
muito antes das atuais conquistas da
Astronomia, o Espiritismo já afirma-
va que há vida em outros planetas.
A pluralidade dos mundos habitados
é um dos postulados básicos do
Espiritismo, ao lado da crença na
existência de Deus, da imortalidade,
da comunicabilidade dos Espíritos,
da reencarnação e da moral ensi-
nada e exemplificada por Jesus.
Para a Doutrina Espírita, a vida está
disseminada por todo o Universo
criado por Deus. Vida em várias di-
mensões, em outras faixas vibrató-
rias, mas, sempre a vida. Ora, se há
planetas por toda a imensidão do
cosmo, por que será que não pode

haver vida inteligente em
grande parte deles? Evi-
dentemente que Deus não
criaria essa imensidão
toda para nada!

Seria imprevidência.
E, se há vida nos outros
planetas, algumas civili-
zações já devem ter atin-
gido um grau de evolu-
ção científico-tecnoló-

gica que lhes permita visitar outros
planetas. Nós mesmos, os terráq-
ueos, embora nossas limitações, já
estamos conseguindo mandar arte-
fatos a outros planetas do nosso sis-
tema solar.

Portanto, é bem provável que
outras civilizações nos visitem algu-
mas vezes. É preciso, no entanto,
não acreditar em todas as notícias
veiculadas pela mídia. É indispen-
sável separar-se o relato documen-
tado, com provas, daqueles imagi-
nosos que não têm qualquer susten-
tação. Os verídicos nos levam, ao
lado da razão, a admitir plenamente
a existência de OVNIS.

NOTA DA REDAÇÃO: as pergun-
tas ao confrade Felipe Salomão de-
vem ser dirigidas ao Jornal Mensa-
gem Espírita, através do e-mail:
guilherme guilhermeborgesadvocacia.
com. br

Allan Kardec chega a dizer que só
devemos aceitar a fé raciocinada, e aqui-
lo que conseguimos entender, abrindo
um grande debate de ordem filosófica,
acerca de passagens do Novo Testamen-
to.

Por fim, buscou na ciência, através
de experimentos, observações, principal-
mente na parte mediúnica, comparando
as descobertas científicas com as tradi-
ções e conceitos já considerados pron-
tos, em matéria religiosa.

No primeiro capítulo do livro A Gêne-
se, chega a colocar que o espiritismo tra-
balharia a par e passo com a ciência, e se
acaso, algum dia, a ciência desmentisse
alguma teoria espírita, a doutrina,  de ime-
diato,  abraçaria a nova realidade.

Desse modo, entendemos que o ali-
cerce de nossa doutrina é bem firme, uma
vez que ela está construída em princípi-
os de grande importância, dando-nos
uma segurança que, comparada com o
mundo material,  permite a todos nós e
mesmo à humanidade uma moradia, no
Planeta em que todos vivemos, com con-
fiança, luz e harmonia.

Compete aos espíritas, que somos
todos nós, permanecermos pedreiros,
construtores,  continuando, através de
nosso trabalho espiritual, a laborar, in-
clusive  em união, da mesma forma que
os grande espíritos, mentores que se co-
municam conosco fizeram, na oportuni-
dade em que estagiaram na Terra, e que
ainda permanecem atentos, vigilantes e
abençoando a todos nós.

Convidamos a todos para que, jun-
tos. nos tornemos construtores do bem
e do amor ao próximo.

PROGRAMA MOMENTO ESPÍRITA
Rádio Apar FM            www.aparfm.com.br

Segunda a sexta-feira, das 9 às 9h15.
PARTICIPAÇÃO:

Edson Assunção, James Warley e Martha Lemes
APOIO: AME de S. S. do Paraíso
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ANTÔNIO CARLOS NUNES

Mensagem

“Tantas lutas passaram!”

Querida mãezinha Sinhá, estou aqui
para beijar-lhe as mãos e as mãos do
meu querido papai Antônio, pedindo a
Deus nos fortaleça e abençoe a to-
dos.

Mamãe Sinhá, minha querida Dona
Sinharinha, tudo vai clareando para
seu filho.

Depois da tempestade, a bonança
aparece em nome de Deus.

Tenho comigo na memória os ir-
mãos queridos e todos os meus fami-
liares, e espero conquistar novas ener-
gias para servir ou ser útil a todos.

Tantas lutas passaram!
E a desencarnação chegou, de im-

proviso, estabelecendo tantas mudan-
ças...

Lembro-me da nossa querida Ma-
gra, e faço votos para que ela esteja
animada e bem disposta, ao lado de
nossa querida Beatriz.

Aqui, mais do que antes, vejo que
a filhinha é um tesouro, e espero a fe-
licidade de auxiliá-la a construir a fe-
licidade que lhe desejamos.

Faço votos para que o Carlos
Alberto esteja contente na companhia
de Vera Lúcia e das pequenas sobri-
nhas Luciana e Carla.

Peço-lhe, mãezinha Sinhá, ampa-
rar, tanto quanto se lhe faça possível,
a nossa querida Luciana, que noto não
muito ajustada à vida diária.

O Carlos Alberto despertará para
o problema da filhinha, abençoando-a
e ajudando-a a vencer.

Deixo ao papai e a todos os nos-
sos, as minhas lembranças, rogando-
lhe receber o carinho imenso de seu
filho, sempre o seu filho do coração.

ANTÔNIO CARLOS NUNES

 “Antônio Nunes, dedicado servi-
dor do Instituto Fraternal de Laborte-
rapia, que trabalha pela recuperação
dos alcoólatras e aqui em Campinas
mantém sua sede na Instituição
Assistencial Dias da Cruz, Rua João
Rodrigues Serra, nº 451, Jardim Eulina,
Fane 41-9393.

Esteve em Uberaba, onde, na noi-
te de 6-6-1986, no Grupo Espírita da
Prece, pela mediunidade de Francis-
co Cândido Xavier, recebeu mensa-

DEPOIMENTOS ESPIRITUAIS

gem de seu filho Antônio Carlos,
desencarnado há dois anos.

Como fatos assim servem para con-
solar e esperançar outras pessoas que
sofrem com a ausência de seus entes
queridos, e porque Antônio Carlos era
entre nós conhecido e estimado, seus
pais nos confiaram cópia da mensa-
gem que endereçou aos seus familia-
res, para que a transcrevamos em be-
nefício dos que nos lêem.”

Foram as seguintes a legenda da fato
e as notas elucidativas: “Nascido em
Barretos-SP, a 25.4.1947 – Desencar-
nou em Vila Santa Luzia, Município de
Ourém-PA, Km 212, BR-316 da PA-
MA, entre Gurupi e Capanema - PA,
onde estava a serviço, no dia 10.4.1984,
aos 37 anos de idade, vítima de aci-
dente de automóvel.

(1) Sinhá ou Sinharinha (Maria das
Dores Ferreira Nunes) e Antônio (An-
tônio Nunes), seus pais, residentes à
Rua Tiradentes, nº 1133, Fone (0192)
2-1307, Cep. 13023-191, Campinas,SP.

(2) Magra (Edna Thereza de
Figueiredo Nunes), sua esposa, e
Beatriz, sua filha (única), com 6 anos
de idade.

(3) Carlos Alberto (Carlos Alberto
Nunes), seu irmão (único) mais moço;
Vera Lúcia (Vera Lúcia Stephan
Nunes), esposa de Carlos Alberto;
Luciana e Carla, suas filhas menores.”

Que possamos todos nós, prezado
leitor, ao final de cada dia de luta re-
dentora neste mundo, após as orações
habituais, repetir estas palavras do Es-
pírito de Antônio Carlos Nunes:

 “espero conquistar novas energi-
as para servir ou ser útil a todos.”

Fonte: livro - Estamos Vivos
 (Espíritos Diversos)

Psicografia de Chico Xavier

DISK: 3531-7070
Av.Ângelo Calafiori, 420

São Sebastião do Paraíso - MG

ABRA UMA JANELA
PARA A INTELIGÊNCIA,

ESTUDE XADREZ!
www.clubedexadrez.com.br Rodovia BR 265, s/n km 1

FONES: 3531-3122 e 3531-1817

Rua Dr. Placidino Brigagão, 1460
São Sebastião do Paraíso - M.G.

Farmácia Homeopática

Natureza
“A Homeopatia com qualidade”

PROGRAMA
MOMENTO ESPÍRITA

Rádio Apar FM
ww.aparfm.com.br Segunda
a sexta-feira, das 9 às 9h15.

PARTICIPAÇÃO:
Edson Assunção,

James Warley e Martha Lemes
APOIO: AME de S. S. do Paraíso

Forte é todo aquele que consegue ven-
cer as paixões primitivas e perturbadoras,
em batalha silenciosa no íntimo.

Sábio é todo aquele que, através do re-
lativo conhecimento que possui, identifica
a ignorância de que ainda é portador.

Poderoso é o indivíduo que se faz fraco
para superar a inferioridade, esforçando-
se sempre e sem cessar.

Humilde é o indivíduo que não se jacta
da própria simplicidade.

Herói é o ser que silencia os feitos, afim
de que as suas vitórias não sejam exalta-
das.

Gigante é o ser que consegue avançar
triunfando na senda sem chamar a atenção
dos demais.

Conquistador é ser que domina as pai-
sagens do coração.

Vencedor é o ser que superou os limi-
tes e conseguiu servir sem gerar qualquer
problema para os demais.

Apóstolo é o ser inteligente que se faz
exemplo do que ensina, mais pelos atos do
que pelas palavras.

Missionário é o ser lúcido e consciente
da responsabilidade, que sabe conduzir a
cruz do amor pelo próximo, transforman-
do-a em sublime instrumento de libertação.

O homem e a mulher de bem jamais se
exaltam ou glorificam o que fazem.

Por isso mesmo, tornam-se respeitáveis
e sensibilizam as demais criaturas que lhes
seguem os exemplos dignificantes.

O verdadeiro líder desconhece a ufania
de comandar e por isso conduz com nobre-
za e naturalidade.

Decantam-se os valores do bem e as
pessoas que se lhe afervoram, não poucas
vezes, deslustrando-lhes os objetivos, em
face da soberba e da presunção, da vaida-
de e da jactância de que dão mostras.

A simplicidade de coração e o equilí-
brio da razão constituem fatores de funda-
mental importância para o êxito em qual-
quer empreendimento pelo triunfo pessoal
sobre o egoísmo.

Faça uma reflexão tranquila sobre o seu
comportamento, recue aos pensamentos e
conclua que é muito fácil ser feliz, conse-
guir a espiritualização, bastando somente
considerar a transitoriedade do corpo e a
perenidade da Vida.

Tenha em mente que você se encon-
tra em viagem de volta ao Grande Lar e
que somente poderá levar aquilo que cai-
ba na sua mente, no seu coração, frutos
das experiências iluminativas da sua ca-
minhada.

Livro-Renove-se (Divaldo Franco)
Espírito Marco Prisco

Reflexões Iluminativas
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A indústria mecanizada dos tem-
pos modernos muito se refere às
provas de fogo para positivar a re-
sistência de suas obras e, ponderan-
do o feito, recordemos que o Evan-
gelho, igualmente, se reporta a es-
sas provas, há quase vinte séculos,
com respeito às aquisições espiritu-
ais.

Escrevendo aos Coríntios, Paulo
imagina os obreiros humanos constru-
indo sobre o único fundamento, que é
Jesus Cristo, organizando cada qual as
próprias realizações, de conformidade
com os recursos evolutivos.

Cada discípulo, entretanto, deve
edificar o trabalho que lhe é peculiar,
convicto de que os tempos de luta o
descobrirão aos olhos de todos, para
que se efetue reto juízo acerca de sua
qualidade.

O aperfeiçoamento do mundo, na
feição material, pode fornecer a ima-

gem do que seja a importância dessas
aferições de grande vulto.

A Terra permanece cheia de fortu-
nas, posições, valores e inteligências
que não suportam as provas de fogo~
mal se aproximam os movimentos pu-
rificadores, descem, precipitadamen-
te, os degraus da miséria, da ruína, da
decadência. No serviço do Cristo, tam-
bém é justo que o aprendiz aguarde o
momento de verificação das próprias
possibilidades.

O caráter, o amor, a fé, a paciên-
cia, a esperança representam conquis-
tas para a vida eterna, realizadas pela
criatura, com o auxilio santo do Mes-
tre, mas todos os discípulos devem
contar com as experiências necessá-
rias que, no instante oportuno, lhe pro-
varão as qualidades espirituais.

Livro PÃO NOSSO ( Emmanuel)
Francisco Candido Xavier

Provas de fogo

As melhores marcas, os melho-

R. Pimenta de Pádua, 1029 - Fone: 3531-4998
R. Cel. Francisco Adolfo, 38 - Fone: 3531-3150
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Maria de Magdala chorava à beira do
sepulcro inane de Jesus, quando ele, res-
surgido dentre os mortos, se lhe apre-
senta, e pergunta: “Mulher, porque cho-
ras? A quem procuras?

Ela, desconhecendo quem a interro-
gava, retruca, supondo falar com o jar-
dineiro:

“Senhor, se tu o tiraste daqui, dize
onde o puseste, e eu o levarei.”

Foi quando Jesus, dando uma parti-
cular modulação ao seu verbo inflama-
do, disse

— “Maria”.
Ao ouvir o eco fascinante daquela

voz, Maria de Magdala, como que des-
perta dum sonho, de pronto açode: “Mes-
tre!”

Que magia foi aquela? Porque não o
reconhecera antes?

É que Jesus, mestre por excelência,
querendo avivar a memória da pecado-
ra, modulou sua voz naquele tom vibran-
te, e ao mesmo tempo suave, composto

dum misto de autoridade e doçura, com
que outrora lhe despertara os sentimen-
tos, alcançando a redenção de seu
espirito.

Eis o que são as palavras da Vida.
Nunca morrem: vibram eternamente.

Quem as ouve uma vez e as assimila,
jamais deixa de as reconhecer e de viver
sob o seu influxo.

As eternas verdades que Jesus encar-
nou e exemplificou, há perto de dois mil
anos, palpitam ainda nas páginas do seu
Evangelho, conservando aquele dom ma-
ravilhoso de nos acordar para o Bem e
para o Belo, transformando-se, assim,
na luz que nos guia, no roteiro que nos
conduz aos elevados destinos que nos
são reservados.

Daí a sabedoria destes dizeres do Re-
dentor: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a
Vida; ninguém vai ao Pai senão por mim.”

Livro Nas Pegadas do Mestre( Vinícius)
 (Psicografia Francisco Cândido Xavier)

A PALAVRA DA VIDA

“E o fogo provará qual seja a obra de cada um.”
Paulo (I Coríntios, 3:13)

O próximo, em cada minuto, é aquele
coração que se acha mais próximo do
nosso, por divina sugestão de amor no
caminho da vida.

No lar, é a esposa e o esposo, os
pais e os filhos, os parentes e os hós-
pedes.

No templo do trabalho comum, é o
chefe e o subordinado, o cooperador e
o companheiro.

Na via pública, é o irmão ou o ami-
go anônimo que nos partilham a mes-
ma estrada e o mesmo clima.

Na esfera social, é a criança e o
doente, o desesperado e o triste, as afei-
ções e os laços da solidariedade co-
mum.

Na luta contundente do esforço hu-
mano, é o adversário e o colaborador,
o inimigo declarado ou oculto ou, ain-
da, o associado de ideais que nos sur-
gem por instrutores.

Em toda parte, encontrarás o pró-
ximo, buscando-te a capacidade de en-
tender e de ajudar.

Auxilia aos outros com aquilo que

O PRÓXIMO
possuas de melhor.

Os santos e os heróis ainda não re-
sidem na Terra.

Somos espíritos humanos, mistos de
luz e sombra, amor e egoísmo, inteli-
gência e ignorância.

Cada homem, na fase evolutiva em
que nos encontramos, traz uma auréo-
la incompleta de rei e uma espada de
tirano.

Se chamas o fidalgo, encontrarás
um servidor.

Se procuras o guerreiro, terás um
inimigo feroz pela frente.

Por isso mesmo, reafirmou Jesus o
antigo ensinamento da Lei: - “ama o

próximo, como a ti mesmo”.
É que o espírito, quando ama ver-

dadeiramente, encontra mil meios de
auxiliar, a cada instante, e o próximo,
na essência, é o degrau que nos apare-
ce diante do coração, por abençoado
caminho de acesso à Vida Celestial.

(Fonte: Assim vencerás –
Francisco Cândido Xavier – página5)
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