Obreiro sem fé
De fato, alguém poderá objetar-lhe: Tu tens a fé e eu tenho as
obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a fé
pelas obras.
Tiago 2:18
Em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé, espalhando
inquietação e desânimo.
Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandonao, de início, murmurando:
– “Para quê? O mundo não presta.”
Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de
persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes,
alegando: “Não nasci para o servilismo desonroso”.
Aproxima-se da fé religiosa, para desfrutar-lhe os benefícios,
entretanto, logo após, relega-a ao esquecimento, asseverando:
– “Tudo isto é mentira e complicação.”
Se
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estribilho:
– “Não mereço! Sou indigno!…”.
Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta
revolta:
– “Quem me ofende assim.?”
E transita de situação em situação, entre a lamúria e a
indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e
desconsiderado.

Em toda a parte, é o trabalhador que não termina o serviço por
que se responsabilizou ou o aluno que estuda continuadamente,
sem jamais aprender a lição.
Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez
perigosa da alma, todavia, não te consagres à ação, sem fé no
Poder Divino e em teu próprio esforço.
O servidor que confia na Lei da Vida reconhece que todos os
patrimônios e glórias do Universo pertencem a Deus.
Em vista disso, passa no mundo, sob a luz do entusiasmo e da
ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes
tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na
vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido
venturoso instrumento.
Revelemos a nossa fé, por intermédio das nossas obras na
felicidade comum e o Senhor conferirá à nossa vida o
indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder.
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Nas trilhas da vida
Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos
ao serviço uns dos outros, como bons dispenseiros da
multiforme graça de Deus.

I Pedro 4:10
Inclinamo-nos ternamente para os que enlouqueceram de dor ou
resvalaram em perigosos processos obsessivos; no entanto, é
imperioso abeirar-nos com simpatia daqueles outros que
suportam aflitivas tribulações e torturantes problemas para
serem fiéis aos compromissos que assumem.
Pedimos a Proteção Divina para os que viajam em penúria nas
sendas do planeta, acampados em choças, carecentes de tudo;
entretanto, é forçoso rogar igualmente o amparo do Alto para
aqueles outros companheiros da Humanidade que jornadeiam em
naves douradas, no oceano da experiência terrestre,
encarcerados, todavia, em suplícios ocultos.
Exoramos a Bênção do Pai Celeste para os que jazem nos
sanatórios e nos presídios, a fim de que tolerem pacientemente
as provas a que fizeram jus, segundo os princípios de causa e
efeito, mas é justo implorar também o auxílio de Deus para
aqueles outros homens e mulheres, em condições de saúde e
liberdade, que não se poupam a qualquer sacrifício para o
exato desempenho dos encargos edificantes que o mundo lhes
indicou.
A ninguém excluas de tua bondade e compreensão.
Somos complementos uns dos outros na Obra Divina.
Ninguém se aperfeiçoa sem o concurso de alguém.
Não te iludas com o jogo das aparências.
Deus te situa junto de todos, porque precisas do amparo de
todos, e, de algum modo, todos os que te cercam necessitam de
ti.
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Pacto Áureo de Unificação das
Mocidades
e
Juventudes
Espíritas do Brasil.
No dia 13 de novembro comemora-se o Pacto Áureo de Unificação
das Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil. Lançado em
1949, era referenciado nas décadas de 50 e 60 como o “Dia do
Jovem Espírita”.
Saiba mais clicando aqui

Gloriosa
vitória
contra a treva!

da

luz

Mensagem psicofônica de Bezerra de Menezes através de Divaldo
Franco em 10/11/2019
Filhas e filhos bem-amados!
Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos
corações!
Anoitece!…
Os dias gloriosos da ciência e da tecnologia de ponta estão
sombreados pelas inquietações do sentimento humano que parece
desvairar em toda parte.
O inconformismo, o desespero e o sofrimento assinalam a
geração presente como a consequência do mau uso do livrearbítrio nos dias do passado.
Todos anelávamos que estas fossem as horas da paz, amparados
pelo conhecimento libertador da ignorância que a muitos tem
proporcionado conforto e bem-estar; raramente, equilíbrio e
paz.
A Barca Terrestre experimenta as ondas terríveis do mar
agitado pelos conceitos da loucura e da desarmonia.
No entanto, Cristo vela e conduz, na condição de Nauta Divino,
a embarcação ao porto de segurança.
Provavelmente, algumas dores se farão volumosas e
terrificantes. Sucede, porém, que as almas rebeldes somente

aquiescem diante de sofrimentos que as submetem à diretriz da
fraternidade e do amor.
O Espiritismo veio no momento próprio quando a filosofia
desvairava em várias denominações no século das luzes.
E hoje, novamente, a mensagem de redenção da Humanidade
alcança as criaturas humanas com a filosofia do bem, como
sendo a única que é capaz de proporcionar plenitude e
esperanças quase não mais aguardadas.
Não desanimeis, não permitais que o mau humor e as injunções
penosas que vos rodeiam os passos e tentam penetrar no vosso
lar logrem o êxito que a invigilância, não raro, faculta.
Tende tento e mantende-vos em equilíbrio interior quanto seja
possível.
Este é o grande momento em que as Escrituras desde há muito
prenunciam como da mudança que se vem operando e atingem a sua
culminância.
Nas experiências vividas nestes dias, no encontro do Conselho
Federativo Nacional, conseguimos pacificar os corações e
apoiar as ideias iluminativas no clima do Cristianismo
Primitivo.
Não podemos viver a Doutrina Espírita sem a ética moral do
Evangelho de Jesus.
A Humanidade tem sede de exemplos e está cansada de palavras.
Sois as cartas vivas do Evangelho e perseverai no objetivo
sagrado de confortar os que choram, mas não apenas consolálos, senão apontardes os caminhos pelos quais encontrarão a
felicidade anelada.
São graves os testemunhos que todos nós, Espíritos
desencarnados e encarnados em perfeita comunhão, deveremos
oferecer, quais lograram os mártires das primeiras horas da fé

cristã.
Nesse passado que já vai distante, as perseguições vinham de
fora para dentro.
Agora, as angústias e as dores são do íntimo para fora, em
razão das terríveis perturbações provocadas pelos inimigos da
luz que se travestem de missionários de uma Nova Era.
Sim, a Era Nova irá caracterizar a grandeza do amor na
operosidade da caridade junto a Humanidade terrestre.
O Brasil prossegue convidado a desempenhar a missão que foi
confiada a Ismael pelo Divino Mestre.
E neste momento, turbado pelas paixões e pelos interesses vis,
torna-se indispensável a serenidade da fé para que sejam
enfrentados os terríveis vírus da crueldade, do materialismo e
da indiferença pelo amor às forças
culminando na criatura humana.
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Vós perguntais por que estamos em um momento tão difícil de
violência e deveremos agir como mansos e pacíficos se tudo nos
chama a definições drásticas da violência que cada dia é mais
perversa?!
O exemplo é Jesus, o Cordeiro de Deus imolado numa cruz de
vergonha que Ele transformou em asas para a sublimação de
todos os espíritos.
Não tergiverseis nem permiti-vos enfraquecer na luta.
É o fogo que purifica os metais, que dá resistência à argila e
que modifica as paisagens.
É a dor a mensageira que Deus oferece àqueles aos quais ama de
tal forma que, assinalados pelo ferrete do sofrimento, não tem
outra alternativa senão a marcha na direção do calvário
sublimador.

Poderia parecer que se trata de uma proposta masoquista em que
a dor é preferencial.
Não se trata desta questão patológica. A Terra ainda é o
planeta de provas e expiações e todos nela nos encontramos à
busca do depuramento da inferioridade que teima em permanecer
como herança perigosa das fases que já deveriam estar
ultrapassadas, e não foi conseguida essa vitória.
Mas, logo depois da noite tenebrosa suavemente a madrugada
irisa com as estrelas da alegria em um amanhecer de bênçãos e
confortos para a vida gloriosa da imortalidade!
Filhas e filhos do coração!
Não fostes vós que vos candidatastes, foi o Senhor da Vida que
fez um giro ao entardecer e convidou-vos à última hora para a
Seara de Redenção.
Alegrai-vos porque o vosso será o mesmo salário dos heróis da
hora primeira e exultai porque já vos encontrais ao lado do
Dono da Vinha que logo mais estará convocando-vos para a
prestação de contas e ireis apresentar o glorioso resultado da
vitória da luz contra a treva.
Estais sob cuidados especiais. Não só de Ismael, mas de toda a
equipe que zela pelo planeta neste momento decisivo, um dos
mais graves da história da Terra: o grande salto para a Era da
Felicidade.
Em nome dos Espíritos-espíritas, que estão convosco
inaugurando o período da compreensão das diferenças, da
compaixão pelos adversários, do entendimento dos opositores,
com a disposição de abraçá-los a todos para apresentar-lhes ao
Mestre, condutor do rebanho no qual vos encontrais,
rejubilamo-nos e exaltamos Aquele que permanece o caminho na
busca da verdade e da vida que é Jesus.
Muita paz, filhas e filhos do coração! É o que vos deseja o

amigo paternal e humílimo de sempre,
Bezerra.
Muita paz!
(Mensagem psicofônica ditada pelo Espírito Bezerra de Menezes
ao médium Divaldo Pereira Franco em 10 de novembro de 2019, no
encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo
Nacional da Federação Espírita Brasileira realizada em
Brasília, DF).

Aflitos bem... Aventurados
Problema intrincado.
Muitos companheiros disseram isso, no impedimento que te
aborrece.
No entanto, o Sublime Orientador te situou, à frente dele,
para que lhe descubras a solução.
Serviço impraticável.
Outros proclamaram semelhante afirmativa, referindo-se ao
encargo que te pesa nos ombros.
O Senhor, porém, te chamou a executá-lo, ciente da tua
capacidade e da tua força.
Tentação invencível.
Vozes diferentes formularam a mesma observação, na crise
interior que escalda o pensamento.
Todavia, o Eterno Amigo te permite experimentá-la para que lhe
extingas o magnetismo calamitoso.
Parente difícil.
Opinião idêntica foi lançada por afeiçoados diversos, diante

do coração querido que te incomoda no lar.
Entretanto, o Excelso Benfeitor te colocou na equipe
doméstica, a fim de que o ampares, na provação que lhe agrava
a existência.
Companheiro obsediado.
Conceituação análoga está sendo mantida por muita gente,
perante o amigo que te propele a constantes desgostos.
O Mentor Infalível, contudo, te envolveu na luta, que desgasta
o companheiro em perturbação, para que lhe sustentes a
reabilitação.
Todas as dificuldades no mundo, sejam grandes inquietações ou
dissabores pequenos, constituem lição e trabalho simultâneos a
que nos convida o Divino Semeador, para que se intensifique na
Terra a seara da libertação de todos os valores do espírito.
Bem aventurados os aflitos – disse Jesus. Os aflitos bemaventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e
sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que
recebem as tribulações e dores transitórias da vida, por
benditas e honrosas oportunidades de servir, com o Cristo de
Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na
vitória do bem.
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