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Originalmente publicado em 1857, O Livro dos Espíritos marca o
nascimento da Doutrina Espírita e inicia o conjunto de cinco
publicações que formariam a Codificação Espírita organizada
por Allan Kardec. Considerado o Consolador Prometido por Jesus
Cristo, o Espiritismo apresenta um novo caminho e a crença de
que a vida continua após a morte. Texto fundamental para
conhecer e estudar a Doutrina Espírita, O Livro dos Espíritos
traz 1.019 perguntas, sobre diversos temas, feitas por Kardec
com as respectivas respostas dos companheiros espirituais,
permitindo que possamos conhecer e entender inúmeras ações que
nos acompanham diariamente.
Conheça a obra clicando aqui.

120 anos do desencarne
Bezerra de Menezes

de

Adolfo Bezerra de Menezes nasceu em 1831, em Riacho do Sangue
(CE) e desencarnou no dia 11 de abril de 1900. Trabalhou em
benefício dos mais necessitados e ficou conhecido como “o
médico dos pobres”. Desenvolveu diversos trabalhos em prol da
união e da liberdade dos estudiosos da Doutrina, tendo sido
por duas vezes presidente da Federação Espírita Brasileira.
Leia sua biografia clicando aqui.

A verdade
Jesus lhe diz: Eu sou o Caminho, e a Verdade, e a Vida […]
João 14:16
Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir, na

Terra, a verdade pura, ante a visão das forças coletivas.
A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de
caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a
exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns.
Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos
diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não
seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por
todos, de imediato.
Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo,
a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro; e o
carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante.
Por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas,
verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas
filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e
verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada.
Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã,
apenas vigora quanto às massas.
Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a
verdade sublime e reveladora.
Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os
raios celestes, transformadores… E começa a observar a
experiência sob outros prismas, elege mais altos padrões de
luta, descortina metas santificantes e identifica-se com
horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a
gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à
medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada
discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da
Verdade, que é a Pura Luz.
Título: A verdade
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier

Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
Segundo João

Em 15 dias
“Queridos irmãos da Terra.
Que momento extraordinário passa esse planeta.
Em 15 dias todas as nações do mundo se ajoelham perante o
invisível.
Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita
os corações dos seres.
A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é
possível comer e respirar o ouro.
A cidade luz, mergulhada nas trevas.
A cidade Eterna parece condenada a encontrar seu fim.
Enquanto isso, o Planeta Terra, organismo vivo, aproveita a
ausência do homem e se cura.
Rios estão ficando cristalinos. O ar está mais puro em todo
mundo e as estrelas estão mais visíveis.
Tudo em 15 dias.
Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros
exacerbam seu egoísmo, deixando evidente quem serão os futuros
moradores da Terra regenerada.
E, que ironia, esse vírus abençoado parece não atacar animais.

O seu alvo é a raça humana.
Abençoado sim, pois nos foi ensinado que a dor é grande
professora.
E quantas lições podem ser aprendidas com essa situação.
Sabemos que para o espírito na matéria é difícil ver as coisas
com os olhos da alma.
Mas creiam! O que acontece nesse momento é uma oportunidade
única que outros Orbes não tiveram.
A guerra nuclear era o carma da raça humana. A auto destruição
o seu destino.
Mas esse planeta tão amado por Jesus, recebeu a chance
maravilhosa de ter um chamado diferente.
Em vez de se autodestruírem para aprenderem a fraternidade, se
afastarão, para aprenderem na dor da solidão a importância do
coletivo.
Sentirão na falta de contato humano, a importância de um
abraço.
Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecerem
seus corações.
Dor, lágrima e sofrimento ainda serão sentido nos próximos
meses.
Mas feliz daquele que entende esse momento sublime.
No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento
com atenção e um amor infinito.
É finalmente chegada a hora.
A Terra amada não será mais a mesma.
Se pudessem ver o que vemos, veriam o espetáculo que está

sendo a mudança vibratória do planeta.
Que força tem a oração!
Que força tem o pensamento!
Tudo em 15 dias.
O que não será possível quando esta vibração for perene?
E como é infinito o amor do Cristo!!!
Ele está em cada coração. Em cada oração. Em cada pensamento.
Como um pai que não abandona um filho.
Que Ser extraordinário, que um simples raio de seu olhar
magnânimo seria capaz de ofuscar o próprio sol.
E esse Ser gigantesco olha para a Terra com piedade e amor.
Então, que motivo existe para ter medo?
O momento é de esperança!
O momento é de mudança!
Mudança para uma nova Era.
E também é chegada a hora de espalhar esperança.
Aqueles que têm consciência do atual momento, têm a enorme
missão de levar esperança aos corações sofredores.
Quando todos estiverem com medo da morte, sejam a luz que
mostra a vida eterna.
Lembrem-se dos primeiros cristãos.
Que aguardando o martírio, cantavam e louvavam o Senhor.
E enquanto os tiramos de Roma os transformavam em tochas
humanas, Jesus os transformava em tochas do espírito, que

iluminavam as trevas do medo e da ignorância.
O momento atual é de igual grandeza.
Sejam semeadores da esperança.
Bem aventurados os que entenderem e aproveitarem esse momento,
pois quando tudo passar, serão bem vindos a um planeta
regenerado”.

Nascimento de Chico Xavier
Fatos e Personalidades: 110 anos de Nascimento de Chico Xavier
Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, no dia 2 de
abril de 1910. Conhecido por Chico Xavier, desenvolveu
diversos trabalhos de filantropia e foi um dos maiores médiuns
brasileiros.
Saiba mais clicando aqui.

