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CLOTILDE
- Somos os servos do Senhor. Sempre vigilantes, atentos ao trabalho, trabalho este incessante, pois a vida continua.
A natureza não para e nós também não, quer seja encarnado ou desencarnado. O aprendizado prossegue, quanto eu
puder aprender desde que aqui cheguei. Tenho nova visão do mundo e soube respeitar as ideias alheias, analisar melhor as opiniões. Agradecendo sempre a Deus por ter encontrado caminhos diferentes, e sei que tudo isso refletiu em
vocês também, por que afinal caminhamos juntos. E tudo foi válido, as lições foram para todos. Tivemos altos e
baixos, mas soubemos equilibrar. Vivemos momentos tristes e alegres, trabalhamos muito, foi tudo prazeroso. Poder
ver as diferenças, isto nos faz bem.

MARIA CÉLIA
- Há que persistir na luta! Todos estamos aqui para aprender. Porque queremos facilidades? Hoje, tropeçamos nas
pedras, para amanhã caminharmos firmemente. Há que lutarmos com as dificuldades para conseguirmos chegar ao
objetivo. Nada de pressa, se não quiser cair. Não faltam proteção e assistência para os que são determinados. Vamos
trabalhar juntos? O ponto de partida é agora. Unamo-nos para nos fortalecermos. Sempre é tempo de recomeçar!
Um amigo.

ROGÉRIO
- Cuidado quando falares. Pode ajudar tanto quanto ferir alguém. As escolhas das palavras também é importante.
Saber se o que vai dizer é interessante para quem vai ouvir. Se for maledicências, lembre-se que és o primeiro a se
contaminar com elas. Portanto, cultive seus pensamentos para que quando falares saia apenas a boa palavra.
- O culto ao lar, é a primeira coisa a se fazer. É lá a verdadeira oficina onde se constrói o amor verdadeiro. É lá onde
nos conhecem como realmente somos. Reúnem-se as pessoas amadas e também as que precisam estar juntas, para
refazerem a harmonia perdida. Portanto, o lar é sagrado e precisa de atenção. Depois de buscarmos a harmonia dentro do lar, se possível caminhar com mais atenção, prestando a palavra amiga aos que não são de convívio próximo.
Perturbações e desequilíbrios pertencem aos que se desviam dos cuidados básicos. Uma boa oração antes de começar o dia, deixando que o pensamento se prepare para os embates que possam surgir, e aceitá-los como a lição de
paciência e perseverança.

VIVIANE
- Que hoje seja mais um dia de paz, que muitos trabalhos se façam, que empenhemo-nos em nossa tarefa. Nem sempre é fácil conseguir o equilíbrio necessário, muito esforço é preciso colocar para que o trabalho seja realizado. O
começo nem sempre é do jeito que pensamos que fosse, os caminhos parecem estreitos e difícil para se caminhar,
mas preciso e necessário se faz a travessia deste. Esta oportunidade temos de poder contar com pessoas amigas. Estudos temos à nossa disposição. O que nos falta então? Coragem, fé, boa vontade de se fazer, de correr atrás do que
se busca, pois nada o é por acaso e nada se constrói sozinho. A oportunidade é para todos, basta que saibamos aproveitá-las. Portanto, boa sorte!
- Há tanto tempo esperei por esta oportunidade! Agora reconheço, nós temos o que merecemos, colhemos o fruto do
que plantamos. Em outros tempos eu não tinha o conhecimento que agora tenho, como sofri, como errei, me iludi,
me enganei. O difícil de tudo isso é reconhecer o erro, por que assim temos que buscar soluções para o conserto de
tantas coisas que destruímos, fazer os ajustes do que nós mesmos bagunçamos. O remorso vem, a culpa chega, aí
não há escapatória, os pensamentos se tumultuam e você tem a vontade de sumir, desaparecer, pois a cobrança é
imensa, a dívida é grande e você não sabe nem por onde começar. Muitos tropeços tive, muito medo senti, mas há
conforto quando a esperança surge. Orai e vigiai sempre, é o caminho para não se perder no caminho da ilusão. Cuidado com o que se pensa.
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CLOTILDE
- Seguir o marco de nossas vidas fazendo uma base segura para ter êxito nos objetivos. Quantas vezes precisamos
renovar tudo que foi construído. Quanto tempo gastamos, mas é preciso por que as mudanças são feitas gradativamente. Não se preocupe se algo sair errado, tudo tem jeito. Quantas vezes temos que refazer o que já está pronto,
pois é assim que se aprende. Nossos limites são sem fim, temos uma vida inteira pela frente, não podemos parar no
tempo, isto traz prejuízo e esquecimento. Tenhamos coragem e vamos em frente!

ROGÉRIO
- O mais importante é manterem-se firmes no propósito de se educarem. O controle dos pensamentos e da vontade é
tarefa árdua de aprendizado e é o primeiro passo a ser dado. Depois o estudo e, por último, o exercício. Como o fruto que só é colhido quando se está maduro.
- O diálogo com si próprio, como anda? Qual a qualidade dos pensamentos emitidos? Onde o coração está? Conhecendo-se melhor fica mais fácil distinguir de onde vêm pensamentos e emoções.

MARIUZA
(VISÃO)
- Um irmão com um rádio que tinha no fundo uma música, e um homem que falava. Ele diz que gosta de ouvir o rádio, não me ouve.
- Outro que escreve sem parar, em letras grandes: Como devo me portar no momento da vibração?
- Uma senhora de branco, com saia bem ampla, com uma criança no colo.
(p/ Éc)
- Sabe quando vou deixá-la em paz? Nunca! Penso em tudo que me fez e não paro de sofrer, mas ela não terá paz,
irá sempre sentir a pressão que a faz ser fraca e violenta ao mesmo tempo. Deixo-a confusa e não consegue um raciocínio perfeito. Interfiro nos seus pensamentos e a deixo perdida. Não sabe se ama ou odeia, se deve sorrir ou chorar. Agora que pensa que sabe algumas coisas, acha que vai melhorar, mas não vou deixar. Vai sofrer muito para
aprender. Não quero mais falar nada!

VIVIANE
- Saibamos respeitar os limites de cada um, pois por muitas vezes queremos impor aos outros o que para nós é bom,
ou assim o achamos que é. Nem tudo que cabe a ti pode servir a outro. Cada um tem em si a necessidade do aprendizado, deixem que cada um encontre seu caminho, é o mais correto a se fazer. Lembrem-se; isto é respeitar o livrearbítrio!
- Irmão preciso sair, me mostre o caminho, pois não consigo ver. Há muito que vago por aqui e não suporto mais estar neste lugar. Tudo é tão obscuro, feio. Não sei como sair, busco encontrar a saída. Peço por favor; me ajude!
- Não esqueçamo-nos de fazer a nossa parte. Existem muitos que necessitam da ajuda. O treinamento da bondade
deve vir do interior de cada um. É hora de deixar o orgulho e egoísmo de lado e traçar um rumo à felicidade. Há
muitos que buscam ajuda e um deles pode estar ao seu lado, basta abrir os olhos do coração para ver. Sejamos realmente irmão, façamos desta palavra o bálsamo que curará feridas e apaziguará corações. Fiquem com Deus.
- Quero falar, mas ninguém me escuta, porque eles têm direito e eu não? São eles melhores do que eu? Também tenho necessidade de desabafar o coração. Sou sofredor, sei que errei, sou humano como todos os outros, filho de
Deus, assim o dizem. O que querem de mim. Cometi erros, bem o sei, não há conserto, minhas chances se foram.
Ninguém mais se lembra de mim, estou esquecido, amargurado em minha dor. Por isso necessito desabafar. Obrigado.

DURVALINO
- Estive durante muito tempo em ‘outros planos’. Surpreende ao lembrar que, no corpo físico, foram apenas alguns
minutos.

(VISÃO)
- Mais uma vez fomos lembrados de nosso dever para com os outros e a oportunidade de fazer o ‘nosso’ trabalho
não tardou. Abeiramos um vulcão. Era um lugar fumarento. Estávamos em 16 pessoas. Corríamos atarefados puxando irmãos e colocando os piores em uma carroça. Parecia que ela era puxada por cavalos ou burros quando estávamos empurrando-a, mas quando a puxávamos não havia tais animais. Mz conclamava que eu trabalhasse e não
esmorecesse, e o mesmo eu fazia com os irmãos socorridos. Desanimava ao pensar que não havia saída, porém alguém ou algo me falava do Pai. Afinal saímos daquele lugar, paramos em local um pouco mais limpo, e em círculo
fizemos nosso agradecimento ao Pai. Um cone de luz desceu até nós e aqueles irmãos foram sendo levados para o
alto através daquelas luzes. Retornei para cá. Havia uma festa, uma alegria enorme de índios que dançavam ao nosso
redor.
- Ad cuidando de Nd ‘muito fraca’, colocando nela um dispositivo, parecia uma máscara de oxigênio, feito de uma
planta, de um verde muito bonito e bem aveludado. Todos nós respiramos um pouco por essa máscara.
- Ws e Cl eram separados por uma entidade cinza, entristecida, mas não raivosa. Disseram para os dois: ‘Depende de
vocês.’ Não sei a que se referiam.
- Mt, dela se aproximava uma ‘freira?’.
- Mc, perto uma visão que penso ser o seu ‘perispírito’.
- Lz e Mt, uma corrente de pretos velhos, não consegui definir se era uma para cada uma ou para as duas em uma
corrente só.
- Gd veio até a sala, brincou comigo e abraçou-me. Não me lembro de suas palavras.
- Irmãos BB e João vieram no fim. Parece que disseram que eu participaria mais, contudo não sei como.
- Estávamos, Vt e eu, juntos em reunião, assembleia, Inca? Maia?
- Irmão de olhos ‘puxados’, cabelo em cunha na testa, perguntou quem eu era. Ficou junto a Vv. Era asiático?

13/03/2012
(ARNALDO; NILDA; CLOTILDE; LUZIA; MÁRCIO; MARTA; MARGARETE; MARIA CÉLIA; VIVIANE;
ROGÉRIO; MELK; MARIUZA E TÁRIK (visita))

MARIUZA
- (p/ Tárik) O rapaz tem um Mentor, que se coloca à sua direita e diz: Que é preciso ter cautela, não se esquecer dos
fundamentos da Doutrina. Para segui-los é preciso que obtenha conhecimentos, para poder saber cuidar de todos os
assuntos que envolvem o próximo, pois o equilíbrio e a constância são imprescindíveis e necessários. No mais, sua
boa vontade já ajuda bastante, mas não é só com ela que irá prepará-lo para os trabalhos futuros.
- Como deixar o egoísmo? Esta pergunta nos é feita a cada segundo, através dos sensores auditivos colocados nas
camadas terrenas, e dizemos assim, intuitivamente, a todos que nos ouvem, captando nossas vibrações: É só se voltar para dentro de si mesmo e lembrar que nascemos simples e ignorantes. Esta singeleza que o Pai proporciona é
para que todos busquem o conhecimento e reconheçam que é preciso crescer em busca do seu Eu interior. Este equilíbrio que nos leva a atravessar os abismos umbralinos e favorecer novos horizontes, mais equilibrados, que farão
em cada um mediante suas condições vibratórias. Destaca-se entre os meritórios conhecimentos que recolherão através das idas e vindas, sem muitos comprometimentos, pois suas condições serão favoráveis e tudo correrá bem.
Sempre se lembrem da humildade do Cristo que, sempre ao nosso lado, nos favorece com Sua luz. Este amigo de
sempre!
Joel

ROGÉRIO
- Sintamo-nos unidos de coração. A emoção que faz bem e refrigera a alma, é a do amor fraternal, da união de pessoas pelo mesmo ideal cristão. A força geradora vem do pai de amor infinito, que nos reúne nesses momentos, e
lembra-nos que é possível ser feliz, mas de uma felicidade duradoura, que nutre a alma dos desesperados e caídos, e
nos faz lembrar que todos somos necessitados em algum período da existência. Quantos infelizes se debatem no
ódio, outros tantos no desespero. A infelicidade do humano é causada por ele mesmo, não tem a quem culpar senão
a si próprio. São consequências inevitáveis, mas que trazem o aprendizado e a necessidade da mudança. Os que despertam e passam a lutar pelo próprio aperfeiçoamento sentem-se melhores apenas em mudar para o bem. E, ponto a
ponto, vão somando e tornando-se livres do desespero em que se encontravam.

MARIA CÉLIA
- Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Diante dos dias difíceis que vive a humanidade, apliquem o que ensinou
Jesus. Ao invés de ansiedade; tranquilidade. Ao invés de medo; confiança. Na seara do mestre há muito trabalho a
ser feito. Não é hora de desistir e sim de perseverar.

CLOTILDE
- Que o Senhor vos abençoe e traga muita paz. Todo esforço é válido quando se trata da vida. Vivemos, estamos
sempre lutando por ela, mesmo depois de deixar este corpo terrestre. É aí que mais precisamos uns dos outros. Formamos, assim, uma corrente forte, nos fortalecendo também. Graças ao Mestre Jesus que muito ajuda com Seu ensinamento de amor, bondade e esperança. Obrigado a todos vocês presentes aqui nesta noite. “Repousa nas águas
calmas. Abre o coração ao próximo para sentires a alegria morando junto de você. Não fujas à luta, enfrente-a com
todo amor. E verás que tudo passa”.

VIVIANE
- Orientem-se através dos estudos. Não percam esta oportunidade de aprender. Reconhecer o erro muitas vezes é difícil, mais difícil é seguir com ele ao invés de corrigi-lo. Tenhamos conosco esta bela oportunidade de fazer-se a reforma íntima. Aprendendo, buscando conhecimento é que se caminha para frente. Sabemos que muitos obstáculos
temos em nosso caminho. Não desanimem, continuem suas jornadas com força, garra e muita determinação. Tenham certeza , seus esforços não serão em vão, pois a caminhada é longa, tanto que melhor é começar o caminho
agora. Não deixem passar esta oportunidade, pois os verdadeiros valores não se perdem, eles apenas florescem pelo
caminho. Acreditem, o esforço é válido!
(vhn: A flor expressa a ‘qualidade’ da planta e, a planta prossegue florindo!)
- Por muito tempo vaguei, andei perdido no meu caminhar, não enxergava nada além da escuridão. Estava revoltado,
desgostoso desta vida, sentia-me injustiçado. Em minha existência não fiz nada que prejudicasse aos outros, vivi
minha vida terrena como pude, me esforcei para conquistar meus bens materiais e não aceitei quando, desencarnando, me vi só, andando por lugares escuros, sombrios, onde todos riam de mim. Não entendia o que estava acontecendo. Por tempos achei que sonhava, estava tendo um pesadelo, só podia ser isso, que outra explicação teria? Tentava acordar, mas não conseguia, buscava explicações, mas muitas vezes tinha medo de perguntar. Quando coragem
conseguia, ouvia coisas as quais não queria ouvir. Tristeza! Passei por muito tempo a vagar, sujo, imunda e sem saber o que fazer. Minha salvação tive quando me lembrei dos meus tempos de moça, quando mamãe me levava para
a missa, fazia rezar, cantar as cantigas que lá tinha. Então comecei a fazer o mesmo, cantava, cantava e relembrava a
infância que tive, e refletindo da minha vida, vi que eu não tivera feito nada para atrapalhar a ninguém, mas também
não tivera feito nada para ajudar. Minhas visões de progresso só refletiam em acumular bens materiais, e assim o fiz.
Entendido o meu caso, pude assim compreender por que estava ali. Meu socorro veio quase que de imediato, um
bondoso e caridoso amigo convidou-me a um lugar melhor, onde me dediquei a estudar e aprender. Hoje me encontro melhor e agradeço ao pai pela oportunidade que tive. O aprendizado sempre vem na hora oportuna. Confiem.
Obrigado.
- Vamos relembrar o passado. Neste atual buscamos em nossa memória viva o quanto fizemos e o muito que ainda
temos para fazer. Espíritas, não deixem o tempo passar, quando não prestado atenção, este passa rápido. Encarnações se perdem sem proveito de aprendizado. Lembrem-se, cada minuto de vocês é precioso, não desperdicem a
oportunidade de aprender, pois só através dele é que podem melhorar, refletir e entender o que nos é certo ou errado.
O melhor sempre deve vir acompanhado de benefícios a todos. Não sejam orgulhosos de pensar apenas em enriquecer pela matéria. Lembrem-se; o rico é aquele que com o aprendizado enobrece o Espírito.
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MARIA CÉLIA
- Não vacilar na fé, é a orientação desse momento. Por mais que ouçamos as vozes dos que estimulam a inquietação,
não nos esqueçamos de que Deus espera de nós o comportamento daqueles que já iniciaram uma nova jornada. Não
mais os erros de outrora. Tens agora a grande oportunidade de desatar as amarras que te prendem ao passado. O conhecimento nos abre as portas para novas jornadas, mas cobra de nós novos comportamentos. Por isso, um grande
esforço de nossa parte se faz necessário. Deixar de lado o comodismo, creio, vem em primeiro lugar.

ROGÉRIO
- Asfixiando-nos com os costumes enraizados, repetimos as mesmas situações de desengano. Quebrar o círculo,
muitas vezes vicioso, requer tempo e força de vontade. Buscar novos propósitos de servir e ter habilidades para enxergar o ponto de partida, recomeçando uma nova etapa evolutiva.

- Considerando cada Espírito como um mundo à parte, somos ricos em experiência e motivações, sendo diferentes,
mas ao mesmo tempo, criados pelo mesmo Pai. Os ciclos se fecham e chegam ao fim as experiências. Cada um terá
o seu livre-arbítrio para ver onde acertou ou poderia melhorar. Sendo a função vital do Espírito evoluir, ele busca
em si suas possibilidades e defeitos a corrigir.
- A liberdade na prática é não se prender mais aos antigos valores adquiridos e que hoje já não servem mais. Em algum momento foram úteis, mas agora são pesos desnecessários. O pensamento é força criadora, é leve na maneira
como mostramos nossos sentimentos. Mas também se prende às paixões e necessidades há tanto tempo satisfeitas e
que tornam o pensamento lento e sem criatividade.

VIVIANE
- (Sensação ao fluidificar Mt) Ela estava muito tensa, a impressão que deu é de alguém que se fechou em um círculo, no qual estava amedrontada, paralisada. Conforme fluidificava é como se aquele círculo fosse sumindo e, ao final, me senti um pouco ‘dolorida’, o corpo ficou dolorido como se a energia ‘reativa’ fosse emitida contra mim, mas
durou pouco tempo. Não sabia quando parar, pensei que já estava na hora, foi quando o meu braço foi tocado e tive
a certeza; é hora de parar!
- Não vamos chorar mais hoje. Temos que ser fortes para seguir a nossa jornada. Lembrando que o sol nasce para
todos, não existem aqueles privilegiados, todos somos irmãos e temos os mesmos direitos. Temos tudo o que necessitamos para fazer a caminhada, esta pode ser fácil ou difícil, quem decide somos nós, tornando-as fáceis; quando
seguimos pelas leis de Deus, e difíceis quando, na maioria das vezes teimosos, preferimos burlá-las. Procuramos assim fazer a nossa caminhada rumo ao progresso, uns mais atentos, outros nem tanto, mas o amor do Pai é para todos.
Ninguém está pobre Dele. Podem não acreditar, podem ignorar, mas Ele olha por todos e, como um bom Pai, quer a
felicidade à todos. O que nos falta? Apenas vontade ao aprendizado, procurando por ele, seguir os exemplos do nosso Mestre Jesus. Irmãos não desanimem, a estrada é longa bem o sei, mas ela é para todos. Sem caminhar não se
chega a lugar algum. Graças!
- Fiquei acordado por muito, muito tempo. Já não sei mais o quanto, acho que perdi a noção do tempo. Ando por lugares diferentes, estes não sei ao certo como descrevê-los. Entro e saio de lugares onde ninguém percebe a minha
presença, me sinto ignorado por todos. Vejo multidões de pessoas caminhando em várias direções, uns correndo, outras andando. Tento me situar, mas não consigo, abro e fecho portas sem cessar. Aonde vão todos? Por que não me
notam? É difícil compreender, o que faço? Para onde vou? Quem pode me dizer? Não sei...

CLOTILDE
- A humanidade sem tempo de esperar, uma era agitada, com pressa de vencer, não dando importância aos verdadeiros valores. Sem saber para onde correr, estão se perdendo. Já não sabem o que querem, nem onde buscar, sempre
apressados e nem mesmo sabem por quê. Sem paciência e aflitos, não entendem o que se passa e nem como fazer.
Pobres criaturas, não conseguem ver o que é tão claro e não conseguem entender. Acham tão difícil a vida e não
querem se perder. O que fazer? Comecem eliminando o orgulho, depois podem a ganância, retirem as ervas daninhas que são os vícios que os fazem sofrer. As paixões ainda perdurarão e mesmo assim alguma coisa terá sido vencida!

MARIUZA
- (Mt) Insegurança. Medo e se trava, por isso tem o desligamento e vem a falta de oxigênio que favorece o ‘resfriamento’ do corpo, com a queda do equilíbrio cai o corpo para o lado, é preciso estudar e continuar os ensaios, mas
falta confiança. É preciso descobrir o desconhecido. Tem sensibilidade, mas falta confiança no plano espiritual. Só
depende dela, pois estamos auxiliando. Tenha fé. Vai demorar para que se firme, se tiver boa vontade sentirá efeitos
benéficos para ela e seus familiares.
- (Mc) É preciso persistir nos exercícios. Cuidado com a fascinação!
- (Ws e Cl) precisa de cuidados. Tratamento fluídico. Aproveite no mesmo trabalho em que estão à disposição, não é
preciso que se afastem Estamos cuidando.
- (Lz) Presenças de ‘familiares’: Avó, mãe (mulatas), ascendentes ‘portugueses’ (brancos).
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CLOTILDE
- A paz que perdura sobre nós espalhe-se também às criaturas que tanto buscam através do entendimento e do
aprendizado, sabendo fazer a escolha certa a fim de cumprir com seus deveres, cumprir com os compromissos assumidos, os quais, mesmo sem saber, ou seja, sem lembrar, precisamos fazê-los com responsabilidade, procurar superar as dificuldades para ter êxito. Avante irmãos, não parem no meio do caminho, o mundo nos aguarda cheio de
esperança. É hora de praticar tudo aquilo que aprendemos!

MARIA CÉLIA
- Aqueles que nada possuem e vivem na escassez, esperam pelo trabalho de vocês. É meritório o estudo, porém é
igualmente meritório o trabalho em favor do semelhante. Que fazes nas tuas horas vagas? Não busques sem resultado, sabes onde podes agir e ajudar. O momento pede a colaboração de todos. Unindo as forças, chegaremos ao ideal
almejado. Não devemos ser cristãos sem obras. Louvável é o esforço de todos pela aquisição do conhecimento, porém só isso não basta. Vamos pensar no assunto? Hoje é o momento, não mais esperar de braços cruzados.

ROGÉRIO
- Buscamos a paz e alegria para vivermos com tranquilidade nessa vida. Sabemos que os problemas e dificuldades
do caminho são inevitáveis, pois até o mais perfeito sofreu na cruz. Mas quantos de nós somos os criadores dos problemas? Tanto sofremos como fazemos sofrer. Então, com humildade e observação dos próprios atos, destacaremos
muitos dos problemas sofridos, causados pela nossa própria imprudência. São muitos os obstáculos para enxergarmos a própria realidade. O orgulho e o egoísmo; os principais entraves. Preferimos jogar no outro as causas do nosso sofrimento e desacertos. Portanto, a verdadeira luta é contra nós mesmos que devemos travar. Lutar para diminuir
nossos defeitos e, assim, cada vez mais seguros e conscientes, poder e fazer com que os nossos sofrimentos diminuam.
- A paz é opção de cada um. Muitos preferem a guerra, mas por achar que ela é que lhe trará a paz. O desenvolvimento da humanidade se faz lento, mas se faz. Precisa-se, às vezes, chocar o mundo com tragédias para que o processo de escolha e opção seja mais abrangente. Então, o sofrimento tem também sua utilidade. Nada acontece sem
que tenha seu significado e valor.

VIVIANE
- Não sei por onde começo! Não sei se rio ou se choro! A emoção é grande, só o fato de poder estar aqui já me alegra, me consola. Por vezes achei que estava sozinho, abandonado, mas isso foi mera ilusão. Creio em Deus, nosso
Pai, e por essa razão fui muito bem amparado. A vida não acaba com o fechar dos olhos na matéria, isto é apenas
uma etapa que se encerra, retornamos à Terra por muitas e muitas vezes. As nossas encarnações são constantes, os
acertos a se fazerem são muitos e, por isso, requerem tempo. Não tenham pressa para fazer o trajeto, a caminhada é
longa bem o sei, o trabalho é edificante e a recompensa é o desencargo da consciência, a leveza que se sente depois
de um trabalho bem feito, de uma trajetória já cumprida. Às vezes temos preguiça de caminhar, nos perdemos no
caminho por meras ilusões e estacionamos sem pensar. Mas, quando colocamos a razão em primeiro lugar, é que
encontramos o caminho correto a se percorrer. Portanto irmãos, não tenham pressa, mas também não deixem a preguiça tomar conta de seu caminhar. Caminhe com amor, tenha esperança e seus caminhos se abrirão como uma flor
desabrocha. O seu momento chegará e você dirá: Como é sublime a criação divina! Fiquem em paz.
- Às vezes fico a pensar; para que serve tudo isso, anos de estudos sem nada a utilizar. Muitos querem ganhar status,
subir na vida, mas que vida é essa, a qual muito se tem e nada se faz? É difícil acreditar numa melhora, se por vezes
vejo as pessoas a se iludirem, umas se camuflam, escondem seu ‘eu’ para enganar; a quem? A si mesma, já que nada
fica impune! A Terra não é bonita, as pessoas transitam umas entre as outras sem se perceberem, não sabem se estão
tristes ou felizes, não se importam! Vejo tudo daqui e não gosto, passei tempos perdida e não sei para onde vou. Não
consigo acreditar, tudo é estranho e diferente. Como posso acreditar se nada sei disso. Aqui é difícil! Muito difícil!

MARIUZA
- (Aviso) Compreenda que você é dono do seu tempo e espaço. Tudo a seu tempo e pode mudar. Procure compreender e a ser compreendido, fazendo o melhor que puder para o seu bem. Hora boa para evoluir.
- (Visão) Espírito, de calça branca, enrolado, de um lado descalço, passificava ao lado esquerdo meu. ‘Wilson me
olhou e sorriu’.
- (Aviso) A fluidificação chega a alguns lugares, como o sopro do vento forte, e vai congelando tudo.

- (Visão) Jovem com calção até os joelhos, tecido de algodão cru, camisa surrada, caminhava na areia branca, sorridente, feliz! ‘é você, passou por trás de mim’.
- (Visão) Senti a presença do Chico Xavier, ele disse que é preciso divulgar a Doutrina e esta continua sendo o seu
trabalho maior.

DURVALINO
- (Visão) Vi grande ‘forte’ exteriorização de ‘ectoplasma’ saindo da Clotilde. Nessa névoa, que ia em direção à escada, onde mais uma pessoa também produzia ‘ectoplasma’ – não sei se posso chamar essa névoa de ectoplasma, era
uma fumaça cinza, grossa e úmida. Não sei quem era a outra pessoa, mas poderia ser o Wilson ou o Melk -. A
Clotilde apareceu em seu perispírito – conseguia ver seu corpo e o outro corpo -, e ele ‘perispírito’ dirigiu-se a uma
menina, de uns 8 ou 9 anos, magrinha, morena escura, cabelo crespo, que sorrindo veio até ela e se abraçaram. Conversaram como uma dando notícias à outra. Logo depois apareceu, como dois bambus, na mesa, paralelos, separados
pela largura da mesa e do comprimento dela. Devíamos, embora não saiba quem estava do outro lado, segurar nas
pontas dos bambus; os quais se transformaram em cabos, e erguendo por aqueles cabos, suportar uma arca – parecia
uma -. Fomos transportados para um deserto. Não havia mulheres, só homens. Sentávamos na areia – grossa -, em
volta de fogueiras – parecia haver mais do que uma – e nos envolvíamos com uma manta de lã, escura – estava frio
– e púnhamos-nos a meditar. Eu estava em grande confusão sobre o significado da vida e sobre o que estava fazendo
lá. Desse lugar fomos para uma cidade – se é que posso chamar assim -, era suja a rua que caminhava, mas não era
fedida. O ar era cheiroso. Meus companheiros se transformaram e eu também. Passei a me ver como um árabe sujo e
andrajoso, junto a um bando de pessoas. Andando chegamos a um lugar que parecia ser uma praça. De um lado havia um muro, feito sem capricho e, no centro, uma elevação arenosa, cercada por pedras em formato sextavado.
Nesse lado sextavado a areia estava com alguns lugares escuros. Sabíamos que era sangue. Alguém fora apedrejado
até a morte naquele local. Fiquei profundamente triste, de uma tristeza imensa, pesada, doída, embora não soubesse
se eu fora um dos apedrejadores. Chorei muito e olhei para o céu. Vi-me, com todos meus companheiros, banhado
por uma luz que vinha de muito alto – sentia estar fora da carne, já vivendo no plano espiritual - e um senhor, cabeça
branca, de uma bondade imensa que dava para sentir como se em ondas, nos apoiava, falava e nos fortalecia. Então
me vi aqui outra vez. Mas não em meu corpo. Meus pensamentos, mais uma vez, se voltaram para o alto e vi quanto
eu já errei e quanto fui abençoado. Dois irmãos, um do lado direito e outro do esquerdo, seguravam em meus ombros, dando-me forças e luz. Parecia ser BB e irmão João, embora pudesse ver também o irmão Reynaldo. Fiquei
um pouco temeroso em chamá-lo de irmão – achei que seria um pouco de falta de cerimônia em tomar essa liberdade -, mas ele disse que eu poderia fazê-lo. Pareceu-me que todos que estavam no plano espiritual, junto àquele irmão
que nos amparava, éramos todos nós em nossa jornada até aqui, hoje. Carregamos nossos erros, depois que pudemos
meditar neles. Sempre tivemos apoio, carinho e amor. Foi o que senti. Não nos faltou forças para a reparação, algumas vezes faltou a vontade, mas nunca a força!

03/04/2012
(CLOTILDE; LUZIA; MÁRCIO; MARIA CÉLIA; MARIUZA; GERALDO; CLÁUDIA; ARNALDO; NILDA)

CLOTILDE
- Refletimos nas lições de vida, tiramos o que foi bom e colocamos em prática. A vida; o melhor bem a nós foi dado,
nosso dever é transformá-la em algo produtivo. O trabalho edificante é divino. A solidariedade está em nós desde
tempos remotos, tudo já sabemos, só falta buscar, mas fazê-lo com o coração, e o resultado vem depois quando estiver pronto ao entendimento. Queridos irmãos não desistam, sigam o curso do bem com a mente aberta e o dever
cumprido. Agradeça sempre e procure observar as coisas boas segundo a razão. Não há injustiça neste mundo; apenas erros.
- Sou feliz por que amo a vida e sei que ela continua!

MARIA CÉLIA
- Quero dormir! Porque não me deixam dormir? Porque precisava vir aqui? Eu estava tão bem lá naquele lugar. As
pessoas entrando e saindo e eu lá, sem que me percebessem a presença. Porque querem que eu saia de lá? Gosto de
agitar, promover conflitos, enfim, por fim a serenidade que paira no ambiente. Porque tenho de sair do meu conforto? Sinto os pensamentos em desalinho. Disseram-me que me trazendo aqui eu seria esclarecido. Percebo que oram
em meu favor. Será que vai melhorar? Até agora só estive perdendo tempo. Vou aceitar o que estão me orientando.
Se é para o meu bem, que assim seja. Vou embora. Quem sabe, um dia voltarei.

MARIUZA

- Estamos juntos mais uma vez, aproveite a oportunidade querida neta e irmã espiritual. Estejamos irmanados nos
pensamentos e fervorosos em fazer o bem. Estou sempre ao seu lado. Não se deixe desviar do caminho, afinal foi difícil a jornada. Agora vamos em frente. Abrase seu coração, enche de luz os seus pensamentos. Avante, vamos trabalhar. Deus lhes conduza no bom caminho. (Esteja tranquila. Irmãos – familiares – ao seu lado, em estado de felicidade, todos vibrando em seu ombro, se sinta leve!)

LUZIA
- No começo é difícil, é assim mesmo, mas tudo vai dar certo! Tenha fé e se tranquilize. Têm pessoas amigas no
comando. Por enquanto é só.
- Jesus, porque tudo isso acontece. Eu não tenho controle sobre mim. Peço ajuda, mas ninguém me ouve, ouço risadas, me sinto perdido. Eu gostaria que alguém me ouvisse. Perdoem-me, mas preciso de ajuda, tem que ser logo por
que a impressão que tenho é que estou enlouquecendo. Tenho sono.
- Boa noite. Não sei o que vim fazer aqui. Nada tenho a dizer.
- É com muita satisfação que venho até aqui. Vocês sempre me recebem muito bem, e eu me sinto feliz. Mas eu sei
que vai chegar uma hora, um dia – já me falaram – em que eu não vou poder vir mais. Tudo bem. Há tempo para tudo – me disseram – e o meu está chegando. Pedem para que eu agradeça.

10/04/2012
(CLOTILDE; LUZIA; MARIA CÉLIA; ROGÉRIO; WILSON; CLÁUDIA; ARNALDO; NILDA; DURVALINO)

CLOTILDE
- Com todo carinho venho aqui hoje para dizer da alegria que envolve este ambiente. Muitos trabalhadores ansiosos
por algo a fazer e toda dedicação dispensada. Há alimentos para todos e sempre saudáveis, proporcionando o refazimento das necessidades de todos. Se imaginassem o bem que fazem ficariam mais firmes em suas convicções.
Vamos lembrar um pouco do Mestre e seus discípulos, muitas lições, havia discussões, desentendimentos, discordâncias entre si, mas nenhum abandonou seu dever, prosseguiram com ou sem dúvida, porque sabiam qual era a
obrigação do ser humano. Agora vamos esquecer as dores, aflições e ficar firmes porque sabemos que estamos no
caminho certo.

MARIA CÉLIA
- Vim até aqui para dizer que eu amo todos vocês. A comunhão dos pensamentos em favor daqueles que necessitam
tem um valor que vocês nem imaginam. Sempre que recebo as vibrações partidas dessa reunião é como se um bálsamo invadisse meu coração. Há aqueles que duvidam, porém não estão ainda preparados para a tarefa. Persistir na
tarefa do bem não é tarefa fácil para muitos. Há, porém, que haver perseverança. Porque dedicar tanto tempo a tarefas que nada nos acrescentam? Porque a prática do bem é tão difícil, demora tanto para despontar nos corações?
Bendita doutrina que tem tanto a ensinar! Vamos, portanto, aprender? E praticar?

ROGÉRIO
- Temos ao nosso lado as pessoas que elegemos para o nosso convívio. Atentos devemos estar para entender o real
motivo dessa aproximação e convívio. Se é de alegria ou desconforto. Se é de alegria examinemos o que traz de
progresso. Se é de tristeza, a necessidade de perdoar. O caminho evolutivo é feito individualmente com a necessidade de conviver e melhorar. Porém, a escolha de quem fica deve ser a escolha de querer o progresso e não a falta de
atraso, e perca de valiosa oportunidade.
- Avaliando nossa casa mental, os pensamentos nos mostram onde estamos espiritualmente. Fazendo uma limpeza,
excluindo aqueles que já não nos fazem bem, abrindo espaço para as boas intenções, tirando também os que fazem
mal ao coração. Arejando a mente e despoluindo o sentimento, é exercício de paz.
- Quem escuta o chamado do aprendizado, se esforça em ter tempo para o estudo. Esforcemo-nos mais em apreender, o campo é vasto de oportunidades infinitas. Não nos prendamos mais em coisas inúteis à mente e ao coração.
Busquemos o que é verdadeiro e faz bem. Os maus andam juntos, os que querem o bem também se unem e formam
grande corrente.

- Quisera poder colocar, na mente de cada um, o que é certo ou errado. Grande erro meu. Pois nem tudo era certo ou
errado. Influências são assim. Alguns ouvem, outros se esquecem, alguns refletem, mas a verdade é uma só. Portanto, quem a vê guarda para si e a revela pelo exemplo.

LUZIA
- Tenha calma, não queira fazer coisas para as quais não está preparada. Para tudo tem o seu momento certo. Disciplina é tudo. A ordem é aguardar.
- Dormi, não sei por quanto tempo. Agora acordo e sinto que nada mudou, e me pedem para ter calma e fé, mas não
entendo; fé no quê? Perguntam se acredito em Deus, e eu me pergunto: Será que eu acredito? Dizem: Tenha fé em
Deus e no futuro. Desculpem-me, mas não posso mais. Eu quero a minha mãe!
- Deus de amor, bondade e justiça. A vida pode ser muito breve, não percam tempo com futilidades. Aproveitem
seus tempos e se instruam. Vocês têm aí tudo ao vosso alcance. Jamais se esqueçam da caridade, mas sempre aliada
ao estudo e à reforma íntima. Até breve!

DURVALINO
- (VISÃO) - 1.a etapa) Evolução – progresso – caminhada. A luta por alimentos ~ animais. A luta por juntar-nos aos
outros – O casal – Os agasalhos e casas? Luta entre grupos. Os chefes. O início de alguns que eram – se tornaram? –
tipo sacerdotes, médicos. O respeito que se dedicava a eles. Ao mesmo tempo que os temíamos parece que sabíamos
o quanto eles aprenderam – obstáculos, sofrimentos -, parecia que eles eram escolhidos e, por tudo isso os respeitávamos muito. Não havia muitos que quisessem o lugar de ‘status’ deles. 2.a etapa) Outros povos, outros costumes, o
aprendizado com eles, tornando nossa vida mais fácil. A separação, formando outros grupos – parecem ser aqueles
grupos iniciais que tinham vindo se juntar aos mais ‘experientes’, aos que já tinham se fixado no lugar (talvez plantando e colhendo?) -. Novas armas, novas maneiras de guerrear, novos alimentos, novos métodos de vida. Suas qualidades aventureiras que os levaram – e sempre alguns que os seguiam – a caminhar, procurar – o quê? -. Outros
grupos, sempre adquirindo, somando, adicionando e aprendendo – agregando-se uns aos outros -. 3. Etapa) caminhada, muitas dificuldades. Um líder que faz com que não haja muita dispersão e nem muita desistência. Lembrava
muito a história de Moisés e seu grande esforço. 4.a etapa) Guerras com outros povos. Domínio dos que tinham
aprendido anteriormente algumas ‘artes’. A impressão de que aqueles que invadiam eram mais dispostos e experientes – sabiam e tinham mais conhecimentos – e quase sempre venciam. 5.a etapa)Tentativa de viver como um só povo. Sacerdotes a guiarem, ensinarem o que sabiam. Ouvir, ver novas ideias. Multidão – centenas de pessoas – a falarem sobre o que achavam, sobre o que pensavam ser o certo. Discordâncias. Progresso lento, vagaroso, com muitos
sacrifícios. Provas, necessidades. União entre muitos que queriam o progresso, a paz interior, a tranquilidade de
consciência. As dificuldades para evitar os que não queriam. As reuniões – parece que eram realizadas somente com
alguns ‘escolhidos’ – onde o grupo se unia para dar forças – mentais? espirituais? - aos que estavam em caminhada,
com grandes obstáculos – escuridão, difíceis escaladas, palavras de desencorajamento de outros que não queriam
seu progresso (parecia que eram irmãos espirituais a não querer o avanço dos outros) etc. – 6.a etapa) Outro tempo. Novas vidas?, novo querer, novos horizontes. Parecia que havíamos, todos, regredido enormemente. Esquecíamos, deliberadamente?, tudo que havíamos aprendido. Teria sido inútil todo o esforço anterior? O escopo era ser rico, ganhar e ganhar mais e mais. Novamente mais sofrimento. Saber que havíamos falhado, tínhamos tentado esquecer, passar por cima do que nos tinha sido trazido. Vimos e não aproveitamos. Ouvíamos e não quisemos entender e
nem usar. Acho que nos faltou vontade por que podíamos ter usado, pois entendemos, pelo menos, um pouquinho.
Foi para nós ensinamentos que nos marcaram. Devido às mudanças que tínhamos tido – geral – estávamos todos
aprendendo coisas novas, o que fazia parecer que não sabíamos nada. Uma mudança drástica de valores – do espiritual para o material -. Maior variedade de bens e nosso egoísmo cresceu. 7.a etapa) Novas oportunidades. Alegria e
remorso. Ânimo enviado para nós. A nos mostrarem – comprovado por imagens que eram trazidas ao nosso pensamento – que o tempo que havíamos passado em caminhada, em tropeços, em quedas e em lembranças, em aprendizagem, não havia sido perdido, sem recompensa. Recordações fortes e marcantes de Jesus, de Seus ensinamentos, a
dizer-nos que não devemos desanimar, que não estamos sós. Parecia haver irmãos e mais irmãos muito luminosos –
para mim – que mostravam que poderíamos progredir muito mais; se chegamos até aqui, podemos ir, ainda, mais
longe, mais adiante. Era uma mensagem de ânimo, alegria, coragem.
(Acredito que era mais ou menos isso.)
Luz central e alta, como um diamante, sobre a mesa. Raios da mesma cor desprendiam-se desse diamante e ligavamse às nossas cabeças. Dos nossos tórax cores se desprendiam, em forma de raios, cores variadas, ligando-nos uns aos
outros. Espada – cruz? – muito brilhante sobre a mesa e a frase do Mestre: ‘Eu não vim trazer a paz’, mas todos se
unirão e virão a mim, como um só.

17/04/2012
(CLOTILDE; LUZIA; MARIA CÉLIA; WILSON; CLÁUDIA; ARNALDO; NILDA; DURVALINO; MARIUZA;
VIVIANE; PAULO K; GERALDO; MARGARETE; IVONE.)

CLOTILDE
- É hora de começar a sair da rotina e formar um roteiro seguro, seguir confiante. Procure ver a luz, vencer os obstáculos que encontramos. Esforça-te, seja também um criador de boas ideias, não fique esperando que as coisas aconteçam. Não queira receber tudo pronto, use a inteligência. Sabemos que haverá um amanhã, estejamos preparados
para que tudo esteja tranquilo. Queridos irmãos não tenham medo, caminhar é bom exercício. Estamos indo e vindo
já há algum tempo.

MARIA CÉLIA
- O que somos hoje é fruto do que fomos ontem; não resta dúvida. Saber corresponder às expectativas de Jesus a
nosso respeito é nossa obrigação. Sendo assim, não nos deixemos levar pelas ilusões que nos deturpam a visão, prejudicando nossa caminhada.

MARIUZA
- Devemos nos harmonizar e perceber à nossa volta tudo que possa nos tirar do caminho certo. Temos um objetivo;
o de ter sempre consciência que tudo parte de nós mesmos. Se há reclamações, precisamos observar o por que, e reparar, para que possamos atingir os objetivos que desejamos. Sem buscar o conhecimento e o equilíbrio não vamos
conseguir. Sem deixarmos as paixões não encontraremos o caminho. Este está sempre com você, caminhe para ele
com confiança e objetividade. Não se anule pensando que não fazendo nada de mal para o próximo está acertando;
errado! É preciso que esteja em movimento sempre, pois é errando que se acerta. Observando a cada encarnação para se melhorar para a próxima. Esteja sempre em busca de você e para você, pois a sua melhora depende só de si
mesmo. Força, perseverança, confie sempre no amor do Pai Criador e nos ensinos de Jesus, sábio dos sábios, que
nos disse que nas moradas do Pai encontraríamos tudo que preciso fosse para o progresso dos Seus filhos.

LUZIA
- Obrigada pela oportunidade. Somente hoje me dei conta do que realmente aconteceu, vim porque me trouxeram.
Eu não tinha noção de onde estava, rezei, rezei muito. Sempre acreditei em Deus, tenho fé e sabia que a qualquer
momento a ajuda viria. Foi esta fé que sempre me ajudou e, quando me senti perdida sem rumo, apareceu ajuda.
Ainda não sei para onde irei. Pedem que eu tenha calma e que nunca vou estar sozinha. Sinto-me cansada.
- Eu não queria vir. Porque me trouxeram aqui, eu estava muito bem lá onde estava. Já sei de tudo, eu só quero que
me deixem em paz, a sós com meu sofrimento.
- Para mim tanto faz, eu sei que nada irá mudar. Eu já vim aqui outras vezes, me disseram que iria ser diferente, mas
aqui estou eu novamente, não entendo tudo ainda, é muito confuso, quero dormir.

VIVIANE
- Que neste momento de paz haja força, coragem para prosseguir. O tempo material é curto, mas a vida é infinita.
Humanos de bem ergamo-nos agora para buscar uma vida melhor. Tentemos fazer a parte que cabe a nós. Caridade
é palavra chave, a solução de muitas causas. Não se pode ter tudo, mas o fazer um pouco muitas vezes é suficiente
para aqueles que necessitam. O Pai crê, em Sua infinita bondade, no progresso de todos, facilita-nos a jornada enviando até nós seus guerreiros espirituais – estes nossos irmãos que estão sempre a nos amparar -. Coragem irmãos,
juntos podemos ser fortes trabalhando na seara do Senhor. Obrigado. Fiquem com Deus.
- As lembranças me magoam. Tento esquecer, mas não consigo. Por muitas vezes chorei tentando buscar soluções,
mas não consegui. O tempo por vezes nos é curto, as futilidades pelas quais vivemos somente nos mostra o quanto
mesquinhos ainda somos! Olhar para os outros como irmãos ainda não nos é aceitável, pois as diferenças ainda são
muitas. Tento aprender e quanto mais aprendo, vejo e reconheço minhas dificuldades. É nessa hora que minhas lembranças me trazem o desespero. Tento melhorar, mas é difícil, bem o sei, mas também sei que não pretendo desistir
jamais. Não importa o problema em que se encontre; jamais desista, pois Deus está consigo, assim o creio!
- Felicidade! Quanta felicidade de poder estar aqui! Obrigado! Muito obrigado por mais esta oportunidade. Coragem
irmãos, perseverança, não parem nunca de serem úteis. O trabalho está ainda em desenvolvimento, mas seus benefícios são preciosos. Talvez vocês não percebam o quanto, é difícil por vezes de acreditar, mas não desistam, sigam
sempre em frente. O coordenador sebe por onde ir, faça cada um a parte que cabe, doe um pouquinho do tempo dedicando-se ao bem-estar de um irmão e, então, poderão sentir a grandeza de um trabalho. Por ora é só!

- Vejo flores por estes caminhos, o percurso é longo, parece não ter fim, as casas são diferentes, as pessoas também.
Não reconheço ninguém dentre todas as pessoas; que estranho! Onde será que estou? Tento perguntar, mas só me
fazem rodeios, respostas sem fundamento. Parece que não querem me dizer! Onde será que posso encontrar informações? É tudo muito estranho, tenho que ir, tchau!

DURVALINO
- (VISÃO) Foi e está muito difícil para mim nesta noite. Muitas imagens desencontradas. Rostos de pessoas idosas,
com olhos tristonhos, olhos compreensivos e outros que queriam compreender. Olhos severos, alguns que pareciam
raivosos, outros que pediam perdão e outros que buscavam ajuda. Parecia que eu conversava, em Perispírito, com
um irmão que fez a passagem. Ao meu lado um querido amigo espiritual tentava, também, que aquele irmão compreendesse e aceitasse seu estado, no plano espiritual, mas ele queria se retirar, sair de onde estava. Não sei se conseguimos convencê-lo, ele estava um pouco irredutível, embora não agressivo, mas sem querer ouvir. Irmãos atarefados corriam, andavam apressados, de um lado para outro. Muita interferência comigo. Eu não conseguia me concentrar e nem dominar o que se passava. Foi difícil, trabalhoso e pouco rentável pelo que entendi. Bons irmãos continuam a me fortalecer - ‘será essa a palavra correta?’ -.

24/04/2012
(CLOTILDE; LUZIA; MARIA CÉLIA; ROGÉRIO; WILSON; CLÁUDIA; MARIUZA; VIVIANE; MARGARETE; MELK; GERALDO; IVONE.)

CLOTILDE
- Procure ouvir mais, as formas podem ser as mesmas embora o conteúdo difira muito. Ficar atento e sem preocupação, mesmo se pareça tudo sair errado ou confuso. Há tempo para tudo, é só munir-se de boa-vontade, quando tudo
parece acabar é aí que começamos. Estamos sempre prontos a ajudar, mas cada um deve fazer sua parte, é um trabalho em conjunto. A paciência conta muito, é o que mais precisamos aprender. Estar alerta para que possa ver as mudanças. Obrigado irmãos por esse momento gostoso que juntos passamos.

MARIA CÉLIA
- São imensas as saudades que sinto da Terra. Só os que já não se encontram na carne sabem quão grande é a oportunidade, e também valiosa, de estar encarnado. Sublime é a misericórdia do Pai que nos concede a chance de renovarmos o aprendizado tão importante. Por isso, vocês que aí se encontram não desprezem cada minuto que vos é
concedido. Avante companheiros, pois breve será feita a separação do joio e do trigo. Cada um sabe para quê veio.
Não tens a intuição a responder teus questionamentos? Por isso, não tardes no cumprimento de tuas tarefas. Abrace
as lições de cada dia com o entusiasmo próprio de quem já conhece Jesus. Vou terminando companheiros, pois meu
recado já foi dado. Sintam-se abraçados por mim. Até breve.

ROGÉRIO
- Cuidemos de começar a tratar nossas imperfeições enquanto é tempo. Se não para isso, qual o verdadeiro motivo
de estarmos aqui? É vasta a armadilha da distração que nos faz esquecer as oportunidades perdidas para nos melhorarmos. Comecemos por combater as pequenas mazelas. Assim, com o tempo, teremos força para cuidar daquelas
que nos trazem grandes atrasos. Há diversidade de experiências. Não percamos tempo em avaliar o que o outro faz
com sua vida, pois cada um de nós escolhe como viver. É perda de tempo tentar melhorar o outro. Devemos melhorar a nós primeiro, e ajudar o próximo na medida certa, e sem alardes. Concentremos em julgar os nossos próprios
atos, lembrando-se de não fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos de receber. Mais simplicidade na caminhada
meus amigos. Não sabemos exatamente aonde nossos passos vão nos levar, mas na medida em que clareamos o caminho, mais fácil fica não cair em armadilhas. A jornada é dupla, temos ávida material para prover com o trabalho,
cuidar da família e, também, o cuidar da parte espiritual e moral já nessa vida, para nos prepararmos para sair dela
melhor do que entramos. Se cairmos, não nos apeguemos ao desespero, saibamos orar, reunir forças e levantar. Se
estivermos alerta e em oração sempre, passaremos apenas pelas provas que precisamos para evoluir, porém, infelizmente, acontece ao contrário, aumentamos nosso sofrimento pelas distrações que a vida fútil nos oferece. Então caímos nas armadilhas que foram colocadas por nós mesmos.
- Colhemos hoje o que foi plantado ontem. Cuidemos de escolher boas sementes nessa nova oportunidade. Sejamos
verdadeiros com nós mesmos e arando a erva daninha que crescerá junto; que são as nossas más inclinações, preparando uma nova oportunidade, com mais harmonia e paz.

VIVIANE

- Vim hoje aqui só para ver como era, me disseram que é bom, que aqui me sentiria mais tranquilo. Não sei! Não vejo diferença alguma, mas já que me disseram, vou atender o que me pedem, mas não acredito em nada disso!
- Irmãos, busquemos aprender, sem nunca ter medo de errar. O erro faz parte do aprendizado, pois quando erramos
tentamos fazer melhor e assim é que aprimoramos o nosso aprendizado. Problemas, dificuldades todos têm, é o necessário para o desenvolvimento do ser. São essas oportunidades de solucionar as coisas que nos levam a buscar
caminhos melhores. Sem eles a grande maioria estaria estacionada. Não tenham medo de seguir em frente, a caminhada é longa, pois ainda há muito que se fazer. O aprendizado deve ser constante, já que nada se perde; tudo apenas
se transforma. Temos que agradecer por hoje a oportunidade do exercício que temos à nossa disposição. São poucos
que sabem aproveitá-la, valorizam o que temos e se esforçam cada vez mais no desempenho dessa doutrina que, nos
ensina e nos educa, por vezes ainda que lhes sejam muito limitadas. Sabem o quanto todo esse trabalho é preciso,
mas apenas confiem e continuem se esforçando. Fiquem com Deus, a direção é essa!
- Acordei num lugar vazio, longe da minha casa, é tudo estranho, é diferente! Não sei onde estou e me dizem que estou em recuperação, mas do quê? Não me recordo! Dizem-me para ter paciência, pois é para o meu bem, mas não
entendo! Disseram-me par conversar, não tenho assunto, nada sei disso aqui, quero voltar para casa, apenas isso.
- Vim em busca de paz e aqui me sinto melhor. Se pudesse ficaria aqui, mas já me disseram que não posso, pois é
como um tratamento. Tenho medo de sentir dores, não quero mais sofrer. O ódio nos transforma em pessoas ruins.
Não quero sentir dor. Gostaria de poder ficar aqui, me sinto bem, é gostoso. A sensação é de leveza, aqui é como se
estivesse limpo, não sei explicar a sensação. Agradeço por esta oportunidade, espero poder ter outras. Obrigado!
- Querer saber as coisas às vezes não basta, preciso é se esforçar por fazer as modificações necessárias, pois muitos
possuem o conhecimento, mas poucos o utilizam. Vangloriar-se de possuir o conhecimento não dá elevação a ninguém, pois só se conquista isto pelo esforço e dedicação, e claro, o bom uso que souber fazer dele. Hipócritas são
esses que pensam que apenas o conhecimento basta, para se elevar sobre os outros. Pobres criaturas, pois com esse
pensamento apenas demonstram que ainda não sabem nada e têm muito que aprender. Ter o conhecimento é bom,
utilizá-lo de modo correto é o melhor, é a alavanca de que muito precisam. Portanto não sejam egoístas em querer o
conhecimento só para si, demonstre-os em exemplos de amor e caridade ao próximo, esforce para fazer o correto
sempre da melhor forma possível.

LUZIA
- Eu só tenho que agradecer por esta oportunidade que estou tendo de me esclarecerem. Depois de estar muito confuso, tentado voltar ao meu lar, como não consegui, sentia fome, frio. Tinha sono, mas não conseguia parar para
dormir. Continuava andando, procurando o caminho de casa, mas nada! Então entrava, às vezes, em algumas casas,
às vezes ficava um pouco, mas não me sentindo bem sai novamente. Em algumas consegui me aquecer, mas também não ficava. Saia andando novamente. Foi aí que alguém me convidou a entrar. Eu me lembro de que chovia e
fazia muito frio. Fiquei e me explicaram o que eu já desconfiava. Pensei muito em Deus, na fé que sempre tive.
Agora me sinto melhor. Eu sei que muito ainda tenho que entender e compreender, mas já passou o pior, me sinto
mais calmo. Obrigado meu Deus, por esta ajuda!
- Eu não sei o que vim fazer aqui. Sim, eu já sei de tudo. Sim, morri e para isso não tem volta. Não adianta tentarem
fazer com que eu entenda que, daqui para frente tudo será diferente, isto é claro! Só que nada mais me importa. Disseram-me para me acalmar e ter mais fé em Deus e que para tudo existe um tempo. Então que Deus possa me ajudar
a entender.
- Boa noite a todos, que Deus possa nos amparar em nossa jornada. Não temos mais tempo... Que Deus nos abençoe.

08/05/2012
(CLOTILDE; LUZIA; MARIA CÉLIA; ROGÉRIO; WILSON; CLÁUDIA; NILDA; GERALDO; MELK; PAULO
K; MARGARETE; VIVIANE)

MARIA CÉLIA
- Vigiar o tempo todo é nossa obrigação.

CLOTILDE
- Amados irmãos é chegada a hora de nos corrigirmos, nos educarmos diante da vida. Estamos em constante evolução, o mundo se transforma a cada segundo, estaria diferente se pudessem observar. A única coisa que não muda são
as lições, estas aprendemos de acordo com nossas ações. Querendo fazer tudo certinho já é um erro, comecemos, então, corrigindo o que está errado. Sair da rotina é um bom começo, fazer reformas ou simplesmente uma mudança!

LUZIA
- É com imensa alegria que venho até aqui hoje. Eu já estive aqui antes, mas agora está sendo diferente; as vibrações
são outras, me sinto mais leve. Dormi, não sei por quanto tempo, agora sinto que não tenho mais tempo a perder.
Dizem-me que nunca é tarde para aprender, e eu quero aprender. Obrigado por este encontro, e sigamos em frente
com Jesus!
- Agradeçamos pela oportunidade, Jesus está no comando da nossa edificação, basta que tenhamos fé no porvir. Sigamos em frente, a estrada é longa, mas já demos o primeiro passo.
- Boa noite a todos, hoje é realmente um dia especial. Há muito esperei por esta oportunidade, a fila era muito grande. Eu falo a vocês: Não desperdicem a oportunidade de evolução, estudem, mas acima de tudo é necessário colocar
em prática. Vocês têm tudo aí, ao vosso alcance. Não façam como eu, porque depois é tudo muito mais difícil, eu
sei, porém não impossível. A hora é já! Obrigado a todos, fiquem com Deus.

ROGÉRIO
- Façamos, de vez em quando, uma breve pausa e observemos, pela janela do coração e da mente, para onde estamos
indo. Será para um lugar de paz ou de inquietações? Nossas atitudes condizem com os ensinamentos adquiridos, ou
somos levados como folhas pelo vento da inquietação? Aprendamos a iluminar nosso próprio caminho, desenvolvendo a fé, acreditando nas orações que fazemos, elas são válidas e precisam ser colocadas a prova. Aprendamos a
ouvir a voz da consciência, esforcemo-nos para ouvi-la com calma, desenvolvendo esse sentido. Não sejamos mais
joguetes de vibrações perturbadoras que envolvem o ambiente. Sejamos responsáveis pelo que sentimos, não deixando que o outro se sinta mal e, também, promovendo a nossa liberdade de escolha.
- A paz deve ser conquistada, o esforço em domar inclinações infelizes se faz necessário para conquistá-la. E ao adquirirmos a tranquilidade, não deixemos mais que nos roubem. Deve ser guardada com a responsabilidade e atitudes
de quem quer dominar a si próprio. As inquietações e perturbações são os exercícios para adquiri-la com responsabilidade e propriedade.

VIVIANE
- Bem vindo aqui mais uma vez, em busca do conhecimento é que vieste. Apenas não espere algo mais do que aquilo a que estão dispostos a fazer. O trabalho é árduo e, como tudo, ele tem seu começo devagar, até que se encontre o
seu equilíbrio. Não se pode avançar mais do que isso. Tentemos aprender, ter o máximo de aproveitamento que se
possa obter, por enquanto é limitado, pois depende da capacidade e do equilíbrio que cada um possui, nas suas características, e nas suas possibilidades. Se hoje estamos aqui é porque está em conformidade com a lei divina. No
mais, basta ter fé, acreditar, e tudo virá ao seu tempo. Tentemos fazer o possível, que por ora já basta. Até breve.
- Estamos sempre tentando mudar o mundo, mas quem disse que ele precisa de mudanças? Procurando fazer a diferença no lugar errado! Olhando para fora, ao invés de se olhar para dentro. Sim, olhar para dentro, pois a mudança
que se necessita fazer é interior. O mundo já foi criado na mais perfeita harmonia, tudo está em ordem, tudo se rege
pela Lei do Pai. Se assim o é, o que queres mudar então? O que lhes sobra, e muito necessário, é fazer a mudança do
seu interior, ou seja, cada um faça a sua, com suas perspectivas, buscando um melhor conhecimento, tentando ajustar a parte que lhe cabe. Assim é o aprendizado, e todo dia caminhamos para nos melhorar. Não é aos outros que devemos aplicar o conhecimento, mas em si mesmos. À medida que o conhecimento cresce, tenta-se buscar novos horizontes, este é o caminho para a evolução do ser, transformar-se!
- Quero falar! Hoje eu vim aqui porque todos falam que é bom, só não entendo por que é que todos têm que ficar assim tão quietos? Ninguém é assim! Se soubesse que seria desse jeito não teria vindo, é uma perda de tempo. Fui...
- Queria trocar palavras, não sei se posso! A vida deste lado é tão diferente da Terra. Os conceitos são outros, os deveres são a cobrança da nossa consciência. Ah! Como seria bom se ainda encarnado tivesse o conhecimento e a
compreensão de toda essa vida futura, mas é difícil, pois muitos dizem que acreditam, falam em ter fé, mas a realidade é outra. Assim acontece comigo. Em minha vida terrena tentei viver da melhor forma possível, como todo
mundo, isto é, usufruindo dos bens materiais. Se não fazia nada de ruim, também não fazia nada para colaborar com
a sociedade (os nossos irmãos). Mas a consciência apenas nos revela tudo quanto desencaminhamos. Não basta dizer, eu sei! Tenho fé, acredito, apenas por palavras, é preciso sentir no coração, confiar na existência do mundo espiritual, pois aqui estamos e daqui saímos para a encarnação, e para aqui é que voltaremos após ela. Não duvide, este
mundo existe e é o nosso mundo. Tem de não perder tempo com as futilidades, aproveitem a oportunidade de aprender, e coloquem esse aprendizado no coração, pois assim é melhor. Fica mais fácil ao se fazer a passagem. Obrigado.

MARGARETE
- Boa noite. Quero agradecer a oportunidade de estar neste ambiente ao qual nós somos trazidos. Aqui tenho a oportunidade de ser ouvida, pois falo com as pessoas, mas não sou ouvida. Estou bem. Estou tranquila. Fiquei muito
tempo no escuro, precisei aprender a ter fé no futuro e muita fé em Deus. Precisamos ter coragem e bons pensamentos para que tudo dê certo. Não podemos, nunca, parar de trabalhar no bem, para o bem. Continuem com seu trabalho. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade.
- O que estou fazendo aqui? Não queria ter vindo, mas fui trazida, preciso aprender. Aprender a me livrar das mágoas e rancores daqueles que ficaram, para que eu possa seguir em frente. Ainda não consigo ver a luz, a tão sonhada luz, pois acho que só ela me tirará desse desespero. Preciso de oração. Continuem trabalhando no bem. Obrigada
pela oportunidade. Fiquem com Deus.
- Olá, faz tempo que quero falar. Desencarnei cedo, talvez por isso estou bem. Vejo muita luz, vejo um jardim maravilhoso, cheio de flores. Sou amparada por bons Espíritos. Precisamos ter fé na vida, no futuro, em Deus. Devemos sempre ajudar a quem precisa, sem fechar nossos olhos e fingir que não vemos nada. Sempre enxergar com os
olhos da alma. Muita paz para todos. Até breve!
- Estou no escuro. Às vezes acho que vou enlouquecer. Como é horrível a ideia de não haver nada além disso. Sei
que preciso confiar em Deus. Perdoar para ser ajudado. Quem sabe uma hora dessas eu consigo? Acho difícil, mas
vou tentar. Sinto-me cansado, sem forças. O perdão é a chave de tudo. Quero mudar, quero a luz. Quero sair dessa
escuridão. As pessoas que eu amava, e que diziam me amar, me esqueceram, por quê? Será que acham que morreu
acabou? Queria só uma lembrança. Um bom pensamento. Agradeço a oportunidade de estar aqui esta noite, neste
ambiente tão bom, onde posso ser ouvido. Obrigado. Nunca parem o seu trabalho. Quero voltar. Até logo.

15/05/2012
(CLOTILDE; LUZIA; MARIA CÉLIA; NILDA; GERALDO; MELK; PAULO K; MARGARETE; VIVIANE;
DURVALINO; MARIUZA)

CLOTILDE
- Estamos aqui prontos para trabalhar. Queremos ser úteis a todos que nos chegam, para falar de suas dores ou suas
aventuras, percorridas por este mundo afora. Alguns trazem na bagagem boas recordações, outros trazem na lembrança saudade e esperança. Acalma seu coração para que possas ouvir melhor as lições da vida, esquecendo o passado, só deixando as alegrias tomar conta do ser. Harmoniza-se com o mundo, procurando crescer. Veja quantos
presentes podemos ter!

VIVIANE
- Todos os dias penso que posso melhorar e acredito nisso. A vida da gente é feia de aprendizados, por isso é que
necessitamos fazer tantas passagens. As encarnações são para nós o bálsamo de nossas feridas, é através delas que
buscamos reconstruir o nosso caminho. Por muitas vezes é difícil, um trabalho muito árduo, mas com disciplina e
boa vontade se consegue chegar lá. Atravessam-se séculos e muito pouco se avança, mas não precisamos correr, o
tempo é longo, e preciso é fazer com cautela. Tentar fazer o mais correto possível. Fazer bem feito. Fazer com amor,
assim é preciso. Obrigado!
- Tentei por diversas vezes sair deste lugar, mas não consegui. Ainda não sei por que é que me encontro aqui, tudo é
diferente, estranho. Dizem-me que necessito aprender, mas, e tudo que já aprendi, não vale nada? Não sei! Fico confuso, penso muitas coisas, e não saio do lugar, preciso pensar e encontrar uma solução. Ainda não sei, estou confuso! É só! Obrigado.
- Vim aqui muitas vezes e só agora consegui permissão para falar. A vida após o desencarne é diferente, o esforço
que temos que fazer é muito grande. Momentaneamente temos que deixar para trás tudo aquilo em que acreditamos,
e isso só é assim porque achamos – isto quando encarnados - que a vida apenas é o que se vive e nada mais. Se tiver, além disso, não acreditamos em uma vida após desencarne, mas aqui estamos para comprovar o quanto enganado somos. Iludimos-nos com facilidade, acreditamos nas futilidades e apenas vivemos delas, tentando aproveitar todo o bem material que acumulamos. Mas é sempre assim, a vida é escola do aprendizado, do qual muito necessitamos, sem ela não haveria progresso. Agora, desencarnado, tento buscar novos caminhos, olhar novos horizontes e
aprender a dar valor ao que realmente importa. Vou tentar fazer minha parte e que cada um faça a sua. Tentem aproveitar esta estadia o melhor possível, é um maravilhoso aprendizado. Fiquem com Deus, obrigado!

- A vida é cheia de mistérios, os quais não nos cabem decifrá-los. O que se tem é o bastante para o aprendizado de
agora. A cada tempo se tem o material preciso para a jornada. Não se preocupem com o que fazer amanhã, apenas
façam hoje o que podem. Os frutos que plantam hoje são os que poderão colher amanhã. Toda semente que for plantada com dedicação e amor; cresce e dá bons frutos, mas para isso devemos ter paciência para colhê-la, pois ela só
germina no seu tempo. Portanto, esforce-se apenas para fazer o que se pode. Aproveite o que se tem agora. Faça o
que tiver ao seu alcance e não se preocupe com o tempo. Tudo tem o seu momento.

LUZIA
- Boa noite a todos. Que Jesus possa nos amparar em nossa jornada. Hoje eu fui convidada a vir aqui, pensei que seria mais difícil. Estou tranquila, hoje me sinto tranquila, depois de muito penar me encontrei, quero dizer; entendi o
que é ser cristã. Vários são os caminhos, é necessário ter uma meta, mas quando se está na carne não nos importamos muito com dignidade, moral, religião etc. Falamos muito em Cristo, mas vivenciar o Cristo não é fácil. É certo
que Ele não nos abandona. Cada um de nós está num grau de evolução e se comporta como tal, é necessário paciência. Até uma próxima oportunidade.
- Agora com mais lucidez, começo a entender muitas coisas.

MARIA CÉLIA
- Vim hoje para expressar os meus agradecimentos. Há muito tempo venho tentando me expressar, porém só hoje foi
dada a oportunidade. Desencarnei ainda moço, por culpa dos meus desatinos. Hoje reconheço que perdi a excelente
oportunidade que me foi concedida pelo Pai, através da reencarnação, de aprender o que precisava para minha evolução. Pensava apenas em aproveitar a vida, gozando os prazeres da matéria, esquecendo que tinha assumido compromissos importantes antes de reencarnar. Quão pesaroso para mim é pensar em tudo que deixei de fazer. Porém
hoje sei, graças às orientações daqueles que me acolheram, que serão dadas a mim novas oportunidades, pois o
aprendizado não cessa nunca. Oro ao Pai, para que, desta vez, eu esteja mais fortalecido e saiba zelar pela minha integridade moral. Peço a vocês que orem por mim, pois suas orações nos fazem muito bem.

MARGARETE
- Boa noite a todos. Fui trazido a este lugar, não sei nem por que. Muito silêncio. Não queria estar aqui. Preciso de
oração. Quero ir embora logo. Estou cansado. Preciso descansar. Até logo.
- Boa noite. Quero dizer a todos que esse trabalho muito nos ajuda. Venho sempre nos estudos. Olhem a vida com
mais esperança no futuro, não desperdicem a oportunidade de estarem sempre aprendendo. Tenham fé. Até logo.
- Entro nos lugares e não sou ouvido, nem visto. Por quê? Falo com as pessoas e ninguém me responde. Fiquei feliz
de vir aqui. Ter a oportunidade de falar e ser ouvido. Continuem o seu trabalho, é a certeza de um amanhã mais feliz, com conhecimento, sabendo realmente o lado verdadeiro da vida. Aqui é bom, fico agradecido. Quero voltar.
Procurem fazer o bem ao próximo, só assim conseguiremos o verdadeiro aprendizado do amor.
- Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de ser trazida aqui, nos faz bem. Precisamos de muita oração. Amanhã
vocês poderão precisar também. Por isso, ajudem sempre a quem precisa. Estou feliz por estar aqui. Muita paz a todos. Continuem com os estudos.
- O que vim fazer aqui? Estou indo. Não quero falar. Fiquem com Deus.
- Olá! Quanta paz. Estou cansada, precisando disso, de paz. Gostei deste lugar. Continuem com seus trabalhos. Boa
noite a todos. Voltarei.
- Estudar traz conhecimento do que acontece após o desencarne. Com conhecimento podemos ajudar ao próximo e
nada melhor para o nosso crescimento espiritual do que o conhecimento e do amor doado ao próximo. Obrigada pela
oportunidade! Fiquem com Deus.
- Quero falar. Quero saber como vim parar aqui. Estou bem. Tranquila. Procurando sempre orar bastante para ter
ajuda dos meus irmãos. Estudem sempre. Agora vou embora. Obrigada, Boa noite.
- Um abraço a todos. – Ronaldo -.

DURVALINO
- (VISÃO) Via-me ajoelhado aos pés de uma estátua muito bonita, que representava a justiça. Ali eu colocara algumas oferendas, mas intimamente desdenhava do que estava fazendo. Não desdenhava porque sabia de outros ensi-

namentos, e sim porque não tinha, naquele momento, nenhuma crença. Achava tudo aquilo uma bobagem, algo que
fazia apenas para dar satisfação aos que assim achavam que eu devia ser. E um pensamento não cansava de vir até
mim: ‘O telefone toca só de lá para cá’. É duro quando estamos sozinhos, não é?, dizia-me uma voz meiga e cheia
de carinho. Não é só o que pensamos ou imaginamos que vem até nós quando dispomo-nos a descrever o que vemos. Assim, não basta querer imaginar, sonhar, construir acontecimentos para anotar. No íntimo saberemos que eles
não correspondem ao que devemos apresentar, não é o esperado, não é a verdade. Eles – esses imaginários sucessos
– não terão seguimento, não formarão um contínuo de valor, estarão interrompidos, segmentados e ficarão sem sentido. Quando estiver relatando alguma coisa que tenha seu lado lógico, que flua sem muito esforço, que seja prazeroso ao descrever, então pode fazê-lo. Você foi convidado a isso. Vivendo e aprendendo. É muito bom.

MARIUZA
- Como orientador dos ensinos dos Espíritos superiores, compartilhas de laborioso trabalho. Quero alertá-lo para que
observes os seus discípulos e oriente-os no serviço de Jesus. Busca dar-lhes os verdadeiros ensinamentos e guia-os
no bom caminho, sempre com a verdade que tanto anseia. Vigie-se e vigie-os, para que não se percam em palavras
apenas, que as realizações sejam puras e verdadeiras. Escute os seus orientadores que vêm lhe trazendo durante o
repouso todo o aparato necessário para que tenha êxito em sua empreitada. Saiba que sempre estaremos te auxiliando, és para nós valioso o seu trabalho e dedicação. Sempre do seu lado. Com Jesus, paz! Querido irmão Paulo.
- (VISÃO) Vejo uma luz bem forte ao fundo da sala, e sinto imensa ternura sobre nosso irmão Paulo. Luzes verde e
branca brilhante, um portal de pedras com uma grande porta de madeira verde e amarela. Num caminho passavam
de 2 em 2 e paravam em frente a um púlpito. Espíritos observavam, para a escolha de um dirigente da Casa Espírita,
aquele que atendesse aos melhores critérios de equilíbrio e conhecimento. Diziam que assim era preciso, para somar
todas as qualidades para a melhor escolha.
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CLOTILDE
- Agradecidos por estar aqui hoje, na ânsia de aprender, e rogando aos céus pela ajuda do bondoso Mestre que nos
auxilia, pois queremos ser úteis e eficientes. Nosso desejo vem ao encontro com muitos, de ver o progresso através
da educação, ver crianças sorrindo no mundo de paz. Vamos orar por elas e lhes mostrar as flores, os campos verdes.
Fazer-lhes ver como trabalha a Natureza, num processo contínuo, trazendo conforto e alegria. Para isso é preciso
educar-nos, primeiro nos fazendo crianças outra vez, para que possa encher o coração, torná-lo mais sensível e amável.

MARIA CÉLIA
- Célia, minha filha, por favor, não duvides, é o papai quem te dita essas palavras. Continuas a mesma, tão questionadora. Sei porém que fui eu quem te ensinou a proceder assim. Fico feliz em ver você trilhando o caminho que eu
busquei mostrar para você, embora deixando tanto a desejar, pois queria deixar vocês livres para escolherem o caminho que desejassem. Sei que não foi fácil para você, porém assim se fazia necessário. Não culpes a ninguém pelo
que te aconteceu, como teve de escolher o Espiritismo para minimizar os teus conflitos. Lembras das minhas primeiras palavras endereçadas depois da partida? Bendita doutrina que nos permite a compreender a benção da reunião
entre amigos e inimigos. Continuo trabalhando. Em breve darei mais notícias. Abraços.
O papai.

VIVIANE
- Quero falar. Há muito que espero por esta oportunidade. Muitas vezes já estive aqui, mas só agora me foi dada a
permissão para esta comunicação. Pensava que não teria esta oportunidade, mas por fim ela chegou. Obrigado por
me escutar. Agradeço a todos que aqui estão a nos ajudar, podem não saber o quanto todo este trabalho é valioso,
mas, para nós desencarnados é como o bálsamo que vem suavizar as nossas feridas. Já cometi muitos erros nesta vida e só agora consigo enxergar com clareza os valores reais que ela nos mostra. Tenho hoje a oportunidade de estudar, aprender novos conceitos para uma nova jornada. Através do estudo tento compreender as vicissitudes da vida,
o porquê de tantas oportunidades perdidas, desperdiçadas. Hoje compreendo melhor e vou tentar fazer diferente. Por
ora, muito obrigado!
- Tentemos fazer do estudo o melhor presente já recebido, pois é através dele que buscamos aprender, é dele que
vem a nossa melhora. O nosso evolutivo depende da força de vontade de cada um. Da mesma forma que cada um a

emprega em seu trabalho cotidiano, devemos fazê-lo para com o estudo. Estudar não custa caro e é para todos, pois
qualquer pessoa pode ter acesso a ele, basta querer, empenhar-se para tal. A vida é presente de Deus, com ela vem
todo o equipamento necessário para o desenvolvimento do ser. Inventar desculpas para não fazer o correto, não abala a estrutura, apenas prolonga a estadia desta vida presente. Todos os dias nós temos diversas oportunidades de fazer diferente, cabe somente a nós optar por fazer. Fiquem com Deus!
- Quero saber por que vim aqui? Estava bem onde estava, ninguém me incomodava. Não tem nada aqui que me interessa e ninguém que conheço. Quero ir, mas, obrigado!
- Tenho pressa, preciso falar. Há muito deixei minha morada na Terra. Vaguei por vezes em lugares que não tinha
luz, busquei encontrar pessoas amigas, parentes, mas... Nada! O tempo ia passando e me sentia perdida, confusa,
com muito medo. Via coisas das quais não quero lembrar. Tentavam me ludibriar com conversas moles, mas eu não
dava atenção. Pensava que sabia tudo, e não entendia por que estava ali. Pensei estar sonhando, mas o pesadelo nunca acabava. Caminhava sem fim, sempre mudando de lugar, para não me apegar a nada. Buscava encontrar um lugar
melhor; não encontrava. Por tempos fiquei assim, sem saber onde estava ou o que me acontecia. Um dia, já cansada
de tanto sofrimento, resolvi escutar meu coração, busquei dentro dele lembranças alegres, pessoas a quem amava e,
como um raio de luz, me surgiu um posto amigo. Como foi grande a minha felicidade, encontrei um amigo depois
de tanto tempo, já desistia de minhas forças. Minha emoção foi tanta que, abraçado ao amigo, não mais queria soltálo. Ficar naquele lugar parecia, para mim, uma eternidade sem fim. Agradecido pela presença do amigo, ouvi suas
palavras e quis segui-lo, busquei um lugar melhor. Tentei aprender e aqui estou continuando o aprendizado. Acreditem que tudo o que se faz tem retorno, procurem então sempre fazerem o bem, pois assim estará sempre bem amparado. Obrigado pela oportunidade e fique com Deus.

LUZIA
- Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Eu gostaria somente de agradecer. Estive aqui em outros tempos e
muito fui ajudada. Este trabalho é muito importante. Sigam com suas valorosas capacidade de amar. Que a paz do
Cristo os envolva hoje e sempre!
- Boa noite a todos. Hoje eu não sei que dia é, e nem em que ano estamos, mas isso também não importa. Só sei que
dormi muito, nem sei quanto, só sei que agora estou desperto e quero entender o que realmente aconteceu... como se
eu não soubesse... Todos do lado de cá sabemos o que se passa, só não aceitamos, mas chega uma hora que não tem
como evitar, é inevitável, mas tudo bem. Dizem para eu seguir em frente, vou tentar.
- Como gostaria de ter acreditado que a vida continuava, talvez agora fosse diferente. Mas não queria perder tempo
com bobagens e só queria curtir. Mas, hoje me arrependo de não ter ouvido minha mãe. Mas me dizem que sempre
há tempo, é só querer. Eu agradeço a oportunidade e vocês não desperdicem a de vocês. Até breve.

MARGARETE
- Boa noite a todos que aqui se encontram. Essa é a melhor oportunidade que nos é dada para esta comunicação.
Temos nossa vez e merecimento para poder estar aqui. Que ambiente calmo. Preciso entender por que estou onde estou e como vim parar aqui. Já vim aqui outras vezes, nos estudos, nos é muito útil. Perseverem nos estudos e na prática daquilo que é aprendido. Precisamos ter fé. Mais uma vez obrigada. Até logo.
- Porque a demora para falar? Somos trazidos aqui e precisamos ficar esperando. Não estou bem, me sinto mal, preciso muito de oração. O desencarne não é fácil de entender. Por isso procurem obter o máximo de conhecimento
possível sobre a vida espiritual, aproveitando a vida dada a vocês como uma boa oportunidade de muito aprendizado, e prática também. Sinto-me bem aqui, é um ambiente claro e tranquilo. Obrigado e boa noite a todos. Até logo.
- Não tenho nada a dizer. Estou cansado. Quero ir embora logo. Boa noite a todos.
- Obrigada pela oportunidade tão esperada. Nos ajuda muito pode estar aqui. Precisamos acreditar que Deus existe.
Só assim, com muita fé, conseguiremos compreender nossas passagens no mundo material e espiritual. O conhecimento é o alicerce de tudo, para que tenhamos um futuro de tranquilidade, repleto de amor e paz nos nossos corações. Obrigada. Perseverem nos estudos, também é uma oportunidade para o nosso adiantamento. Fiquem com Deus
e até breve.
- Obrigado pela ajuda que nos é dada neste ambiente tão calmo e de bons fluidos. Precisamos muito disso. Muitas
vezes nos perdemos no tempo por não ter conhecimento da vida espiritual, a do outro lado, quando nos deparamos
com tantas dificuldades. Vamos procurar aprender, entender o que está acontecendo, para podermos ter um pouco de
paz, de luz. Continuem seus trabalhos, incessantemente, pois muito nos ajuda. Muito obrigado. Até logo.
- Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade que nos é dada. Amanhã podem ser vocês a precisarem. Boa noite
e não se esqueçam das orações.

DURVALINO
- (VISÃO) Um monte alto, agudo, cheio de escarpas, onde achávamos ser impossível escalar ou chegar ao cume.
Encimava-o uma linda cruz, rica, fortemente iluminada e que emitia, por sua vez, luz branca e potente que cortava
os ares e alcançava abismos profundos iluminando-os. Aos pés do monte a maioria de nós orando, com o pensamento de chegarmos até a cruz. E a cruz transforma-se em uma entidade muito alta, muito grande e muito iluminada.
Ajoelhado atrás dessa entidade – ou era uma estátua? -, eu podia ver até um pouco abaixo da cintura da mesma. Todos queriam se elevar e logo começaram a subir – elevar-se, ajoelhados como estavam -. Pergunto a alguém: ‘Eu
não vou subir?’. A resposta: ‘Por enquanto cabe a você somente testemunhar e transcrever o que vê’. Sinto-me
imensamente triste, penso que sou o único que não tem méritos, mas logo começo também a me elevar. É como retirar um peso das costas, uma nódoa que me apagava. Agora uma multidão de irmãos necessitados caídos, deitados ao
nosso redor. Sei que estão deitados por que não têm forças para mais nada. Somos convidados a orar e vibrar por
eles. Ao fazê-lo, aos poucos eles começam a se levantar e se juntar, comprimir-se ao centro, onde estávamos e que
era o único local iluminado. Alguém nos diz para caminharmos, porém alguns não querem por que acham que sairão
da luz. É explicado que devemos dar oportunidade aos que vêm atrás, e caminhamos. Sentimos as ondas de alegria
que nos alcançavam, emitidas por aqueles que vinham depois. Irmão sentado na ponta da mesa, de barba escura,
lendo e anotando algumas coisas. Em sua frente, num pedestal, um livro grande, enorme, pesado, com pautas e escrito com letras floridas. Em cada linha havia um nome anotado com letras douradas, com uma grafia muito bonita
que, às vezes, se transformavam em flores. Na nossa frente copinhos quadrados e altos com água, mas não era para
bebermos. O irmão da ponta dizia que, ao fim, aquela água seria borrifada sobre nós, e que seria um bálsamo para
todos.
- Célia Maria= senhora ao lado, séria. – Mariuza = entidade. – Melk = soldado; guarda com lança: vai escrever? –
Wilson e Cláudia = entidades ajudando-os. – Geraldo = muito iluminado e andando. – Arnaldo e Nilda = num campo para colher algo. – Clotilde = duas entidades, meninas. – Margarete = irmã; freira? – Valentim = bordão e batina.
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MARGARETE
- Finalmente a minha vez! Há muito tempo espero por esta oportunidade. Estava ansiosa. É muito tempo de espera.
Muito tempo mesmo. Nem sei dizer quanto. Estou calma, tranquila. Sempre fui assim. Sinto-me cansada. Muito
obrigada pela oportunidade que me foi dada. Nunca deixem de aprender. Aproveitem a oportunidade que é dada para estudarem. O estudo é muito importante e faz parte do crescimento de todos nós. Que Jesus esteja sempre com
vocês. Obrigada. Até breve.
- Que silêncio! Para que fomos trazidos aqui? Quero ir embora, estou cansado. Mesmo assim obrigado. Fiquem com
Deus. Boa noite.
- Estou precisando de ajuda! Há tempos procuro um meio de falar com alguém e não consigo. Ninguém me ouve.
Não tem nada que nos separa e, mesmo assim, ninguém me ouve. Por quê? O que eu fiz de tão errado? Preciso saber
por que estou assim tão perdido. Entro e saio de lugares onde ninguém me vê. Falo e não sou escutado. Preciso de
orientação, de esclarecimentos. Achei a porta aberta e entrei. Sabia que aqui acharia alguma ajuda. Vou voltar. Sinto-me um pouco melhor aqui. Obrigado. Fiquem com os ensinamentos que tanto nos esclarecem. Até breve!
- Não desperdicem a oportunidade que vos é dada de aprendizado através do trabalho e do estudo. Fazer orações fortalece o Espírito! Perseverança. Sem nunca pensar em desistir. Só assim poderemos ter um futuro tranquilo e cheio
de luz, sempre com a ajuda de Jesus. Obrigada. Fiquem com Deus.
- Aproveitemos todas as flores com espinhos que a vida nos oferece. É para que consigamos aprender a tirar os espinhos e admirar a beleza das flores.

VIVIANE
- Não tenho muito a dizer, porém, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vejo hoje esta doutrina com outros olhos, antes a ignorava. Não sei por onde andei. Todo esse tempo de minha vida perdido. Agradeço por poder
estar aqui, já me sinto melhor. Obrigado!
- Tento buscar informações, mas não consigo, me sinto perdido e só, abandonado pelos meus queridos. Tento me
encontrar, mas não sei onde estou e me sinto confusa, o que devo fazer agora? Por onde posso ir? Que caminho se-

guir? Não sei, peço ajuda, preciso que me ajudem, não quero ficar sozinho, tenho medo. Quero sair daqui, voltar para minha casa, mas não sei onde estou. Obrigado, já me sinto melhor.
- Olá, aqui estou e peço que me escute. Há muito tempo que gostaria de lhe falar, mas só agora pude ter a permissão
para tal. Hoje é um dia especial, vim em missão de paz. Aqui cheguei muito debilitado, cansado de sofrer, de vagar
pelos caminhos errados. Fui socorrido por um irmão que muito me ajudou, me ensinou o sentido da palavra amor.
Tenho hoje em meu coração apenas lembranças de uma vida, na qual não fui feliz. Minha existência terrena só me
trouxe desilusão e amarguras. Tropeços muitos cometi, minhas faltas foram graves, mas quando se é jovem, bonito,
não valorizamos o Espírito, apenas o corpo e, assim eu o fiz, acarretando para mim dor e sofrimentos. Muitas vezes
necessitamos trilhar caminhos espinhosos para que o aprendizado seja valorizado. Quando chamados à razão é que
reconhecemos os nossos erros e buscamos melhorar-nos e corrigi-los. Mas hoje, recuperado da dor e do sofrimento,
guardo em meu peito apenas as lembranças dos meus atos. Esperando agora um novo recomeço, busco através dos
estudos melhorar-me um pouco mais para, assim, conseguir em minha nova reencarnação um bom desempenho no
cumprimento das minhas tarefas. Obrigado pela oportunidade que tive de poder me comunicar. Todo esse trabalho
que vocês fazem é muito edificante, nunca parem, sigam em frente, pois o bem que fazem é grande. Obrigado.
- Depois de muito tempo encontrei um amigo, há muito que desejava vê-lo. Foi emocionante o meu acordar para a
vida espiritual, já havia estudado para tal, mas jamais havia pensado como realmente poderia ser. Tudo é diferente,
não consigo descrever as sensações, só sei que me sinto bem. Que meus entes queridos não se preocupem comigo,
pois estou bem. Sei que o desencarne é triste e doloroso para quem fica, mas para quem vai é a libertação das amarras que nos prendiam a compromissos anteriores. Mais uma etapa foi cumprida. Agora espero me refazer, estudar
um pouco e me preparar para a próxima, pois ainda tenho muito trabalho a fazer. Fiquem com Deus.
- Lembranças a todos. Que esta seja uma noite de paz, como muitas que virão. Não quero atrapalhar, peço que continuem com seus trabalhos, pois mesmo que seus olhos materiais não possam ver, o compromisso assumido é responsabilidade de cada um. Sigam seus caminhos, amparando-se nos ensinamentos do Cristo e a luz brilhará para todos. Não percam a oportunidade de fazer sempre o melhor. De boa vontade pode-se chegar longe, rumo ao evolutivo, objetivo de todos. Fiquem na paz do Senhor, amparados por nós os Espíritos amigos.

CLOTILDE
- O mundo de provas, este que habitamos, passa sempre por grandes turbulências. São acontecimentos inevitáveis,
mas não nos deixemos levar pelos desequilíbrios, aprendendo a sair dos embaraços que nos cercam, usando o raciocínio. Mesmo quando achar difícil a situação esforça-te, mantenha o equilíbrio, saiba que a ajuda sempre vem.
Quantas vezes recorremos a outros. Perguntamos a nós mesmos: o que estou fazendo? Para onde vou? Por que estou
aqui? O que aconteceu de errado? Questionamos tudo, sem nos darmos conta de nossas mazelas. Há quanto tempo
estamos repetindo, alertando e ensinando...

LUZIA
- Jesus, como eu vim parar aqui? Que lugar estranho, eu não conheço ninguém. Eu preciso de ajuda, me dizem que
estar aqui já é uma ajuda. É, eu acho que sim, por que o lugar onde eu estava era muito pior. Eu me sentia suja, agora o ambiente está claro. Estou sendo convidada a vir para estudar, me dizem que é a melhor maneira de entender
certas coisas e que, por hora, é só. Eu agradeço.
- Queridos amigos, como é bom estar aqui novamente e neste ambiente de atmosfera tão leve. Eu precisava deste
contato. Dizem que fiz por merecer. Não está sendo fácil, perseverar no bem não é fácil, mas estou tentando. É assim mesmo, um dia de cada vez, o processo é lento, mas o primeiro passo já foi dado, há de perseverar. Obrigado
aos amigos que me ajudaram até aqui, e que Deus possa estar abençoando este nosso propósito de progresso e luz.
- Boa noite a todos. Que Deus possa nos amparar hoje e sempre. Às vezes fazemos as coisas erradas, nos achando
corretos, existem muitos desenganos até se acordar para a realidade. Fiquem em paz.

MARIA CÉLIA
- Não foi fácil chegar aqui. Vencer as barreiras que nos separam não é tarefa das mais fáceis. Preciso lhes dizer que
estou vivo. A separação que nos é imposta é transitória, porém os laços que nos unem são eternos. A chagada a esse
plano nos impõem muitas inquietações. Não é fácil largar a vestimenta carnal, porém quando se goza de liberdade,
só então valorizamos a vida do Espírito. Quero lhes dizer que estou bem, porém com muitas saudades dos que deixei
aí. Queria muito poder abraçá-los, porém ainda não me é permitido. Não sofri como podem pensar, no momento da
partida. Peço que continuem orando por mim, pois as preces nos auxiliam muito. Neste lugar encontrei acolhimento.
Que Deus os proteja e ampare.
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MARIA CÉLIA
- Não vim aqui buscar consolação. Consolação é para aqueles que erram e se arrependem. Eu não, não me arrependo
do que fiz. Busquei em vão, adverti-la. Por que ela não quis me ouvir? Deixei-a na miséria. Porque usufruir de algo
que não lhe pertencia? Eu, sim merecia, pois tudo me pertencia por direito. Queria aproveitar a vida, e tudo o que ela
tinha para me oferecer. Quantos prazeres aquele dinheiro me proporcionou. Como posso saber se estava certo ou errado? Na realidade vivo buscando essa resposta, mas não a encontro. Hoje, disseram-me para vir até aqui. Até agora
não sei por que. Não estou satisfeito com a minha situação. Não tenho paz, por favor, me ajudem. Dizem para eu
orar, mas eu não sei. Como pude ser tão insensível? E agora, o que faço? Estou aflito, mas dizem para eu me acalmar. Vou tentar. Vou embora, meu tempo está acabando. Sinto que estou melhor. O desabafo fez bem. Quero voltar.

CLOTILDE
- O que vamos aprender hoje é de fundamental importância. Estamos em uma sala de aula diferente daquelas que estão acostumados, trata-se de experiências de vida. Enquanto muitos estão preocupados com a matéria, estamos trabalhando com esta. É preciso estar entre o visível e o invisível, para observar melhor, para sentir melhor. Saber o
que fazer quando chegar a hora certa, não ficar perdido no meio do caminho, isto sempre acontece conosco. Muito
exercício para aflorar ou fluir coisas boas e proveitosas, não cansar destes porque só assim poderão tornar-se produtivos, e não pensem que isso é fácil para nós, pois repetiremos, quantas vezes for necessário, as mesmas lições.
Abraços a todos. Fiquem com Deus. Relaxem, não há pressa, voltaremos quantas vezes for necessário. Já ouviram
falar em paciência?

LUZIA
- Disseram-me que teria que vir aqui para poder entender. Tudo bem, mas entender o quê? Aqui estou e não vejo
nada demais. Uns ficam parados e me olham, mas não dizem nada, até parece que não me veem. Em outros percebo
que me ouvem e escrevem o que estou pensando... Muito interessante! Estão me falando que posso falar e que estou
entre amigos. Acontece que não conheço ninguém, mas é o primeiro contato depois de algum tempo. Tenho que
admitir: é confortável e o ambiente agradável. Não quero falar mais nada.
- Bom seria poder estar aqui mais vezes, porque o tempo que temos é pouco. Não consegui dizer o que precisava. Eu
sei, a fila é bem longa e existe disciplina e a ansiedade era grande. É interessante que, quando se está na carne, não
damos valor a certas coisas do Espírito. Temos várias oportunidades e as desprezamos com os nossos desenganos.
Queremos imediatismos. Tudo bem, tudo ao seu tempo. Até uma próxima.

VIVIANE
- Quero falar sobre tudo que vivi. Em minha existência terrena fui fraco, um homem fútil, não me preocupava com
ninguém, apenas queria me divertir, satisfazer minhas ganâncias. Dei muitas cabeçadas, muitos tropeços e hoje sofro
as consequências de meus atos. Estou sendo ajudado, busco aprender, pois muito já vaguei em caminhos tortuosos.
Já fui cobrado, maltratado, colhi tudo o que plantei. E hoje não reclamo, busco aprender com as consequências de
meus atos. Só através do estudo é que podemos nos purificar. Através dos ensinos do Cristo é que conseguiremos
encontrar um bom caminho. Agradeço a oportunidade de estar aqui e lhes digo: Não percam seu tempo com futilidades materiais, foquem no estudo, pois o conhecimento nos eleva. Fiquem com Deus. Obrigado!
- Por muito busquei esta oportunidade. Agora que a tenho não sei o que dizer, mas me sinto bem em estar aqui e isto
é o bastante. Obrigado. Preciso ir.
- Nas minhas andanças pela Terra fiz muitas amizades, nenhuma que me valeu a pena, eu pensava. Éramos todos incongruentes, jovens sem destinos, nem pretensões. O legal era curtir a vida e nada mais. Que pena que não pensamos no que plantamos, as feridas que causamos em tantos irmãos, com brincadeiras perniciosas, as moças desonradas que deixamos. O ruim de tudo é que, quando encarnado, não nos damos conta dos nossos desatinos. As cobranças nos vêm muito mais na vida espiritual após o desencarne. Os sofrimentos parecem eternos, é um suplício, não
durmo, não como, não sei o que fazer. Busco refúgio e não encontro, vago pela escuridão que eu próprio criei. O
que fiz eu da minha vida, como posso mudar minha situação. Não sei o que faço. Busco uma saída.
- Quero lhes falar: Acreditem no que fazem, a dúvida faz parte do encarnado, o medo pode o distanciar do bom caminho. Acredite nos bons atos e prossiga, tentando fazer o correto, na certeza sempre de um bem maior.

- Quero, mas tenho medo. Não sei como vim parar aqui. É estranho, pois me encontrava em outro lugar. É tudo mais
claro, bonito. O que vim fazer aqui? Aqui é bom, quero ficar.
- O objetivo que se deve atingir depende de cada um. Nenhum ser humano é igual, todos temos os nossos princípios,
os nossos conceitos. Buscar aprimorar-se é um dever de todos. Viver em harmonia com a criação do Pai. Não se deve exigir mais do que se pode ter. A caminhada evolutiva é longa, deve-se fazê-la com muita boa vontade, acreditar
no amor e aceitar os desígnios de Deus. Tudo está ao seu comando, cabe a cada um fazer sua parte, buscar um mundo melhor, mais feliz. Depende do individual, é aprendendo que se caminha para frente, vencendo barreiras e obstáculos é que se pode vencer. Fazer os acertos é preciso, corrigir os erros é estar no bom caminho. Perseverem no bem
e acreditem. Ninguém está só. Fiquem com Deus e que a paz reine sempre neste lar.

MARGARETE
- Boa noite. Peço desculpas pelo modo como cheguei aqui. Desesperado, precisando de muita ajuda. Tive um desencarne violento, faz muito tempo, não sei dizer quanto. Fui avisado do que me aconteceu, mas na quero aceitar. Sinto
muita revolta. Deixei toda a minha família, que eu amava tanto. Fiz todos sofrerem por isso. Já fui a outras casas espíritas, mas me senti muito mal. Sai sem esclarecimento nenhum, do mesmo modo que entrei, sai. Sei que preciso
começar a aceitar que agora vivo em outro plano. Mas me é difícil, quase impossível. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado por ter sido trazido aqui, neste lugar, parece que começo a ver uma pequena luz, porém ela está muito longe. Mas é nela que preciso acreditar. Obrigado por tudo. Quero voltar. Que Jesus os abençoe. Até breve.
- Boa noite a todos. Estou feliz por estar aqui de volta. É um lugar calmo e nos faz muito bem. Venho também nos
estudos. Quando encarnado nunca procurei saber de religião nenhuma. E olha eu aqui. Começando a estudar novamente. Precisando aprender os valores do plano espiritual. Venho sempre nos estudos também. Todo o trabalho de
vocês nos ajuda muito, não parem nunca. Obrigada. Preciso ir. Fiquem na paz do Senhor! Até logo.
- Olá. Só quero dizer o quanto nos é importante este trabalho que vocês fazem. Quando encarnada, tive uma vida religiosa. Procurei ajudar todos que precisavam. Tentei fazer o que estava ao meu alcance. Hoje estou no plano espiritual, mas estou tranquila. Moro num lugar bonito até. Obrigada pela oportunidade da comunicação e não deixem de
estudar. Boa noite. Até logo.
- Estou feliz por estar aqui. Este lugar nos acalma. Este trabalho de vocês muito nos ajuda. Muito obrigado. Fiquem
com Deus.
- Boa noite a todos. A vida na Terra nos dá todas as oportunidades de que precisamos para crescermos espiritualmente. Para que o sofrimento não nos pegue desprevenidos basta estudar, estudar muito, perseverar. Quando desencarnamos tudo fica mais fácil de entender, principalmente por que tivemos que deixar o nosso corpo material, o sofrimento é bem menor, podem crer. Um abraço e bom trabalho. Vocês estão no caminho certo.
- O amor é a única coisa que é capaz de transformar o que se encontra de ruim pelo caminho.
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MARIA CÉLIA
- Vim aqui para dizer-te que te amo. Por mais que a distância nos separe eu ainda te amo. Quisera poder abraçar-te,
beijar-te minha filha. Quão pesarosa foi a separação. Não te prenda ao passado. Não se torture.

CLOTILDE
- Abra a janela querida para ver o sol, a vida. Tudo se movimenta, lá fora há vida por toda parte. O sol nos aquece. É
preciso viver enquanto estamos aqui. O mundo nos aguarda cheio de alegria. O sorriso brota lá dentro do coração e
tudo em nossa volta responde, é assim que funciona. Os nossos sentidos são capazes de captar tudo que se passa,
podemos, também, imaginar e criar através de ideias novas, e sairemos desta rotina para viver melhor. Muito bem,
você entendeu o recado, agora vamos passear, sempre há o que fazer em algum lugar, basta procurar.

LUZIA
- Queridos amigos. É com grande satisfação que volto até aqui, em outras condições, com mais serenidade, um pouco mais lúcido. Posso sentir, e mesmo desfrutar desse ambiente leve. Eu só tenho que agradecer por tantas bênçãos.

- Vocês não imaginam a grandiosidade que envolve esse trabalho que é feito nesse ambiente, principalmente por
parte dos benfeitores do lado de cá. Com um pouco mais de empenho o resultado seria muito melhor, mas Deus sabe
o quanto é difícil. Seguimos nossa jornada com disciplina, comprometimento e dedicação, mas é assim mesmo, um
passo de cada vez. Fiquem com Deus.
- Tudo é aprendizado para nós mesmos.

MARIUZA
- (visão) Médicos, saindo de suas mãos luz intensa, verde bem clarinha. Usam calça azul marinho e jaleco branco.
Uma sala com as paredes vazadas e pessoas se aglomeravam dentro, e não saiam, ficavam apertadas, todos com
roupas coloridas. Há um círculo todo iluminado, volteado pelas trevas de cor cinza.
Maria Célia – Uma casa velha, como de caiçara e alguém dizendo que precisava pedir perdão.
Luzia – Reunião de Espíritos, sorridentes, felizes, como se fosse uma festa. Apresenta-se como uma deusa em sua
tribo e os Espíritos a rodeiam com intensidade, por isso ela se perde, se confunde, é muita informação para ela definir, se atrapalha e se prende.

MARGARETE
- Boa noite a todos! Somos trazidos para este ambiente tão calmo, uns por vontade própria, outros trazidos para terem a oportunidade de mais um passo em direção ao esclarecimento, mas não são todos que acusam progredir. Neste
lugar somos envolvidos com muita luz e muito amor. Precisamos disso para podermos entender o quanto é importante perdoar aqueles que nos fizeram tanto mal e que deles guardamos tantas mágoas. Isso nos atrasa e nos faz ficar
no sofrimento. Mas buscando um esclarecimento aqui e outro ali, procuramos sempre melhorar, para podermos ter
paz. Obrigado por esta oportunidade. Quando puder quero voltar. Aqui me sinto muito bem. Até breve. Por favor,
precisamos de muitas orações. Fiquem com Deus.
- Estou aqui mais uma vez à procura de ajuda. Até agora não consegui entender o que aconteceu. Desencarnei sem
saber como e nem por que. Preciso muito dos esclarecimentos necessários para um entendimento, nem que seja pequeno, já é um começo. É horrível ficar perdido. Sou convidado a fazer uma oração, mas nem isso eu sei como fazer. Preciso de muita ajuda. Sei que existem estudos. E sempre que der estarei aqui nos estudos. Obrigado. Boa noite
a todos.
- Olá! Fui trazido aqui por alguns irmãos que querem me ajudar. Gostei do ambiente e, principalmente, pela oportunidade que me está sendo dada da comunicação. Já faço muitas orações, me fazem muito bem. As orações feitas pelos encarnados ajuda muito quem faz, e nos ajuda a entender muitas coisas nas quais insistimos em fechar os olhos.
Estou bem, mais tranquilo agora. Continuem os estudos. Até logo.
- Olá! Como vim parar aqui? Não quero ficar. Quero ir embora. Até logo.
- Boa noite a todos. Que lugar é este? Tão cheio de luz. Precisamos tanto disso. Ficamos muito tempo vagando no
escuro, às vezes arrastando correntes. A oração é o melhor meio para que entendamos o quanto é importante querermos, lá de dentro do nosso coração, melhorar a nossa caminhada. Só depende de nós mesmos. Obrigada. Vou
descansar. Fiquem na paz do Senhor!
- Estou sempre aqui. Estou feliz. Sei do que precisamos fazer para tornar nossa jornada mais leve e feliz. Não sei
quanto tempo estou aqui, mas recebi muita ajuda dos bons Espíritos, por isso não sofro. Obrigada. Volto sempre.

VIVIANE
- Vim hoje aqui apenas para saber como é. Muitos já me falaram deste lugar, estou bem aqui, vejo que é um ambiente tranquilo, de paz. Não sei se poderei vir mais vezes, se puder quero voltar. Por enquanto obrigado pela oportunidade. Tenho ainda muitas dúvidas, preciso saber mais, estudar eu acho, mesmo assim: Obrigado!
- Tenho visto vocês estudarem um livro e gostei das aulas, venho assisti-las sempre que posso. Antes de adentrar este recinto me sentia muito atormentado, mas agora me sinto melhor. Tenho percebido que os estudos nos fazem
bem. Tenho aprendido muitas coisas, vi que estudando se é possível compreender muitas coisas. Quando encarnado
não dava o mínimo de valor para as coisas espirituais, muito sofri após o desencarne, mas encontrei a luz nos estudos que aqui venho assistir e me encontro melhor, mais renovado. Queria agradecer a oportunidade de estudar e pedir para que continuem, pois muito necessitamos aprender. Obrigado. Fiquem com Deus.
- A jornada começa quando ainda encarnados buscamos aprender, muitas dúvidas podem ser tiradas através dos livros, tantos que se tem por aí. Não há aquele que possa dizer ‘não sei’, mesmo aqueles que não sabem ler têm aces-

so a informações, as comunicações não cessam nunca. Muitas vezes, e frequentemente, o que nos falta é vontade para correr atrás. Aprender nos eleva, somente através dele é que poderemos evoluir. Querer ser melhor depende de
nós, pois tudo o que precisamos já temos ao nosso alcance, basta que, para isso, tenhamos força de vontade, somente
isso!
- Não sabemos o que pode vir para amanhã. Não nos cabe saber tudo o que virá, mas para que se preocupar com o
que ainda não nos é permitido saber? Olhemos para o hoje, o agora, olhemos para a maravilhosa criação do Senhor.
Tudo temos a facilitar nossa caminhada. Os espinhos são muitos, mas fomos nós mesmos, em nossa ignorância, que
os plantamos, e que agora na hora da colheita choramos por tirá-los. Prestemos muita atenção em nossos atos, saibamos escolher as melhores sementes a serem plantadas, com carinho, com amor. Firmes na caminhada do conhecimento, buscando os exemplos do Mestre Jesus para seguir, é que conseguiremos um mundo melhor. Chorar, lamentar não vai resolver seus problemas, nem tirar os obstáculos que você próprio colocou. Vamos, nesta difícil caminhada, orar ao Pai, pedindo misericórdia e forças para trilhar o caminho, que seja com sabedoria, paz e amor no
coração. Levando sempre em conta que os exemplos já temos, falta-nos é acreditar, confiar na bondade do Pai que
tudo sabe e tudo fez. Creiamos nessa bondade e, como cordeiros de Deus, sigamos em frente. Graças a Deus!
- Hoje vim para desabafar a minha dor. A revolta é grande, não sei por que estou aqui, nada fiz para merecer este
castigo, passo por pessoas e elas não me ouvem, não veem. Sinto uma dor imensa no peito e nem sei de onde vem.
Não acho a saída, procuro encontrar o caminho de volta, mas não consigo e ninguém me dá informações. Sinto um
vazio, a sensação de que algo aconteceu, mas não consigo saber o quê! Meus parentes devem estar preocupados comigo, há tempos não consigo voltar para casa, estou perdido, sei que estou, mas onde. Tento saber, mas não consigo,
preciso de ajuda, informações, mas não sei onde buscar! Só você me escuta, não sei por que escreve ao invés de falar, mas sei que me entende. Desabafar é bom, precisava muito disso. Obrigado, mas preciso ir.
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CLOTILDE
- Um bom momento para se por ao auxílio no exercício da caridade. Visto a grande procura, o que podemos fazer
hoje a nós mesmos e aos outros? Muito falamos em amor e bondade, e como vão nossas ações, o que estamos fazendo em benefício de alguém? Interroguemos a nós mesmos: como posso ser útil? Qual meu potencial a ser explorado? Será que já aprendi tudo que devia? Quantas vezes vou ter que refazer aquilo que já fiz e manter acesa a luz
para não cair no erro? As reflexões que preciso manter em mente são os alimentos para minha vitalidade. Onde fica
nosso compromisso diante dos nossos semelhantes?
- Movimenta as fibras orgânicas para que elas não se deteriorem. Ativa as células da inteligência a fim de tirar proveito desta encarnação.

LUZIA
- Agradeço a oportunidade de estar aqui neste pronto-socorro espiritual, hoje como colaborador. Eu tenho noção que
já posso ajudar, não sei muito, mas no pouco que aprendi eu já consigo me equilibrar no momento necessário, e já é
o suficiente para ser aproveitado em benefício dos mais atormentados. Quanto maior o conhecimento, mais benefício se produz. Por isso se instruam, o trabalho não cessa com a morte do corpo, pelo contrário, se intensifica. Que
Deus possa estar abençoando esse nosso propósito de progresso e luz.
- Boa noite. A fila era grande, enfim chegou minha vez. Sinceramente não sei o que dizer, pois achei que fosse diferente. Queria muito vir, mas pensei que poderia falar de verdade, porém só escrevem. Aí fica difícil, pois é o meu
pensamento que a pessoa escreve. Muito engraçado e sei que ela não me vê, mas o ambiente é bom. Eu gostaria de
falar com meu pai, mas ele não está aqui. Deixem para uma próxima, sei que posso voltar.
- É bom retornar a este lugar, aqui é calmo e tranquilo, existe muita luz. Eu gosto de estar aqui. Obrigado, mas sei
que tenho que seguir meu caminho.

MARIA CÉLIA
- Projetei minha imagem para que não duvide da minha presença. Ao partir levei muitas dúvidas com relação à
imortalidade da alma. Hoje, percebo o quanto estive errada. A teimosia era grande, não permitia maiores reflexões.
Por que não aceitarmos aquilo que é tão claro? Volto ao passado e penso que tudo teria sido mais fácil se não nos
perdêssemos tanto nas convenções. Fale para ele que eu estou bem. Não foram fáceis os primeiros tempos. Hoje sei

que tudo foi necessário. Como depurar o Espírito tão comprometido, sem uma grande dor? Volto a olhar ao passado
e vejo que tudo podia ser diferente, mas insistimos nos mesmos erros e só nos damos conta do tempo perdido quando já não há mais tempo para arrumar o que foi desarrumado. Prossiga minha filha, com teus propósitos. Não deixe
que as dificuldades te limitem a caminhada. Há muito por fazer e o tempo já não é assim tão longo. Diga àqueles a
quem amei, e ainda amo, o quanto foram importantes para mim. Prossigam com seus objetivos, lembrando que o
tempo é muito importante, não deve ser desperdiçado. Despeço-me deixando o meu abraço carinhoso a todos.

MARGARETE
- Boa noite irmãos. Esperamos muito esta oportunidade. Estamos num mundo totalmente diferente daquele que conhecíamos. A demora é grande para podermos entender o que se passa fora do corpo físico. É difícil acostumar com
a ideia de que somos obrigados a ficar vagando por aí, até aceitarmos que, para diminuir nosso sofrimento precisamos aprender a perdoar, curar algumas feridas da alma, enfim, deixar para trás aquilo que nos prende ao sofrimento.
Poder esta aqui, neste ambiente de luz, já é um começo. Tenho feito orações por todos aqueles que deixei na Terra.
Estou aprendendo, estudando os ensinamentos de Jesus. Procuro o meu progresso espiritual. Sei que aos poucos
chego lá. É um longo caminho, mas estou bem melhor agora. Continuem com seus estudos e seus trabalhos, é um
grande aprendizado. Obrigado. Fiquem com Deus.
- Olá, como vim parar aqui? Ainda me sinto cansada, sonolenta, mas esse lugar me faz muito bem e me dá paz. Quero ir embora. Fiquem na paz de Deus. Até logo.
- Precisamos estudar os ensinamentos do Pai. Sempre nos dedicando ao aprendizado. É muito importante para nosso
crescimento, mas o mais importante é que aprendamos a praticar aquilo que nos é ensinado, assim, quando desencarnarmos, não sofreremos tanto. Passar para o mundo espiritual sem ter nos dedicado, nem um pouquinho, ao próximo, sem doarmos amor aos outros, nos traz grandes sofrimentos, podem acreditar... Obrigado pela oportunidade
dada. Até logo.
- Desencarnei cedo e estou bem. Num lugar melhor do que aquele que eu estava. Meu corpo físico era doente. Sintome aliviada por estar aqui, sem sofrimentos. Oro muito por aqueles que deixei na Terra e que sentem minha falta,
mas estou bem. Fiquem com Deus. Obrigada.
- Sempre retiramos da vida aquilo que colocamos nela. Para sermos tranquilos precisamos apenas plantar sementes
do bem. Isto é, sempre ajudar ao próximo, moralmente ou espiritualmente e materialmente. E é isso que colheremos,
isto é, reverteremos para nós logo ali na frente. Não deixem de trabalhar, nem de estudar. Até logo.

VIVIANE
- Hoje necessitamos muito aprender. Tudo que passamos são oportunidades para o aprendizado, buscando fazer melhor e corrigindo os erros que cometemos, podendo assim sanar dívidas passadas. A contribuição para que tudo dê
certo vem da Lei de Deus, cabem a cada um se esforçar para fazer a sua parte, o seu caminhar. As oportunidades estão aí. Não percam tempo. Orem e procurem fazer o melhor.
- Queria tanto poder falar. Há tempo espero uma oportunidade, eu estive aqui várias vezes, mas só agora consegui
permissão. A nossa caminhada é longa, somos nós que a tornamos fácil ou difícil, dependendo da maneira que
olhamos para a vida. Sempre ocupados, correndo contra este tempo material, buscando aperfeiçoamento no trabalho,
caindo na rotina do dia-a-dia, não nos damos conta de que necessitamos melhorar o nosso interior. Perdemos tempo
buscando soluções materiais, não dando nenhuma importância ao Espírito. Mais uma jornada perdida e mais um recomeço a ser feito. Aproveitem a oportunidade, ela pode ser única. Não desperdicem o tempo, é hora de mudar.
Obrigado. Fiquem com Deus.
- Há tempos tive um sonho, não me lembro, tua tristeza é tão ‘exata’, e hoje em dia tão bonita, já estamos acostumados a viver isto... (música). Assim eu pensava, acordei de um sonho, já não me lembro, muito vaguei, estive perdida,
mas hoje tenho amparo. Não sei quanto tempo vaguei perdida, sem saber onde estava e nem por que. Hoje tento me
recompor, muitas feridas, poucas cicatrizes. Muitas vezes cometemos desatinos, trilhamos por caminhos que nos
conduzem ao erro. Tudo é lindo, parece um sonho, parece que tudo está certo, sem responsabilidade, só curtição.
Mas todo sonho acaba e a realidade chega, e nos conduz ao caminho correto. Admitir os erros é difícil, mas buscamos sempre crescer, e hoje venho estudar, buscar orações. Só assim consigo me recompor, estou melhor do que já
estive, mas tenho que aprender. Preciso melhorar, é só. Obrigado!
- Credo, que lugar é este. As luzes me ofuscam os olhos. Não sei por que vim para cá.
- Muitos buscam aprender, o difícil é que só na hora da necessidade é que se lembram de Deus. O cotidiano é turbulento, toma a maior parte do tempo terreno de vocês, por isso é que a grande maioria só aprende pela dor. O conhecimento requer tempo, persistência. Levemos a sério esta hora, busquemo-nos aperfeiçoar o pouco de bondade que
temos e que ela possa frutificar e aumentar, e nos impulsionar a seguir adiante. Não esperemos a dor chegar, para

começar o tratamento. Busquemos as respostas através das boas ações, do fazer sempre o melhor. Que assim seja
feito. Graças a Deus.
- (audição) Criança perdida, pede socorro: Onde estão meus pais? Que mundo é esse? Quem são estas pessoas? Estou com medo, me tire daqui, por favor, quero voltar para casa!
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CLOTILDE
- Nos reencontramos sempre em vários lugares e dispostos ao trabalho, mas é preciso que coopere, harmonizando-se
primeiro, para que recebas ajuda. Procure ver o mundo de outra forma. A limpeza mental requer muito esforço. O
olhar quase sempre nos leva a enganos. A paciência para as análises e sem tirar conclusões precipitadas. O bomsenso para dissolver as dúvidas. A palavra bem aplicada nos conduz a acertos. Por menor que seja o gesto, há sempre uma sementinha. Não é necessário grandes feitos!

MARIA CÉLIA
- A busca do aprendizado deve ser uma constante em nossa vida. Facilitemos essa tarefa dando nossa colaboração
sempre que possível. Aprender é tarefa daqueles que não sabem ou que negligenciaram o momento oportuno. Só
que isso implica em esforço, e nem sempre queremos deixar o comodismo (que nos é tão comum)de lado. Aos Espíritas essa responsabilidade deve ser a diretriz maior em suas vidas. Sem aprendizado não há como crescer, evoluir,
caminhar sempre, buscando nas lições de Jesus o aprendizado que necessitam, e aquilo que já aprendeste distribua
para aqueles que ainda não aprenderam e contam com tua ajuda. Não retenhas só para você aquilo que já aprendeu.

LUZIA
- Obrigada meu Deus por mais esta oportunidade. É com imensa alegria que retorno a esta casa. Já estive aqui algumas vezes, a primeira me trouxeram, depois vim por minha vontade. Os ensinamentos que aqui recebi me foram
bastante úteis. Eu só tenho a agradecer.
- Boa noite. Eu reconheço este local, já estive aqui em outros tempos, só que agora me sinto diferente, mais calmo,
mais tranquilo, mas as dúvidas permanecem. Ainda não sei como as coisas acontecem. Percebo que tenho muito a
aprender. Até logo.
- Desde já agradeço a oportunidade. O meu estado eu devo a este lugar, digo meu estado psicológico, pois quando
do meu desencarne, como vocês dizem, fiquei confuso, perdido, sem noção do que tinha acontecido. Mas orei muito
a Deus. Senti a presença da minha mãe, mas não a via. Pedi ajuda e fui socorrido. Hoje estou bem melhor. Obrigado
meu Deus.
- Jesus, porque temos que sofrer tanto para ver o óbvio? Seria muito mais simples se aproveitássemos as oportunidades que temos, mas só tomamos consciência de que devemos mudar quando estamos no fundo do poço. Mas como Deus não abandona Seus filhos chega uma hora em que somos resgatados, basta que queiramos. É necessário dar
o sinal. É isso.

MARGARETE
- Boa noite. Estamos todos reunidos neste ambiente de paz e de muita harmonia, é o que sinto. É muito bom estar
num lugar assim depois de tudo que passei. Depois do susto que tomei quando despertei fora do meu corpo físico.
Foi de repente, meio no susto, demorei a entender. Hoje sei que estou em outro plano. Só que ainda necessito muito
de ajuda. Agora começo a entender o que se passou. Preciso de muitos esclarecimentos. Busquei essa ajuda em vários lugares onde as pessoas com quem eu falava, perguntava, não me respondiam, não me ouviam, nem sequer me
viam. Foi aí que comecei a entender tudo o que se passava. Aqui nesta casa venho sempre. Aprendo muito através
dos estudos. E este trabalho muito nos beneficia. Ajuda a me acalmar. Obrigado, voltarei mais vezes. Até logo.
- O que estou fazendo aqui? Quem são essas pessoas que nunca vi? Fui trazida aqui mesmo sem querer. Quero continuar onde estava. Quero ir embora. Adeus.
- Que ambiente calmo. Precisamos aprender muito ainda. Não parem com seus trabalhos, nem com seus estudos que
tanto nos beneficiam, e a vocês também. Fiquem com Deus.

- O plano espiritual não tem só escuridão. Tem lugares bonitos também. Quando encarnado procurei estudar muito
através da minha religião. Hoje, depois de tanto tempo neste lugar, procuro usar tudo aquilo que estudei. Continuo
estudando e trabalhando. Sempre para meu adiantamento e sempre que consigo procuro ajudar aos irmãos mais necessitados de esclarecimento. Moro num lugar bonito até, tranquilo. Não sei, mas acho que tenho algum merecimento. Quero agradecer a oportunidade da comunicação. Meu tempo acabou. Fiquem com Deus. Até breve!
- Só quero agradecer esta oportunidade tão esperada. Até logo.
- Precisamos aproveitar a oportunidade que nos é dada do conhecimento através dos estudos. Precisamos entender,
enquanto encarnados, que precisamos fazer o bem para nossos irmãos mais necessitados, para que, quando passarmos para o plano espiritual, tenhamos tranquilidade. Fazer o bem sempre. Nunca fechar os olhos do Espírito e fingir
que nada vê. Isso fará no futuro uma grande diferença, trará tranquilidade espiritual. Colheremos, mais à frente, apenas o que plantarmos agora. Estudem sempre. Que Deus os abençoe!

VIVIANE
- Pai de amor e bondade, graças a Ti hoje posso ter a oportunidade de estar aqui, amparado e acolhido pelos meus
irmãos. Mais uma vez fracassei em minha jornada, espero uma nova oportunidade. Por enquanto busco aprender o
que me for possível. Já estive em lugares sombrios, muito vaguei sem rumo, mas abençoado por Ti fui socorrido.
Obrigado meu Pai, muito obrigado. E a vocês meus irmãos, prossigam com sua jornada pelo estudo. Fiquem com
Deus.
- Hoje vim aqui para dizer que não preciso mais ficar naquele lugar horrível. Tenho a permissão de me transportar a
outro lugar melhor. Reconheci a luz do Senhor, busquei encontrá-la e pude sair daquele lugar horrendo. Não quero
mais voltar para lá. Dizem-me que para isso tenho que estudar, por isso estou, assim como vocês, buscando seguir
os ensinos do Mestre Jesus. Fui abençoado, a oportunidade me surgiu, não quero mais voltar àquele lugar, por isso
vou estudar. Obrigado. Continuem vocês também sempre a estudar, pois é preciso.
- Situações, às vezes, nos levam a lugares errados, somos atraídos a esses lugares por descuido. Não percebemos a
importância do conhecimento do amor, da fraternidade, e nos perdemos por caminhos obscuros, fingindo-nos de cegos, para não fazer o que é necessário e preciso. Deixamos nossas responsabilidades de lado e buscamos pelos prazeres mundanos da matéria. Erramos duplamente quando, sabendo do dever a cumprir, não o fazemos. Entorpecemos nossos lares de suas imoralidades, não nos preocupamos com os exemplos que devemos dar àqueles pequenos
seres que nos foram confiados. Ignoramos qualquer tipo de responsabilidade e dizemos que o nosso erro foi simplesmente porque não tivemos oportunidade melhor. Absurdo, tudo desculpas para não fazer o nosso dever. Assim
como uma criança, não cumprindo o seu dever de casa, diz à professora que não teve tempo, pois necessitava sair,
assim somos nós que muitas desculpas encontramos para não fazer nossos deveres. O que pensamos? Que nada é
por acaso! Tudo nesta vida tem uma finalidade, se hoje temos a oportunidade de estar aqui, não é para não fazermos
nada. Tudo tem o seu propósito, sua finalidade. É chegada a hora de descruzarmos os braços e buscarmos o aprimoramento. O caminho é longo, portanto não deixemos para o amanhã aquilo que se pode fazer hoje. Empenhemo-nos
com vontade e fé, ergamo-nos e procuremos fazer o melhor que se pode. Deus está com todos nós.
- Queria tanto estar aqui, e agora que estou me sinto confusa. Não sei o que dizer. Fico encabulada, com um pouco
de vergonha. Não sei se mereço toda essa dedicação que tenho recebido desses meus companheiros. Muito errei, eu
sei, já estou consciente disso, mas não quero falar, pois ainda tenho vergonha.
- Hoje eu acordei melhor, me sinto mais refeito. Não sei por que estou aqui, mas é bom. Gostei do lugar, a luz é brilhante, linda como eu nunca tinha visto, em nenhuma cidade eu havia visto uma luz assim tão radiante. Por que é assim? Estranho, mas lindo. Obrigado.
- Na maioria das vezes colocamos obstáculos em nosso caminho e que, logo depois, não conseguimos tirar. Buscamos felicidades passageiras que com o tempo só nos deixam marcas e feridas, meras desilusões. Perdidos ficamos
pelos caminhos, tentando ultrapassar os obstáculos e culpando a todos por eles estarem lá, sem nos darmos conta de
que só existe um único culpado: eu próprio! Levamos da vida muitas bofetadas para, assim, poder despertar. Ficamos o tempo todo nos iludindo, buscando diversão e não dando valor ao que realmente importa e ao que somos realmente: Espírito! Dedicamos tão pouco a ele que esquecemos de alimentá-lo com o que é preciso: o Amor! Quero
me encontrar e seguir um caminho bom, estudar e progredir. Agora sem tantos erros como antes, espero por esta
oportunidade.

MARIUZA
- Confiante estamos no propósito exposto, mas ainda faltando adequação conjunta. Vamos caminhando rumo aos
acertos, através dos exercícios contínuos. Confiantes, desejamos a todos que se fortaleçam em Jesus, confiantes no
estudo acertado, sempre contando com esta equipe, que só lhes deseja o bem. Estamos contando com a boa-vontade

de todos. Estamos sempre com todos destes que, devotados no trabalho do bem, agradecem a oportunidade de que
dispõem. Todos na vontade de ser um trabalhador incansável, servindo na seara prometida a cada um, conforme seus
feitos. Um abraço do amigo.
R. L.
- Ainda carrego as dores e os reflexos de vidas passadas, mas o trabalho intenso em que me proponho todos os momentos me fortalece, e trago a todos as forças que me atraem à luz, no refrigério que acalenta meu ser. Estou sempre
em oração, sou devotado servidor e não me deixo abater jamais, as forças do mal não dominarão, por que hoje sei
bem mais do que ontem, e saberei amanhã muito mais. Busco a evolução a cada dia, nos ensinos de Jesus. Peço-lhes
que sejam fortes e combatam, no seu dia-a-dia, o gérmen maligno que corrói o Espírito: o Egoísmo! Este amigo de
sempre.
R. L.
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CLOTILDE
- Mente serena traz segurança e paz; casa arrumada, conforto e tranquilidade. Quando aprendemos isso a vida tornase mais fácil. Podemos produzir melhor, tanto para nosso benefício como ao próximo. Nesta estranha vivência, sem
nada compreender, é comum as dúvidas e desencontros, as frustrações e tudo que vem nos prejudicar, nos deixando
tristes, sem esperanças. Por isso amigos, apeguem-se em alguma coisa, lembrem-se que há um Deus que tudo vê e
muito nos quer bem. Criar hábitos saudáveis pode ser um bom começo, perseverar no bem com intenções caridosas,
com zelo de um irmão ou pai amável, para que o amanhã seja melhor. Feliz aquele que se sente abraçado por uma
família enquanto muitos a isto não possuem e dormem no relento; são aqueles que não viram o tempo passar e não
sabem recomeçar. Bem-aventurados todos que aí permanecem. Que o bom Deus vos ilumine e vos guarde em paz.

MARGARETE
- Boa noite a todos que aqui se encontram. Há muito espero por esta oportunidade de comunicação, não sei quanto
tempo. Onde me encontro agora tenho muito trabalho a fazer. Estou aprendendo a orar, o que ajuda a tranquilizar
meu Espírito. Estou ainda meio confuso, mas já tenho algum esclarecimento. Através dos estudos procuro entender
tudo o que se passou. Digo a vocês que, aproveitem a oportunidade de aprendizado que está sendo dada agora. Precisamos aprender que temos que fazer o bem enquanto estamos encarnados, depois que desencarnamos apanhamos
um pouco para aprender. Mas estou chegando lá. Tenho fé e a oração que me ilumina, Não desistam nunca! Sempre
perseverando no bem e para o bem. Obrigado. Preciso ir. Fiquem na paz de Deus!
- Olá, boa noite. Gostei muito deste lugar. É muito tranquilo e cheio de luz. Esse trabalho que é feito é uma grande
ajuda a todos nós. Um grande aprendizado. Faz-nos sentir bem, obrigada. Voltarei numa próxima oportunidade.
Tem muitos irmãos na fila. Que Deus os abençoe!
- Venho sempre aqui. Gosto deste lugar. Tem muita luz e bastante silêncio! Quando desencarnamos sentimos muita
tristeza por não conseguir acalmar os corações aflitos daquelas pessoas que deixamos na Terra e que tanto nos
amam. Ouvimos seus chamados, mas não temos como dizer uma palavra que os conforte. O melhor modo de acalmar um Espírito que fica sofrendo por aquele que se foi é o esclarecimento. É através de muito estudo, fé e orações
que os Espíritos encarnados conseguem compreender que não morremos. Estamos logo ali. Por isso, aprendam, para
que não necessite haver tanto sofrimento. Orem bastante e procurem fazer sempre o bem. Tudo isso nos traz conforto e nos ajuda a achar nosso caminho de encontro à luz. Obrigada, fiquem com Deus! Até breve!
- O que vim fazer aqui? Não gosto desse lugar. Muito silêncio. Quero ir embora. Até logo!
- Não podemos fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo quando alguém precisa de nossa ajuda. Pense
que, amanhã pode ser você a precisar. Precisamos nos colocar no lugar dos outros. Não podemos ter medo de fazer,
pois apenas colhemos aquilo que plantamos. É assim que passamos pela encarnação. Depois de desencarnar é que
veremos tudo o que fizemos de bem através da nossa paz de Espírito. Nossa caminhada se torna mais leve, mais
iluminada. Obrigada e até breve!
- Entrei por aquela porta porque vi uma luz acesa! Como necessito de luz. Ando por aí perdido, não consigo conversar com ninguém. Ninguém me escuta, nem sequer me vê. Aqui me senti um pouco mais forte. Ando cansado. Mas
já vou indo, quem sabe poderei voltar numa próxima oportunidade! Até logo.

LUZIA
- Boa noite a todos. É com sentimento de gratidão que retorno a esse local abençoado. Esse trabalho é muito importante para nós, é um dos métodos pelo qual podemos nos comunicar com amigos e familiares que ficaram. Aqui
muito fui ajudado. Eu só tenho a agradecer.
- Há muito espero por essa oportunidade. Estive aqui em outra ocasião, nem me recordo quando. Estava muito confuso, mas agora me sinto bem melhor. Esse local é limpo e claro. Esse contato me faz muito bem. Obrigado pela
oportunidade.
- Santo Deus, nem imagino como vim parar aqui. Que caras estranhas, parece que dormem. Estava bem melhor lá
com meus amigos. Quero voltar para lá!
- Disseram-me para vir aqui hoje para entender algumas coisas. Eu não tenho nada para entender. Eu quero é voltar
para a minha casa, mas não consigo encontrar o caminho, será que alguém aqui pode me ajudar? Dizem-me que,
com o tempo eu entenderei tudo. Estou cansado. Sinto a falta da minha mãe.
- Eu não sei quer dia é hoje e nem em que ano estamos, mas eu sei que muito tempo se passou desde o meu desencarne. Andei muito, vaguei até entender o que tinha acontecido. Pensei muito em Deus, em tudo que já tinha acontecido. Recebi ajuda e agora me sinto um pouco melhor, mas ainda está difícil. Que Deus continue a me orientar.

VIVIANE
- Hoje é dia de festa. Mais uma vez estamos aqui, assistindo aos nossos irmãos. Todos podem colaborar, basta querer de boa vontade e se empenhar para fazer algo útil ao próximo. Juntos podemos aprender, pois a caminhada é
longa e a passagem estreita. Venham meus amigos, estudar, buscar conhecimento. Aprimorando o ser é que se chega
lá.
- Quero saber por que vim parar aqui. Ninguém me perguntou se eu queria. Não reconheço este lugar. Todos me são
estranhos. Onde estão meus familiares? Porque não vêm me buscar? Sofro neste lugar.
- Acordei me sentindo melhor hoje. É estranho, não sinto mais dor. Que lugar é este tão claro, repleto de luz. Vejo
muitos passando, caminhando de um lado a outro, ocupados, atarefados em ajudar, sempre em busca do auxílio ao
próximo. Quero acompanhá-los, mas não sei se devo, não aprendi muitas coisas, tenho receio de errar. Quem sabe
uma hora eu tente. Até mais. Obrigado.
- Não consigo me encontrar, onde fica a saída? Preciso ir embora, este lugar me ofusca a visão. Não me sinto bem
aqui, quero voltar de onde vim. Não quero falar, mas eles me pedem. Agora quero ir.
- Vim pela paz que aqui sinto. É tão bom poder estar aqui, longe daquele lugar escuro. Nesta casa encontrei amigos,
tento aprender tudo o que posso, mas muitas coisas ainda me são difíceis. Nunca havia ouvido falar sobre o Espiritismo, esta bênção que Deus colocou em nosso caminho para que pudéssemos nos instruir. Hoje sou grato a todos
que me ajudaram e, de certa forma, me trouxeram a este lugar de paz e amor. Fico feliz quando estou aqui. Continuem a estudar que estarei sempre aqui. Obrigado.
- Vivo num lugar desolado, frio, sombrio. Não sei o que fiz para merecer isto. Vivia feliz na Terra, não incomodava
ninguém. Agora todos se esqueceram de mim, não ouço rezas, não vejo ninguém, isto me revolta. Onde estão meus
familiares que não se lembram de mim, queria saber por que me esqueceram? O que fiz para merecer este castigo do
Pai?
- A vida nos leva a conhecer diversos caminhos, pelos quais cabem somente a nós as escolhas do certo ou errado. A
família do lar está sempre presente no nosso dia-a-dia. As dívidas a serem pagas estão ao alcance de todos, mas fazendo-nos de cegos, fechamos os olhos para não ver. Acreditar que se faz o bem quando não se produz nada de útil
em favor do próximo é enganar a si próprio, pois já dizia o mestre: fora da caridade não há salvação. O mundo está
cheio de necessitados, busquemos ajudá-los, exercitando o aprendizado que já absorvemos. Não façam descaso e
nem joguem fora tudo o que já foi adquirido, coloquem-no em prática, em função de ajudar alguém necessitado.
Tantos existem que necessitam de uma ajuda, eles não estão tão longe de ti. Dentro de cada casa já tem muitos. Alguns que seus olhos materiais não podem ver, mas que estão lá, uns cobrando atitude, outros tentando aprender com
seus exemplos. Deixemos o orgulho de lado, este que muito os atrapalha, e comecemos a fazer algo de bom, tentando ao menos colocar em prática o que já foi apreendido. Lembremo-nos bem: ‘amai ao próximo assim como vos
amei’! Fiquem com Deus e que essa luz nunca se apague, a da Caridade!
- Hoje somos todos irmãos, aprendizes do mesmo Mestre, porque é que, então, cruzamos os braços diante do descaso para com o outro? Atiramos a pedra sem saber em quem e achamos que estamos com a razão. Não entendo isso
que vocês falam, dizem que é fácil, bonito, mas fazer ninguém faz! Só diz que se tem que fazer, mas por em prática

ninguém quer, só enrolam, deixam para amanhã, amanhã eu faço. Hipócritas, pensem bem antes de dizer: faça isso
ou aquilo, e avalie se você, antes de tudo, já faz de verdade.
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(1.a reunião alternada, sem psicografia – troca de ideias e perguntas do grupo.)
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