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PREFÁCIO
SEARA DE LUZ
“A seara realmente é grande, mas poucos são os
ceifeiros” – Jesus (Mateus, 9: 37).
Na argamassa das realizações humanas,
nós temos extensos campos para o plantio fértil.
Vemos assim:
O Professor que instrui;
O Médico que cura;
O Arquiteto que idealiza;
O Pedreiro que constrói;
O Escritor que pondera;
O Poeta que sonha;
Assim também nas lides da Doutrina
Espírita Cristã.
O campo para fertilização em nossa Seara
de Luz se faz de muita produtividade:
É o médium que faz ponte entre dois
mundos;
É a assistência aos aflitos do corpo e da
alma;
É a oratória inspirada esclarecendo e
consolando;
É o estudo que ilumina e que edifica;

Cada um é chamado a colaborar neste ou
naquele campo.
Percebamos em nós em qual deles fomos
convidados e, nele permanecendo, conseguiremos
construir grandes coisas.
Deste modo, edificando a nossa casa
sobre a rocha, haveremos de, efetivamente,
colaborarmos com os Emissários de Jesus.
“Meu Pai trabalha e eu trabalho também”
(Jesus).
Alberto, guia do médium.
(Página psicografada no dia 05/03/2013
em reunião privativa do GESR pelo médium
Leonardo Paixão).

LAUREL POÉTICO
NA SEARA DE LUZ
Caminhar pelas lutas que traz a Vida
No estímulo divino à faina da evolução
Traduzindo o trabalho da consciência em elevação
Eis a descrição da jornada evolutiva...

Segue o homem – buscador no mundo,
Viandante a perseguir a correta estrada
Das experiências ao longo da jornada
Até encontrar a luz de seu rumo...

É o homem eterno peregrino
De uma busca solene – interior
Desde a sua alma de menino...

De consciência desperta em Jesus,
Temos o homem novo levantado
Conduzindo outros à Seara de Luz.
Sebastião Lasneau
(Soneto psicografado no dia 03/04/2012 pelo
médium Leonardo Paixão).

1 - CONFIA E SERVE
Confia em Deus e terás as respostas para
tudo que desejas.
Confiança em Deus é sublime conforto
que nos garantimos nas dores da vida.
Confiar no Pai é ter a fé do tamanho do
grão de mostarda como ensinou-nos o Mestre.
Confia e segue servindo e tudo o mais te
será dado em acréscimo.
Confia como Jesus ensinou-te a confiar no
“Pai que está nos Céus”.
Irmão José

2 - ESPÍRITA CRISTÃO
Ser espírita cristão
É entregar-se inteiro
Com todo coração
No devotamento ao caminheiro

Ser espírita cristão
É sempre estar pronto
Com a luz da razão
A buscar no Evangelho o ponto

Ser espírita cristão
É ter verdadeiro amor
A todos que o rodeiam
Espalhando conforto a toda dor

Ser espírita cristão
É saber silenciar
Ante toda agressão
Conjugando o verbo amar

Ser espírita cristão
É fazer brilhar a luz
No trabalho do Evangelho
Colaborando com Jesus.
Eurícledes Formiga

3 - SORRISO
Sorria sempre, ainda que trevas possam te
surgir no caminho.
Sorria e veja como o mundo é visto melhor
pelas lentes da alegria.
Sorria e compreenda que o sorriso é divina
terapia para nossas maiores angústias.
Sorria, pois, o Mês era alegre e foi
exatamente numa festa de casamento que Ele
realizou o seu primeiro prodígio.
Irmão José

4 - UNIFICAÇÃO
Espírita sincero
É leal trabalhador
Servindo e sofrendo
Mostrando da Causa o valor

Na cabeça e no coração
Um princípio capital:
A união dos espíritas
Fortalecendo o Ideal

Estar sempre
Junto à pobreza
Certo que em Doutrina
Esta é a real nobreza

Nada de ataques
A quem quer que seja
Não ferindo a Doutrina
Com a vaidade que a fraqueja

Ser luz no Ideal
É promover a união
Nobre e verdadeira
De todos os irmãos

Unificação espírita
Não é padronização
Sim, respeito à diversidade.
Vivendo em comunhão

Perdoem-me a franqueza
Nesta minha exposição
Apenas expresso aqui
Singela opinião

Agora, se for pra me calar
Por falta de liberdade
Deixarei o rótulo religioso
Expressando só a caridade

Unificação do Consolador

É profunda expressão
Da união ética
De cada coração.
Eurícledes Formiga

5 - DAR E RECEBER
Na vida todos podemos doar...
Um sorriso...
Um abraço...
Um olhar carinhoso...
Um ombro amigo...
Ninguém há que não tenha no íntimo do
ser um sentimento de ternura por alguém. O pior
criminoso tem nos recessos do Ser a Luz Divina
do Criador, pois, também é Filho do Pai.
Guardemos esta convicção e haveremos
de compreender o quanto necessitamos ainda de
darmos de nossa compreensão àqueles que,
perante os nossos olhos e não os de Deus estão a
falhar desastradamente.
Para nós, muitos mereceriam imensos
castigos, porém, para o Pai, são filhos pródigos
necessitados de perdão, favorecendo-os com
novas oportunidades.
Irmão José

6 - EM SERVIÇO DE AMOR

Se queres
Do Cristo ser Apóstolo
Aprende com a viúva
E doe o seu óbolo

Nas tarefas cristãs
Que tanto te apraz
Não faça guerra
Faça paz

Despoje-se da ilusão
De tua personalidade
Em serviço de Amor
O teu nome é Caridade

Servo fiel ao Cristo
Não espera a glória
Sabe que a Cruz
É a luz da vitória

Não desistas de servir
Entre lágrimas e sofrimento
Lembra o Cristo:
Na Cruz nenhum lamento

Se ferido
Por críticas acerbas
Continua a servir
Sem rancor, mágoa e soberba.

Tudo passa
Diz a Mãe de Nazaré
Mantém-te firme e forte
Na luz da tua fé

Se queres do Cristo
Ser fiel discípulo
Segue trabalhando
As falhas de teu íntimo

Confia em Deus
Não perca a fé
Entre as pedras do caminho
Deus te coloca de pé.
Eurícledes Formiga

7 - O CORPO
Preocupas-te com a higiene corporal, no
entanto, não te esqueças da higiene do pensar.
Teu corpo é reflexo de teu pensamento.
Sintonizarás com o Bem ou o mal que
desejas.
Todos
estamos
interligados
magnetismo que estua na Terra.

pelo

Muitos
Espíritos
permanecem
em
condições precárias no Mundo Espiritual devido à
mente em torvelinho.
Não te permitas pensamentos menos
felizes e, a cada vez que um deles chegar lembrese das palavras do Mestre:
“Olhai, Vigiai e Orai”.
Irmão José

8 - MÉDIUM E CARIDADE
Médium é instrumento
Da mão do Senhor
Praticando a caridade
Seja onde for

Esquecendo-se o médium
Do estudo de si mesmo
O bem que pratica
É qual esmola dada a esmo

Caridade para o médium
Não é só doar ao outro
É também dar a si
Trabalho sem repouso

Médium que vive cansado
Querendo espairecer
Se esquece da vigilância
Essencial ao seu dever

“Fora da Caridade
Não há Salvação”
Repetem muitos médiuns
Sem calos em suas mãos

Hoje é fácil trabalhar
No Centro Espírita-cristão
Desde, é claro
Que não haja nenhum patrão

Não ligue para a crítica
Que no Centro se lhe faça
Erga a bandeira do trabalho
E a crítica não fica, passa...

Médium consciente
Do trabalho com Jesus
Segue confiante
No amor que lhe conduz.
Eurícledes Formiga

9 - LUZ FIXA
Mantém-te firme:
No trabalho, que edifica.
No estudo, que ilumina.
No Amor, que consola.
No Perdão, que desobstrui.
Na palavra, que esclarece.
No ânimo, que fortalece.
Busca em tudo o Evangelho do Senhor e a
luz se te fará em toda a tua jornada.
Irmão José

10 - 150 ANOS DE “O LIVRO DOS MÉDIUNS”
Desde a Gália distante
Os deuses falavam
De forças sublimes
Que a todos consolavam

Avançou a Humanidade
No progresso material
E os cientistas surgiram
No cenário atual

Da Enciclopédia ao Positivismo
A cultura se renova
E em sua vaidade
O homem quer por Deus à prova

Combatendo o materialismo
Que da ciência emergia
Falaram as vozes dos Céus
A verdade em prova viva

Fenômeno de todos os tempos
Mediunidade com Kardec pesquisada
Tornou-se instrumento de Jesus
Na disciplina da obra Codificada.
Eurícledes Formiga
(Recebida em Seminário do GE Culto Pedro em
Campos, RJ no dia 17/09/2011).

11 - ORAÇÃO E SERVIÇO
A oração é o alimento que te sustenta nas
horas tristes quanto nas alegres.
O trabalho no Bem é o equilíbrio de tua
mente e te mantém firme na fé.
Nas
mais
variadas
requererás, ora uma, ora outro.

circunstâncias,

Mas, para uma justa associação de
valores do Espírito, siga a máxima dos antigos
alquimistas: Ora et labora (1).
Oração em demasia torna-se preguiça
para a ação.
Trabalho excessivo é caminho para o
desajuste emocional e a supervalorização de si
mesmo.
Recorda Jesus, e em meio ao serviço,
faça uma pausa para a oração e novas forças
ganharás para recomeçar.
Irmão José
___________
Nota do médium: (1) – Ora e trabalha.

12 - MÉDIUM E DISCIPLINA
O médium que trabalha
Por amor à Doutrina
Não se cansa de exercer
Disciplina, Disciplina, Disciplina.

Médium consciente
Do trabalho com Jesus
Tem na disciplina
O metro que o conduz

Disciplina é necessário
Ao médium e ao servidor
Favorecendo bom socorro
E amparo ao sofredor

Ninguém há que negue
Valor à disciplina
Mas, é bom lembrar:
A dor não tem hora e nem tem dia

A todo o instante
É possível a Caridade
Seja com um copo d’água
Seja com a bênção do passe

Disciplina é também discernimento
De saber auxiliar
A quem muito precisa
E não há como esperar

Disciplina, Disciplina, Disciplina
Não se cansa de exercer
O médium que trabalha
Consciente de seu dever.
Eurícledes Formiga

13 - CALVÁRIO DE LIBERTAÇÃO
A nossa cruz pode ser a cruz do amparo
aos doentes, aos idosos, às crianças, aos irmãos
do caminho. A dor não precisa ser egoísta,
podemos senti-la ao termos empatia, verdadeira
compaixão pelo outro e, então, a dor do mundo
será também a nossa dor. Este o sentido da Cruz
do Mestre.
Caridade e Compaixão, semeadura de
amor na Terra.
Irmão José

14 - MÉDIUM E SEGURANÇA
Médium seguro de si
Precisa ter cuidado
Pois, daí descambar para a vaidade
É só mais um passo

O médium que pensa
Em ampliar sua tarefa
Precisa refletir
Se anda bom das pernas

Mediunidade bem vivida
É aquela que não se atrapalha
Seja com economia
Seja com o uso da palavra

Todos querem ser médiuns
Dos espíritos de Luz
Mas, se esquecem que entre dois ladrões
Morreu Jesus na Cruz

Cuide o médium
De vigiar a si mesmo
Trabalhando para o Cristo
E não o fazendo a esmo

Médium de Jesus
É o que socorre ao sofredor
Tanto no Centro Espírita
Quanto onde for

Mediunidade é compromisso santo
Que não deve ser conspurcado
Com a tola vaidade
Que faz perder o trabalho

Mediunidade sadia
É feita com estudo e suor
Não deixando horas vazias
Nem piedade de si mesmo e dó.
Eurícledes Formiga

15 - RENOVAÇÃO
“... as coisas velhas já passaram; eis que
tudo se fez novo” – Paulo (I Coríntios, 5: 17).
Preocupas-te com o velho e, muitas vezes,
não queres a renovação.
O misoneísmo trava o progresso da
Humanidade.
Passaram os profetas...
Passaram as civilizações...
Passaram as religiões...
Passam os transeuntes em trânsito pelo
Planeta...
Observando a História humana verás que
reinos e sociedades, ideias e filosofias, foram
necessárias em seu tempo, elevando o homem na
compreensão de novas possibilidades para a vida
humana.
Há uma Palavra que não passa, é o
Evangelho do Senhor, porém, diversas vezes
retorna o homem à vivência na matéria e não lhe
absorve os ensinamentos, permanecendo em seus
conceitos arraigados e em preconceitos que
passarão e não contribuirão para o seu
crescimento.
É hora de testemunharmos – nós,
esclarecidos com as luzes do Evangelho -, a
nossa fé de cristãos-espíritas, no trabalho da
caridade que é a mão do Cristo a se fazer
presente pela mão humana que trabalha na Seara
de Luz.

Guardemos esta convicção e reviveremos
os tempos do Cristianismo Primitivo, ressuscitando
o espírito dos “irmãos do Caminho”.
Irmão José

16 - VERBO DE LUZ
Tens em teu corpo
Órgão de muito valor:
É a língua que te acompanha
Seja onde for

Falar com consistência
É dizer sempre a verdade
Exercendo deste modo
A palavra da bondade

No uso da palavra
Todo cuidado é pouco
Sentimento exaltado
Provoca fáceis arroubos

Muitos gostam
De fazer passar o tempo
A falar da vida alheia
E da sua andam desatentos...

Use o verbo
Conjugando-o com acerto
Não perdendo tempo
Com difícil conserto

Imita ao Mestre
Que do Tabor à Cruz
Legou à Humanidade
O seu Verbo de Luz.
Eurícledes Formiga

17 - LUZ DA ESPERANÇA
Rompe a alvorada iniciando nova etapa.
O Sol brilha a revelar-te a Luz da
Esperança.
O vento sacode as folhagens amenizandote o labor.
A cada dia a Natureza – porta-voz de
Deus – te adverte com os sinais da Esperança.
Haja o que houver não desanimes nem te
entregues ao lamento. Pensa que após as trevas
da noite, a cada dia brilha a luz do Sol.
Confia e segue, e verás que a cada passo
Deus te vê e abençoa.
Irmão José

18 - MEDIUNIDADE E TAREFA
Médium que trabalha
Buscando a Jesus
Não se deixa envolver
Em posições de menos luz

Médium é trabalhador
Que não se cansa de servir
Caminhando pela porta estreita
Por onde há de seguir

Mediunidade não é privilégio
Deste ou daquele humano
É dom do Espírito
Dado ao religioso e ao profano

Siga o medianeiro
Pelas tarefas de luz
Percorrendo a trilha sagrada
Do Evangelho de Jesus.
Eurícledes Formiga

(Trovas recebidas no 4º Congresso e Encontro de
Grupos Espíritas de Campos, RJ, realizado no GE
Luiz de Gonzaga no dia 20/11/2011).

19 - SERENIDADE
Quando as sombras da irritação te
alcançarem o espírito, renova o ar em que respiras
acalmando-te a mente.
Quando a ingratidão te bater a porta, olha
ao redor de ti e veja a Natureza que sofre e
sempre distribui flores, mostrando ao homem a
Beleza de Deus.
Serena teu coração e promova a ação no
Bem a distribuindo entre sorrisos e ternura.
Em meio à dificuldade, considera que do
Alto de uma Cruz, raiou para a Humanidade a luz
de um novo dia.
Confia sempre, seguindo de alma serena
os caminhos de Jesus.
Irmão José

20 - DOUTRINA E FÉ
Quem segue com Jesus
Em trevas não anda
E diante do mal
A sua fé canta

Caminhar na Doutrina
Não é ostentação
De cultura e saber
Sim, oferta do coração

Em casa singela
Falemos do Evangelho
Transformando em vinho novo
O que jaz de velho

Levemos para o povo
A Doutrina de Luz
Lembrando da simplicidade
Com que atuou Jesus

Ideias de grandeza
Atraem muitas mentes
Mas, ao ouvir o erudito
Muitos se ressentem...

Seja na cidade,
Em casa ou no interior
Sempre que chamado
Atenda com Amor

Fuja isto sim,
Da estrada da vaidade
E como antídoto use sempre
O trabalho da caridade.
Eurícledes Formiga

21 - CONSCIÊNCIA ELEVADA
“Após despedir as turbas, subiu ao monte
para orar, em particular. Chegado o fim da tarde,
estava ali sozinho” – Mateus, 14: 23.
A oração é fonte de paz ao Espírito.
Nela haure o ser novas forças para as
lutas do dia.
A prece proporciona refrigério e paz na
Alma.
Suba o homem em elevação de
consciência e alcançará as respostas precisas
para as suas indagações.
Cultivar a oração, em particular, no íntimo
do Ser, é o que proporciona ao homem a sintonia
perfeita com as Forças Cósmicas que provém de
Deus.
Não só com o Pai-Nosso nos ensina o
Senhor e Mestre a orar, mas a cada passo nos
exemplifica a sintonia a buscar com o Pai.
Por isso, tais anotações dos Evangelistas
não foram em vão.
Oração e Vigilância pede-nos o Mestre
sem cessar.
Irmão José

22 - ESPIRITISMO E MOVIMENTO
Com Jesus, a Boa Nova.
Com Kardec, o Espiritismo.
Em sublime missão
De Restaurar o Espiritismo

Discípulo do Senhor
Não é bela estátua
A enfeitar estante
Mas, feitor de tarefa árdua.

Com Jesus e com Kardec
Temos na razão mais luz
A exigir de nossa parte
A Caridade que ao céu conduz

Não descanse caminheiro
De teu árido percurso
Tens em Jesus
Seguro recurso

Se em meio ao Movimento
Críticas te surgirem
Do trabalho não descuide
Vivencia o perdão que redime

Espiritismo é Movimento
Do Amor do Cristo
Eis a tua senha
De servo do Caminho

Desavenças, discussões
A se fazer no Movimento
Não é lídimo Espiritismo
Para estes, o lamento...

Caminhar com Jesus
É sofrer constante
Num mundo em que alegria
Dura um instante...

O sofrimento, porém,

Quando bem aceito
É canal de Luz
Neste mundo imperfeito

Doutrina Espírita
É Movimento
A reviver o caminho
Da Luz do Novo Tempo

Com Jesus, a Boa Nova.
Com Kardec, o Espiritismo.
Em sublime missão
De Restaurar o Cristianismo.
Eurícledes Formiga

23 – MIGALHAS
“... Senhor, mas também os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa de seus
senhores” – Mateus, 15: 27.
Ainda mesmo que tua ação no Bem seja
uma migalha, realiza-a.
Não te preocupes com os resultados,
lembra-te que o Pai vê o que está oculto.
Todo trabalho no bem, por menor que
seja, é luz para o Espírito.
Ante as dores que sofres, o bem que fazes
a outrem é socorro de Deus para ti mesmo.
O Amor que Deus consagra ao ser
humano se faz presente através de mãos
generosas que compreenderam que a Lei da Vida
é a cooperação.
A mulher cananeia falou das migalhas do
Amor do Cristo. Que fazes do banquete que te
oferta o Evangelho?
Sê uma migalha do Bem em Deus e Jesus
de uma pequena refeição fará resplandecer um
banquete de Luz.
Irmão José

24 - MEDIUNIDADE E JESUS
Médium é instrumento
Da Bondade do Senhor,
E há de trabalhar
Com humildade e amor

Mediunidade é serviço
Na estrada de luz
Trabalho no Bem
Que mais bem produz

Cuide o médium
Do estudo de si mesmo
Cultivando na Seara
Com Amor e esmero

Médium que se descuida
De renovar o coração
É caso quase certo
De queda na obsessão

Mediunidade sadia
Leva ao estudo e ao trabalho
Na Seara do Mestre
Por esforço abençoado

Médium de Jesus
É o que nas sombras do mundo
Descortina novos horizontes
Em labor nobre e fecundo

Mediunidade com Jesus –
Exercício de humildade e fé
Certo que entre os espinhos
O Senhor te coloca de pé.
Eurícledes Formiga

25 - HOJE
“Eia, agora...” – Tiago, 4: 13.
Independentemente dos planos que
tendes para hoje ou amanhã, o Senhor te requisita
agora.
A hora do mundo passa, o relógio do
Senhor é sempre.
Quanto tempo demorarás para escutar-lhe
a Voz?
Por quanto tempo relutarás em não Lhe
fazer a Vontade?
Quando compreenderás que a glória na
Terra é uma luz de vela que com um sopro se
apaga?
Agora é a hora do Senhor, norteie-se pelo
Seu relógio e o peso do tempo te será suave.
“Eia,
agora...”,
convida-nos
Tiago,
lembrando que o tempo de servir ao Senhor é
hoje.
Irmão José

26 - ENTREGA
Por mais que te alcance
Dúvidas, tormento
Não te entregues ao desespero
Acendendo tristeza e lamento

No silêncio de tua alma
Erga aos Céus uma prece
E receberás a resposta
Do Amor em paz Celeste

Planta do Bem a semente
Seja onde for
Cultivando sorrisos
Por expressão do Amor

Confia caminheiro
No Deus que é todo luz
E aplainando o caminho
Enviou o Doce Jesus

Entrega-te a Deus
Na força de tua fé
Colhendo na plantação
Do Senhor de Nazaré.
Eurícledes Formiga

27 - RENÚNCIA
“Se alguém quiser vir após mim, negue a
si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me” – Jesus
(Mateus, 16: 24).
Ninguém precisa deixar família, trabalho
ou estudos para seguir Aquele que é a Luz do
Mundo.
Negar a si mesmo é libertar-se das
cadeias do homem-velho.
A cruz é o caminho
necessárias à nossa libertação.

das

provas

Muitos homens e mulheres há que
abandonaram sonhos comuns ao mundo terreno e
que, no entanto, não souberam avançar nos
caminhos sagrados do Amor Divino, tombando no
autoritarismo e na vaidade, distorcendo o
ministério para o qual se dirigiram.
Siga com o Cristo, palmilhando-Lhe a “Via
Crucis” da incompreensão do mundo e
conquistando o “Eu Maior” para a glória Imortal.
Irmão José

28 - FÉ E OBRAS
Fé sem obras
É figueira sem fruto
Deixando deserto
Um coração no mundo

Cultiva as obras
Do Amor em Jesus
Brilhando no mundo
A Sua Excelsa Luz

A fé é virtude
Que leva Esperança
Àqueles que sofrem
Perdendo a confiança

Esperança reavivada
Conduz à nova ação
Deixando para trás
Pesar, tristeza, opressão...

Obra com fé
Na Palavra do Senhor
É trabalho em paz
Espargindo mais Amor

Fé é luz
Que se acende n’alma
Fortalecendo a chama
De serenidade, paciência e calma

Fé é chama Divina
De confiança e Amor,
Acenando a Esperança
Do Encontro Redentor

Viva com fé,
Esperança e Caridade
Derramando Luz
Por toda Humanidade.
Eurícledes Formiga

29 - O PEDIDO
“Fazei tudo quanto Ele vos disser” – Maria
(João, 2: 5).
A Humanidade vive entre festas e vãs
alegrias.
O vinho que a sacia é o que lhe embriaga
a vontade.
Confunde-se a sede de água viva com a
sede de prazer.
Em meio à algazarra das bodas, Maria
recorre ao Senhor. E, apesar da advertência do
Mestre, Ela confia que Ele a atenderá.
A razão de Jesus ter atendido ao pedido
de Sua Mãe, não o foi só porque Lhe era o Filho.
Ela pedia por uma multidão ansiosa e Ele lhes deu
o Vinho da Revelação.
Irmão José

30 - SER MÉDIUM
Ser médium é seguir
Confiante no trabalho
Erguendo a cada instante
A fé, o cinzel e o malho.

Ser médium é não se envolver
Em fofoca e futrica
Quem assim o faz
O mal a si mesmo instiga

Ser médium é estar
Atento a toda hora
Falta de vigilância
É trabalho jogado fora

Ser médium
É saber silenciar
Ante injúrias e ofensas
Mesmo sem saber o que há

Ser médium
É aprender com Jesus
Com resignação e Amor
Carregar a sua cruz

Ser médium é seguir
Sem passo vacilante
Entre as pedradas e espinhos
Que chegam a todo instante

Ser médium
É a dor consolar
Consciente que lhe cabe
O Amor de Deus mostrar

Ser médium
É ser instrumento da Luz
Seguindo pelo caminho
Do Evangelho de Jesus.
Eurícledes Formiga

31 – MANSIDÃO
“Que a ninguém infamem, nem sejam
contenciosos, mas modestos, mostrando toda
mansidão para com todos os homens” – Paulo
(Tito, 3: 2).
Considerável é o número dos que tombam
nas malhas da calúnia e da maledicência.
Inúmeros os que não resistindo à prova
atentam contra a própria vida.
O Apóstolo da gentilidade escrevendo ao
jovem Tito, o adverte a respeito da conduta do
cristão, especialmente a ele que estava no
exercício do discipulado.
Que também nós ouçamos a Paulo,
mantendo-nos pacientes ante as adversidades,
ainda que elas provenham dos lábios invigilantes
de um irmão de caminhada.
Como cristãos, não nos disponhamos às
conversações inúteis a respeito da atitude deste
ou daquele seareiro.
Ouçamos a voz da consciência e sigamos
em paz;
Conflitos sempre haverá enquanto o
homem não se dispuser a reflexionar e agir com
mais calma.
Embora os tempos corridos do agora, pare
um pouco e reflita, acalmando o coração e
serenando a mente.
Coração opresso, veículo de atitudes
impensadas.

Mente em conflito, trânsito da vida em
congestionamento.
Lembra Jesus a mansamente do Alto da
Cruz dizer: “Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o
que fazem”.
Irmão José

32 - COMUNICAÇÃO E DOUTRINA
Recordo os antigos
Tempos de outrora
Onde a Doutrina
Não era livre como agora...

Antigamente se fazia
Da Doutrina a divulgação
Só em jornais e Revistas
Hoje é vista em cinema e televisão.

Os tempos são outros
E em toda parte
A levar consolo
Eis a Doutrina da Verdade.

Calar-lhe a voz quem há?
Excomunhões, ameaças...
Para bem longe vai
O tempo da mordaça.

A hora é de livros,
Filmes e telenovelas
Mostrando ao mundo
O limiar da Nova Era.

É a Internet
Nova tecnologia
A facilitar o acesso
De todos à Doutrina.

E maturidade
É a palavra chave
Para o acolhimento
De sublime claridade.
Eurícledes Formiga

33 – SERVIR
“Quem quiser ser o maior dentre vós, seja
o vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro,
seja o vosso servo” – Jesus (Mateus, 20: 26-27).
Nas tarefas espíritas-cristãs, diversos
obreiros questionam o pequeno campo em que
trabalham.
Almejam muitos, a construção de belos
edifícios, alegando a beleza da Doutrina e o
quanto ela haverá de auxiliar a muitos.
Um edifício não se constrói sem os
materiais adequados.
Cimento, areia e água, unem-se em
contato com o braço em movimento para formar a
massa.
Assim com a Doutrina do Mestre. Quem
de nós está a preparar a massa? Como pensar um
edifício, se suarmos em trabalho é algo de que
não cogitamos?
Propostas surgem aqui e ali, e isto ocorre
desde os tempos do Cristo, mas como diz Paulo:
“O fundamento de Deus fica firme, tendo este selo:
O Senhor conhece os que são seus, e qualquer
que profere o nome de Cristo aparte-se da
iniquidade” (II Timóteo, 2: 19).
Irmão José

34 - MEDIUNIDADE E DOUTRINA
Faculdade natural
É a mediunidade
Desvendando os segredos
Do Plano da Imortalidade.

Fruto do Espírito,
É caminho de ascensão
Promovendo ao homem
Sua real libertação.

Mediunidade segura
Não é só receber Benfeitor
É também caminhar
Entro o povo sofredor

Caminhos da mediunidade:
Estudo, trabalho, Evangelho.
Cultivando o homem Novo,
Renovando o homem velho.
Eurícledes Formiga

35 – DOAÇÃO
Disse Jesus a todos nós, em cada gesto
Seu, a beleza do doar.
Um sorriso, um abraço, o ombro amigo...
ninguém nada tem que não possa dar.
O Bem menor que venhas a fazer é a
bênção da mão do Cristo que se faz por tuas
próprias mãos.
Lembra sempre que Jesus muito doou ao
mundo e só recebeu bofetadas, traição,
ingratidão...
Que queremos nós de prêmio na Terra?
Ainda temos diversas dificuldades a
vencer, no entanto, somente em Cristo haveremos
de ter a Vitória final.
Irmão José
(Mensagem psicografada em reunião
pública da Casa de Caridade Jesus Peregrino no
dia 08/12/2011)

36 – SIGA
Siga com Jesus
Seja onde for
Proclamando o Evangelho
A força do Amor

Siga sempre
Pelo caminho do Bem
Amparando e socorrendo
Sem importar a quem

Siga pela vereda
Da paz doce e serena
Fazendo assim a vida
Tribulação amena

Siga pela boa estrada
A te indicar por luz
O Evangelho do Cristo
Que à paz conduz
Eurícledes Formiga

37 - O ETERNO RECOMEÇO
No findar de mais um ano, promessas e
votos se renovam.
Cantam as criaturas nos mais variados
templos religiosos o alvorecer de nova etapa.
O Sol brilha a cada novo dia.
A cada anoitecer a lua surge entre as
estrelas.
O mar sempre ressurge com novas ondas.
Na Natureza tudo é renovação.
Renovemo-nos em Cristo e o Terceiro
Milênio será a Nova Era de Paz na Terra e boa
vontade entre os homens.
Irmão José

38 - MEDIUNIDADE E DEVOTAMENTO
Muitos médiuns
Esperam de outros
Disciplina, disciplina
Não fazendo nada em seu posto.

Médiuns há sempre
Que não faltam à reunião
Entretanto, só se entregam
A ouvir contradição.

Mediunidade é amor
Socorrendo aos que sofrem
Vivendo o Evangelho
E distribuindo a doce viagem...

Mediunidade mal vivida
É caminho tortuoso
Quem não a vive bem
Cai em sítio pantanoso.

Médiuns, ouvi
A voz do coração
É a voz da consciência
Em sublime inspiração.

Mediunidade sadia
É a que socorre a dor
Não precisando dia e hora
Para o trabalho de Amor.

Disciplina é necessária
Na educação mediúnica
Mas, caridade e socorro
Não se dá em hora única.

Não falamos de indisciplina
Alertamos que o socorro
Quando fraterno
Faz o médium subir o morro...

Médium que não se dispõe

A seguir pelo Bem
Pode ser médium
Mas, não ajuda ninguém.
Eurícledes Formiga

39 – FONTE DE VIDA
“Regozijai-vos sempre” – Paulo (I
Tessalonicensses, 5: 16).
Pequenos atos de amor.
Alegria renovada.

Hora de amargura?
Reflexão serena.

Sofrimentos que se acumulam?
Siga alegre sempre.

A ingratidão te fere a alma?
Ore a Deus e tudo melhorará.

Desânimo na Senda?
Lembrai que o senhor não descansa.

A cada dia o seu ardor.
Mas, o nosso tempo é agora.
Irmão José

40 - TROVA
Médium que foge do trabalho
É orgulhoso de si
Fadado a tropeçar
E tropeçando cair.
Eurícledes Formiga

41 – SERVIÇO
Guarda-te na fé em Jesus, Senhor nosso.
Não desprezeis a chance de servir, ainda
que para isto seja necessário estar só na multidão.
Muitos desejam o Cristianismo espalhado
pelo mundo, poucos, no entanto, cristianizam-se a
si mesmos.
O serviço do Cristo traz a Cruz por marco,
mas ela é o símbolo dAquele que disse: “Eu venci
o mundo”.
Os louros do mundo servem para
ornamentar almas fracas e pusilânimes, enquanto
o servidor anônimo do Evangelho carrega em si a
palma da vitória: a consciência em paz e o
coração sereno em Amor.
Auxiliemos sempre, lembrando que “Tudo
posso naquele que me fortalece” (Filipenses, 4:
13).
Irmão José

42 – TROVA
Eutanásia ou “morte suave”
Não há aí bem que apareça
É treva para o Espírito.
E nada que o enriqueça.
Eurícledes Formiga

43 - REGENERAÇÃO
“Bem-aventurados os mansos porque eles
herdarão a Terra” – Jesus (Mateus, 5:5).
O Homem do Terceiro Milênio será aquele
cuja mente estará voltada para as coisas do
Espírito.
Nações construirão entre si um clima de
real solidariedade, crescendo juntas e não mais
fazendo da outra, trampolim para o seu sucesso
econômico.
A paz reinará.
A desigualdade social desaparecerá não
mais ricos e pobres, porque todos se auxiliarão
mutuamente, tal como o faziam os antigos
cristãos.
O Espaço será de livre acesso, onde a
solidariedade entre os mundos por todos será
apreciada.
Os corpos se farão mais belos e muitas
doenças terão desaparecido, ficando apenas nos
anais da Medicina.
A intuição será o canal pelo qual os
Espíritos comunicar-se-ão diretamente com os
homens.
A morte não mais será um mistério.
A caridade estará representada em cada
gesto de auxílio ao irmão, desde o sorriso de bomdia aos ouvidos e braços que consolarão dores
ainda remanescentes do passado distante.

Escolas serão abençoado espaço do
aprendizado evangélico.
Presídios serão verdadeiros educandários
de almas.
Hospitais serão alegres casas em que o
bom-humor e a empatia lhes darão o aspecto de
uma real Casa Transitória.
Asilos e creches tenderão a diminuir, com
famílias adotando idosos e crianças, aprendendo
com a experiência de uns e cultivando novas flores
para o jardim do mundo.
Este o mundo tão sonhado por teóricos,
religiosos, economistas, políticos e que não é uma
utopia, é realidade a ser concretizada, aguardando
apenas a coragem da mudança no coração do
homem.
Irmão José

44 - CELEIRO DE PAZ

Se nos caminhos da estrada infinda
Sangra os pés em tua caminhada de luz
Não fiques de alma enfraquecida
Segue caminhando no amor de Jesus

Prossegue no leme da vida, timoneiro
Além do trabalho há o repouso
Da consciência em límpido celeiro
A guardar sublime tesouro

Luta, sofre, espera e ama
Não apagues do Ideal a chama
A brilhar em teu peito varonil

Segue com a vida em frente
Qual valoroso e nobre combatente
Do Evangelho nos céus do Brasil!

Eurícledes Formiga

45 – NOTAS DO AMOR
O amor une.
O ódio separa.
O amor edifica.
O ódio derruba.
O amor é alegre.
O ódio é revolta.
O amor é equilíbrio.
O ódio é tormenta.
O amor revela esperança.
O ódio desespera.
O amor nada pede.
O ódio tudo quer destruir.
O amor é paciente.
O ódio irrita.
O amor é beneficente.
O ódio é egoísta.
O amor é gratidão.
O ódio se revela com a ingratidão.
O amor é caminho de paz.
O ódio é prisão na matéria.

O amor é sanidade.
O ódio é caminho da loucura.
O amor é sábio.
O ódio nada vê.
Se a raiva, a irritação, a impaciência, estão
sempre a te atingir use a terapêutica da oração
silenciosa e aprenderás a calar os impulsos do
homem velho que te revela a ti mesmo como o
principal inimigo a vencer.
Silencia e ora e a resposta do Céu em eflúvios de
paz logo se fará sentir.
Irmão José

46 - REINO DE REDENÇÃO
Segue caminheiro, pelas lutas da estrada
Nos caminhos do Evangelho, nobre luzeiro
A iluminar os Céus do Cruzeiro
Levando Luz às consciências apagadas

Não tombes em meio às sombras do [percurso
Estejas firme ao encalço do Evangelho
Deixando para trás o amargor do homem-[velho
Acendendo o clarão de nova fé em seu [futuro!

Brilha no horizonte a luz de nova aurora
Abra a janela de tua alma agora
E estenda os braços em reverente [saudação.

Segue caminheiro, pelas lutas da estrada
Buscando o Amor do Cristo, alma dEle [amada
Recebendo as chaves do reino de [Redenção!
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47 – CRUZ DA VITÓRIA
“Senhor Jesus, recebe o meu espírito” – Estêvão
(Atos, 7: 59).
Após árdua luta com os intransigentes defensores
da Lei de Moisés, onde a luz do esclarecimento
provocou o ódio a agitar a turba enfurecida, tomba
ferido a pedradas o fiel discípulo dos ensinos de
Jesus.
Sua glória é dupla: morre pela Causa tornando-se
o primeiro mártir do Cristianismo e com seu
sangue fazendo florescer novos cristãos. Tal como
Abraão, ele é o pai de infinita geração que se
espalhou pela Terra a pregar o Evangelho de
Amor.
Suas palavras finais são a consagração de quem
tem verdadeira fé, confiante de que na hora
derradeira, os céus descem à Terra cantando
hosanas pela vitória do Cristo sobre o mundo.
A Cruz é a vitória que traz a glória da
Ressurreição.
Irmão José

48 – Luminosa Recepção
Simão, já velho e alquebrado.
Muito trabalhou no Evangelho
Levando paz e conforto aos mais velhos
E, ainda hoje, sorri mesmo adoentado.

Todos que o procuravam em sua casa
Recebiam uma palavra amiga
De apoio e incentivo às lutas da vida
Rompendo do passado a dura casca...

Certa noite, Simão desperta.
Com dores agudas em região incerta
E, logo, o sorriso cede à dor...

Olhando agora a luz da noite
Simão, não teme da morte o açoite...
E ouve: “A te buscar, Jesus, nosso [Senhor”.
Eurícledes Formiga

49 – TEU LAR
Teu Lar é o núcleo que Deus te oferece por
bendita oportunidade de crescimento.
Mantenha o ambiente limpo, não somente da
poeira própria da Terra, mas, principalmente dos
miasmas deletérios que porventura possam provir
de um pensamento invigilante.
Não te detenhas em discussões estéreis que a
nada levam e só promovem dissensão.
Ajuda a tua casa com a oração diária e com a
visita semanal de Jesus através do Culto do Lar.
Não desistas de nenhum de vossos irmãos
consanguíneos, lembrando que o Cristo não
desprezou aos que mais próximos dEle estiveram
e que O traíram e O negaram.
Silencia ante as ironias acerca de tua crença e
repete com o Cristo: “Eles não sabem o que
fazem”.
O Senhor é contigo e, a cada dia, o Sol nasce te
fazendo lembrar que a Luz de Deus é a Esperança
que se renova para a batalha diária contra nós
mesmos.
“Vigiai e orai para não cairdes em tentação”.
Lembremos disto sempre e cultivemos a paz por
flor perfumada no jardim do coração.
Irmão José

50 – SENDA DE AMOR
Segue pela estreita estrada
A te levar em certa hora
Dando consolo a quem aflito chora
Tantas vezes sem a esperança da [alvorada...

Tomando o Evangelho por bússola de Amor,
Caminhos infinitos, desconhecidos, [percorrerás,
Em todos levando o perfume da paz
Como mensageiro vivo do sopro [renovador...

Erga a tua nobre bandeira caminheiro
Em trabalho árduo e altaneiro,
Nas frentes de batalha do Redentor.

Caminha sempre mais na linha do [horizonte
E, ao final, vislumbrarás o Monte,
Onde culminarás a tua Senda de Amor.
Eurícledes Formiga

51 – HARMONIA DIVINA
A Natureza – manifestação de Deus -,
expressa a harmonia de seu conjunto, nela nada
está fora de ordem.
Fruto do processo natural da evolução, o
homem caminha para a Unidade com Deus, no
entanto, somente com a Luz de Deus a crescer em
seu íntimo é que ele haverá de conseguir tal
desiderato.
Através do desenvolvimento de suas
habilidades cognitivas, o ser humano deixou a era
pré-histórica para avançar na era da história
social, tal qual o Ocidente a concebe. Tal
habilidade deu a ele (o homem) a capacidade de
melhor organizar a sua vida social, porém,
atritando com a Lei de Solidariedade, o egoísmo e
o orgulho – estas duas chagas abertas na
Humanidade – fazem com que este ser de
cognição mais apurada venha a descambar para
os horrores da guerra, não reconhecendo ao outro
como irmão a quem deve proteger e auxiliar.
Quando o mal chegar ao extremo – e é o
que temos visto hoje com tanta violência e
corrupção no Orbe -, é que o homem haverá de
repensar os seus valores, pois do contrário, só
dores muito profundas haverão de acordar o
homem para a realidade insofismável de que a
ajuda de uns para com os fará que a Humanidade
siga rumo à regeneração em clima de Paz.
Irmão José

52 – GOTA DE AMOR
Trabalha pelo Bem irmão do Caminho,
Florescendo como rosa no solo,
Que em meio ao caos te recebe no colo
A estuar a luz de Deus entre os espinhos...

Não desanimes com os percalços na estrada,
Segue adiante na frente de batalha
A te convocar na prova da fornalha
Esperando-te a vitória com a luz da alvorada...

Segue em frente pela porta estreita,
Perseguindo o Ideal da Alta Estrela,
Que ilumina a noite de tua dor...

Entre os espinhos que ferem
Convocando-te ao desânimo,
Oferece-lhes o Bem por gota de Amor.
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53 – ACEITAÇÃO
Aceita a vida sem afastar-se de seu
movimento.
Dores são ferramentas a te auxiliar a amplitude de
visão.
Consagra-te às boas obras e, desse modo,
construirás a felicidade.
O ser feliz não depende de algo exterior, a não ser
do teu esforço próprio de redenção.
Tens a teu favor o tempo e, a cada passo que
deres, perceba que dores, tristezas e alegrias
passaram e o teu momento de agora também há
de passar.
Entrega-te a Deus em qualquer tempo e em tudo
Ele te auxiliará.
Irmão José

54 - CARIDADE
Onde estiveres, segue caminheiro.
Buscando o Cristo pelo mundo afora
Na criança órfã, na mãe que aflita chora.
E estende a tua mão, do Bem és Mensageiro...

Há um sopro de vida renovador
Que te mostra a Luz de Deus
Revelando aos olhos teus
Virtude nobre, de propósito consolador.

Na estrada que percorres agora
O chamado se faz a toda hora
Aguardando paciente tua aceitação...

Caminha atentamente pela vida
Cultivando as flores de sua lida
E o céu regozijando lhe dará o coração!
Eurícledes Formiga

55 – ESFORÇO
Trabalha no Bem e o Pai que está nos
Céus do coração te iluminará a estrada.
O esforço que fazes na luta contra o “eu” é
caminho
de
sublimação,
transmutando
imperfeições em qualidades.
Caminha pela porta estreita da Sabedoria
e do Amor, culminando na vitória a te trazer
sagrada Paz.
Não desistas do Caminho, sê fiel, e
blandícias do Eterno te consolarão o coração.
O Mestre não desiste de nós e nos
aguarda, mesmo quando estamos imersos nas
trevas do egoísmo e do orgulho.
A distância para Deus diminui na medida
em que nos transformamos.
Confia e segue o esforço de servir e o Pai
em Sua Misericórdia aplainará os teus passos a
fazerem luz.
Irmão José

56 – TROVA
Caminho, Verdade, Vida.
Ensinou o Senhor Jesus
É bendita claridade
Que para todo o sempre reluz.
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57 – MEDIUNIDADE – CAMINHO DE PAZ
Mediunidade é caminho de luz a nos
conduzir os passos pelos trilhos do Bem.
Na luta em que te encontras, vai em frente
e não olhes para os passados de dores e
tormentos.
Os Céus descem à Terra buscando instruir
e consolar aos que nela resgatam as suas faltas.
Cuide sempre desta faculdade, não
apenas em dias e horas determinados, mas, a
todo instante, amparando aos que te batem a
porta buscando conforto para suas dores.
A Mediunidade é faculdade natural da
alma a se ampliar no Mundo de Além.
Tal faculdade é dada a ti pra que possas
primeiro mudar a ti próprio e, assim, não julgar,
mas fazer com que a tua pena, a tua voz, os teus
ouvidos sejam bênçãos de paz para os que de ti
se aproximem, estejam eles encarnados ou
desencarnados.
O médium que espera hora e local para
servir, está em uma zona de conforto onde deixará
de atender uma ou mais almas. É óbvio que os
locais haverão de ser aqueles em que o
medianeiro será intuído pelos Guias para dar ou
não de sua contribuição.
Trabalhemos hoje e sempre com e por
Jesus, ainda que os corações alheios nos vejam
como tolos a realizar trabalho para eles vão.
Confiemos em Jesus e a paz se fará em
nós pelos caminhos da mediunidade feliz.

Irmão José
(Mensagem
psicografada
no
Seminário:
Mediunidade no 3º Milênio com Célio Faria e
Sarah Bastos Vieira – Guarapari - ES realizado no
GE Luiz de Gonzaga – Campos, RJ no dia
18/11/2012)

58 – ENCONTRARÁS...
Encontrarás além das estrelas da noite,
Lindo mundo
compreensão...

encantado,

muito

além

Flores diversas de uma fauna diferente,
Céu multicolorido e pés fora do chão...

Encontrarás além dos pássaros da manhã
A brisa suave de tempo sem tempestade
E homens em trabalho sem afã
Vivendo em harmonia, plena fraternidade...

Encontrarás a Vida sem mistério
Roteiro certo de suave paz
Revelando Deus no coração deserto
Do Amor que o só o Bem traz...

Encontrarás um mundo de amizade
Sem mágoas e contendas
Onde só reina a felicidade
E a Vida só faz valer a pena.
Eurícledes Formiga

da

59 – INTERCÂMBIO DA LUZ
Na luminosa cidade de Paris – então
capital da cultura no Velho Mundo -, uma Plêiade
de Espíritos Nobres, quais estrelas cadentes a
despejar sua luz nos céus terrenos, se faz
presente em sua atmosfera psíquica com o fito de
liberar a Verdade dos Imortais, em nome do Cristo,
aos homens na Terra.
Entre os Espíritos da Equipe do Espírito
Verdade estavam nomes gloriosos nos faustos da
História, estes desencarnados, muitos, no entanto,
apagaram-se tomando roupagem carnal e, unidos
no mesmo Ideal e no mesmo Amor ao Evangelho
do Cristo, iremos ver as personalidades de
Hyppolite-Léon
Denizard
Rivail,
Camille
Flammarion, Alexandre Delanne, André Pezzani,
Léon Denis, Gabriel Delanne, Ruth Celine Japhet,
Ermance Dufaux, Amélie Gabrielle Boudet e outros
que a História registra a buscar em contato com a
inspiração
dos
Invisíveis,
promover
o
conhecimento do Espírito Imortal.
Louvamos aqui o esforço destes Apóstolos
do Cristo e rogando aos Céus que os seus escritos
venham a, cada vez mais, consolar e esclarecer
os corações e as mentes necessitadas de Luz.
Estudemos o Espiritismo por fora sem
esquecer de o colocar dentro a fim de seu
conhecimento não ser em vão.
Irmão José

60 - BEM FAZER
Fazer o bem
Sem olhar a quem e onde
É dever da Caridade
Que não aparece, nem se esconde.

Caridade verdadeira
Não é só doar o pão
É olhar quem quer que seja
Como próximo e irmão

Vivia a fazer caridade
No Centro Espírita
Dentro de casa, porém,
Aos filhos fazia doer a espinha.

Pregava com denodo
O Evangelho do Cristo
Fora do Centro
Era só haste de espinho

Não gostava de falsidade
Alertava às amigas
Às ocultas vivia
Fazendo fofoca e futrica

Falava de amor puro
Mostrando sinceridade
Viajava final de semana
Nos braços de outra beldade.

Nos labores cristãos
Dá o exemplo de tua fé
Seguindo os “irmãos do Caminho”
Amigos do Senhor de Nazaré.
Eurícledes Formiga

