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Apresentação
Sigamos com o Cristo é mais uma coletânea de
mensagens dos amigos espirituais psicografadas no
centro espírita Lar Filhos de Maria de Nazaré, em
Itaiópolis, estado de Santa Catarina, com mensagens
também psicografadas no Centro Espírita Luz na
Caminhada, em Rio Negrinho, no mesmo estado. Ao
longo de cerca de dois anos de psicografias resolvemos
publicar sistematicamente essas cartas de amor de
nossos irmãos espirituais, que nos acompanham a
jornada e tem permissão, conforme o Cristo revelou, de
esclarecer-nos

sobre

nossos

verdadeiros

objetivos

enquanto vivemos aqui, neste orbe de provas e
expiações. Estamos numa rota de evolução planetária,
onde a terra migrará na escala dos mundos, lugar onde
os espíritos ascenderão, desde que tenham atendido aos
pedidos de amor de Jesus. A migração é a porta estreita
revelada pelo Divino Mestre e amigo, cuja chave é a
vivência cotidiana da fraternidade entre todos. Ouçamos a
voz

desses

caridosos

amigos,

externadas

nessas
3

singelas páginas. São amigos diversos que já estiveram
encarnados e vem, caridosamente, orientar-nos para que
não cometamos os mesmos erros, não incidamos nos
desvios injustificáveis da “vida fácil”. Vivenciemos o amor
conforme Jesus ensinou.
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"Queridos, amados filhos de Deus, elevai vossos
pensamentos. Vislumbrai o grande farol da humanidade,
que é Jesus. Ele venceu o mundo e assim será para
convosco. Podeis apressar as vossas evoluções andando
no amor, ajudando os aflitos. Acolhei quem precisa de
amparo, da mesma forma que fostes acolhido." Josue

5

2
"Irmãos

dessa

caminhada

infinita,

não

desanimeis na jornada. É assim a vida do
espirito, que segue no rumo do aperfeiçoamento.
É como a espada que o ferreiro tece na brasa e
nas pancadas de artesão.

Vós sois o aço, Deus

o ferreiro. Vão em paz!" Pedro.
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"Amados, a vida segue perfeita, pois Deus é
perfeito.

As

vicissitudes

do

caminho

são

construídas por nos mesmos que buscamos
atalhos na jornada. Buscai compreender a lei do
amor, resumo dos ensinos de Jesus. É tão
simples.

Viveis

mergulhados

em

soluções

complexas quando a luz esta ao alcance de um
simples gesto de amparo ao próximo. Amai, amai,
amai! " Hercílio
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Ah meus queridos, ah se pudésseis ver a
maravilhosa festa que se processa no entorno!
Quanto jubilo no plano espiritual ao vê-los
ensaiando os primeiros passes. Acreditai na
doutrina do Senhor. Arregaçai vossas mangas no
trabalho de amparo. Podeis faze-lo. Jesus já
afirmou e o Mestre não erra! " André
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"Queridos, para avançardes no trabalho com o
Cristo, agora que conheceis a técnica, alimentaivos de amor e instrução edificante. Quanto mais
do Cristo tiverdes para dar, mais eficaz serão
vossas ações de energia na direção dos que
sofrem. Abastecei-vos de amor, doando! Parece
um paradoxo, mas lembrai-vos que sois filhos de
Deus, fonte de amor eterno! " Fabricio
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"Alguns de vos ainda não creem que existe a
possibilidade de doação de energias. Mesmo
assim, persistam. Quando retornardes para o
lado de cá, confirmarão o que já sabem nos
vossos interiores. Disponibilizai-vos para auxiliar
e o amparo chegara, na medida e no tempo
certo. Para seguir o caminho de Jesus é preciso
dar o passo! Paz! " Julio
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"Meu jovem, meu irmão de caminhada, não te
preocupes tanto com tuas vidas passadas, não te
escravizes no que se foi. Estuda a ti mesmo e
corrige teus hábitos, construindo teu futuro feliz a
partir da tua mudança no agora. Promove o
ajuste amando e assim estarás preparando tua
farta colheita. Se diligente para com a tua parte
espiritual, pois não é somente o corpo que
precisa

de

alimento.

Ergue-te

e

caminha

praticando os ensinos de Jesus. Eis o caminho!
Serenidade e confiança na escola da vida
terrena. " Luis Henrique
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"Amados caminhantes, todos chegam ao centro
em dores. Raros, raríssimos os que chegam por
amor. Depois de um tempo, com as dores
amenizadas, iniciam uma nova fase: a fase de se
reconhecerem aptos ao auxilio. Esforçai-vos para
que essa etapa chegue logo, pois a cura efetiva,
a melhora espiritual, surge do trabalho pelo irmão
necessitado. Jah o sabeis que não ha dores
eternas. Tao logo sintam-se mais fortalecidos,
arregaçai vossas mangas para o trabalho na
vinha do Senhor. Amar se aprende amando meus
irmãos! Já disse o poeta! " Ana Clara
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"Queridos de jornada, não desanimeis. Avançai
com determinação, pois o Cristo já vos indicou o
caminho. Refleti sobre isso. Todas as vossas
dores o Cristo já sentiu e venceu, e depois veio
para vos entregar a receita infalível, que teimais
em receber. O amor. Tao simples. Porque resistis
vos mesmos a felicidade? Não e a ela que
buscais? Amai incondicionalmente e tudo que
hoje parece dor, desaparecera! Jesus não erra!"
Italo
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"Tomai hoje a decisão de mudança. Lançai mão
das ferramentas que Jesus vos deixou. Acercaivos de bons pensamentos, de boas praticas.
Sejais ativos no bem. Ide as casas humildes em
auxilio. Ide educar os pequeninos, levar palavras
de coragem aos descrentes! Erguei-vos ao lado
do Cristo. A vossa resolução em auxiliar o Senhor
já tem a força da cura que buscais para vossos
males! " Conrado
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"Queridos, parece um ensinamento vazio virmos
ate aqui para repetirmos que deveis amar, nao é
mesmo?

Parece

um

ensinamento

abstrato

demais. Mas é o ensinamento mais verdadeiro
que temos a entregar. Quando um Cristo vem a
um orbe, a um planeta, deveis ouvi-lo, pois tratase do espirito mais preparado que se aproxima.
Então

amai,

como

incondicionalmente.

Ele

Jesus

ensinou.
segue

Amai

convosco."

Andre
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"Meus queridos irmãos dessa caminhada sem
fim, não vos torneis tristes na passagem de
irmãos da terra para o plano espiritual. É natural
a vida espiritual, é a verdadeira vida. Nossa
passagem na casa material terrena serve para
consolidarmos ensinamentos. Aqui, no plano
espiritual reforçamos lições, e ai, na casa
material, nos provamos a nossa determinação em
evoluirmos. Nada temais. Jah conheceis tudo
isso de tantas idas e vindas. O Cristo esta
conosco! " Eduardo
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"Meus queridos, irmãos de caminhada, não vos
preocupeis com as vicissitudes da vida. Lembraivos que estais num orbe de provas e expiações,
e que, portanto, vossas missões aqui estão
atreladas a aprender a amar. Praticai-a auxiliando
o próximo. Ide levar alimento do corpo e da alma
a quem necessita. Jesus veio ensinar o amor.
Aprendei e praticai como ele." Leonardo.
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"Queridos, quando estais num grupo de amigos e
alguém amado aparece, o que sentis? Sentis
alegria e bem estar, não eh? Notem que temos
esses sentimentos quando esse amigo aparece.
Agora vos pedimos tentar imaginar o que
sentiríeis estando na presença do Cristo...
Inenarrável o sentimento. Crede-nos, ele vive,
então podeis senti-lo mais vivamente quando te
aproximares dos valores espirituais. O amor do
Cristo é imenso por todos nos, e a sua aura
irradia vivamente por todo o planeta. Amai muito
e o sentireis cada vez mais. Paz para vos! " Paulo
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"Meus queridos, estamos ao lado. Colocai-vos
para ouvir-nos. Basta equilibrarem vossas vidas,
não vos apegando as coisas materiais. Sedes
equilibrados e dedicai-vos as coisas do espirito.
Não

vos

pedimos

abandonar

vossas

lides

terrenas, necessárias ao vosso progresso, para
permaneceres na contemplação, todo o tempo.
Apenas vos dizemos que o corpo se alimenta da
matéria, mas o espirito se alimenta de valores, de
virtudes, de bons hábitos. Acreditais em Jesus?
Então repetimos: Buscai primeiro as coisas de
Deus e a Sua Justiça e tudo o mais vos será
acrescentado." Deus vos abençoa!" Ana Maria
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"Amados,

companheiros

de

tantas

vidas!

Estamos aqui e olhamos por vos. Trabalhamos
do lado de cá, ensinando e também aprendendo
convosco. Não vos sintais desamparados meus
amigos trabalhadores, pois ha muitos de nos aqui
em serviço. Segui em frente! O vosso exemplo
carreara para a casa trabalhadores necessários
para a tarefa. Acaso o Senhor comete erros?
Trabalhai, trabalhai e trabalhai, e deixai o
restante para os Espíritos do Senhor!" Eurico
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"Ah os espinhos da estrada não é meus caros?
Necessários porem... Muitos deles plantados por
nos

mesmos.

Linhas

de

defesa

contra

o

desalinho na verdade. Mas as flores também
estão lá meus queridos. As flores também estão
no caminhar. Pensai sobre elas e segui em
frente. Olhai avante aquela luz no horizonte que
atrai com muita força. Aquela luz éo Cristo, que
vos orienta, consola e conduz. Sigam Jesus, não
ha erros com o Mestre." Euripedes
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"Meus

queridos,

avançai

no

amor.

Deveis

efetivamente praticar esse ensino do Divino
Mestre e Amigo. Pode parecer que somente essa
vida que conta, mas no intimo sabeis que não.
Não fosse isso o que estariam fazendo aqui (na
casa espirita) ? Não vindes aqui buscar algo mais
que as soluções materiais? Mergulhai em vosso
interior,

meditai

profundamente.

Colocai-vos

também para ouvir. As respostas surgirão e a
convicção de que a vida verdadeira é a espiritual
renascera forte, trazendo novamente o equilíbrio
que buscais para o caminhar! " Henrique
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"Amigos, a paz de espirito vem com a dedicação
ao

próximo.

O

mundo

futuro,

mundo

de

regeneração que tanto ouvis falar, é um mundo
pautado na fraternidade. Na irmandade. É a
tônica. Então, começai já a tarefa. A meta de
quem encarna nesse mundo de provas e
expiações

é

só

uma:

Aprender

a

amar

incondicionalmente. O exemplo vos foi dado. O
modelo é Jesus! Não vos enganeis e segui-o."
Patricia
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"Querido, entendes agora a importância das
tarefas. Mais preparo, mais trabalho! É assim
mesmo! Acaso entregarias a direção de um
ônibus escolar a uma criança? Se diligente no
aprendizado e dedicado na pratica do amor. O
conjunto estudar e praticar é a chave da
evolução. Não temais nada, apenas aprofunda-te
evangelicamente e coloca-te debaixo do sol e da
lua, na estrada da vida, com disciplina. Muitos se
apresentaram mas desistiram. Reforça a tua
crença no Cristo e segue." Fabricio.
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"Coloca-te em movimento pelo próximo para
aplacar tuas dores, do corpo e da alma. Amar
indica ação. Move-te com Jesus!" Patricia 3/10/14
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"Seja qual for a tua origem religiosa, achega-te ao
Cristo. Eis o caminho, como ele mesmo anunciou.
A mensagem de evolução é uma só, o amar ao
próximo. Rótulos pouco significam para a tua vida
espiritual." Joaquim
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"O espiritismo é ciência, filosofia e religião. Busca
transitar com equilíbrio nesse tripé. Amor e
instrução sobre a vida verdadeira, a vida
espiritual, vos manterão no caminho correto.
Lembrai, sobretudo, que é Deus que esta a
frente!" Josue 03/10/14
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"A paz que vindes buscar para os vossos
corações é fruto do trabalho caridoso. Não vos
enganeis, a receita éo amor, a maior força do
universo." Euripedes 3/10/14
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"Meus amados, não ha penas eternas. Podeis
transformar imediatamente as vossas vidas a
partir do agora. A receita é simples: basta amar
incondicionalmente.

Para

um

mundo

de

fraternidade é que caminhareis sem sombra de
duvida. Podeis faze-lo, entretanto, sem dores!
Jah vos disse o Divino Amigo: amai o próximo
como a vos mesmos! Erguei-vos já, aonde quer
que estiverdes, e caminhai na rota do auxilio aos
que sofrem mais do que vos. Tendes muito para
dar e o amor nunca acaba. " Josias 3/10/14
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"Oh amados desse pequeno orbe que repousa no
vasto universo, oramos por vos e seguimos
convosco

nessa

jornada

de

aprendizado.

Agradecei a Deus vossas vidas espirituais. Deus
nos ama e deu-nos a possibilidade de existência
para

que

manifestemos

seus

atributos

no

caminhar. Busquemos no amor o aprimoramento.
Não é difícil meus queridos, basta tomar a
decisão e dar os passos. A doutrina dos espíritos
vos indica o caminho seguro: caminhar com
Jesus. Ele segue certamente conosco, sigamos
também com o Divino Mestre e amigo! " Pedro
3/10/14
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"Queridos, a terra oferta muitas oportunidades de
crescimento espiritual. Aproveitai-as. Passam a
vossa frente todos os dias inúmeras formas de
fazer o bem.
Colocai, todo o tempo, vossos pensamentos em
Deus, confiantes de que tudo de bom Ele criou.
Os erros, então, não pertencem ao criador, mas
são frutos de nossa ignorância.
Corrigi vossos caminhos olhando e executando
os ensinos do Cristo.
Deus vos presenteou com a possibilidade de
convivência com Nosso Senhor. Segui com Ele,
sem medo!
Paz para vos." Paulo
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"Papai, meu coração vibra de amor por ti, aqui
deste plano. Posso te ver, posso te ouvir, e, hoje,
recebi o amparo da vó luzia para te escrever. A
vida segue, infinita e bela, e não devemos nos
desesperar pelo breve afastamento de nossos
entes queridos. É momentâneo. Vivemos não na
terra, mas no universo de Deus, e somos unidos
não por laços de carne, mas pelos laços do
verdadeiro amor, que nos há de reunir, logo
adiante. Amo você. Serena teu coração nas
palavras de Jesus e segue. Oro por ti." Adriano
3/10/14
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“Amados irmãos de caminhada, o Cristo esta
entre nos. Não o abandoneis colocando vossa
confiança em outros ídolos. É com Jesus que
devemos seguir, o modelo que Deus nos enviou.
Orientai-vos com Ele, estudai e meditai os seus
exemplos, mas, especialmente, arregaçai vossas
mangas para auxiliar os que andam convosco. O
amor ao próximo, ensinado por Jesus, não é um
amor

platônico,

é

um

amor

de atos,

de

benevolência, indulgencia e perdão. Mãos a obra
da vossa própria evolução. " Francisco. 3/10/14
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"Amados, entendeis o motivo da visita de Jesus
na terra, como encarnado? O Cristo veio para
nos ensinar que o amor é a meta maior. O amor
transforma meus irmãos. É pelo amor que deveis
orientar-vos. Então, um Cristo, "perderia viagem"
vindo até nos? O resumo da doutrina do Cristo é
o amor. Aproveitai a lição de Jesus, seguindo
com confiança." Fabricio
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“Meus queridos, deixai o embrutecimento de lado,
buscai desenvolver em vós o amor. Fazei-o
dirigindo-vos àqueles que, por hora, encontramse chorosos na caminhada. Todos nós, às vezes
auxiliamos e às vezes fomos auxiliados. Buscai
colocar-vos sempre na “pele” do irmão que vai ao
lado, não julgando, sendo um chamado a
indulgência, comentada por Jesus. Somos todos
aprendizes, meus irmãos, todos aprendizes, e o
Mestre é Jesus. Vão em paz!” Hercílio 02/10/14
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“Queridos, amados de jornada, os Espíritos do
Senhor caminham convosco. É desígnio de Deus
esse intercâmbio, do contrário não existiria. Nada
é surpresa para o nosso Pai. Qual o motivo dessa
possibilidade de comunicação, perguntais... O
motivo é a fraternidade, é a permissão dada por
Deus para que todos saibam que a vida carnal é
finita, mas a espiritual não, e é para ela, a vida
verdadeira, que deveis dirigir as vossas atenções,
adquirindo virtudes, através do amor.” Eduardo –
02/10/14
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“Meus queridos amigos, buscai o conhecimento
sobre a vida espiritual e obrai no amor. Agindo
assim vossa conexão com Deus será sempre
melhor. Notai que a conexão do Altíssimo para
conosco nunca falha,
recíproca

não

é

mas, infelizmente,

verdadeira.

Nós

a

mesmos

embotamos nosso alcance com Deus. Elevai-vos
então, em pensamentos e obras, em atitudes
reais de amor, longe de discursos platônicos e
vazios. Levantai-vos na direção dos que sofrem,
daqueles que tem sede de amor, paz e justiça.
Avançai

amando

a

todos

e

sereis

verdadeiramente felizes.” Eurípedes
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“Idas e vindas, idas e vindas...
Foram tantas...
Lembro de algumas, não de todas. Lembro das
que mais marcaram pelo amor e pela dor.
Lembro de viver na época do Divino Mestre, de
ver-lhe e ouvir-lhe as doces palavras. Mas não
foram ouvidos de ouvir. Por isso, nas minhas
derrapadas, também a dor me marcou. Hoje,
equilibrei-me e busco vaga neste orbe, já tão
difícil de voltar. Rogo a oportunidade para provar
minha convicção de que só o amor leva à Deus!”
Cristiano – Itaiópolis – Lar Espírita Filhos de
Maria de Nazaré – 9 10 14
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Amados, é triste o que a falta de perdão faz por
um ser. Guardai-vos de odiar. Antes tenhais
indulgência para com os erros alheios, da mesma
forma que espera sejam indulgentes os outros
para contigo. Jesus já vos disse que daqui não
saireis até ajustarmos o último centavo de vossos
compromissos. Podeis, entretanto, pagar com
juros menores, meus amados, se perdoardes as
ofensas e vencerdes o próprio orgulho. Não
economizeis na caridade, e sejais bem ativos no
ato de perdoar.” Otávio – Itaiópolis – Lar Espírita
Filhos de Maria de Nazaré – 9 10 14

39

36
“Oh meus amigos, amigos de jornada, seguimos
juntos, auxiliando e sendo auxiliados. Mesmo
nós, que atendemos a casa, temos nossos
mentores.

Todos somos, num só tempo,

aprendizes e mestres. Esforçai-vos então para
serdes bons aprendizes e bons mestres. Estudai
com afinco e obrai com dedicação, pois o
exemplo

fala

sempre

mais

alto

e

mais

profundamente do que a tribuna do melhor
orador. Sois aquilo que fazeis.” Marta – Itaiópolis
– Lar Espírita Filhos de Maria de Nazaré – 9 10
14
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“Meus irmãos, é o amor que une a alma e o
corpo. Vossas doenças tem sempre fundo
espiritual. É a origem de tudo. Evidentemente
que, uma vez atingido o veículo carnal necessitas
de remédios e cuidados terrenos, mas vos
dizemos que a mudança da mente, a mudança
do pensar e do agir reabilitam o ser. Lembrai-vos
sempre de que uma existência é como um grão
de areia no universo.

Quando pensardes em

cura, inclusive do corpo, olhai além do horizonte
curto dessa vida!” Fábio – itaiópolis – Lar Espírita
Filhos de Maria de Nazaré – 9 10 14
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“Somos todos filhos de Deus. Somos perfeitos na
essência mas cometemos erros no caminhar.
Não basta reconhecer essa paternidade, é
preciso comportar-se como filho do Altíssimo, e
isso requer esforço próprio. Deus vos criou a sua
imagem e semelhança e vos deu o livre arbítrio
para a caminhada. Cabe então a cada um
consultar a própria consciência e agir de acordo
com as leis divinas lá registradas, manifestando
essa luz divina

na jornada infinita.” André –

Itaiópolis – Lar Espírita Filhos de Maria de Nazaré
– 9 10 14
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“Tu que oras mas não ages, reflete...
É preciso caminhar na direção do amor. Palavras
bonitas agradam os ouvidos, mas é preciso mais.
Nenhuma vinha dá bons frutos só do agricultor
elogiar a planta! É preciso trabalhar para a
produção da essência nobre da uva. Faz igual o
agricultor diligente e crente no Senhor: Ora
trabalhando!” Hercílio – Itaiópolis – Lar Espírita
Filhos de Maria de Nazaré – 9 10 14
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“Tudo o que passa a tua volta é turbulência
passageira. Sentes a frequência do mundo de
provas e expiações. É natural à medida que
aumentas a tua sensibilidade construída no amor
e no trabalho pelo próximo. Mas nada temais,
antes tenhais a persistência do cristão convicto.
Estuda, trabalha e ora continuamente. É pelo
exemplo que as situações serão edificadas na
terra. Muitos se encaminham para liderar pelo
exemplo, pois nada se faz por mágica no mundo
de Deus. Jesus já vos disse “o Pai trabalha e eu
também trabalho”. Ora e trabalha na vossa
edificação com disciplina para avançardes em
vossa vida.” Tito – Itaiópolis – Lar Espírita Filhos
de Maria de Nazaré – 9 10 14
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“Amados, queridos da vinha do Senhor, aplicaivos nos estudos evangélicos que balsamizam
vossas almas e vos preparam para as próximas
etapas de acolhimento de irmãos que estão para
chegar a esse porto seguro de amor e cultivo do
cristianismo redivivo. Com amor no coração,
aprendizado das lições do Cristo, é que sereis
eficientes médicos de almas. Aproximai-vos de
Jesus trabalhando, e assim estareis diplomados
para acolher os corações aflitos que virão. Não
há mistérios no amar. Agi como Jesus, buscando
a fraternidade e estareis prontos dia-a-dia para o
socorro necessário.” Francisco – Itaiópolis – Lar
Espírita Filhos de Maria de Nazaré – 9 10 14
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“Amigos, exultai de alegria! Estais aqui para
evoluir! Deus vos concede uma oportunidade,
então fazei bom uso. Não há dor que nunca
passe. Não há penas eternas, meus queridos de
jornada. Sejais pacientes e tolerantes e abençoai
as provações que tendes pois é com elas que
expurgais

séculos

e

séculos

de

caminhos

tortuosos onde vos embrenhastes. Logo no
amanhecer da vida espiritual, quando retornardes
ao verdadeiro lar, estareis então colhendo os
frutos de terem ouvido e praticado os ensinos de
amor de Jesus. Sede pacientes

e laboriosos,

trabalhando pelos que sofrem, ainda que vós
estejais em dores. Nós vos acompanhamos e
Jesus também.” Fabrício – Itaiópolis – Lar
Espírita Filhos de Maria de Nazaré – 9 10 14
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“Amores, meus queridos, buscai a vossa paz no
trabalho pelos necessitados de luz e de pão. Não
aguardeis que o moribundo ou o que se encontra
em mendicância vos barra a porta.
constrange

os

aflitos.

Tomai

O pedir
atitude

verdadeiramente cristã, indo em busca de aliviar
as dores alheias. Não aguardeis que o aguilhão
da dor avance ainda mais sobre o coração dos
vossos irmãos de caminhada. Fazei como o
Cristo, no Tabor, que, ao ser ofertado a Ele ficar
no monte, optou por descer e ir na direção dos
desvalidos. Negai-vos o ócio e o comodismo nos
prazeres

mundanos

para

que

avanceis,

verdadeiramente, como filhos de Deus.” Carla Itaiópolis – Lar Espírita Filhos de Maria de Nazaré
– 9 10 14
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"Meus queridos, nada temais. Estamos todos a
serviço do Cristo. Estudai sobre o espiritismo. A
obra é vasta. Nada temais. Não é uma doutrina
de magias e sim um apelo a lógica, lógica essa
que

vos

aproxima

da

verdade

e,

consequentemente de Deus. Estudando, eventual
medo cessara. Trabalha e estuda conjuntamente.
Colocai-vos a disposição do trabalho caridoso
com confiança, pois esse intercambio, possível e
previsto por Jesus, tem o condão de vos aliviar os
sofrimentos do corpo e da alma, sofrimentos que
são resultados do excessivo apego a matéria.
Libertai-vos na caridade e no conhecimento. Paz,
com caridade." Euripedes 16/10/14
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"Amados, a gratidão a Deus éum balsamo para
as vossas dores. Agradecei, agradecei sem
cessar. Tudo o que se passa conosco tem origem
em vossas vidas sucessivas. Vidas passadas e
vida atual. Somos responsáveis por nos mesmos.
Assim, a felicidade que buscais, depende do
acerto de rumos no agora, e esse acerto de rumo
se faz no amar os que estão ao lado. Não vos
prendais

em

vidas

anteriores.

Recomeçai

amando hoje, e a conta da tua vida será
creditada de bençãos. " Francisco 16/10/14

49

46
"Meus amados irmãos dessa jornada infinita, o
caminho é belo meus irmãos, nós é que nos
fixamos nos espinhos. Olhai em volta tantas
bençãos e sejais gratos. Ha muitos que sofrem
mais. Reconhecemos e temos indulgencia para
com todos que choram, mas vos podemos
assegurar que, abraçados no amor, vossas
lagrimas serão menores, ou extintas. Ajudai-vos,
alçai com a terra o voo da redenção, cujo
combustível é a fraternidade. Sedes amorosos
uns para com os outros." Fabio 16/10/14
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"Meus queridos de caminhada, asseguro a vos,
que trabalhais pelo bem, que vosso galardão é
grande na pátria espiritual. Esforçai-vos para
extirpar

o

orgulho

e

o

egoísmo.

Fazei-o

disciplinadamente, trabalhando pelos chorosos e
necessitados da estrada. A paz, então, inundará
vossos corações. O serviço de amor cura todas
as feridas. Crede nas palavras de Jesus. Amai,
amai, amai! " Euclides 16/10/14
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"Queridos, podeis combater as vibrações baixas
que muitas vezes vos cercam na caminhada.
Basta, para tanto, entregar-vos a caridade. Não
vos falamos do dar esmolas, embora tarefa
importante. Falamos de tantas outras formas, até
a maior de todas, que éa de perdoar aqueles que
vos parecem as pedras do caminho. Necessitais
dos obstáculos para vos redimires de algumas
escolhas erradas. Portanto, jamais desistam. Os
obstáculos vencidos vos tornam melhores e mais
preparados. Deus é amor. Lembrai-vos disso."
Hercílio 16/10/14
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"Oh meus amigos desse porto terreno. Sabemos
das turbulências que enfrentais. Mas Jesus olha
por todos e quantidade inenarrável de Espíritos
do Senhor vos seguem os passos, orientando.
Colocai-vos para ouvir-nos. Nos vos falamos
diariamente. Todavia andais distraídos demais
com as coisas da matéria. O materialismo
exacerbado

é

um

ruído

que

vos

torna

parcialmente surdos aos conselhos do alémtumulo. Reservai hora boa do dia para entrar em
contato com o Pai. Nos estaremos lá, auxiliando
em vossas escolhas. Elevai-vos intimamente para
sintonizar as ondas de amor de Deus! " Antonio
16/10/14
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"O Cristo esteve convosco para vos ensinar o
amor. Nos recusamos o ensino. Arrogantes,
deixamos de lado nossa parte espiritual. Nutrimonos de conhecimento e de alimento material e
relevamos a parte espiritual. Ficamos então tal
qual um banco com duas pernas apenas.
Insustentável. Dai alimento ao vosso espirito.
Esse alimento é agir pelos necessitados, pelos
que

sofrem.

Aliviai,

o

quanto

podeis,

os

sofrimentos. Assim, equilibrados, vossas dores
também serão aliviadas, melhor entendidas, e a
paz vos confortara!" Henrique 16/10/14
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"Queridos, séculos e séculos, vidas e mais vidas
vos trouxeram a essa galáxia, a esse sistema
solar, a esse planeta, a esse continente, a esse
pais, a esse estado, a essa cidade e aos vossos
lares.

Vos

construtores

mesmos
do

exato

sois
local

os

engenheiros

em

que

vos

encontrais aqui e agora. A todo o tempo estais
plantando e colhendo. Deus, maravilhoso, justo e
bom vos deu o direito de escolher qual semente
lançar ao solo. Olhai para Jesus, escolhei então a
boa semente e lançai-a ao solo com confiança. A
colheita sempre vem." Marta 16/10/14
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“Querido de tantas vidas, não estas sozinho um
minuto. Amor imenso te cerca. Velamos por ti.
Sabemos

que

cumprira

o

teu

dever

na

caminhada. Ora, trabalha e segue. A missão é
dada conforme a capacidade do ser. Então, tu a
podes

honrar.

Responderemos,

Na

duvida,

basta

que

pede
saibas

amparo.
ouvir.

Torcemos também, mas trabalhamos contigo.
Confiança e disciplina! " Isabel 16/10/14
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"Chegamos aqui em grande equipe. Todos
trabalham. Cada qual nas suas potencialidades.
Fazei o mesmo. Relembrai o compromisso
quando estavam do lado de ca. Avançai no
trabalho bem dispostos, pois a fadiga do trabalho
na casa do Senhor é precioso balsamo, e banha
vosso corpo espiritual. Juntos com Jesus! " André
16/10/14
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"Amados, somos todos filhos de Deus. Lembraivos de que Deus é o todo justo e bom, a
perfeição absoluta. Logo, não comete erros de
nenhuma espécie. Ora, sendo Deus todo amor e
bondade,

nossas

mazelas

não

são,

evidentemente, criação do Altíssimo. Então, de
onde vem? Vem, por certo, de nossa ignorância a
respeito do bem e de tantas vezes que
desafiamos as leis divinas. Vem de nossas
"escorregadas", dos atalhos pretensiosos que
temos escolhido na caminhada. Como ajustar?
Conectando-nos a Deus pela gratidão, pela
oração e por atos de amor no cotidiano de
nossas vidas. Obrai no amor, nas mínimas
condutas diárias." Ishikawa 23/10/14 Lar Espirita
Filhos de Maria de Nazaré
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"Amados, liguemo-nos ao Cristo através de ações
no amor. Caminhai auxiliando. Não aguardeis
uma "formatura" de homem de bem. É necessário
ser caridoso já, no dia-a-dia. É essa atitude que
vos levara a evolução. Jesus segue convosco,
façais então a opção de seguirdes também com o
Divino Mestre e Amigo. É um ato de vontade
tornar-se um homem de bem, e assim o será,
seja nessa existência ou depois de mais e mais
experiências do Espirito, ao longo de sua infinita
caminhada. Paz com caridade meus irmãos."
Eurípedes 23/10/14 Lar Espirita Filhos de Maria
de Nazaré - Itaiopolis- Santa Catarina
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"Amigos queridos, amigos dessa jornada de
trabalho na direção da fraternidade, não temais a
morte do corpo físico. Temais apenas as vossas
próprias condutas indiferentes para com as
coisas do espirito. É preciso crescer nos atos de
amor para não estacionarmos na evolução.
Movei-vos pelo amor meus queridos, é tão mais
fácil do que avançar pelo aguilhão da dor. Basta
disposição, boa vontade, e coração atento
aqueles necessitados

que vos

partilham a

caminhada. Não há evolução possível sem
fraternidade. O mundo regenerado, a terra
regenerada, é um local onde estamos todos de
braços dados." Eulália 23/10/14 Lar Espirita
Filhos de Maria de Nazaré
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"Querido amigo, meu querido companheiro de
existências. Agora eu aqui e você ai. Em algumas
épocas isso era invertido. Muitas e muitas
caminhadas

juntos.

Hoje

felicito-me

em

encontrar-te entre os obreiros da ultima hora.
Émuito bom ver-te entre aqueles que se colocam
a disposição de Nosso Senhor! Segue em frente.
Todos

estamos

juntos,

embora

momentaneamente separados na questão dos
corpos físicos. A amizade é a mesma e segue se
fortalecendo na medida em que trabalhamos
juntos pelo próximo. Eu aqui, tu ai, por agora.
Segue. Te envio o meu abraço! " Marcio 23/10/14
Lar Espirita Filhos de Maria de Nazaré Itaiopolis
SC
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"Amados, a força do amor do Cordeiro de Deus
envolve a todos nos. Não ha barreiras que
enfrentem e bloqueiem essa maravilhosa energia.
Abri então vossos corações para Jesus. Esse
imenso amor vos erguera das dores. Receber o
amor do Cristo requer agir pelo próximo com
determinação. Erguei-vos das vossas dores,
confiantes de que são passageiras, erguei-vos
amando ao próximo. Essa vossa atitude no bem,
por si só, já eliminara muito de vossas misérias
terrenas. Tudo passa, só o amor de Deus e do
Cristo por vos éque não. " Francisco. 23/10/14
Lar Espirita Filhos de Maria de Nazaré Itaiopolis
SC
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"Amados, que deixais vossas casas e famílias na
direção do conhecimento da vida verdadeira e do
avanço moral, vossas iniciativas já rendem
créditos para vos, pois todo aquele que busca o
amor ensinado pelo Cristo, o recebe. Se Deus faz
chover também sobre os injustos, se manda o sol
também sobre os que erram, evidentemente
também o faz sobre os trabalhadores da vinha.
Deus é justo, levai sempre isso em conta. Então,
se alguma tempestade te toca na caminhada,
nada temas, coloca-te a amar o teu semelhante
já, e o sol retornara para a tua vida." Monica
23/10/14 Lar Espirita Filhos de Maria de Nazaré
Itaiopolis SC
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"A pátria espiritual trabalha com vocês, obreiros
desta casa. Avançai com segurança, e sempre
baseados na rocha que é o Cristo Nazareno."
Mateus 23/10/14 Lar Espirita Filhos de Maria de
Nazaré - Itaiopolis – SC
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"O relógio é criação humana. Ajuda na disciplina,
mas o tempo, na verdade, é contado pelo infinito
amor de Deus. Diante de tempestades, tenhais
paciência, resignação e confiança. Fé no futuro
que se estende além dessa vida na terra.
Trabalhai no amor e tenhais a certeza de que a
colheita vira. " Fabio 23/10/14 Lar Espirita Filhos
de Maria de Nazaré
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“Queridos, filhos de Deus, trabalhai com afinco na
vinha do Senhor. Não tenhais dúvidas de que
estais

preparados.

Embora

o

véu

do

esquecimento vos tenha cerrado as lembranças
das vivências na Pátria espiritual, o vosso espírito
reconhece o compromisso de trabalho assumido.
Por isso estais aqui, sois guiados por vossas
necessidades.

Então,

meus

queridos,

não

tenham medo. No íntimo sabeis exatamente o
que deveis fazer. Basta aprender e seguir as
condutas de Jesus e sereis normalmente guiados
para a tarefa escolhida. Nada temais, Jesus
vence, é assim!” Francisco Psicografia Rio
Negrinho 31/10/14
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“Amigos, trabalhadores da casa, aplicai-vos mais
e mais na instrução. É dever de todo trabalhador
espírita conhecer as obras da doutrina dos
Espíritos do Senhor. Volvei vossos olhos e vosso
entendimento para as obras básicas da Doutrina,
complementando-a com obras bem escolhidas
que orbitam a sua estrutura fundamental. Sem o
fundamento consolidado por Kardec estareis
desamparados

e

sujeitos

a

interpretações

errôneas. É possível construir uma grande
edificação se não for feita uma boa base fincada
na rocha mais sólida? Amados, essa rocha é
Jesus de Nazaré!” Hélio Psicografia Rio Negrinho
31/10/14
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“Oh meus queridos, meus amigos de tantas
épocas. São tantos aqui que reconheço da pátria
espiritual, de nossas andanças e trabalhos com o
Mestre Nazareno. Agora estamos em planos
diferentes mas na mesma tarefa grandiosa. Não
desanimeis, continueis

caminhada de fronte

erguida pois o seguidor de Jesus não se abate.
Sorri, meus queridos, mesmo quando a dor mais
pungente, do corpo ou da alma, vos tocar o
Espírito. Estais com o Cristo, o que haveis de
temer? Fé, confiança e trabalho na caminhada.
Estamos

convosco.”

André

Psicografia

Rio

Negrinho 31/10/14
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“Amados trabalhadores da vinha do Senhor,
erguei-vos no trabalho. A sustentação é eficaz,
mas é preciso o passo maior pra tornar-vos
esclarecedores ou instrumentos de comunicação.
Muito conhecer sem praticar é semelhante ao
barco ancorado que apodrece na orla. Não há
porque temer o contato com irmãos do plano
espiritual em local protegido como esse. Tratais
com espíritos todos os dias, a única diferença é
que

normalmente

tratais

com

espíritos

encarnados. Estudem E trabalhem pois o relógio
da regeneração anda rápido. Paz com trabalho.”
Hélio Psicografia Rio Negrinho 31/10/14
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“Queridos, a casa requer, requisita, disposição
para o trabalho. É necessário iniciativa para o
avançar das tarefas. É necessário iniciativa para
o avançar das tarefas. Há material de estudo
suficiente.

Mergulhai

profundamente

na

informação disponível e atirai-vos à tarefa com
destemor. Não estais sós, estamos convosco.
Todavia não obramos “por vós” e sim ao lado. A
tarefa necessária de crescimento pertence a cada
um. É preciso coragem para começar. Comecem.
De inicio tratarão com espíritos que caibam no
pouco conhecer de cada um. Tão logo cresçam
em conhecer, crescerão as tarefas, sempre
adequadas a cada um. Fé! Confiança!” Álvaro
Psicografia Rio Negrinho 31/10/14
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“Todos vocês que aqui se encontram estiveram
juntos em outras épocas, em tarefas não tão
nobres, infelizmente. O amor do Senhor vos uniu
nessa

hora

derradeira.

oportunidade.
importantes com

Não

Assumistes

desprezeis

a

compromissos

a própria evolução. O Cristo

assentiu com vossas tarefas que são importantes
para a própria redenção. Jesus oportuniza a
evolução de todos. Então aproveitai essa chance.
Uni-vos na caridade, não somente a caridade
mediúnica. O verdadeiro médium do Cristo cresce
no amor ao próximo não somente dentro das
quatro paredes da casa espírita. Se não tendes
desenvolvido os atributos do amor ao próximo,
verdadeiramente,

sereis

como

instrumentos

defeituosos que nenhum músico, por mais
conhecedor que seja, saberá afinar. Provai vossa
71

capacidade no amar diário. Jaqueline Psicografia
Rio Negrinho 31/10/14
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“Irmãos dessa jornada, temos muito a caminhar.
O infinito não é logo ali. Para um caminhar menos
espinhoso optai pelo auxílio ao próximo, pela
prática dos ensinos de Jesus. A tarefa é árdua,
mas a recompensa é grande. A medida que
avançais na tarefa mais e mais provas de vossa
fidelidade serão pedidas. Outrora negastes o
cristianismo. Não raro muitos daqui obraram
contra a propagação dos ensinos de amor de
Jesus, e alguns até estiveram presentes em
queimas de livros esclarecedores. Mas o amor de
Deus e Jesus por todos nós é inenarrável e agora
vos assinala a tarefa de levar tais ensinos aonde
forem capazes de fazê-lo. Sigam em frente com o
Cristo.” Flávia Psicografia Rio Negrinho 31/10/14
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“Queridos, não vos desespereis quando as
provas mais duras apresentarem-se diante de
vós. Se aparece o desafio é porque estais
preparados para sobrepuja-lo. Sois capazes.
Abandonar a tarefa é decisão equivocada que
vos submeterá às dores mais atrozes. Isso
porque vossa capacidade mediúnica requisitada
para a tarefa pede serviço. A máquina parada
enferruja e não remunera o investimento.”
Médiuns!

Sois

instrumentos

que,

se

bem

afinados, de vós sairão as melodias mais
harmônicas.

Instrui-vos

e

calibrai-vos

na

caridade. Deixai-vos tocar pelos Espíritos de luz
do Senhor.” Andrey Psicografia Rio Negrinho
31/10/14
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“Meus amados amigos, trabalhadores assíduos e
iniciantes, viveis hoje, na terra, num momento
especial de transição de um mundo. Tens, então,
evidente tarefa, tarefa ampliada, não somente de
vos esclarecer, mas esclarecer os outros que
convosco convivem, pelo exemplo no amor. O
exemplo de amor arrasta mais do que as grandes
oratórias. Subi à tribuna quando tiverdes o que
contar de vossas próprias vidas, demonstrando
como a aproximação com o Evangelho do Cristo
vos fez melhores, mais caridosos e amorosos.
Vivenciai o amor, observando o comportamento
de Jesus. É verdade que ele é um Cristo, todavia
as situações que ele passou são muitas vezes
mais rigorosas que as vossas provas. Resignaivos então nas vossas provações e segui em

75

trabalho.”

Lúcia

Psicografia

Rio

Negrinho

31/10/14

76

71
“Amados, os umbrais estão vazios na hora
derradeira. Alguns espíritos já foram deslocados
para os mundos de provas e expiações, onde
mais uma vez o amor do Pai os brindará com
vidas e vidas sucessivas de aprendizagem até
manifestarem o amor. Outros estão passando
momento de provas derradeiras para seguirem
com a terra. Viveis então nessa egrégora e é por
isso que sentis a energia atribulada. Corrigi
vossos hábitos e vibrai no amor. Não sabeis, com
segurança, se estais no grupo que vai para um
outro mundo de provas e expiações ou se
seguireis com a terra para um mundo mais feliz.
Optai então por praticar o amor, como ensinou
Jesus, para alçares vôo com esse planeta, onde
tereis mais felicidade e paz.” Euclides Psicografia
Rio Negrinho 31/10/14
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“Proteção e bênçãos são frutos do amar e não do
pedir vazio. A cada elevação espiritual parece
lógico que a comunicação com os planos
elevados melhor se estabelece. Obrai no bem, a
colheita vem. Dirigi-vos ao Pai agradecendo a
maravilhosa lei de causa e efeito, que nunca
falha. Cabe a vós o plantio adequado.” Emília
Psicografia Rio Negrinho 31/10/14
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“Meus amados, nós conhecemos as dificuldades
que enfrentais. Todos nós, designados para a
tarefa nesta casa já estivemos em planos
materiais tantas e tantas vezes. Vossas lágrimas,
então, não nos surpreendem. Somos indulgentes
e, por isso, trabalhamos convosco. Estamos ao
lado para motivar-vos para a tarefa e não para
realiza-la por vós. Ouvi, então, com desconfiança,
qualquer conselho de espíritos que vos ditam
fórmulas de felicidade que vos isentem do
trabalho na melhoria do vosso ser e do amor ao
próximo. Não há receitas para a felicidade
desconectadas da caridade meus irmãos. Para
colher é preciso plantar e cuidar muito bem do
jardim.”

Amanda

Psicografia

Rio

Negrinho

31/10/14
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“Nada ocorre por acaso. Isso já sabeis. Já sois
doutores nessa frase. Então avançai um pouco
mais. Porque estais aqui? Aqui nesse universo,
nessa galáxia, nesse sistema solar, nesse
planeta, nesse país, nesse estado, nessa cidade
e nesta casa? Refleti bem. Jesus já vos deu a
resposta. Estais TODOS aqui para aprenderem a
amar e, conforme Ele nos disse, enquanto esse
aprendizado
ascendereis

não
aos

estiver
planos

completo

superiores.

não
Podeis

encurtar essa passagem. Amai, amai, amai.”
Eduardo Psicografia Rio Negrinho 31/10/14
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“Em todos as etapas de vossas vidas fostes
provados. Na maioria das vezes não tivestes a
mínima ideia do porque estavas a passar por
aquela dor, seja do corpo, seja da alma. Hoje
sabeis, queridos trabalhadores da casa. Hoje
sabeis. Então, nada temais. Agradecei a cada
aprendizado e segui amando e aproximando-vos
de Jesus. Vão adiante. As provas passarão,
certamente, pois já vos foi anunciado de que não
há penas eternas. Que amor esse, o de nosso
Pai, não é mesmo? Podeis aliviar-vos pelo amor!
Não estais condenados a evoluir pela dor. Façais
a

escolha

certa

então.

É

fácil.

Amem

incondicionalmente os que seguem convosco!
Paz

para

os

vossos

corações.”

Patrícia

Psicografia Rio Negrinho 31/10/14
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