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AMAR
Amar, palavra tão simples de se conjugar:
Eu Amo
Tu Amas
Ele Ama
Nós Amamos
Vós Amais
Eles Amam
Amor, palavra tão complicada de realizar.
Amor, palavra tão difícil de dividir.
Amor, palavra tão pequena de escrever.
Amor, tão difícil de descrever.
Amar, Amor, Amei, Amava.
Me deixei envolver pelo seu significado.
Me encantei pelo seu som, pela sua cor, e então decidi somente resumila em passado, e hoje é só lembrança do sabor que é Amar.
(Psicografia recebida pela médium Valéria, do Centro Espírita Ismael,
em 14/09/2006)

AMIGUINHOS
Todos nós temos compromissos assumidos: com os nossos irmãos no
nosso dia-a-dia, com a nossa família, com os nossos amigos, com o
nosso passado.
Temos obrigações com todos estes e com nós mesmos.
Não nos deixemos abater com as pedras do caminho, pois foram lá
colocadas para que nós pudéssemos aprender a transpô-las.
Assim é com os nossos problemas, obrigações e compromissos.
Saibamos direcioná-los, transpô-los, desviar deles com os ensinamentos
de Jesus, que estão no Evangelho e que Ele nos deixou, pois este foi
mais um dos meios que nosso irmão Jesus achou de nos ajudar.
Ele sim é seu amigo.
Ame-o! Siga-o!
(Psicografia recebida pela médium Valéria, do Centro Espírita Ismael,
em 21/09/2006)

AS CRIANÇAS
Que a paz do mestre esteja em nossos corações agora e sempre.
Como é lindo o sorriso de uma criança, apenas sorri com o coração
cheio de amor e simplicidade.
Como é lindo seu caminhar, leve e livre de obstáculos.
Como é lindo seu falar, cheio de alegria e amor.
Como é lindo seu olhar, cheio de paz e gratidão.
Quando estiveres amanhã, mamãe, pensando, memórias vão, memórias
vem, pense na criança que existe dentro de você, porque só a pureza de
uma criança pode trazer a paz. Pense como o mundo seria melhor se
tivéssemos o olhar, o caminhar, o falar de uma criança, por isso, pais,
olhem por suas crianças, pois elas serão o amanhã de um novo mundo
melhor, se souberem dar-lhes o amor e compreensão, do mundo de hoje
que é conturbado mas amanhã será melhor.
(Psicografia recebida pela médium Patrícia, do Centro Espírita Ismael,
em 14/10/2006)

ESTAÇÕES
Havia naquela tarde muita emoção em nossos corações.
A música soava, o piano embalava o vento, que balançava as folhas das
árvores já secas pelo fim do outono.
O inverno se aproximava e trazia consigo o amor, a esperança. Depois
da neve derretida o sol brilhará e tudo novamente será luz.
A nossa vida é assim! Outonos, Invernos, Verões, e sabem muito bem
que na Primavera as flores colorirão o mundo.
Assim, deixem tudo passar sabendo que após as dificuldades da vida a
maior benção é o amor, que renascerá com a luz do Mestre Maior
JESUS!
Sigam na Busca Dele, faz parte disto tudo que aí está.
Acreditem! Ele nos Ama!
(Psicografia recebida pela médium Valéria, do Centro Espírita Ismael,
em 21/04/2006)

FLOR
É com grande alegria que mando esta mensagem de paz, que ela traga
ao seu coração muito alento.
Uma pequena flor não precisa de maquiagem, não tem faculdades, não
tem estudos, simplesmente é uma flor; não quer ser a mais bonita, mas
encanta os olhos das pessoas. Ela se faz encantadora para mostrar ao
mundo a beleza do nosso criador. Sejam belas como estas flores e
acreditem! Vocês têm a mesma formosura, pois possuem Deus em seus
corações.
(Psicografia recebida pela médium Selma, do Centro Espírita Ismael,
em 28/04/2006)

LEMBRETE
Pai misericordioso! Orai por nós!
Oh! Lembrança de paz!
Oh! Lembrança de um processo que não volta! E é por ser difícil essa
cruz que aqui estou para pedir a todos os homens que orem pelo mundo.
Orem pelos filhos que estão em suas mãos para fazerem homens de boa
vontade, homens que lutem por um ideal, ideal de amor a todos.
Pais! Orem por seus filhos que estão em suas mãos para serem homens
de fé, para que levem o mundo ao progresso do caminho do Senhor, ao
caminho do amor.
Pais! Lutem por seus filhos, para que um dia, quando forem cobrados,
digam: "Eu os guiei para o caminho de Deus".
Que Deus abençoe a todos os pais do planeta, para que sejam pais de
amor, dedicação, fé e possam dizer: "Cumpri a missão que Deus
colocou em minhas mãos, que é fazer de um ser tão pequenino, um
grande homem".
Que Deus vos abençoe agora e sempre!
(Psicografia recebida pela médium Patrícia, do Centro Espírita Ismael,
em 14/09/2006)

LIÇÃO
Que a paz esteja convosco agora e sempre!
Que o amor de Cristo esteja sempre em vossos corações!
Como é difícil caminhar sem rumo, sem luz, como foi viver sem nada
no meu coração, como foi viver sem alguém para abraçar e conversar.
Hoje, estou aqui, aprendendo a caminhar com o coração cheio de amor,
Porque sem Deus você vive sem rumo, sem luz, porque só Ele é amor.
Como sofri para aprender que não somos nada, se não existir Deus em
nossos corações.
O mundo apagará as chagas quando enxergarmos que somos um só
coração, a pulsar dentro do peito de um Pai maior, que é Deus.
Pai de eterna bondade rogai por nós!
Pai de eterna bondade perdoai nossas dividas, assim como perdoamos a
de nossos ofensores.
Porque é perdoando que se é perdoado e amando que se é amado.
Amigos! Fiquem em paz e não esqueçam que só o amor de Cristo nos
unirá hoje e sempre.
Fiquem em paz!
Até uma nova oportunidade!
(Psicografia recebida pela médium Patrícia, do Centro Espírita Ismael,
em 21/09/2006)

LUZ
Estejam todos na paz e na alegria de Deus!
Agradeço a oportunidade que me é dada de estar aqui com vocês e
poder me manifestar. Quero lhes falar sobre A LUZ!
Deus em sua grandeza, quando nos criou, a cada um dos seres humanos
colocou, no fundo de suas almas, uma pequenina luz, uma pequenina
chama. E esta luz, desde o princípio, está acesa a nos iluminar. Está
chama que acendeu, esta luzinha que trazemos dentro de cada um de
nós, foi acesa de uma única chama principal, que é a chama da VIDA,
que é a chama das nossas existências.
Esta luz não tem vida própria, ela precisa de combustível para se
alimentar, para se manter acesa, e este combustível somos nós que
produzimos, e o fazemos através da mistura do conhecimento e da
caridade.
Quando fizermos a mistura desses dois componentes bem certinha,
geram o combustível de nossa luz, aí então nos iluminamos com mais
intensidade, para que possamos iluminar os nossos caminhos e os
caminhos de nossos próximos.
Quando adicionamos pouco desse combustível, por não tê-lo em
quantidade suficiente, não conseguimos iluminar nossos caminhos, e
nossas vidas ficam escuras, e quando não temos nada dos componentes
que formam este combustível usamos o combustível de quando fomos
criados. DEUS, em sua bondade e amor, nos deu assim energias para
impulsionar nossas vidas.
Mas o combustível reserva dado por DEUS é bem pouco, pois somos
nós que temos que progredir material para nossas luzes.
Quando não fazemos uma mistura balanceada, ou seja, quando
adicionamos mais sabedoria do que caridade, criamos uma claridade
falsa, uma chama que não é constante, uma chama que esquenta nossos
caminhos, mas não nos aquece, ela queima muito depressa e, apesar de

parecer que nossos caminhos estejam muito iluminados, veremos mais à
frente que esta luz era fraca demais e descontrolada para que brilhasse
por toda a nossa existência.
Desejo muito que Deus ilumine a todos aqui deste trabalho e a todos
desta casa.
Quero que vocês saibam que estiveram visitados por irmão de bastante
luz espiritual.
Quero que vocês saibam que a felicidade de poder ter estado aqui foi
muito grande.
Fiquem na paz e nas graças de nosso Deus Pai, hoje e todo o sempre.
(Psicografia recebida pelo médium Antonio, do Centro Espírita Ismael,
em 20/8/2006)

LUZ
Na praia a luz da lua iluminava a imensidão.
As estrelas salpicavam este céu que me partia o coração.
Saber que o dia chegará e a luz novamente brilhará, aquecendo os
corações amigos daqueles que já haviam desistido.
Aquecer! Iluminar!
Na noite, no luar, no dia, ao despertar!
Façamos de nossas vidas uma escola bendita, onde o amor e a dor
possam andar juntos, mas aprender é resgatar.
É o nosso maior objetivo.
Seus Amigos!
(Psicografia recebida pela médium Valéria Beira, do Centro Espírita
Ismael, em 11/6/2006)

A PRESENÇA DIVINA EM NOSSAS VIDAS
Boa noite meus amados irmãos, comecei com o título da nossa lição de
hoje, como forma de cumprimentar a todos, pois Deus é o nosso amor e
o nosso destino futuro.
Deste modo, começo perguntando: como está nosso interior, que é
formado pela nossa mente e nosso coração, e são dirigidos a mando de
nosso Espírito pela nossa consciência? Será que todo o trabalho está
sendo feito no sentido de uma melhoria e transformação constante?
Nosso modo de ver, sentir e viver a vida está baseado nas leis de Deus
ou estamos sendo apegados aos enganos do mundo? Estamos seguindo
as leis humanas, onde a maioria só induz as conveniências e aos
prazeres enganosos onde Deus fica sempre de fora?
Que este não seja o caso. Que nossa consciência seja sempre sábia e
busque, a cada instante, aprender com Deus e que esse aprendizado seja
posto em prática para guiar os nossos passos pelo caminho do nosso
grande redentor, Jesus, que caminhou conosco durante algum tempo,
mas que hoje espera que nossos pés não sejam trêmulos na caminhada,
mas, que sejam fortes e decididos, pois o caminho é longo, mas nos leva
à libertação, pois é o caminho da verdade e da vida.
Tenhamos, então, a partir de hoje, um pouco mais de decisão para
conquistar o nosso progresso, a nossa transformação espiritual para
melhorar.
Não hesitemos e nem desanimemos em nenhum momento da nossa
vida.
Basta, por hora, um lembrete. Alguém um dia nos advertiu: "neste
mundo tereis tribulações, passareis por dificuldades, mas tendes fé,
tendes esperança, Eu venci o mundo e conquistei o amor de Deus."
Todos vós podereis também assim fazer, basta que se esforcem e
trabalhem para isto, com o coração limpo e puro, onde a luz possa
entrar, então estareis com a paz dentro de si.

Isto quem nos disse foi o nosso mestre Jesus, e isto nos diz tudo.
QUE ASSIM SEJA!
(Psicografia recebida pelo médium Antonio, do Centro Espírita Ismael,
em 30/09/2006)

SABE QUEM SOU?
Sim, é com a simplicidade Daquele que te abrigou.
Sim, é com o amor Daquele que te iluminou.
Sim, é com a paciência Daquele que te alimentou.
Sim, é com a resignação Daquele que te ensinou que hoje tens a vida
em tuas mãos, para fazer dela coisas boas, coisas que valem a pena o
esforço Daquele que na cruz te perdoou!
(Psicografia recebida pela médium Valéria, do Centro Espírita Ismael,
em 13/08/2006)

