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ASTÚCIA E TRABALHO
Olha quanta astúcia foi derramada aqui, tantos aprendizados postos em
prática em algumas horas de dedicação.
O aprendizado mediúnico é constante, lento e modificador para a alma
presa do homem encarnado.
Não sabemos onde buscamos inspiração, mas aqui elas brotam como
sementes semeadas por agricultores devotados.
A luz aumenta a cada aula, a cumplicidade com o lugar e as pessoas é a
cada dia mais notável.
Não fujam da arte, porque ela transpira de vocês, as lágrimas que
correm hoje aqui são a mais pura expressão do verbo amar e doar.
Fiquem atentos às dicas, elas aqui dentro (de vocês) são as mais puras
possíveis.
Amor em paz.
Paixão em fazer.
Doar e amar.
Dicas de um companheiro que só quer trabalhar.
(Mensagem recebida em 19 de maio de 2010 pelo Médium Alexandre)

CENTELHAS DIVINAS
Boa Noite!
Irmãos:
Hoje vamos refletir sobre o mundo.
Pai misericordioso! Olhai nossas crianças, entes queridos, centelhas
divinas.
Olhai para eles como um ser divino que está aqui para aprender, ensinar
e evoluir.
Pai, olhai os educadores para que tenham amor divino,
A paciência de mostrar-lhes o caminho certo,
A tolerância de suportar seus erros,
A abnegação de caminhar com suas dificuldades.
Pai, ajuda-nos a sermos seus mestres de amor e de esperança.
Só Você pode nos dar a sabedoria para guiar estes seres em evolução,
que precisam acima de tudo serem amados e compreendidos.
Só Você, Senhor, pode nos dar a força para trilhar com eles os
obstáculos e saber erguê-los para um futuro próximo de glória.
Obrigado Pai pela tarefa bendita, pelo amor concedido.
Pai, abençoe-nos hoje e sempre.
Amem!
(Mensagem recebida em Agosto de 2010 pela Médium Patrícia)

DESCONSTRUÇÃO
A desconstrução no meio da projeção.
Se fixar o olhar no fundo emocional desta tela, verá monstros a te
devorar, como as imagens sem nexo, banhadas a uns punhados
pecaminosos de tinta.
Mas se fixar o coração sobre os olhos e deitar neste mar profundo de
emoções, encontrará significado maior ao resplendor das imagens.
Isto é como somos: se apenas olharmos, veremos apenas o homem, mas
se colocarmos o coração e deixarmos a veia emocional pulsar dentro de
nossas vistas, avistaremos um mundo criado por Deus.
Com coração O deixamos entrar e nos guiar. Como se fôssemos
pequenos, e muito mesmo, pequenos pincéis borrados com a tinta
humana com cores primárias.
Deixe Deus pintar um quadro de amor em sua vida.
(Mensagem recebida em 20 de abril de 2010 pelo Médium Alexandre)

DUAS MENTES
A luz iluminando a cidade,
Viva em ambientes diferentes,
Quase eloqüentes,
Tudo isso na minha mente,
Como semente,
Reluzente e
Presente.
Sabendo que se plantar vou produzir arte
Quase somente,
Com traços vazios
Com figuras e formas
Tiradas diretamente
Da sua mente,
Como um ser ausente
Que usa a expressão artística
Como um presente
Tão somente
Uma mente
Conectada a outra tão vivente.

(Mensagem recebida em 02 de junho de 2010 pela Médium Alexandre)

O HOMEM
Havia uma vez um homem.
De olhar firme e sorriso largo, sua vestimenta era simples, mas seus
gestos eram nobres. Ele dividia muito mais que o pão, ele se entregava
compartilhando conhecimentos.
Sua passagem neste solo foi de curta duração, mas de total intensidade.
Arrebatou homens com palavras, fez discípulos através do amor.
Sua casa se inundava de pessoas em busca de suas curas, mas na
verdade o que eles buscavam era um colo, o porto seguro para
atracarem seus botes de sofrimento.
Ele foi muito mais que um homem, ele foi um mito, motivador de
gerações para a prática do bem.
Suas pegadas ainda são visíveis até hoje, mas apenas as pessoas de
coração puro, conseguem vê-las.
As marcas recebidas em seu corpo ainda são visíveis, são relevos da
incoerência e da intolerância.
E mesmo cheio de dificuldades, Ele não abandonou sua missão, missão
essa de trazer amor aos seus irmãos
Vocês sabem a quem me refiro?
Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, era assim chamado.
Eu prefiro apenas chamá-lo de meu irmão mais velho.
(Mensagem recebida em 13 de outubro de 2010 pelo Médium
Alexandre)

ISSO É AMOR
Quando um anjo vem e lhe toca a fronte, isto é amor!
Quando um filho se aproxima e lhe roga colo, o que você cede é amor!
O quanto lhe baste de fazer o bem, isto é amor!
Estar acordado para as realidades espirituais do mundo, e vê-las como
ato de bondade, isto é amor!
Se te calas quando te ofendes, isto é amor!
Se te aproximas do inimigo quando lhe ofende, isto é amor!
Se buscar a todo custo conhecimento sobre tudo do mundo, isto é amor!
Se só este amor não lhe cabe no coração, é por que é amor o que você
procura!
Isto é amor! Se souber o quanto vale se entregar a uma condição de
pureza a outrem!
Se não estivesse dentro do amor, mesmo assim te acompanharia!
Se ficares bravo a cada dificuldade que lhe incomoda o mais fundo
desejo de vitoria, só com amor isso vai lhe fazer crescer!
Viver sem amor! Isto te faz entender a sua busca do amor!
Só os anjos entendem o amor
Então deixa um anjo lhe tocar a fronte e sinta este amor correr-lhe o
corpo
Isto sim será amor!
(Mensagem recebida em 02 de novembro de 2010 pelo Medium
Alexandre)

MARIA
Boa noite!
Irmãos.
Bendito sejam os homens de boa vontade.
Bendita seja Maria, mãe de Jesus, nossa mãe eterna.
Mãe bondosa, olhe por nós.
Vigiai nossos passos para não tropeçarmos nos erros e enganos.
Virgem Maria, faça de nós seus seguidores de paz e harmonia,
E não nos deixe cair nos vícios e perdições.
Mãe, dê-nos a mão para seguirmos seu caminho e nos abra o coração
para o perdão.
Mãe, do alto de sua pureza, faça-nos enxergar a bondade no irmão,
E a devoção para ampará-lo na perdição.
Mãe de amor, faça-nos devotos à benevolência e doa ao próximo nosso
eterno irmão.
Abençoes-nos, Oh! Mãe bendita, para estarmos sempre em seus braços
para toda eternidade.
Amém!
(Mensagem recebida em Agosto de 2010 pela Médium Patrícia)

PRA QUE VOCÊ ME CHAMA?
Se me chama ao trabalho, compareço.
Se me chama à luta, eu batalho.
Se me chama à festa, eu participo.
Se me chama à glória, eu agradeço.
Pois hoje, sou apenas mais um a partilhar o benefício do trabalho do
Pai.
(Mensagem recebida em Abril de 2010 pelo Médium Alexandre)

SENTIDOS
Boa noite.
Salve a todos os benfeitores da vida espiritual.
Os mensageiros da luz de Jesus pedem para atentarmos às mensagens
vindas e lidas sobre a ordem, a disciplina, o amor e a atenção para
elementos primordiais, para o sucesso de um trabalho.
Todo o trabalho vem dos sentidos: ver, ouvir, falar.
Aprende-se muito.
Falar é importante, mas calar, meditar, pensar é a elevação suprema do
espírito.
Conseguimos atingir Deus com o silêncio, que é uma prece.
O mundo está se voltando mais ao espírito e, com o passar dos anos,
chegará à meta final.
Aí, todos se envolverão numa nuvem de fé, amor e caridade.
Sejam todos felizes na paz de Deus.
(Mensagem recebida em 01 de stembro de 2010 pela Medium
Mercedes)

O TEMPO
Tique-taque faz o seu relógio, mas do que se espera de um objeto
inanimado criado pelo homem?
Apenas barulhos e o compromisso com a hora.
Se soubessem ou realizassem a grandeza do momento em que vocês
vivem agora, cairiam de joelhos, espiritualmente, e agradeceriam.
Hoje, jovens desta esfera; amanhã, seres evoluídos do mundo futuro.
Aproveitem o seu momento, pois ele sim é o real tempo que Deus lhe
concedeu.
(Mensagem recebida em Abril de 2010 pelo Médium Alexandre)

