Que alegria, oh! Pai, em estar presente à grande luta e a mais um passo da luz.
Como é grandioso poder servir, poder ajudar. Sejam todos bem-vindos à Casa de
nosso Pai, pois, em todo lugar que se prega o amor, nosso Deus se faz presente.
A bendita vontade e a caridade são o caminho mais correto às bênçãos
celestiais.
Quantos ainda se encontram adormecidos em si mesmos, no egocentrismo ou no
material. Compadeçamo-nos deles, pois essa também é uma forma de caridade.
Queridos, a luta é diária, e as falanges que se mantêm nas trevas muito
trabalham, ignorantes ainda, para que o Bem não avance, por isso, a tarefa é de extrema
importância na seara de Jesus.
A lei da reencarnação é o amor de Deus em nós, dando-nos a oportunidade de
aprendermos a nos levantar, a nos perdoar, mesmo que aos olhos humanos isso cause
medo, aparente horror ou até mesmo pena. São posições carmáticas e necessárias para a
recuperação do equilíbrio do perispírito e engrandecimento moral.
Estaremos sempre presentes e auxiliando-os nesta nova jornada.
Os céus clamam cânticos de alegria e recebam, todos, pétalas de luz e paz,
revigorando-os. Continuem firmes no propósito.
Amém.
(1) Mensagem recebida na primeira reunião do trabalho de atendimento fraterno do dia 14/01/2006

Palavras aos companheiros
Eu já desencarnei, mas aqui permaneço pela bondade de Deus, atendendo o
humilde pedido daqueles que ainda me amparam.
Aqui fui criado, eis minha família, aquela que a divina bondade me concedeu, e é
por amor que fiquei. Ainda não posso ajudar, mas continuo aprendendo com estes
socorristas que aqui vêm: é aqui que vou continuar crescendo enquanto espírito. Fica o
sonho de um dia poder ser uma pequena velinha, num canto qualquer, em busca daqueles
que, como eu, precisam sair de suas próprias prisões.
Agradeço a Deus e a todos que abraçam com amor esse trabalho tão difícil
ainda.
Já me encontro na paz que liberta, até breve.
Ainda sou um paciente, mas já a caminho da luz. Deus nos abençoe.
(3) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 12/03/2006

Companheiros de escalada evolutiva,
Rogo as bênçãos dos céus por este trabalho abençoado.
No início, relutei muito, não acreditava na veracidade deste grupo, como muitos
que já estiveram aqui e se foram da mesma forma.
Sobre meus olhos, havia um manto negro, não permitindo que a luz se fizesse
presente. Porém, com a persistência, tolerância, carinho de vocês, amigos, o véu da
escuridão caiu e um foco de luz começou a surgir. As palavras ditas passaram a germinar
em meu coração. Comecei a segui-los em suas caminhadas cotidianas. Consegui me livrar
desta prisão que eu mesma criei, e as flechas das palavras começaram a dilacerar um
coração de pedra.
Durante muito tempo não tive sentimento igual, foi como meu renascimento.
Percebi que em momento algum conspiravam contra mim, e a única razão daquela situação
em que me encontrava era a consciência insensata. Não cuidei do vaso santo (corpo):
droguei-me, prostitui-me, noites de farras...
Assim foi o primeiro passo para uma alucinação. Nos momentos de êxtase,
gritava, tinha visões, a escuridão tomava conta do meu ser.
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Papai e mamãe, cansados de tanta rebeldia e desatinos, abandonaram-me.
Vaguei, chorei, sofri. Minha última morada terrestre foi esta casa abençoada. A miséria era
grande, os pensamentos desordenados, a ajuda escassa. Nesse sofrimento me desprendi.
Como já disse, muito tempo permaneci neste local, achando que estava tendo mais uma de
minhas alucinações. Foi então que, ouvindo este grupo maravilhoso, percebi o estado em
que realmente estava.
O cenário escuro começou a clarear, a luz se fez presente. A ajuda surgiu.
Hoje, bem mais equilibrada, consciente dos meus erros, consegui a permissão
para continuar com todos vocês, amigos.
Ainda necessito de suas orientações e rogo ao Pai, que conheci através de
vocês, muita paz, harmonia e a real sinceridade de seus deveres, não moral nem material,
mas sim o dever do sentimento supremo, pois tenham a certeza de que é nesse dever que
vocês conseguirão resgatar tantos da escuridão.
Enquanto me for permitido estar com vocês aprendendo, estarei em preces por
este grupo. O trabalho, como vocês dizem, é árduo, mas tenham a certeza de que o bem
cumprido não trará benefícios somente pessoais, como também ajudará a tantos de nós que
vivemos ou vivíamos na escuridão.
Ao papai e à mamãe peço desculpas: a intenção jamais foi de ferir seus
corações. Errei sim, mas estou tentando acertar.
Ao grupo, obrigada. A mesma luz que recaiu sobre os meus olhos, que possa
estar sempre no caminho de todos.
Hoje posso dizer que tenho amigos e amo.
A companheira de escalada evolutiva
Camila
(4) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 12/03/2006

Boa tarde, companheiros!
Hoje sou agraciado por poder fazer o meu relato.
Estou sendo preparado para, futuramente, ser um guardião desta casa. Como
todos vocês, também passamos por estágios e períodos de estudo, em que somos
encaminhados para participar de todo o trabalho, desde quando vocês saem de diferentes
locais até a chegada à Casa de Ismael: o sistema carona, o percurso do caminho e, por fim,
a entrada nesta casa.
Foi durante este trajeto que fui avaliando, perguntando aos meus instrutores os
porquês de tudo que me acercava. Diante de minha curiosidade e, acima de tudo, disciplina,
foi-me permitida a possibilidade de falar-lhes.
O trabalho, amigos, começa no momento em que levantamos de nossas camas,
depois do descanso físico. Devemos sempre estar em contato com o plano superior,
pedindo-lhe conselhos e, principalmente, discernimento entre o bem e o mal.
Ao entrarmos na Casa de Ismael, já devemos estar com as condições físicas,
morais e espirituais equilibradas. A saída para a Casa de David, durante todo o trajeto, deve
ser de conversação útil, produtiva, para que possamos continuar com aquela mesma
vibração com que nos preparamos momentos antes. Conversas tristes, emoções alteradas,
alegrias em demasia, comentários que sejam contrários ao amor fraterno e à caridade
devem ser eliminados. A chegada a esta Casa deve ser organizada, amorosa e,
principalmente, ter o sentido de responsabilidade que este trabalho exige.
Quantos de vocês, amigos, hoje pediram permissão para adentrar este recinto?
Quantos de vocês cumprimentaram os companheiros que estavam na portaria,
recepcionando-os? Vejam, companheiros, como um pequeno gesto faz toda a diferença.
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Nesta instituição, os trabalhadores encarnados são de diversas religiões e
doutrinas e talvez eles não pensem como nós, por isso, devemos cativá-los, ser simpáticos,
pois ações são muito mais importantes do que mil palavras.
Peço-lhes que verifiquem de que forma estão vindo a esta Casa, de que forma
estão tratando os trabalhadores do plano físico e se estão respeitando os guardiões que
fazem a segurança desta Casa.
Pensem bem nisso, e assim evitarão inúmeros problemas, constrangimentos,
pois somos aquilo que, realmente, determinamos ser. E se vocês, trabalhadores do Bem,
assumiram este compromisso, que ele seja conduzido com muita responsabilidade,
disciplina e, principalmente, amor.
Respeitosamente, agradeço a oportunidade, e em breve estarei assumindo minha
tarefa de guardião. Espero, amigos, que vocês possam me sentir e dizer um apenas: boa
tarde!
Que a luz divina ilumine os seus caminhos; que o amor reine em seus corações.
Este humilde servo deseja a todos um ótimo retorno.
Murillo
(20) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 10/02/2007

Sinto-me tranquila, sinto-me feliz, sinto-me segura nas mãos do aprendiz. Seja
mais um dia de paz, mais um dia de luzes que buscamos, mas não seja mais um espírito
que não esteja para o bem. De fontes de toda iluminação preciso – não fontes externas –
para que eu nunca mais deixe de vir aqui.
Quero sempre poder participar da tarefa do bem servir.
Sinto saudades de minha mãe, mas quero que ela saiba que estou na paz de
Jesus.
Mãe, não estou só. Não estou sozinha.
(21) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 24/02/2007

Mamãe,
Sempre que sentir saudades, não chore. Olhe, hoje eu consegui vir até aqui para
escrever para você. Não sabia que eu precisava descer para subir tanto, não sabia de
muitas coisas que hoje sei. Quando você falava para mim: “não faça”, “não diga isso”, “não
desobedeça a mamãe”, lembra, mãe?
Mas hoje sou mais obediente, sou mais compreensiva, sou mais prudente. Posso
até dar lições para os meus coleguinhas, que fazem tudo o que eu já fiz.
Nunca abandone a jornada que a espera, mamãe.
Aqui a gente consegue ver as coisas melhor do que aí, por isso lhe digo, mamãe,
não desista, pois só poderá me auxiliar na oração.
Fique na paz de Jesus, para que eu também fique em paz de vê-la na paz.
Sua sempre e inesquecível filhinha.
Não chore.
(25) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 24/02/2007

A caridade
Hoje o mundo se encontra em uma turbulência muito grande. Catástrofes e desgraças
acontecem pelo desequilíbrio do ser humano.
O trabalho em beneficio do bem se faz necessário. Temos de nos unir em favor
dos mais necessitados, sem exigirmos nada em troca. Precisamos de cada vez mais
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batalhadores de Jesus, pois somente assim podemos vencer o mal e aniquilar a fonte de
energia negativa que assola o planeta.
Lutemos sempre, não desanimemos. Há muitos irmãozinhos encarnados e
desencarnados que precisam e dependem da bondade alheia. O que para vocês muitas
vezes são migalhas, para outros é a salvação, o bálsamo na alma.
O trabalho voluntário é a nossa principal ferramenta para amenizar o sofrimento
de tantos. Vamos à luta. É nossa obrigação dar de bom coração o que recebemos de graça.
Não se acomodem. Há muito a fazer e precisamos de muitos soldados na batalha do bem.
Não desanimem, estamos sempre ao lado de todos amparando, sustentando e lhes dando
proteção. Fiquem com Deus.
Equipe Fraterna Voluntária Coração de Jesus.
(48) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 23/06/2007

Servir e trabalhar ou trabalhar para servir
O maior trabalho que realizamos é quando descobrimos que podemos servir
alguém.
Devemos sempre ter a consciência de que só realizaremos uma tarefa com
sucesso se durante tal trabalho conseguimos abraçar e conduzir os companheiros que nos
cercam de forma a juntos realizar a tarefa proposta.
O grande líder, Mestre Jesus, não impôs suas ideias a ninguém, ele
carinhosamente mostrou o caminho, em que a verdadeira autoridade é aquela que não se
impõe, mas sim com sabedoria faz cumprir as necessidades exigidas, ou melhor,
apresentadas.
Devemos sempre mostrar aos nossos subordinados como trabalhar para
crescermos juntos. Nada adiantará a evolução só, pois nossa missão é de juntos
evoluirmos.
Companheiros, não importa a sua área de trabalho, desde o grande empresário
até o mais simples trabalhador, todos estão ligados. O sucesso dependerá da união
harmoniosa e verdadeira, para consolidar e ter a certeza do trabalho bem feito de todos.
Feliz aquele que sabe trabalhar servindo, porque só servindo é que conseguimos
realmente trabalhar.
Bênçãos a todos os fiéis servidores.
(57) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 08/09/2007

Hoje vim apenas agradecer a Deus, a Jesus e a todos pela ajuda que recebi.
Não só a mim, mas ao meu filho, que tanto sofreu nesta casa de muita dor. Aqui
passei muito tempo, e com a partida de meu filho tive medo, porém com a ajuda de vocês e
dos amigos do lado de cá, fui muito confortada, e meu filho hoje teve oportunidade de lhes
agradecer.
Sei que tenho muito a agradecer e o quanto tenho para aprender a reparar os erros,
contudo, hoje não tenho medo das trilhas a percorrer. Eu e meu filho amado.
Sempre peço a Deus que ilumine o caminho de todos pela grande ajuda que recebi.
Obrigada de coração.
De uma mãe que ama muito seu filho. Fiquem com Deus.
(82) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 23/02/2008

Boa tarde, adorados companheiros de fé!
Venho mais uma vez, agradecido pela lida e esforço comum que a cada ano se
consolida. Sintam-se amparados pelo amor de Jesus e pela benção do nosso Pai Maior.
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A tarefa continua sob grandes influências, mas quando trabalhamos com amor e
unidos, somos mais fortes. Aliemo-nos uns aos outros em oração, fé e amor, fortalecendonos sempre na caminhada até Jesus, querido irmão de todos os dias, galgando um degrau
após o outro, sem atropelos. É necessário muita e muita cautela.
Estaremos, se assim nosso Pai permitir, sempre juntos na trilha do Bem,
aprendendo que a cada dia precisamos nos melhorar como filhos de Deus e que o
aprendizado, aliado ao esforço pessoal, será uma constante em nossas vidas.
Sintam-se abraçados por toda a equipe espiritual que neste trabalho os
acompanha. Continuem firmes, pois muitos são os necessitados de atenção, compreensão
e amor. Amor, simplesmente amor.
Eu, Vicente.
(91) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 12/04/2008 pela médium

Foram tantas a amarras até este momento...
Foram tantas as dúvidas...
Foram tantas as lutas...
Oh! Pai Eterno!
Quão difícil é a tormenta!
Quão árdua é a tarefa!
Quantas vezes pedimos auxílio
Quantas vezes gememos de dor
A cada chibatada
A cada ferida
Nada foi atenuado
E sabem por que, meus irmãos?
Porque a cada tilintada a raiva crescia
Junto com a dor, amaldiçoava
Jamais... jamais perdoava
Não entendia, só doía
A caminhada foi mais longa
Porque acalentava a vingança
E nunca perdoava... perdoava
Perdoar por quê? Para quê?
Quantas vezes mal julgava
Ah! Pobre de minha alma
Foram quase dois séculos de revolta
Não enxergava nada a minha volta
Ah! Queridos irmãos!
Se soubesse que o caminho era o perdão
Seria, há muito, menos infeliz
Podendo tanto tempo, e nem mesmo
Quis ser uma humilde aprendiz
Até a chaga do amor, enfim, cautelosamente atingi
Hoje, após tanto tempo, quase não há mais afligir
A seara divina foi paciente e perseverante
Sempre alertando para seguir adiante
E hoje, meus irmãos, enxergo a luz
E à procura estou, não mais em vão
De perdoar, e, assim, quem sabe,
Receber o bendito perdão.
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Aurora
(93) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 12/04/2008

Meus queridos, boa tarde a todos!
É com muita emoção que me foi permitido chegar até este lugar para agradecer
em nome de tantas outras mães que aqui deixaram seus filhos pela impossibilidade de
cuidar deles e até, por que não dizer, aquelas que, assim como eu, foram covardes.
Hoje venho agradecer todo o amparo e carinho que todos vocês dedicam a estas
criaturas, e a Deus, por colocar no caminho delas pessoas abençoadas assim, que zelam e
cuidam de outras sem nada em troca pedir, que se dedicam com amor.
Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.
Uma mãe
(100) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 10/05/2008

Tia, boa tarde, viu?
Hoje eu pude chegar até aqui e agradecer os passes que vocês me aplicaram,
pois ajudaram a me desprender daquele corpinho todo franzino e dificultoso ao qual me
encontrava preso. Hoje estou sadio e com minha prova concretizada, preparando-me para
um reencarne mais feliz e consciente dos deveres morais que devo ter para com os outros.
Tenho fé de não mais errar.
Que Deus abençoe a todos vocês.
Carlinhos
(117) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 09/08//2008

Irmãozinhos meus,
Venho humildemente agradecer de todo o meu coração o bem que me fizeram
em tão difícil situação que estava. Ofertaram-me tão benfazejas palavras que apaziguaram
meu triste e solitário coração. Percebi quão distante ficava de meu filho querido, guardando
ainda tantas mágoas e atrasando com isso nosso reencontro filial.
Percebo hoje que o verdadeiro amor transcende tudo. E, mais uma vez, com a
graça que me foi concedida, lhes digo: obrigada, obrigada!
Que Deus continue abençoando-os na trajetória deste trabalho, pois, mesmo que
aos poucos, iluminarão o coração de tantos e tantos irmãozinhos necessitados.
Ao meu lado agradece também meu filho. Que nossas lágrimas de gratidão
aumentem o oceano que se abre, e que este mesmo oceano alcance rios, lagos e diversos
trechos desta nossa vasta humanidade.
Com amor,
Dolores
(125) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 11/10/2008

Bendita seja a oportunidade
Bendito seja o trabalho
Bendita seja a fé de cada um
E a doação mútua em favor da caridade
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Mantenham-se firmes e perseverantes
Não desanimem perante as pedras mal colocadas
Ao atravessá-las, sentir-se-ão mais confiantes em sua
caminhada
Ela é longa, muitas vezes tortuosa, doída,
Mas é sua e ninguém poderá chegar ao destino por você.
Lá ao longe Ele nos espera
Com Seus braços abertos e em Seu coração luz, paz, harmonia e amor
Não temam...
Caminhem...
Quebrem as amarras do orgulho
Doando-se, orando.
A luta é constante e não para
Por isso, amigos meus,
Precisamos uns dos outros
Fortalecendo e irradiando luz a todos os cantos necessários
Mesmo que o cantinho seja algum pontinho
Esquecido dentro de nossos próprios corações
Recebam nosso abraço fraterno e muita luz.
Amém
(128) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 11/10/2008

Irmãos, não desistam!
O trabalho no bem enobrece
A fé em Jesus sustenta e ampara
O amor deve ser universal
A caridade alimenta a alma
O pão alimenta a carne
Não desistam!
As dificuldades surgem
As tentações aumentam
As pedras no caminho nos fazem tropeçar
Não desistam!
Jesus nos ampara
Jesus cuida de todos
Jesus nos sustenta
Não desistam!
O amor e a fé são instrumentos divinos no Universo.
Não desistam!
Fabrício
(132) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 15/11/2008

Queridos irmãos, boa tarde!
Hoje venho aqui para agradecer e suplicar que não nos abandonem. As
dificuldades são muitas, mas lembrem-se de que nenhuma folha cai sem a permissão de
nosso Pai Maior.
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A cruz em seus ombros, por muitas vezes, lhes parece pesada demais, mas
todos têm a sua carga a suportar.
Não nos decepcionem. Há tempo de tormentas e tempo de calmaria. É assim que
aprendemos, é assim que crescemos. Suportem as dificuldades sempre com o coração
alegre. Os dias de calmaria logo chegarão e mais uma vez torcemos para que todos
suportem e superem mais essa provação.
Lembrem-se de que estamos em um mundo de expiação e provas e devemos
ultrapassá-las sempre com a certeza de que Jesus está ao nosso lado nos amparando.
Tenham fé.
Alê
(138) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 24/01/2009

Paz a todos!
Queridos trabalhadores de Jesus, hoje venho aqui apenas para agradecer. Foi
através deste trabalho que fui socorrida e hoje me recupero com a graça de Deus. Espero
logo mais, se vocês me permitirem, fazer parte desta equipe de socorristas e poder auxiliar
a tantos que, assim como eu, já haviam perdido as esperanças e a fé em Deus.
O meu muito obrigada a todos. Rogo a Jesus que ilumine e ampare o caminho de
cada um.
Uma amiga que lhes será grata sempre.
Amélia
(140) Mensagem recebida na reunião do trabalho do dia 24/01/2009
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