ÍNDICE
Mensagens Psicografadas em 2002
Conversando com Deus por Meio da Oração
Fé num Futuro Promissor
Mensagens Psicografadas em 2003
Agradeçamos a Deus
Amizade
Ansiedade
Dificuldades
Estudo da Doutrina
Felicidade
Incentivo ao Trabalho
Mãos
Simplicidade
Vida Planejada
Mensagens psicografadas em 2006
Amar
Amiguinhos
As Crianças
Estações
Flor
Lembrete
Lição

Luz
Luz1
A Presença Divina em nossas Vidas
Sabe Quem Sou?
Mensagens Psicografadas em 2010
Astúcia e Trabalho
Centelhas Divinas
Desconstrução
Duas Mentes
O Homem
Isso é Amor
Maria
Pra que Você me Chama?
Sentidos
O Tempo
Mensagens Psicografadas em 2011
Pai de Verdade e Amor
Vamos Orar

MENSAGENS
PSICOGRAFADAS
EM 2002

CONVERSANDO COM DEUS POR MEIO DA ORAÇÃO
Orar é falar com Deus. É o momento mais importante e necessário do
nosso dia. É nesse instante, quando deixamos um pouco de lado as
coisas diárias da nossa vida, quando nos desvencilhamos
momentaneamente de tudo o que é cotidiano, de tudo o que é de nossa
luta na estrada da vida, é nesse momento que vamos adquirir forças
justamente para continuar caminhando por essa estrada onde nos
encontramos.
É urgente e é imprescindível que haja em nosso dia essa conversa com
Deus por meio da oração.
Sabemos que não é preciso belas palavras. Também não é preciso um
longo discurso para chegar até Deus. Precisamos, sim, ser simples.
Precisamos estar despidos de nosso orgulho, de nossa vaidade. A
simplicidade é o caminho mais curto até Deus.
Não deixemos nunca de orar, de fazer nossas preces. Às vezes um
pensamento puro, o desejar o bem a quem quer que seja já é uma prece.
Não vamos nunca deixar de orar, de meditar. Tenhamos sempre alguns
minutos para o nosso diálogo com Deus, que tudo sabe, que nos
entende, e jamais nos abandonará. Nem mesmo quando nossos sentidos
estiverem cerrados e não percebermos a sua proteção e o seu amparo
divino.
Graças a Deus.
(Psicografia recebida pela médium Nanci Ricci, do Centro Espírita
Ismael, em 23/10/2002)

FÉ NUM FUTURO PROMISSOR
Tenhamos fé. Fé num futuro melhor.
Não podemos deixar o pessimismo invadir nosso ser. A crença em algo
melhor, a crença em que mesmo aquilo que parece estar perdido pode
melhorar já é um grande passo para que tudo ao nosso redor se
modifique para melhor.
Se o mundo está com tantos problemas, uma das causas é a união da
falta de fé.
Vamos nos unir em fé, em esperança, em bondade, em mais justiça, em
ausência de violência. A paz vai invadir os lugares onde houver união
de pensamentos de fé e de amor.
Não nos esqueçamos jamais que o poder de nossos pensamentos é
grande demais para destruir e para construir.
Então eliminemos a palavra destruir e fiquemos apenas com a
palavra construir.
Construir fortalezas contra tudo o que for prejudicial para a caminhada
aqui na Terra.
Assim seja.
(Psicografia recebida pela médium Nanci Ricci, do Centro Espírita
Ismael, em 23/10/2002)
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AGRADEÇAMOS A DEUS
Estava aqui pensando que como o sol ilumina a Terra e as estrelas
iluminam a noite, como o dia clareia as plantações e a noite refresca
nossa mente quando olhamos e fitamos as estrelas, também aqui temos
uma nova etapa a cumprir.
Prestar atenção nos detalhes. Parar e respirar não só nos momentos
difíceis mas também naqueles que estamos alegres. Agradecer cada
minuto o dia que amanheceu e a noite que veio nos visitar.
Respirar fundo e pensar em Deus e em suas grandes realizações.
Nós, tão pequeninos em atos e idéias, podemos assim nos engrandecer
um dia.
Naquele dia em que colocarmos em prática os Teus ensinamentos, Pai:
“Amar ao teu próximo como a ti mesmo.”
Até uma próxima.
(Psicografia recebida pela médium Valéria Beira, do Centro Espírita
Ismael, em 9/4/2003)

AMIZADE
Amiguinhos:
Saibam que hoje aqui mostraremos como os momentos são preciosos
para todos nós.
Agradecidos estamos por este contato, todos nós que tivemos a
oportunidade de neste papel deixar impressos nossos pensamentos e
opiniões.
Assim, talvez um dia, se precisarem de um amigo, saberão aonde
recorrer:
Nas linhas de um livro ditado por um de nós.
Nas estrelas dos céus que brilham para iluminar a noite fria.
No Sol que esquenta o dia.
E na chuva que o refresca.
Amigos são para toda a eternidade e é assim que nos consideramos de
todos.
Até uma próxima.
Tchau.
(Psicografia recebida pela médium Valéria Beira, do Centro Espírita
Ismael, em 21/5/2003)

ANSIEDADE
Boa noite, meus amigos!
Que a paz de Cristo esteja em nosso coração.
Ansiedade: essa palavra, como podemos sentir, até para a sua pronúncia
já traz de certa forma uma dificuldade que procura infiltrar-se no nosso
íntimo.
É daí que o mestre nos deixou aquela lição que nos orienta a não
pensarmos no dia seguinte, pois já basta o trabalho que temos para fazer
no tempo presente.
Então, valorizemos o tempo presente para que ele seja bem aproveitado,
em tudo aquilo que estamos plantando para que nossa colheita seja bem
farta. Farta de amor e paz para todos nós.
Que Jesus abençoe a todos.
(Psicografia recebida pelo médium Antonio Ferreira Cunha, do Centro
Espírita Ismael, em 30/4/2003)

DIFICULDADES
Amiguinhos,
hoje a lição não só serviu para vocês como para todos os que aqui se
encontram, do outro lado. Saibam que as dificuldades para todos são
como gotículas de orvalho que caem sobre o nosso rosto, às vezes em
pouca quantidade é agradável, mas em grande quantidade nos traz
desconforto.
Falar que aprendemos com as dificuldades é fácil, mas sabemos que no
nosso dia-a-dia é muito difícil.
Um ente querido difícil;
uma situação de doença;
um desemprego;
uma falta de condição financeira;
um desamor;
uma partida...
Quanto sentimento negativo. Quantas dificuldades. Vamos encará-las
como pedras no nosso caminho e, assim, vamos eliminando-as. A cada
pedra retirada um passo a mais daremos para encontrar a felicidade.
Pensem nisso e boa sorte!
Tchau.
(Psicografia recebida pela médium Valéria Beira, do Centro Espírita
Ismael, em 11/6/2003)

ESTUDO DA DOUTRINA
Queridos filhos,
obrigada por esta oportunidade de escrever, de falar o que sinto.
Jesus caiu muito, mas nem por isso cansou de nos ajudar.
Estudem muito esta doutrina, pois é através desse estudo que adquirirão
a Fé.
Orem intensamente com o coração e mantenham sempre um sorriso nos
lábios.
Olhem os seus potenciais de amor. Muito se pedirá àquele que tem.
Não tenham vergonha, medo de amar a quem quer que seja.
Queridos, estar bem consigo mesmo é como estar bem com Jesus e com
nossos irmãozinhos carentes.
Um abraço.
(Psicografia recebida pela médium Selma Eloísa de S. Martins, do
Centro Espírita Ismael, em 21/5/2003)

FELICIDADE
Boa noite, companheiros amigos.
Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, agora e sempre.
Felicidade: Quem é que só de ouvir o som desta palavra já não sente a
serenidade e a paz dentro de si? Quase todos, não é mesmo?
Pois é, então que cada um faça para si mesmo esta singela pergunta:
Qual é o meu melhor dia, o mais feliz da minha vida? A resposta a essa
pergunta é simples; deveria e deve ser bem rápida, pois esse dia é hoje,
é agora, é o momento presente, pois você consegue superar em toda a
jornada da vida as dificuldades, as iras e os fracassos.
Hoje você está aqui vivo e respirando vida, vida plena, que pode ser a
cada momento sempre melhorada, desde que as atitudes estejam
conforme os desejos de Deus, que nos assiste em todos os momentos.
Então vamos trabalhar para sermos melhores e assim também seremos
felizes, muito felizes.
Que assim seja para todos nós.
(Psicografia recebida pelo médium Antonio Ferreira Cunha, do Centro
Espírita Ismael, em 11/6/2003)

INCENTIVO AO TRABALHO
Amiguinhos,
hoje é dia da leitura sobre o trabalho. Coincidência ou não, amanhã
também será comemorado o Dia do Trabalho.
Feliz daquele que sabe agradecer o seu trabalho; mesmo que seja o mais
simples, ele é de grande importância. É neste trabalho que ajudamos o
nosso semelhante e somos assim pagos.
Aplicamos sem saber a caridade remunerada.
O lixeiro que recolhe todo o lixo das residências limpa o nosso mundo.
Eles têm importância. Sem eles, o que seria uma cidade, um lugar?
Ele é tão importante como um médico, um dentista, um padeiro; sem
eles, como seria nossa vida?
Cada um com sua profissão e com sua importância na sociedade.
O homem que está hoje descrente de Fé deveria olhar para trás e ver
que até Jesus foi um trabalhador na Seara do Amor, e como lhe
pagaram?
Agradeçam cada minuto a oportunidade de trabalho que vocês hoje aqui
exercem.
Que Deus abençoe a todos.
Até uma próxima. Tchau.
(Psicografia recebida pela médium Valéria Beira, do Centro Espírita
Ismael, em 30/4/2003)

MÃOS
As mãos que trabalham,
mãos que auxiliam,
mãos que aplaudem,
mãos que operam,
mãos que tiram,
mãos que dão,
mãos que sujam,
mãos que limpam,
mãos que tiram,
mãos que dividem,
mãos que multiplicam,
mãos que somam,
mãos que prendem,
mãos que libertam
são as mesmas mãos que enxugam o suor.
E que agradecem a oportunidade de aqui,
nestas linhas, deixar a minha mensagem.
(Psicografia recebida pela médium Valéria Beira, do Centro Espírita
Ismael, em 30/4/2003)

SIMPLICIDADE
Queridos irmãos,
hoje, grato que estou por esta oportunidade, venho humildemente falarvos sobre algo muito simples, que é a própria simplicidade. E não me
refiro às vestimentas e acessórios materiais, pois bem sabeis que para
nós isso nenhuma importância tem; mas a simplicidade de coração, a
simplicidade nas atitudes, a simplicidade no bom relacionamento com
os companheiros de caminhada.
Muitos confundem essa palavra tão simples com outras como timidez;
não vos sentis aptos para ser simples porque vos dizeis tímidos; outros
deixam a simplicidade de lado por vaidade, por achar que podem ser
mal interpretados; mas o que importa é caminhar sempre com o coração
aberto para poder dizer o que se pensa, porém com a doçura de quem
não fere, para poder tomar atitudes, porém com a humildade de quem
nada quer impor, para poder amar o próximo e demonstrá-lo com a
natureza de uma criança, que não teme ser mal interpretada.
Queridos amigos, tentai seguir estas pequenas e tão singelas instruções,
mas que com certeza vos beneficiarão bastante na vossa evolução:
— Não ter medo de ser simples.
— Pensar com simplicidade, agir com simplicidade e amar com
simplicidade.
Um abraço fraterno de quem vos quer bem.
Este amigo,
graças a Deus.
(Psicografia recebida pela médium Maria Eugênia Rey y Sevilla, do
Centro Espírita Ismael, em 9/4/2003)

VIDA PLANEJADA
Boa noite, meus irmãos!
Que Jesus ilumine o nosso coração.
Vida planejada. Neste mundo, para que as pessoas possam viver com
relativa segurança, em tudo o que se fizer é necessário haver um
planejamento antecipado.
Assim também se dá no Plano Espiritual, onde tudo é feito com
planejamento cuidadoso, podemos dizer que até a reencarnação de cada
espírito na matéria foi planejada com muito cuidado para que, quando
se encontrasse em frente do plano material, pudesse de certa forma
realizar pelo menos boa parte do que se prometeu na espiritualidade.
Por esse motivo que cada um, neste instante, pense um pouco sobre isso
e se pergunte:
“Como estou usando minha encarnação? Estou fazendo o Bem ou estou
conivente com as ações do mal?”.
Desta resposta depende o avanço espiritual de cada um.
Que Deus proteja e ampare a todos nós.
(Psicografia recebida pelo médium Antonio Ferreira Cunha, do Centro
Espírita Ismael, em 21/5/2003)
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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)
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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)

MENSAGENS
PSICOGRAFADAS
EM 2011

PAI DE VERDADE E AMOR
Boa noite,
Irmãos da seara do Mestre.
Irmãos, orem ao pai de amor e verdade:
Pai, dê-nos a paciência para ajudar o irmão do caminho.
A paz para discernir o caminho certo.
A luz para enxergar o outro o irmão.
A tolerância para aguardar no caminho e a cada passo, a cada golpe, a
cada evolução uma sabedoria de encontrar a paz, a luz, a tolerância,
enfim o amor que Deus tem por nós e que um dia teremos por cada um.
Que a paz esteja em cada coração e que o propósito de servir não acabe,
pois só Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Sejam felizes, até nova oportunidade.
(Mensagem recebida em Maio de 2011 pela Médium Patrícia)

VAMOS ORAR
Boa noite.
Irmãos...
Vamos orar:
Pai de amor infinito.
Encha nossos corações de amor para seguirmos seu caminho.
Encha-nos de sabedoria para não cairmos no erro e na perdição.
Dê-nos paz para trilharmos os obstáculos, sem ira e remorso.
Pai, olhe por nós para não cairmos em tentação.
Dê-nos paciência para ampararmos o irmão, humildade para reconhecer
o perdão. Acolha-nos em seus braços e nos dê a redenção.
Por todo o sempre.
Amém!
(Mensagem recebida em Setembro de 2011 pela Médium Patrícia)

