
     A Terra chora, clama pela miseri-
córdia do Pai Maior. Por muitas eras 
tem sofrido abusos de todos os tipos, 
todos os tipos de violência e atrocida-
des. Ela sempre foi tratada como um 
depósito de onde se tira o que precisa 
e onde se joga o inútil.  
     Os seres humanos se esquecem de 
que de onde sai a árvore, o fruto, pre-
cisa haver vida, senão, como esses 
milagres aconteceriam? Se se planta e 
nasce significa que existe vida. Nesse 
longo caminhar do homem pelo plane-
ta, ele não parou para pensar que es-
te também era e é um ser que pulsa, 
que chora, que sente. Após tantos 
milênios de sofrimento, a Mãe Terra 
está prestes a devolver, em sua po-
tencialidade máxima, todas as agres-
sões sofridas. A Terra diz um basta à 
violência. A Terra diz não à falta de 
amor dos humanos para com ela.  O 
homem acha que pode tudo, que é o 
senhor absoluto, que basta ter dinhei-
ro para comandar. Esse mesmo ho-
mem está prestes a receber a grande, 
senão a maior lição de sua vida, quan-
do ele verá que é apenas mais um 
grão de areia e não o gigante que se 
intitulava.  
     Como pode o homem, em sua arro-
gância, achar que controla a nature-
za, os rios, os mares, as chuvas e tem-
pestades? Como pode ser tolo o bas-
tante para se julgar maior do que o 
Ser que lhe dá o fruto, que lhe dá o 
que comer, e onde se abrigar? Somen-
te sendo cego de coração e de alma 
para não enxergar sua fragilidade di-
ante da fonte da vida, do Ser que pro-

    Transportai um 
punhado de terra 
todos os dias e fa-
reis uma montanha. 
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porciona o que lhe é necessário à vi-
da.  
     Vivam a natureza, amem-na e 
compartilhem vosso amor com os se-
res que fazem parte dela. Tenham 
pensamentos, um só que seja, de a-
mor para com ela. Ela os agradecerá. 
Nós que tanto amamos a Mãe Terra, e 
que a vemos neste estado, nos entris-
tecemos, pois em outras épocas, 
quando aqui vivemos, nós saudávamos 
a natureza, sua beleza, os rios, os 
animais, e só os abatíamos, só usáva-
mos a Mãe Terra para extrair o ali-
mento necessário, nunca para um 
simples deleite.   
      Vivemos em época em que a na-
tureza e os animais nos davam belas 
lições e agradecíamos a eles o apren-
dizado. Não costumávamos escravizar 
nenhum ser, por mais animalizado 
que fosse. Deixamos belas lições que 
foram apagadas e esquecidas com o 
tempo. Se o homem mata o seu seme-
lhante por simples prazer, por que 
não achar que faria o mesmo com a 
Terra?   
     Momento de grande arrependi-
mento virá, mas será tarde para essa 
lição. Resta-nos apenas esperar que o 
que se passar nesses momentos fique 
registrado em vossos espíritos para 
que, em outra época, em outra vida, 
possam simplesmente respeitar a vos-
sa própria vida. 
     Eu os saúdo, vós que me conheceis 
há muitos éons. Eu sou conhecido co-
mo “Águia Dourada”. 
 

 Grupo de Estudos Ramatis – Rio 
fonte: http://www.caminhosdeluz.org 
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ditem e sejam implacáveis na batalha contra as imper-
feições do espírito. Sintam-se contemporâneos de Je-
sus e apliquem incondicionalmente o amor e a carida-
de. Para que a passagem do flautista de Hamelin não 
os assuste com o som da verdade.  

 André Luiz 
 

Mensagem psicografada por Hur-Than de Shidha 

http://www.legiaodafraternidade.org.br 
 


 

     E disse Jesus: 

 

     "Caso teu irmão peque contra ti sete vezes por dia 
e sete vezes retorne, dizendo 'Estou arrependido', tu o 
perdoarás." 

 

     "Bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles 
que vos difamam." 

 

     "Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, 
fazei-o vós a eles." 

 

     "A boca fala daquilo de que o coração está cheio. O 
homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, mas 
o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más." 

 

     "Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perse-
guem, pois Deus faz nascer o seu sol igualmente sobre 
maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos." 
 

     "Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o 
dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada 
dia basta o seu mal." 

 

     "Por que reparas no cisco que está no olho do teu 
irmão, quando não percebes a trave que está no teu?" 

 

     "Amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai 
sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vos-
sa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo." 

 

     "Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas 
pelo alimento que permanece até a vida eterna." 

 

     "Cuidado para que vossos corações não fiquem pe-
sados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocu-
pações da vida." 

 

     "Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos ou-
tros como eu vos amei." 

 


 

     Costumo reservar este espaço do “Luz Maior” para 
transcrever instruções recebidas dos amigos espiritu-
ais. Porém, ao encontrar o texto acima, senti que era 
importante dar esse recado. Escolhi também algumas 
frases de Jesus, para que nos lembremos do caminho 
a seguir. Paz a todos. 

Maria Lúcia Sene Araújo 

 A vida na Terra apresenta alguns hábitos que, 
mesmo não sendo recomendáveis, são transformados 
em verdades e modismos para atender a interesses es-
pecíficos. 
 O caso da Nova Era, tão esperada, estabelece 
uma linha imaginária que delimita dois grandes está-
gios espirituais do planeta. De um lado, uma Terra de 
violência e de sofrimentos onde os homens não se en-
tendem. Do outro lado, uma Terra pacífica onde o a-
mor impera entre seres iluminados pela razão. Como se 
o tempo tivesse a responsabilidade e a capacidade de 
abrir as portas do paraíso, conduzindo os homens para 
a montanha encantada, numa concepção etérea do 
flautista de Hamelin. Os ratos ficariam no passado, e 
os abençoados no futuro brilhante de uma era de paz. 
 A imaginação foi atiçada. A Nova Era tornou-se 
um lucrativo comércio a exemplo do Natal e da Páscoa, 
quando os homens se entregam a comilanças, esque-
cendo o verdadeiro sentido dessas datas. Comercializa-
se de tudo em nome da Nova Era, desde programas de 
dietas até livros de etiqueta e de boas maneiras. Tal 
qual os mercadores que invadiram o templo na época 
do Cristo. Os assuntos mais variados são discutidos co-
mo pertinentes à evolução espiritual, como um grande 
encontro social onde vaidades e interesses pessoais são 
habilmente expostos. 
 Porém, foi negligenciado apenas um detalhe. 
Os protagonistas da Era de Aquário esperavam que to-
dos mudassem de comportamento simultaneamente, 
mas cada um deles esqueceu de transmutar suas pró-
prias atitudes. E, no fim, tudo continuou na mesma. A 
bem da verdade, os problemas até se agravaram, pois 
como o anunciado milagre não aconteceu, muitos per-
deram fé e o respeito. Questionando Deus, interpelan-
do a espiritualidade, porém conservando-se imutáveis 
quanto às deficiências do espírito que devem ser elimi-
nadas. A Nova Era, assim, já nasceu decadente, derro-
tada pelas expectativas, que se concentraram nos so-
nhos imunes a uma realidade que só os próprios ho-
mens podem mudar. E que ainda, na maioria, não per-
ceberam isso. 
 Dessa forma, a Terra continua a mesma porque 
os homens continuam os mesmos. Esperavam que a 
Terra mudasse? Isso será feito. Mas para que os homens 
também pensem se devem mudar. E o livre-arbítrio 
será respeitado. 
 O flautista de Hamelin está a caminho, para 
separar o joio do trigo, e estabelecer a Nova Era no 
planeta. Dentro de algumas gerações, o grande astro 
higienizador passará tangenciando a órbita da Terra, 
dividindo épocas como os homens desejam, e estabele-
cendo uma Nova Era. Mas uma Nova Era em que as fan-
tasias do comércio e das vaidades serão deixadas no 
passado, sendo substituídas pela hora da verdade 
quando nada ficará escondido. Expondo as condições 
autênticas de cada espírito. 
 Sugiro-lhes, então, que esqueçam suas ilusões 
no passado e procurem Jesus no presente. Pois os ensi-
namentos dele são a realidade da vida. Estudem as 
palavras do Cristo porque elas são sempre atuais, me-
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Toques  de preto velhoToques  de preto velhoToques  de preto velho   
 

     Lá nos planos sutis, aonde vocês muitas vezes vão 
quando dormem, mas ao acordarem não se lembram, e-
xiste uma grande família espiritual a esperá-los, a velar e 
torcer por vocês. Quebrem a barreira vibracional com 
sentimentos e pensamentos elevados, levando seus cora-
ções até eles. Matem a saudade espiritual que existe den-
tro do seu peito. Deixem a intuição fluir. Os guias espiri-
tuais não são mestres intocáveis que vocês devem reve-
renciar, são amigos de jornadas. Conheçam-nos, conver-
sem com eles, trabalhem juntos, sorriam e brinquem jun-
tos também. Eles estão te esperando. 
     Mediunidade é coisa importante e séria, mas não divi-
niza nem inferioriza ninguém. Vocês sabem disso. Tem 
gente que pensa que ser médium é praticar fenômenos 
para “incrédulo ver”. Outros pensam que é se vestir todo 
com uma fantasia, “virar os olhos” e “rebolar” bastante. 
Não! Mediunidade é você trabalhar em parceria com os 
amigos do lado de cá para o bem de todos, apenas isso.  
     Vocês complicam muito as coisas. Na verdade tudo é 
muito simples. Pense na manifestação das criancinhas 
durante um processo mediúnico. Existe algo mais simples 
e belo do que isso? Parem de julgar a manifestação medi-
única ou a experiência do outro. Você pode até não con-
cordar, mas caso para ele faça sentido, deixe. É dele! Isso 
lembra muito a postura daquele que não consegue fazer 
melhor e por isso mesmo vive a criticar e apontar o defei-
to dos outros. As experiências espirituais muitas vezes são 
de foro íntimo, cada um busca a sua. E cada um fique 
feliz com a sua! Aprendam também que a dedicação e o 
estudo ajudam muito. Mas o que realmente conta é o seu 
dia a dia, como pessoa comum, passando pelo crivo do 
grande mestre que é a vida. Não adianta nada estudar 
muito e praticar pouco, principalmente em relação a hu-
mildade, tolerância e amor. 
     Fazer caridade é muito bom. Se além disso buscam 
esclarecer as pessoas, melhor ainda. Tem gente que acha 
que doando uma cesta básica de Natal ao desencarnar 
será “salvo”. Outros ainda se acham muito especiais e 
caridosos, verdadeiros missionários. Não caiam nessa bo-
bagem. Saibam que, em verdade, ao auxiliar os outros 
vocês ajudam a si próprios. E quando fizer a caridade, 
também não apenas dê o peixe, ensine as pessoas a pes-
car. Caridade de consolação ergue a pessoa, mas depois 
que ela já está de pé, está na hora de ensiná-la a andar, 
com a caridade de esclarecimento. Pensem nisso! Carida-
de faça sempre que surgir a oportunidade de auxiliar o 
irmão. Esclarecimento leve a todos os lugares, fazendo a 
sua aura brilhar e contagiando as pessoas com alegria e 
vontade de viver. 
     Trabalho em grupo é coisa séria, deve haver amizade, 
alegria, mas não é reunião social. Os guias escutam os 
seus pensamentos e não estão nada interessados em suas 
preferências físicas, nem em suas “paqueras” dentro do 
grupo, nem dão importância a isso. Tampouco são cúmpli-
ces das fofocas, guerras de vaidade e ciúmes que existem 
dentro do mesmo. Um trabalho espiritual em grupo é uma 
benção e oportunidade única de evolução, tanto de en-
carnados como desencarnados. Aproveitem bem!  
     Existe um montão de mestres esperando por vocês 
desse lado, mas muitas vezes eles não os conseguem  am-
parar, pois vocês não param de pensar no “vizinho”, ou 
como a vida é difícil e injusta com vocês… 
     Os Orixás, os Mestres, os Anjos, os Devas, todos Eles 
amam a humanidade. Caso queiram fazer um ritual a al-

gum Deles, tudo bem. Mas lembrem-se sempre: Vela ace-
sa só tem valor se o coração estiver aceso antes. Caso 
contrário, não! A energia de uma erva é poderosa e real-
mente cura, mas antes, suas próprias energias e o respei-
to com a vida vegetal devem ser grandes, caso contrário, 
é desperdício de tempo. Qualquer ritual de magia para o 
bem é lindo e bem quisto pela espiritualidade, mas não se 
perca no meio de muitos rituais e elementos e esqueça o 
essencial. O grande mestre da magia é o coração, e a 
grande força motriz é a sua mente. Lembrem-se disso. 
     Não sejam espiritualistas pela metade. Durante o dia 
vocês ficam pensando em espiritualidade, mas ao dormir, 
que é a grande hora onde o espírito se liberta do corpo 
físico, vocês não pensam em nada, ficam com preguiça e 
logo suas mentes são invadidas por um monte de coisas, 
adormecendo na mais perfeita desordem. No mínimo o-
rem ao deitar-se. Agradeçam o dia, coloquem-se à dispo-
sição do aprendizado, aproveitem as horas de sono. Elas 
são chaves de acesso ao crescimento espiritual. Meditem! 
     Eu sou um preto-velho. Pouco importa minha forma ou 
meu nome. O que importa é que eu sou luz, como vocês e 
todos nós, filhos da Grande Luz. O sol brilha em meu co-
ração, no seu e em toda humanidade. Vocês ainda têm 
preconceito em relação a raças? A culturas diferentes? 
Religião? E julgam-se espiritualistas? Ora amigo, deixe 
disso! Todos viemos da mesma fôrma. Eu tenho apenas 
uma palavra para descrever o preconceito: ignorância! 
     Ignorância também são as paredes e preconceitos reli-
giosos. Todos os mestres da humanidade pregaram o des-
prendimento, mas o que os seus seguidores mais fazem é 
ter o sentimento de posse em relação a Eles. E lá se vão 
guerras, ofensas e desarmonia entre uma religião e outra. 
E lá se vão discussões infindáveis entre doutrinas diferen-
tes. Todos os caminhos levam a Deus, mas muitos acham 
que seu caminho é melhor do que o dos outros, não é 
mesmo? Façam um favor à humanidade, meus filhos: vão 
voando nas asas do universalismo ecumênico! E parem 
com essas bobagens…  
     Do lado de cá nós adoramos música. Ela rejuvenesce a 
alma, acorda o coração e desperta a intuição. Aproveitem 
as músicas de qualidade. Elas são ótimas e verdadeiro 
brilho e alimento para seus espíritos. Também escutem a 
música que os espíritos superiores cantam secretamente 
dentro do coração de cada um. É a música da Criação, ela 
está em todos, mas só pode ser escutada quando a mente 
silencia e o coração brilha. Pensem nisso! Pensem tam-
bém na natureza. Coloquem uma música suave. Direcio-
nem-se mentalmente a um desses sítios sagrados, verda-
deiros altares vivos do amor de Deus. Pensem na força 
curativa das matas, na força amorosa e pacificadora das 
cachoeiras, da limpeza energética que o mar traz ao espí-
rito. Meditem neles. Isso traz sintonia, reciclagem energé-
tica e boa disposição. Façam isso por vocês e fiquem bem! 
Por fim, dediquem-se mais ao autoconhecimento. Ele é 
muito importante. E um dia, mesmo que isso demore mi-
lênios, vocês se conhecerão tanto que realmente desco-
brirão sua natureza divina. Nesse dia, as cortinas da ilusão 
se abrirão e você verá o universo a sua frente. Não existi-
rá mais Orun* (céu) nem Ayê* (mundo material). Nem eu 
nem você. Apenas Ele… Pai e Mãe dentro de nós mesmos! 
 

Um Grande abraço 
Pai Antônio de Aruanda e Fernando Sepe 

  

Escrito por duas mentes em um só coração. 
Pai Antônio de Aruanda é uma das entidades representativas da fa-

lange dos Pretos Velhos. Fernando Sepé é escritor e jornalista.  
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Prece ao Eterno Ser 
 

 Saudações a Ti 
 Ó Bem Amado e Eterno Ser, 
 De onde tudo nasce 
 E para onde tudo retorna. 
 

  Ó me Bem Amado 
  Quanta saudade sinto de Ti 
  E do meu lar espiritual. 
 

 Revela-te em meu coração, 
 Para que eu possa ter 
 Uma profunda devoção a Ti 
 E possa amar a todos 
 Como a Ti mesmo. 
 

  Purifica-me de corpo e mente, 
  Para que eu possa me harmonizar 
  Com Tua Divina Consciência 
  Em meu interior 
  E ser uma expressão pura 
  Da Tua Realidade. 
 

 Conscientiza-me 
 Da Tua Divina Presença em tudo, 
 Para que eu possa servir-Te 
 Através de todos os seres. 
 

  Ilumina a minha mente 
  Com a Luz da Verdade 
  E permita-me estar sempre 
  Em divina comunhão Contigo 
 

(Autor desconhecido) 

Oração por Entendimento 
 

     Senhor Jesus! 
 
     Auxilia-nos a compreender mais, a fim de que 
possamos servir melhor, já que, somente assim, 
as bênçãos que nos concedes podem fluir, através 
de nós, em nosso apoio e em favor de todos aque-
les que nos compartilham a existência. 
    Induze-nos à prática do entendimento que nos 
fará observar os valores que, porventura, con-
quistemos, não na condição de propriedade nossa 
e sim por manancial de recursos que nos compete 
mobilizar no amparo de quantos ainda não obtive-
ram as vantagens que os felicitam a vida. 
     E ajuda-nos, oh! Divino Mestre, a converter as 
oportunidades de tempo e trabalho com que nos 
honraste em serviço aos semelhantes, especial-
mente na doação de nós mesmos, naquilo que 
sejamos ou naquilo que possamos dispor, de ma-
neira a sermos hoje melhores do que ontem, per-
manecendo em ti, tanto quanto permaneces em 
nós, agora e sempre. 
     Assim seja.  
 

www.mensagemespirita.com.br 

Prece pelos Irmãos que 
Acabam de Deixar a Terra 

 

     Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se 
derrame sobre os nossos irmãos que acabam de dei-
xar a Terra! Que brilhe vossa luz aos seus olhos! Ti-
rai-os das trevas, abri os seus olhos e os seus ouvi-
dos! Que os Bons Espíritos os envolvam e lhes façam 
ouvir suas palavras de paz e de esperança! Senhor, 
por mais indignos que sejamos, temos a ousadia de 
implorar a vossa misericórdia indulgência em favor 
deste nosso irmão que acabais de chamar do exílio. 
Fazei que o seu retorno seja o do filho pródigo. Es-
quecei, ó meu Deus, as faltas que tenha cometido, 
para vos lembrardes somente do bem que tenha 
podido fazer! Imutável é a vossa justiça, bem o sa-
bemos, mas imenso é o vosso amor! Nós vos suplica-
mos que abrande a vossa justiça pela fonte de bon-
dade que emana de nós! 
     Que a luz se faça para ti, meu irmão que acabas 
de deixar a Terra! Que os Bons Espíritos do Senhor 
venham socorrer-te, envolvendo-te e ajudando-te a 
sacudir para longe as tuas cadeias terrestres! Vê e 
compreende a grandeza de nosso Senhor; submete-
te sem queixas à sua justiça; mas jamais te deses-
peres da sua misericórdia. Irmão! Que um profundo 
exame do teu passado te abra as portas do futuro, 
fazendo-te compreender as falhas que deixastes 
para trás, bem como o trabalho que te espera, para 
que possas repará-las! Que Deus te perdoe, e que os 
seus Bons Espíritos te amparem e encorajem! Teus 
irmãos da Terra orarão por ti, e te pedem que ores 
por eles.  
 

www.mensagemespirita.com.br 

Oração de Prosperidade 
 

     Sei e acredito que meu negócio é também um 
negócio de Deus, de quem sou sócio em todos os 
meus empreendimentos, pois Sua luz, amor, 
sinceridade e inspiração enchem totalmente minha 
mente e meu coração. 
     Soluciono todos os meus problemas depositando 
integralmente confiança no poder divino existente 
em meu íntimo e sei que essa Presença me apóia sob 
todos os aspectos. 
     Sinto-me agora em segurança e em paz. Estou 
hoje possuído de completa tranqüilidade, pois há 
sempre uma solução divina para todos os meus 
problemas. Compreendo perfeitamente todas as 
pessoas e sou por elas também compreendido. 
     Sei que todas as minhas relações comerciais 
estão de acordo com a lei divina da harmonia, como 
também que Deus se acha presente em todos os 
meus clientes e fregueses. 
     Trabalho em harmonia com todas as pessoas para 
que a felicidade, a prosperidade e a paz reinem 
supremas. 

Dr. Josephy Murphy 

http://www.mensagemespirita.com.br/oracao/111/prece-pelos-irmaos-que-acabam-de-deixar-a-terra
http://www.mensagemespirita.com.br/oracao/111/prece-pelos-irmaos-que-acabam-de-deixar-a-terra
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Acredite Sempre 
 

     É enfrentando as dificuldades que você fica forte. 
     É superando seus limites que você cresce. 
     É resolvendo problemas que você desenvolve a 
maturidade. 
     É desafiando o perigo que você descobre a cora-
gem. 
     Arrisque e descobrirá como as pessoas crescem 
quando exigem mais de si próprias e assim conseguem 
alcançar seus objetivos. 
     Se você não venceu ontem, não se preocupe. 
     Você vencerá hoje. 
 

www.thesecret.tv.br 

to, a descrença, a incerteza, o pessimismo, andam 

juntos e contagiam muito sutilmente, enfraquecendo 
o indivíduo, os grupos, a própria comunidade. São 
como o cupim a corroer, no silêncio, as estruturas. 

Não raras vezes, insuflado por mentes em desalinho, 
por inimigos do progresso, por agentes do caos, esse 
vírus se expande e se alastra, por contágio, derrotan-

do o ser humano antes da luta. Diante desse quadro 
de forças negativas, tornam-se muito difíceis quais-
quer reações. Portanto, cabe aos espíritas o dever de 

lutar pela transformação deste estado geral. 
     Que cada Centro, cada grupo, cada reunião pro-
mova nossa campanha. Que haja uma renovação des-

sa psicosfera sombria e que as pessoas realmente 
sofredoras e abatidas pelas provações, encontrem em 
nossas Casas um clima de paz, de otimismo e de es-

perança! Que vocês levem a nossa palavra a toda par-
te. Aqueles que puderem fazê-lo transmitam-na atra-
vés dos meios de comunicação. Precisamos contagiar 

o nosso Movimento com estas forças positivas, a fim 
de ajudarmos efetivamente o nosso país a crescer e a 

caminhar no rumo do progresso. São essas forças que 
impelem o indivíduo ao trabalho, a acreditar em si 
mesmo, no seu próprio valor e capacidade. São essas 

forças que o levam a crer e lutar por um futuro me-
lhor. Meus irmãos, o mundo não é uma nau à matro-
ca. Nós sabemos que Jesus está no leme e que não 

iremos soçobrar. Basta de dúvidas e incertezas que 
somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. 
Sejamos solidários, sim, com a dor de nosso próximo. 

Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Te-
mos o dever indeclinável de fazê-lo. Sobretudo trans-
mitindo o esclarecimento que a Doutrina Espírita pro-

porciona. Mas também, que a solidariedade exista 
em nossas fileiras, para que prossigamos no trabalho 
abençoado, unidos e confiantes na preparação do 

futuro de paz por todos almejado. E não nos esqueça-
mos de que, se o Brasil é o coração do mundo, so-
mente será a pátria do Evangelho se este Evangelho 

estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. 
 

Eurípedes Barsanulfo 
 

(Mensagem recebida em 24/06/12 no Centro Espírita 
Jesus no Lar - Médium - Suely Caldas Schubert) 

O Momento Atual e os Espíritas 

 

Atenção: Não usamos madeira 
aglomerada (MDP) - Tudo sob medida 
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CONSULTE O PROCON 

Tel.: 2577-4877 / 2275-7362 
Av. Jabaquara, 277 - V. Mariana - S. Paulo 

formibril@formibril.com.br 
www.formibril.com.br 

     Irmãos Queridos: 
 
     Diante dessa crise que se abate sobre o nosso po-
vo, face a essa onda de pessimismo que toma conta 

dos brasileiros, frente aos embates que o país atra-
vessa, nós, os seus companheiros, trazemos na noite 
de hoje a nossa mensagem de fé, de coragem e de 

estímulo. Estamos irradiando-a para todas as reuni-
ões mediúnicas que estão sendo realizadas neste ins-
tante, de norte a sul do Brasil. Durante vários dias 

estaremos repetindo a nossa palavra, a fim de que 
um maior número de médiuns possa captá-la. Cada 
um destes que sintonizar nesta faixa vibratória dará a 

sua interpretação, de acordo com o entendimento e 
a gradação que lhe forem peculiares. 
     Convidamos todos os espíritas para se engajarem 

nesta campanha. Há urgente necessidade de que a 
fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. 
A onda de pessimismo, de descrédito e de desalento 

é tão grande que, mesmo aqueles que estão bem in-
tencionados e aspirando realizar algo de construtivo 

e útil para o país, em qualquer nível, veem-se tolhi-
dos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios, 
esbarrando em barreiras quase intransponíveis. É pre-

ciso modificar esse clima espiritual. É imperioso que 
o sopro renovador de confiança, de fé nos altos desti-
nos de nossa nação, varra para longe os miasmas do 

desalento e do desânimo. É necessário abrir clareiras 
e espaços para que brilhe a luz da esperança. Somen-
te através de esperança conseguiremos, de novo, ar-

regimentar as forças de nosso povo sofrido e cansado. 
     Os espíritas não devem engrossar as fileiras do 
desalento. Temos o dever inadiável de transmitir co-

ragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças e des-
pertar a fé! Ah! A fé no nosso futuro! A certeza de 
que estamos destinados a uma nobre missão no con-

certo dos povos, mas que a nossa vacilação, a nossa 
incúria podem retardar. Responsabilidade nossa. Ta-
refa nossa. Estamos cientes de tudo isto e nos deixa-

mos levar pelo desânimo, este vírus de perigo inima-
ginável. O desânimo e seus companheiros, o desalen-



O RESSENTIMENTO CAUSA MUITOS MALES 
 

     O ressentimento é a raiva há muito sufocada. 
     O principal problema do ressentimento é que ele 
costuma se alojar sempre em uma determinada parte 
do organismo. Com o passar do tempo, naquele local 
vai se formando um cisto, que pode se transformar em 
tumor, que vai comer o corpo por dentro. Portanto, 
não existe nada pior para a saúde do que a raiva repri-
mida durante muitos anos. 
     Muitos de nós fomos criados em famílias em que 
não era permitido extravasar raiva. Em algumas delas, 
só o chefe da casa possuía esse direito. Dessa forma, 
os outros membros tinham de aprender a engolir a 
raiva. Isso é especialmente frequente com mulheres, 
que em geral foram ensinadas que externar raiva era 
pouco feminino e sinal de falta de educação. 
     Muitas mulheres criam quistos e tumores no útero 
devido àquilo que chamo de “síndrome ele me mago-
ou”. Elas são pessoas com problemas emocionais que 
guardam seu ressentimento na área genital. Agem co-
mo as ostras, que, ao absorverem um grão de areia, 
criam em torno dele camada após camada de carbona-
to de cálcio para escaparem da irritação, até que se 
forma uma pérola. Essas mulheres absorvem mágoa e 
ficam repisando seu ressentimento com o parceiro ou, 
como costumo dizer, passando sempre o velho filme, e 
as camadas e camadas de raiva reprimida acabam se 
transformando em um quisto e depois um tumor. 
     Como o ressentimento geralmente está muito fun-
do dentro de nós é comum ele exigir muito trabalho 
mental para ser dissolvido. Recebi uma carta de uma 
senhora que estava lidando com seu terceiro tumor 
canceroso. Ela me contou que fazia muito trabalho 
mental, mas percebi por suas palavras que ainda guar-
dava dentro de si um forte sentimento de indignação e 
amargura, que, no fundo, ela achava mais fácil deixar 
a cargo do médico extrair o tumor do que trabalhar 
com grande constância em dissolver seus ressentimen-
tos. Ora, os médicos podem ser muito bons em extrair 
quistos ou tumores, mas só o próprio paciente pode 
impedi-los de voltar. 
     Existem pessoas que preferem morrer a mudar seus 
padrões. Você com certeza conhece alguém que se 
recusa a modificar seus hábitos alimentares, apesar de 
saber que corre perigo ao mantê-los. Isso pode ser 
bastante difícil para uma pessoa que vê um ente que-
rido praticando exageros e percebe que é incapaz de 
modificá-lo. No entanto, tenha em mente que não 
importam as escolhas, elas são sempre as corretas 
para quem as faz dentro de seu nível de compreensão 
e conhecimento. Não existe culpa, mesmo se a pessoa 
deixar este planeta devido a seus hábitos arraigados. 
     Ninguém deve se culpar por falhar ou fazer algo 
errado. Repito: uma pessoa está sempre fazendo o 
melhor possível dentro do grau de percepção e conhe-
cimento que possui. Estamos todos em uma interminá-
vel viagem pela eternidade e temos vida após vida 
para aprendermos. O que não formos capazes de re-
solver nesta vida, com toda a certeza resolveremos 
numa das próximas. 

Louise Hay 
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SÚPLICA DE AMOR 
 

     Tu, que nos convidaste para o banquete da Boa 
Nova, embora não dispuséssemos da túnica nupcial, 
aceitamos a invitação, e aqui estamos. 
     Tu, que nos convidaste para trabalhar na Tua vi-
nha, embora não tivéssemos condições hábeis para o 
bom serviço, e assim mesmo nos aceitaste. 
     Tu, que nos foste buscar perdidos no abismo, de-
pois que tresmalhamos do Teu rebanho, e a ele retor-
namos. 
     Tu, sublime amigo dos desventurados, que nunca 
Te cansaste de chamar-nos ao seio da Tua misericór-
dia, em nome de Deus, e sempre acompanhas o nosso 
sucesso dominado pela compaixão, novamente abres 
os Teus braços, para que repousemos no Teu regaço. 
     Jesus! Temos sede de paz. 
     Anelamos pelo encontro com a saúde integral que 
somente existe no Teu afável coração. 
     Permite que, deste conúbio em que desces até nós, 
e nos mimetizas com as Tuas energias santas, possa-
mos representar-Te em qualquer lugar por onde deam-
bulemos, dizendo a todos que somos os Teus discípu-
los, fracamente fiéis, carregando o madeiro das pró-
prias aflições. 
     Jesus, Tu que nos amas, ajuda-nos a aprender a 
amar, de tal forma que a Tua presença em nós anule a 
dominação arbitrária das nossas paixões, e sejas Tu a 
dominar-nos interiormente, como um dia penetraste 
no Teu discípulo, o cantor das gentes, por intermédio 
de quem passaste a cantar a Tua mensagem. 
     Segue conosco Senhor, e ajuda-nos a conquistar o 
nosso mundo interior para que o Teu reino se estabe-
leça em nós, e se prolongue por toda a Terra. 
     Filhos da alma, Eia, agora! Não depois, nem ama-
nhã, nem mais tarde. O processo de transformação 
íntima deve começar neste instante, sem recidivas no 
mal, sem retorno às situações embaraçosas e pertur-
badoras. 
     O Mestre conta conosco na razão direta em que 
contamos com Ele. 
     Que brilhe, portanto, em nós, a luz que vem d’Ele, 
apagando por completo a treva teimosa que permane-
ce nas paisagens do nosso coração. 

 

Bezerra de Menezes 
 

(Mensagem recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, 
no encerramento da sua palestra em 02 de agosto de 2012, 

no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, Brasil) 

Sabedoria em Gotas 
 

     É fácil amar os que estão longe. Mas nem sempre é 
fácil amar os que vivem ao nosso lado. 

Madre Teresa de Calcutá 

 

     A vida é um eco. Se você não está gostando do que 
está recebendo, observe o que está emitindo. 

Lair Ribeiro 

 

     Levante todos aqueles que estiverem caídos em 
seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. 

André Luís 



Agenda  da  Samádhi ® 
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Profissionais da Samádhi 
 

Marcar hora pelo telefone 5073-0495 
 

Càrlos Àbíb: Terapeuta Holístico. Harmonização dos 
Chakras, Calatonia, Massagem (terapêutica e quick), 
Bioenergética, Reflexologia, Quelação, Aconselhamen-
to Metafísico. 
 

Nilza Moro da Costa:  Reiki, Massagem Terapêutica, 
Estética, Cromoterapia, Cursos de Massagem Sueca. 
 

Djanira Dias da Silva Gama:  Massagem terapêutica 
(shiatsu, reflexologia). 
 

Dra. Juliana Delpoio de Araújo:  Fisioterapeuta pós-
graduada. Fisioterapia, RPG, RMA, Shiatsu, Drenagem 
Linfática. Tel.: 9-9521-4173 
 

Patrícia Isabel Rossi: Psicoterapia para crianças  e 
adultos (abordagem Junguiana), Cromoterapia, Florais 
de Bach. 
 

Maria Lúcia Sene Araújo:  Proprietária da Samádhi, 
dirige o Grupo Fraterno Amor e Luz. Cursos: Orienta-
ção Mediúnica e Autodefesa Psíquica. 
 

Cida Giannella:  Aulas de Tai-Chi Chuan. 
 

Maria Luísa Martins de Toledo:  Leitura de Tarô Egíp-
cio.  Autoconhecimento, orientação de vida. 
 

Márcia Fernandes Garbui:  Aulas de Hatha-Yoga. 
 

Magaly Juarez Abib: Terapeuta: Florais de Bach. 

Cursos  Diversos 
 

MASSAGEM SUECA      Nilza Moro da Costa 
 

Histórico da massagem. Básico de Anatomia (ossos, 
músculos e nervos principais) 
Efeitos no corpo, pele, circulação, metabolismo 
Tipos de manobras utilizadas na massagem 
Reflexologia nos pés e mãos 
Técnicas de massagem por regiões do corpo 
Como iniciar, conduzir e terminar uma massagem. 
Conselhos, qualidades e posturas do massagista. 
Apostila, certificado, estágio  - Duração: 4 meses 

 

 INÍCIO:  Dia 09 de setembro - às 14:30 horas 
 

ORIENTAÇÃO MEDIÚNICA - Maria Lúcia S. Araújo 
 

Duração 1 ano e meio - 1 aula semanal - Gratuito 
Curso em andamento 

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS NA SAMÁDHI 
 

Reiki   -   Fisioterapia   -   RPG   
Massagem Terapêutica   -  Acupuntura  
Drenagem Linfática   -   Psicoterapia 
Cromoterapia   -   Terapia Holística 

Florais de Bach   -   Tarô 

CROMOTERAPIA BÁSICA       Moriel Sophia  
 

PARTE I - TEORIA: 1 - CROMOTERAPIA: Conceitos e 
como surgiu; 2 - Análise do Espectro Eletromagnético e 
a importância do Espectro Visível (Cores) na Cromote-
rapia; 3 - Contraindicações; 4 - Cores Complementares 
e suas aplicações; 5 - Aura Humana; 6 - Chakras.  PAR-
TE  II  -  CORES: 1 - As qualidades das CORES; 2 - Apli-
cações e influências junto à “Aura” e aos Chakras; 3 - 
Índice simplificado de doenças; 4 - Desenvolvimento da 
Técnica de Diagnóstico.  Apostila e Certificado. 

 

Dias 14 e 15 de setembro - das 9:00 às 17:00 h 
 

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO EM CROMOTERAPIA 

 

Moriel Sophia 

 

PARTE I : 1 - O CORPO HUMANO: Funcionamento dos 
aparelhos e órgãos; 2 - Topologia e fisiologia dos ór-
gãos; 3 - Trajetos de aplicação na Cromoterapia. 
 

PARTE II : Parte prática, para uma correta aplicação e 
para uma melhor resposta na CROMOTERAPIA. O uso de 
aparelho especialmente definido para tais tratamen-
tos. Desenvolvimento da coordenação motora. 

 

Dias 28 e 29 de setembro - das 10 às 17 horas 
 

AUTODEFESA  PSÍQUICA   Maria Lúcia Sene Araújo 
 

        “Aprenda a livrar-se de influências negativas, 
melhore o ambiente à sua volta e permaneça em equi-
líbrio, sem contaminação energética”. 
 

   Programa: Influência e sintonia; identificando e li-
dando com os processos de influência; repelindo ener-
gias intrusas; trocas energéticas nos relacionamentos; 
perdas energéticas significativas; acionando a própria 
luz; técnicas de reequilíbrio pessoal; limpeza de ambi-
entes. Apostilado. Duração 12 horas. Próxima data: 
 

Dias 05 e 06 de outubro - das 10 às 17 horas 

CURSOS DE REIKI 
 

Associação Brasileira de REIKI 
 

Mestres:  Drs. Claudete França  e  Thales França 

 

Nível I      Dia 31 / 06  (sábado das 9 às 21 h) 

      Dia  26 / 10 (sábado das 9 às 21 h) 
   

Nível II    Dia  01 / 09  (domingo das 10 às 20 h) 

      Dia  25 / 10 (sexta-feira das 10 às 20 h) 

  

Nível III   Dia 30 / 08  (sexta-feira das 10 às 20 h)

      Dia  27 / 10  (domingo das 10 às 20 h) 

Atividades Constantes na Samádhi: 
 

  HATHA YOGA          TAI-CHI CHUAN 

 

      Márcia Garbui         Cida Giannella 
 

      Terças e Quintas     Terças: 15:00 

 

     Das 9:30 às 10:30      Quintas: 17:00 

        

    Das 19:00 às 20:00     Aulas de 1:30 h 



em nós. Reclamamos do que não temos, ou acha-
mos que não temos suficiente. Cobramos. Dos 
outros. Da vida. De nós mesmos. Nos consumi-
mos. 
     Costumamos comparar nossas vidas com as 
daqueles que possuem mais que a gente. E se 
experimentássemos comparar com aqueles que 
possuem menos? Isso faria uma grande diferença! 
     E o tempo passa... 
     Passamos pela vida, não vivemos. Sobrevive-
mos, porque não sabemos fazer outra coisa. 
     Até que, inesperadamente, acordamos e olha-
mos pra trás. E então nos perguntamos: e agora?! 
Agora, hoje, ainda é tempo de reconstruir algu-
ma coisa, de dar o abraço amigo, de dizer uma 
palavra carinhosa, de agradecer pelo que temos.  
     Nunca se é velho demais ou jovem demais 
para amar, dizer uma palavra gentil ou fazer um 
gesto carinhoso. 
     Não olhe para trás. O que passou, passou. O 
que perdemos, perdemos. Olhe para frente! 
     Ainda é tempo de apreciar as flores que estão 
inteiras ao nosso redor. Ainda é tempo de voltar-
se para Deus e agradecer pela vida, que mesmo 
efêmera, ainda está em nós. 
     Pense!... Se você está lendo esta mensagem é 
porque ainda tem tempo!!! Não o perca mais!... 
     Que Deus te abençoe! 

 

Letícia Thompson 

EFÊMERO 
 

Se pudéssemos ter consciência do quan-
to nossa vida é efêmera, talvez pensássemos duas 
vezes antes de jogar fora as oportunidades que 
temos de ser e de fazer os outros felizes. 
     Muitas flores são colhidas cedo demais. Algu-
mas, mesmo ainda em botão. Há sementes que 
nunca brotam e há aquelas flores que vivem a 
vida inteira até que, pétala por pétala, tranqui-
las, vividas, se entregam ao vento. 
     Mas a gente não sabe adivinhar. A gente não 
sabe por quanto tempo estará enfeitando esse 
Éden e tampouco aquelas flores que foram plan-
tadas ao nosso redor. E descuidamos. Cuidamos 
pouco. De nós, dos outros.  
     Nós nos entristecemos por coisas pequenas e 
perdemos minutos e horas preciosos. Perdemos 
dias, às vezes anos. 
     Calamo-nos quando deveríamos falar; falamos 
demais quando deveríamos ficar em silêncio. Não 
damos o abraço que tanto nossa alma pede por-
que algo em nós impede essa aproximação. Não 
damos um beijo carinhoso “porque não estamos 
acostumados com isso” e não dizemos que gosta-
mos porque achamos que o outro sabe automati-
camente o que sentimos.  
     E passa a noite e chega o dia, o sol nasce e 
adormece e continuamos os mesmos, fechados 

Livraria  Samádhi 
 

O Livro Certo para você.  
O presente inesquecível. 

 

CDs, DVDs, Incensos, Anjos, Gra-

vuras, Velas, Artigos Esotéricos.  

Sábias Palavras 
 

     Se eu pudesse deixar algum presente a você, 
deixaria acesso ao sentimento de amar a vida dos 
seres humanos.  
     A consciência de aprender tudo o que foi ensina-
do pelo tempo afora...  
     Lembraria os erros que foram cometidos para 
que não mais se repetissem.  
     A capacidade de escolher novos rumos.  
     Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo 
que é indispensável:  
     Além do pão, o trabalho.  
     Além do trabalho, a ação.  
     E, quando tudo mais faltasse, um segredo:  
     O de buscar no interior de si mesmo  
a resposta e a força para encontrar a saída. 

 

Mahatma Gandhi 
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www.samadhi.com.br 

GRUPO FRATERNO AMOR E LUZ 
 

Todas as quartas-feiras: 
 

Das 14:30 às 16 horas ou 

 

Das 19:30 às 21 horas 
 

Cromoterapia - Palestra e passes 
Entrada Franca 

Vá com calma 
 
     Não é preciso ter pressa. 
A impaciência acelera o en-
velhecimento, eleva a pres-
são arterial e apressa a mor-
te. 
     Tudo chega a seu tempo.  
     Não se pode colher nada antes que amadure-
ça. A fruta colhida verde é azeda ou amarga e 
não faz bem à saúde. 
     Quando alguém tenta realizar algo antes do 
momento propício, com certeza provoca uma 
situação incômoda e acaba prejudicando a si pró-
prio ou a outras pessoas. 

 
Masaharu Taniguchi 


