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Apresentação 
 
Amados irmãos, 
 
Com muita emoção apresento-lhes este importante trabalho,  

fruto de uma parceria divina entre trabalhadores de nossa colônia e 
o estimado médium. 

 
Tal parceria em transmitir mensagens, serve aos desígnios 

do Cristo que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como 
a nós mesmos. 

 
Esperamos que estas mensagens sirvam para reflexão, 

consolo e incentivo para vencer as adversidades da vida, e 
sobretudo, que sirvam para nos elevar ao Criador em gratidão e 
louvor. 

 
 Deus em sua infinita bondade, sempre nos oferece 
oportunidades benditas de trabalho e edificação, que se forem feitas 
em parceria entre encarnados e desencarnados, trarão grandes 
frutos. 
 
 Que Deus, todo poderoso, seja louvado desde agora e para 
todo o sempre. 
 
 Que assim seja. 

 
Lia Dupont  
Coordenadora do burgo Maria de Nazaré, 
Colônia Recanto de Irmãos 
(Mensagem recebida em 21.11.2012) 
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Introdução 

 
“Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado 
no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu.”  
 

Jesus - Mateus 18:18. 

 O Mestre Jesus ao proferir tais palavras que a princípio 

podem parecer palavras difíceis de compreender, na verdade, 

explicou com maestria o fenômeno mediúnico, ou seja, o 

intercâmbio entre encarnados e desencarnados. 

 Quando estamos na terra e entramos em comunhão com 

Deus, colocamo-nos à sua disposição para a realização do 

propósito divino de fazer o bem a quem necessite.  

Do mesmo modo, quando nos afastamos dessa comunhão 

com a divindade, nos distanciamos de toda boa inspiração e 

caímos no vazio existencial ficando entregues às nossas próprias 

trevas. 

Kardec em O Livro dos Espíritos questão 459 postulou: “Os 
Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? 
Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes porque 
muito frequentemente são eles que vos dirigem”. 

 
PARCERIA DIVINA nasceu dentro do princípio acima 

proposto pelo Codificador. Quando idealizamos a executar um 
determinado trabalho, seja ele qual for, somos secundados por 
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Espíritos afins na realização deste propósito, segundo as leis da 
afinidade.    

 
O Apóstolo Paulo em Hebreu, 12:1 reforça essa tese: 

“Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão 
grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço.” 

 
Então, livre de todo o embaraço, coloquei-me à disposição 

de nossos amigos da Colônia Recanto de Irmãos (cidade do mais 
além), durante os trabalhos da Associação Beneficente Espírita 
Casa Amiga, do Itaim Paulista, São Paulo, para receber mensagens 
para edificação de leitores que necessitem de uma palavra de 
apoio, esperança e orientação para os momentos de adversidades 
da vida. 

 
Esperto que essa coletânea de mensagens feita em uma 

parceria divina entre médium e espíritos benfeitores possa ser um 
feixe de luz para reflexão e edificação do leitor. 

 
Que a Luz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. 
  
São Paulo, 06/03/2012. 
 
Rodrigo Felix da Cruz 
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Recado versejado 

   
 Amados irmãos, 
 Aqui venho com emoção, 
 Falar o que está no peito, 
 Uma mensagem do meu jeito. 
 
 Lindo é o perdão, 
 Divino seja seu efeito, 
 Se concedido ao seu irmão, 
 De coração deve ser feito. 
 
 Esqueça as ofensas, 
 Por mais difícil que pareça, 
 Abençoa e passa adiante, 
 Com alegria viva confiante. 
 
 Perdoa setenta vezes sete, 
 Com sabedoria ensinou o Mestre, 
 Porque aquele que perdoar seu irmão, 
 De deus não carece perdão 
 
  
 
 
  
 

 Lia Dupont 
Colônia Recanto de Irmãos 
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Só o amor constrói 
 

 
Queridos irmãos, aqui compareço cheio de emoção muito 

grato pela bondade do Criador que por meio de seus abnegados 
trabalhadores me socorreram do triste estado em que vivia. 

 
Eu era como a maioria das pessoas, não era deliberadamente 

mau para causar danos aos semelhantes, mas infelizmente não era 
o suficientemente bom para beneficiar meus semelhantes. 

 
Vivia de forma neutra como se estivesse adormecido o 

tempo todo. A preguiça e o comodismo eram muito fortes em meu 
ser. 

 
Vivia somente a vida do animal. Trabalhava como o animal 

sai em busca de sua caça. Ganhava o que eu queria e satisfazia 
minhas necessidades pessoais. 

 
Vivia totalmente insensível para o sofrimento daqueles que 

viviam ao meu redor. A miséria e a ignorância de meus 
semelhantes nunca me comoviam. 

 
No entanto, como a semeadura é opcional e a colheita é 

obrigatória, chegou o momento de meu tardio despertar: meu 
desencarne. 

 
A partir de então, liberto do corpo de matéria mais grosseira, 

pude finalmente fazer o balanço de todos os meus atos,  chegando 
a conclusão de que cheguei aqui no mais além mais pobre do que 
no momento em que decidi reencarnar. 
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Agora sei o quanto deixei de fazer, tomei consciência do 

tempo que desperdicei. 
 
Tomei a conclusão de que somente o amor constrói, pois 

este nos edifica e edifica aqueles a quem amamos. Cheguei à 
conclusão de que somente recebemos aquilo que doamos em 
favor de nossos semelhantes. 

 
Este é o meu depoimento, essa é a minha história. 
 
 
 

Edgard Silva 
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Quem tem ouvidos para ouvir, 

ouça! 
 

Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 
Os ensinamentos que no mundo são abundantes. 
De forma como nunca se viu antes, 
Em grande quantidade e velocidade. 
 
No entanto, apesar de grande encanto, 
Com o conhecimento o homem muitas vezes 
Não encontra sustento. 
 
Fica perdido, sem direção, 
Encontra dificuldades para educar 
Emoção e sentimento. 
 
Estamos bem distante dos primatas no conhecimento, 
Mas infelizmente ainda agimos  
Como ímpios piores que os símios. 
 
Ouvir é uma faculdade bendita, 
Que devemos aprender na vida. 
Deus nos deu dois ouvidos e apenas uma boca. 
Ele fez isso para nos deixar grande lição: 
 
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça! 
 

Irmã Margarida 
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 16/05/2012.) 
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A importância do atendimento 

fraterno  

 
O atendimento fraterno é a porta de entrada do aflito para 

o alívio de suas dores e seus problemas. 
 
Quem de nós nunca precisou um dia de receber uma 

palavra amiga, uns ombros amigos e ouvidos para escutar nosso 
desabafo. 

 
Quando recebemos um atendimento fraterno, nem sempre 

temos a solução imediata de nossos problemas, no entanto, 
acalmamos nosso coração e mente para trabalharmos por dias 
melhores. 

 
Nós os trabalhadores da Seara do Cristo devemos sempre 

estar dispostos a receber nossos irmãos encarnados e 
desencarnados com amor e paciência. Dessa forma estaremos 
fazendo o que nosso Mestre Jesus nos ensinou: “Amai-vos uns aos 
outros como eu vos amei”. 

 
Queridos, permaneçamos firmes e perseverantes nesse 

grupo de estudos, pois esse estudo será muito importante para 
vos capacitar para bem atender os irmãos necessitados. 

 
 Que a luz do Mestre Jesus permaneça sempre em vossos 

corações.  
 
 

César Hanzi 
Colônia Recanto de Irmão 

(mensagem recebida em 23/05/2012.) 
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Depoimento 

 
Aqui me inscrevo a convite de benfeitores dessa casa como 

primeiro exercício de comunicação que servirá para reflexão e 
aprendizado. 

 
Desencarnei há pouco tempo, cerda de seis meses e ainda 

encontro muitas dificuldades de adaptação, pois todos temos 
dificuldade para encarar o que é novo. 

 
Vivia acomodada em minha vidinha do lar, cuidando de 

filhos, do esposo, sem me preocupar com coisas mais elevada. 
 
Meu maior passa-tempo era fofocar sobre a vida dos 

vizinhos esquecendo-me que minha vida estava muito mal 
cuidada. 

 
Meu marido fazia de tudo para ficar longe do lar e das 

responsabilidades. Meus filhos seguiam suas vidas indiferentes 
sem me dar ou receber afeto. 

 
Eu não me importava, pois além das fofocas ocupava meu 

tempo com novelas. A vida, porém, segue e para aqueles que ficam 
parados, ela dá um tranco para o despertamento. 

 
Desenvolvi uma doença crônica e fui desenganada pelos 

médicos. Desencarnei de tuberculose deixando meu lar contra 
minha vontade. 

 
Agora me deparo com a vida maior, a vida verdadeira que 

nos coloca em frente ao espelho de nossas consciências.  
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Então, analisando minha vida, meus atos, percebi que vivi 
algo entorpecida, vivi totalmente distraída do objetivo maior da 
existência humana: amar a Deus sobre todas as coisas e ao 
próximo como a si mesmo. 

 
Cheguei à conclusão que fui uma pessoa egoísta e 

preguiçosa. Aqui me ensinaram que devemos trabalhar e buscar 
um sentido útil para a vida, isto é o que busco nesse momento. 

 
Agradeço a Deus por esta oportunidade e por existir um 

lugar como esse no qual as pessoas recebem apoio e alívio para os 
seus sofrimentos. 

 
Que Deus os abençoe. 
 

Maria Aparecida 
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Trova 

  
Queridos irmãos aprendam 
Com dedicação, auxiliando seus irmãos, 
Que estão em planos diferentes, 
Mas que vivem os problemas emergentes. 
 
Se colocar no lugar do outro, 
É aprender e descobrir um grande tesouro. 
Se doar sem reclamar, 
Esforçando-se para um irmão ajudar. 
 
Porque quem assim trabalha, 
Amigo para si resgata. 
Porque quem assim ama, 
Junto com o Cristo anda. 
 
 

Lia Dupont 
Colônia Recanto de Irmãos 
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Tudo está nas mãos de Deus 
 

Deus, sábio Criador, com sua sabedoria infinita nos colocou 
neste mundo de provas e expiações para aprendermos o caminho 
do Bem. 

 
No entanto, muitas vezes fazemos escolhas erradas, que 

nos levam por caminhos tortuosos e difíceis. Mesmo assim, Deus, 
com sua sabedoria está sempre conosco nos protegendo, nos 
dando a oportunidade de corrigirmos nossa rota. 

 
Sábio é aquele que ouve sua consciência para escolher seus 

caminhos, pois esta fará suas escolhas de forma a não prejudicar 
ninguém nem a si mesmo. Este compreende que ao fazer o que é 
correto, Deus tomará as devidas providências. 

 
Tudo concorre a nosso favor: as lutas, as doenças, os 

prejuízos financeiros e dissabores, pois com estes, recolhemos 
nossa lição. 

 
Deixemos de lado todo o embaraço e reclamação. Antes, 

comecemos a agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo. 
 

Devemos também cultivar a fé, a esperança e a perseverança no 
caminho do bem, pois tudo na vida é passageiro. A luta que te faz 
sofrer um dia acabará e ficará apenas como um registro do 
passado. 

O Bem, no entanto, sempre nos acompanhará, pois nossas 
boas obras nos precedem. 

Que o mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. 
 

Tales 
Professor de Filosofia na 

Colônia Recanto de Irmãos 
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Só o amor constrói 

 
Não adiante se debater, nem elucubrar longos raciocínios 

sobre os desafios da existência na busca incessante de tudo querer 
saber e conhecer. 

 
É imperativo simplificar a vida, é importante ver a essência 

imanente de todas as coisas. O Criador, em sua sabedoria elaborou 
o mundo por meio do amor. 

 
Por amor Ele criou o universo e tudo o que nele existe. Por 

amor Ele criou o planeta Terra para nos servir de morada e escola. 
Por amor Ele nos criou para um dia, nos elevarmos pelos nossos 
próprios méritos, para um dia chegarmos a nossa sublime 
destinação de sermos co-criadores com Deus. 

 
A base de tudo é o amor que tudo construiu, ainda constrói 

e continuará construindo para todo o sempre. 
 
Queridos Irmãos do Caminho, não percam vosso tempo e 

energia com lamentações, e com a vã busca da felicidade nas 
coisas materiais. Porque tudo é baseado no amor: só temos o amor 
que damos para o próximo. 

 
Como querer cobrar o amor e reconhecimento do próximo 

se até o momento vivíamos em egoística adoração de nós 
mesmos? 

 
É chegado o momento de atingirmos nossa maioridade 

moral deixando de lado nosso orgulho e egoísmo. Para vivermos a 
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prática do Evangelho que o Mestre Jesus nos deixou – “Amai a 
Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo”. 

 
Quando passarmos a amar incondicionalmente as pessoas, 

criaremos uma atmosfera saudável em torno de nós, e então, 
perceberemos que todos os males e adversidades que 
enfrentamos são pequenas ocorrências em nossa jornada sem fim. 

 
Que Deus nos abençoe agora e sempre. 
 
 
 

Rogério 
Colônia Recanto de Irmãos 
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A Construção do Ser 
 

Deus criou o espírito simples e ignorante. Assim ele o criou 
para que através da experiência e do livre-arbítrio possa se elevar 
através de seus próprios méritos. 

 
Jesus disse: “Vós sois deuses.” O Mestre nos ensinou que 

carregamos em nosso íntimo o gérmen da divindade que através 
do trabalho lento e contínuo trará à tona as potencialidades do 
ser, sejam elas morais, sejam elas físicas. 

 
O bem, o belo e o correto são metas que todo ser deve 

perseguir com afinco, vencendo todas as adversidades externas e 
principalmente as adversidades internas. 

 
Ainda estamos em um aprendizado de educação 

sentimental, pois já alcançamos certa educação racional. Nosso 
desafio é equilibrar nossos sentimentos diante as situações de 
pressão que encontramos em nossas vidas. 
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Esse equilíbrio será alcançado quando aprendermos a ter 

fé no Criador durante os momentos difíceis. A ter paciência diante 
dos exaltados, a ter atitude diante a inércia e, sobretudo, a amar a 
todos indistintamente. 

 
Quando finalmente tivermos assimilado as lições de amor 

que o Cristo nos deixou, chegará o momento em que alcançaremos 
um novo patamar evolutivo. 

 
Quando essa transformação alcançar um grande número de 

pessoas, a Terra se tornará um mundo em regeneração. 
 
Por hora, continuemos firmes nesse trabalho lento e 

gradual de reforma íntima, de forma semelhante ao trabalho das 
formiguinhas. 

 
Que a luz do Mestre Jesus permaneça sempre em nossos 

corações. 
 
 

           Irmã Madalena  
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 13/06/2012.) 
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Versos completos 
 

O amor que viaja na luz, 
Do Evangelho do Senhor Jesus, 
Resplandece no grande céu estrelado, 
Luzes que orientam o viajante cansado. 
 
A fé que nos coloca em pé, 
A perseverança aliada à esperança, 
E a caridade são benditas qualidades, 
Do cristão que se coloca em ação. 
 
Vida, escola bendita; 
Dor que nos ensina o amor; 
Trabalho, que nos traz oportunidade, 
De crescimento rumo à divindade. 
 
Aqui venho novamente, 
Trazer em vossa mente, 
Ensinamento que livra-nos do tormento, 
Servindo de reflexão vinda do coração. 
 

Trovador do Além 
(mensagem recebida em 20/06/2012.) 
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Outro depoimento 
 Amados irmãos, obrigado pela atenção no que vou lhes 

dizer. Sou um aflito que aqui busca alívio para suas dores e 

sofrimentos. 

 Estou  aprendendo às duras penas que a semeadura é 

opcional, no entanto, a colheita é obrigatória. 

 Estou aprendendo a lição da paciência, da perseverança, 

entendendo que tudo tem o seu momento oportuno. Nosso 

orgulho, muitas vezes nos cega e faz que acreditemo-nos mais 

importantes que os outros, achamos que Deus tem a obrigação de 

atender nossos caprichos quando estalamos os dedos. 

 Quando vivemos na ilusão da matéria ficamos algo 

entorpecidos das verdades morais e passamos a dar mais 

importância aos prazeres passageiros dos vícios e da usura. 

 Esquecemos que o tempo passa e não volta atrás. 

Esquecemos que ocupamos nosso tempo com coisas futeis e 

esquecemos das coisas mais importantes que são o 

autoaprimoramento, a fé, a paciência, a perseverança, o perdão, o 

amor e principalmente a caridade. 

 Agradeço a Deus por esse desabafo que me faz sentir 

melhor, que me dá esperança do recomeço. 

 Agradeço a equipe socorrista dessa casa que me conduziu 

para estação de tratamento. 

 Que a luz do Mestre esteja sempre em nossos corações. 

Antonio da Silva  
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Para edificação  
 
 

 Boa noite meus irmãos, foi convidado para aqui deixar meu 
depoimento que servira para minha cura e edificação de todos. 
 
 Antes de receber esta oportunidade tive que passar por 
estação de tratamento e orientação, da mesma forma que um 
dementado vai para o sanatório tratar seus desequilíbrios. 
 
 Fui uma pessoa muito nervosa, chegava ao ponto de fumar 
dois maços de cigarros e tomar dois bules de café por dia. 
 
 Paciência era uma palavra que não existia no meu 
dicionário. Para qualquer contrariedade, minha reação era a de 
exasperação acompanhada com palavras de baixo calão. Brigava 
com todos meus familiares, meus amigos, colegas de trabalho e até 
mesmo com as pessoas na rua. 
 
 Fui uma pessoa insuportável ao ponto que todos evitavam 
minha presença. Contudo, eu nem me importava com isso, pois me 
julgava dono da verdade, acreditava que apenas minhas idéias 
estavam certas. 
 
 Na verdade o único enganado fui eu que não soube 
aproveitar o bem valioso que Deus me confiou: a vida.  Perdi as 
oportunidades de melhoramento, de exercício da paciência e amor 
ao semelhante.  
 
 Minha pressão era alta e quando eu passava em consulta 
médica recebia várias recomendações do tipo, “seja mais calmo”, 
“evite emoções fortes”, “tome a medicação no horário correto”, 
etc. 
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 No entanto, eu achava que o mal só atingia aos outros e que 
eu nunca seria atingido. Então, senti uma forte dor no peito, e 
quando percebi estava ao lado de meu próprio corpo que estava 
estirado no chão. 
 
 Graças às orações de minha mãe recebi o auxílio que não 
merecia. Fui para tratamento que mencionei no início e agora aqui 
estou. 
 
 Irmãos, a vida é um bem precioso que devemos cultivar 
com carinho e temperança! 
 
 Vivamos em paz e harmonia uns com os outros. Eu aprendi 
dos benfeitores que me tutelam que somente recebemos o amor 
que damos. Aprendi, sobretudo, que a paz no mundo começa 
primeiramente dentro de nós. 
 
 Graças ao bom Deus. 
 

Everaldo Sales  

(mensagem recebida em 27/06/2012) 
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Agradecimentos 
 

 

 Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre 
em nossos corações. 

 
Nós da equipe de trabalhadores do mais além ligados a esta 

abençoada casa gostaríamos de registrar nossos sinceros 
agradecimentos pelo bom trabalho aqui realizado. 

 
Agradecemos aos trabalhadores dessa Casa Amiga que 

apesar dos problemas financeiros, problemas familiares, dor, 
cansaço e momentos de tristeza, não desanimam e continuam 
firmes trabalhando em prol de si mesmos e do próximo. 

 
Ainda há muito trabalho para realizar, contudo, contamos 

com vossos préstimos e confiamos em vossa capacidade, pois 
Deus dá a cada um segundo seus méritos. 

 
Não esmoreçam. Estamos juntos trabalhando em equipe, 

numa parceria de amor e trabalho. Esta é uma casa abençoada que 
faz jus ao seu nome de Casa Amiga que a todos acolhe 
fraternalmente. 

 
Que o Mestre Jesus continue sempre vos iluminando e 

abençoando este divino ajuntamento que vai crescer e granjear 
seus talentos. 

 
Irmã Madalena 

Colônia Recanto de Irmãos 
(mensagem recebida em 17/01/2012) 
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Reflexão póstuma 
 
Que vale ao homem ganhar o mundo e perder a alma? 
(Jesus – Evangelho Segundo Marcos capítulo 8, verso 36)  

 
Essa é a pergunta que me faço o tempo inteiro. Em meus 

momentos de reflexão e penso que perdi precioso tempo de minha 
existência em minha ganância desenfreada. 

 
Vivi apenas correndo atrás dos bens materiais ajuntando 

moedas. Nunca tive momentos de ligação com o Criador, pois 
minha mente vivia ocupada com operações aritméticas visando 
lucros maiores em minhas transações financeiras. 

 
Reduzi todos os valores morais em valores de Capital. Se eu 

ofendia alguém, tentava reparar financeiramente ou por meio de 
presentes que serviam para anestesiar minha consciência. 

 
No campo religioso, pensava que toda religião era mero 

ritual e conveniência social.  
 
No campo familiar e emocional, acreditava que tudo na 

vida era um investimento. Dava educação aos meus filhos para 
que eles retribuíssem trabalhando e aumentando os bens da 
família.  Minha companheira era vista apenas como uma 
governanta, dona de companhia e empregada de meus interesses. 

 
No entanto, o tempo passou e desencarnei. Percebi que 

nada levei dos bens materiais que ajuntei. Apenas deixei bens para 
meus filhos brigarem.  

 
Percebi que perdi minha alma e meus sentimentos em 

troca de meu estilo materialista de viver. Passei minha vida 
entorpecido pelos prazeres do capital, esquecendo a principal 
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finalidade da existência: “Amar a Deus sobre todas as coisas e ao 
próximo como a ti mesmo.” 

 
Aqui termino meu relato com as palavras do Mestre Jesus: 

“Ajuntai tesouros no céu, onde os ladrões não roubam nem as traças 
roem.” 

 
Fique na paz de Deus. 
 

 
Giacomo Giuliani 

(mensagem recebida em 27/06/2012) 
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A lei do progresso 
 
O progresso é uma das leis que regem o universo conforme 

os desígnios do Criador. 
 
Tudo o que existe está destinado a evoluir, uso o termo 

destinado no sentido estrito do termo, como meta ou objetivo. 
 
O homem através de suas sucessivas existências consegue 

aprender por meio da experiência e reflexão sobre suas 
experiencias anteriores. 

 
De geração à geração, o conhecimento é acumulado e 

reformulado de forma  que o mundo atual é totalmente diferente 
do mundo de 2.000 anos atrás. 

 



31 – PARCERIA DIVINA (ESPÍRITOS DA COLÔNIA RECANTO DE IRMÃOS) 

 

 

No entanto, não somente o conhecimento técnico que está 
sujeito à Lei da Evolução. O conhecimento emocional, ou seja, 
moral, também esta sujeito à mesma lei. 

 
De geração à geração, vivemos experiências que servem 

para nossa educação moral e sentimental. 
 
Quando finalmente equilibrarmos nossos conhecimentos 

técnicos e morais, estaremos dando um grande passo em nossa 
jornada evolutiva. Essa é a vontade do Criador. 

 
Amados irmãos, é muito bom buscar compreender as 

ciências e a filosofia. Porém, não podemos deixar de lado a busca 
pelo nosso equilíbrio emocional e moral.  

 
A receita para alcançar esse equilíbrio entre razão e 

sentimentos nos foi dada há 2.000 anos pelo cristo : « Amai a Deus 
sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo ». 

 
Tales 

Colônia Recanto de Irmãos 
(mensagem recebida em 25/07/2012) 
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Síntese 
 
Jesus, uma luz que nos conduz, 
À elevação, destino da criação ; 
Pelo evangelho que renova o velho 
Homem que trilhará a senda do bem. 
 
Caridade, uma oportunidade, 
De labor que se feito com amor, 
Elevará a quem a ela se dedicar, 
Levando alívio para o aflito. 
 
Perdão, divina lição, 
Que nos ensinou Jesus, 
No duro madeiro da cruz, 
Onde perdoou quem o maltratou. 
 
Amor, uma linda flor, 
Que brotará no coração, 
Do irmão que aprender, 
No caminho do Cristo viver. 
 
 
 
 

Augusto 
Colônia Recanto dos Irmãos 

(mensagem recebida em 01/08/2012) 
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Uma história 
 

Amado irmão, venho por meio deste canal de comunicação 
registrar pela primeira vez minhas impressões deste plano 
extrafísico. 

 
Em minha existência fui uma espírita engajada nos 

trabalhos assistenciais do centro espírita que era ligada. 
 
Eu tinha grande prazer em me entregar às atividades 

voluntárias da casa espírita, mas infelizmente, perdi a 
oportunidade de estudar um pouco a Doutrina dos Espíritos. 

 
Eu trazia como as concepções da religião tradicional em 

uma espécie de sincretismo que eu fazia em minha mente : O 
trabalho no centro espírita era como se fosse uma missa. A 
palestra eu considerava como um sermão do padre. O passe como 
um benzimento e a água fluidificada como uma água benta. 

 
Pensava que ao desencarnar o plano espiritual serial algo 

como o céu ensinado no catecismo. Achava que viveria entre as 
nuvens , que tudo seria diferente. 

 
Como espírita eu não pensava que a morte seria um 

despertar para uma nova realidade do ser : eu continuava sendo 
exatamente eu mesma, com os meus defeitos e qualidades. 

 
Para minha surpresa descobri que deste lado a vida segue 

normalmente com atividades como trabalho, estudo e descanso. 
Aprendi que na verdade o plano material é uma cópia do mundo 
maior. 



 34 – Médium: Rodrigo Felix da Cruz   

 

 

 
Agora que percebi o tamanho de minha ignorância, em 

primeiro lugar, fico feliz por ter sido bem recebida deste lado e ao 
mesmo tempo, sinto a necessidade de estudar e aprender sempre 
mais. 

 
Por isso, queridos irmãos, venho compartilhar minha 

experiência para vos incentivar a continuar engajados nas obras 
assistenciais do centro espírita. Contudo, não deixem de lado a 
leitura das obras básicas da Codificação, bem como o estudo das 
obras complementares. 

 
Aqui me despeço com fraternal abraço e que Deus vos 

abençoe. 
 

 
Maria Aparecida 

(mensagem recebida em 01/08/2012) 
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Motiva-ação 
 
Amado irmão, preste atenção : 
Se tem tristeza, então se mexa, 
Busque uma novidade, uma atividade ; 
Que feita com dedicação, aquece o coração. 
 
Querido irmão, não deixe a depressão, 
Tomar sua direção. 
Trabalhe e ampare, 
Coloque em prática a caridade. 
 
Bendito é o trabalho, 
Que traz divino aprendizado, 
Porque toda atividade, 
Constitui-se grade oportunidade. 
 
 
 

Trovador do Além  
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 08/08/2012) 
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Une Message (uma mensagem) 
 
Nous vous félicitons pour compléter votre roman.  
 
Vous avez bien suivi les instructions et inspirations. Le plan 

de travail effectué dans votre temps de sommeil est enfin arrivé à 
son terme.  

 
Il est alors nécessaire de procéder à une diffusion active du 

livre pour enseigner les frères spirites sur l'importance du pardon 
entre eux. 

 
Avec affect. 
 
 

Lia Dupont 
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida na língua francesa em 08/08/2012, 
sobre a conclusão e publicação do romance DA FRANÇA COM 

ESPERANÇA, disponível nos site www.luzespirita.org.br) 
 

Tradução : 
 
 Nós te felicitamos pela conclusão de seu romance. Você 
seguiu corretamente nossas instruções e inspirações. 
 
 O plano de trabalho foi feito nos momentos de seus sono e 
finalmente chegou ao fim. 
 
 Então, é necessário fazer uma difusão ativa do livro a fim 
de ensinar aos irmãos espiritas sobre a importância do exercicio 
do perdão entre eles. 

http://www.luzespirita.org.br/
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 Com afeto. 

Lia Dupont 
Coordenadora do burgo Maria de Nazaré – Colônia Recanto de 

Irmãos. 
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Outre message  

(outra mensagem) 
 

Si vous voulez trouver le bonheur, il faut avoir l'espoir que l'avenir 
sera meilleur qu'aujourd'hui. 

 
Si vous avez vécu des jours difficiles, c'est parce que ses actions 

passées étaient mauvaises. Puis levez la tête et commencer à faire de 
bonnes choses.  

 
Cultiver de bonnes pensées et de travail. Tout ira mieux et les 

problèmes vont passer.  
 
Pour moi, les choses commencent à devenir plus claire et bientôt 

nous serons de bons partenaires travaillant dans le Champ du Christ.  
 
Ma mère a demandé Lia que je vous donne un gros câlin avec des 

sentiments les plus respectueux.  
 
A bientôt 

 
PS L'amour est le plus grand principe que nous avons appris par le Christ. 

Lia Dupont 
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida na língua francesa em 08/08/2012) 
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Tradução: 
 

Se você quiser achar a felicidade, é necessário ter 
esperança que o porvir será melhor que hoje.  

 
Se você tem vivido dias difíceis é porque suas ações do 

passado foram más. Então, levante sua cabeça e comece a fazer 
boas coisas.  

 
Cultive bons pensamentos e trabalhe. Tudo será melhor e 

os problemas vão passar.  
 
Para mim, as coisas começam a ficar mais claras e em breve 

nós seremos grandes parceiros de trabalho na Seara do Cristo.  
 
Minha mãe Lia solicitou que eu te desse um grande abraço 

com os sentimentos mais respeitoso. Até breve. 
 
P.S. O amor é o maior princípio que nós temos aprendidos 

com o Cristo. 
François Dupont 

Colônia Recanto de Irmãos. 
O autor da mensagem é filho de Lia Dupont coordenadora 
do Burgo Maria de Nazaré da Colônia Recanto de Irmãos e 

personagem do romance DA FRANÇA COM ESPERANÇA, 
publicado no site www.luzespirita.org.br – Sala de Leitura) 

(Mensagem recebida em 08/08/2012) 

 

 

 

 

http://www.luzespirita.org.br/
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Dê um tempo em seu 

pensamento. 

 
Dê um tempo em seu pensamento, 
E livre-se do tormento. 
Respire fundo e tranquilize-se, 
Confie em tudo que o Cristo disse. 
 
A candura anda com a ternura, 
A temperança vem da confiança, 
A fortaleza vem da certeza, 
Na direção de Deus em sua criação. 
 
Insegurança é falta de fé, 
Coisa de quem não sabe o que quer. 
Preste atenção meu irmão, 
Falta de ação é causa de pertubação. 
 
Siga o evangelho e deixe o velho, 
Tenha caridade como oportunidade, 
Que se constitui bom remédio, 
Para quem leva o Cristo à sério. 
 
 
 
 

Irmão Margarida  
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 15/08/2012) 
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Equilíbrio 

 
Amados irmãos, trataremos de importante tema para o 

século XX I : o equilíbrio. 
 
Atualmente a humanidade enfrenta um verdadeiro surto de 

doenças psicossomáticas como a sindrome do pânico, depressão, 
gastrite, úlceras nervosas, labirintite, etc. 

 
Os pacientes dessas doenças, muitas vezes, são tratados 

por profissionais com conhecimentos deficientes que tornam 
esses pacientes pessoas dependentes de substância psicotrópicas. 

 
Infelizmente, vemos o aumento do número de suicídios 

entre os jovens que ceifam suas vidas prematuramente, depois de 
inutilmente buscar uma fuga nas drogas. 

 
Por que isso ocorre ? 
 
Esse aumento das doenças psicossomáticas ocorreu devido 

ao aumento do materialismo na sociedade que é norteada pelos 
valores do capital. 

 
Os meios de comunicação contribuem para essa 

deturpação existencial tornando as pessoas em verdadeiros 
autômatos que vivem correndo contra o tempo em busca dos bens 
materiais. 
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De outro lado, não podemos viver uma vida de 
contemplação, no ócio e separados da sociedade.  

 
Então, pergunta-mos-nos qual deve ser nosso equilíbrio ? 
 
Devemos alimentar em nosso coração a fé na vida futura 

que o Espiritismo nos ensina. A fé de que a vida prossegue além 
desta vida material. A fé no Deus todo poderoso que está no 
comando do universo, de forma que todas as adversidades que 
passamos, concorrem ao nosso bem, para nosso aprendizado e 
aperfeiçoamento. 

 
A partir dessa visão espiritualista de que o mundo não é 

apenas matéria, o homem encontrará o equilíbrio necessário para 
viver nesse mundo globalizado. 

 
Irmãos, permaneçamos unidos em Deus pelo amor, pela 

perseverança ante as provas e no exercício da caridade. Praticas 
que funcionam como uma profilaxia contra as doenças 
psicossomáticas. 

 
Lembremo-nos das palavras do Cristo : « Meu Reino não é 

deste mundo ». 
 
Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco.  
 

Thales  
Professor de Filosofia na Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 15/08/2012) 
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Sobre a dúvida 
A dúvida é o questionamento daquilo que ainda não 

compreendemos. Muitos exageram tanto em suas dúvidas que se 
tornam pessoas céticas que em nada acreditam. 

 
Tudo foi criado por Deus com um propósito louvável. O 

mesmo ocorre com a dúvida que serve para nos impulcionar em 
busca do conhecimento. 

 
A pessoa que não possui dúvidas ou é um ser presençoso 

que julga tudo saber, ou é um ser preguiçoso que se conforma com 
tudo que lhe dizem. 

 
Quando temos dúvida, quando questionamos algo, somos 

impelidos ao raciocínio e à pesquisa que juntos produzem frutos 
inovadores. 

 
O Espiritismo surgiu justamente sobre a dúvida. O 

pesquisado professor Allan Kardec estudou os fenômenos 
espíritas em busca de respostas para suas dúvidas. 

 
Em consequência desse trabalho investigativo do 

Codificador, recebemos importantes obras da Codificação. 
 
Portanto, amados amigos, não tenham vergonha de 

confessar vossas dúvidas, pois somente os espíritos puros tudo 
sabem. O exercício da reflexão sobre vossas dúvidas será de 
grande valia para vossa evolução. 

 
Aqui me despeço repetindo as palavras de Kardec : 

« Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, esi 
o segundo ». 



43 – PARCERIA DIVINA (ESPÍRITOS DA COLÔNIA RECANTO DE IRMÃOS) 

 

 

 
Que a luz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. 
 

Thales  
Professor de Filosofia na Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 25/08/2012) 
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Esteja pronto a servir 
 
Esteja pronto a servir, 
Esteja pronto a amar. 
Trabalho com sabedoria,  
Auxilie com alegria. 
 
Pois servindo e amando, 
Estaremos crescendo e deixando, 
Para trás os defeitos do ser, 
Para seguir o Cristo e crescer. 
 
Mesmo que se apresente a luta. 
Mesmo que venha a adversidade. 
Trabalhe com o Cristo que nos muda 
E quer que ale nos dediquemos sem temeridade. 
 
Esteja pronto a servir, 
Esteja pronto a amar. 
Trabalhe com harmonia, 
Sirva ao Cristo todos os dias. 
 

Trovador do Além : José Matusalém  
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 27/05/2012) 
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História de Dora 
 
Irmãos, aqui venho pedir ajuda pelo amor de Deus. 
 
Eu não queria vir, mas me disseram que seria  muito bom 

me comunicar, porque ao colocar para fora o que sofri, passarei a 
me sentir melhor. 

 
Desencarnei pelo cancer no esôfago, nada que colocava na 

boca ficava no estômago. Eu devolvia tudo, até que um dia fiquei 
internada e tiveram que retirar meu estômago. 

 
Depois disso eu sobrevivi apenas por mais três meses. 
 
Me revoltei muito pois por ser evangélica acreditava que 

Deus me curaria, e quando desencarnei acreditava que viveria no 
céu.  

 
Quanta ilusão ! Quanto sofrimentoi ! Quantas lágrimas 

derramei ! 
 
Depois de receber o socorro de abençoados benfeitores 

pude compreender então que tudo isso que me acontreceu foi por 
causa de mim mesma, por conta de minha exasperação, falta de 
tolerância e paciência. 

 
Agora estou recebendo tratamento e fui convocada a 

participar desse trabalho. 
 
Agradeço a Deus pela oportunidade e peço que lembrem-se 

de mim em vossas orações. 
 
Que Deus os abençoe. 
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Dora  
(mensagem recebida em 27/05/2012) 
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Do desânimo 
 
O desânimo é um mal que vem acometendo muitos 

trabalhadores da Seara do Mestre Jesus. 
 
Quantos trabalhadores e médiuns operosos nós vemos 

apresentando sinais de desânimo? Quantos amigos das fileiras 
espíritas nos confidenciam sentir grande desalento, falta de 
incentivo e preguiça para trabalhar? 

 
Amados irmãos, tudo isso é sintoma de nosso modo 

materialista de viver, como Joanna de Ângelis em suas obras nos 
disse, assim faço delas as minhas palavras: Espíritas, despertai 
para a vossa meta existencial que é a auto-superação, a reforma 
íntima. 

 
Fiquem atentos com o excesso de apego às coisas materiais, 

pois o Mestre já nos disse: “Não podeis servir a Deus e a Mamon, 
pois o servo que serve a dois senhores há de amar um e desprezar 
o outro.” 

 
Outro importante ponto acerca do desânimo é o fato dos 

espíritas estarem sendo exigentes demais consigo mesmos.  
Precisamos exercitar o auto-perdão, a indulgência com nossas 
próprias faltas. 

 
A evolução do ser deve ser feita conciliando razão e 

sentimentos, bem como as realizações do mundo material. 
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Ninguém evolui em saltos. Deus é justo e misericordioso de 

forma que nós temos a eternidade pela frente para aprender. 
 
Fiquem na paz de Deus! 

Thales  
Professor de Filosofia na Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 02/09/2012) 
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O Vale do Poder 

 
Prezados amigos, vós não sabeis a luz que possuis pelo bem 

que já praticam no labor da casa espírita. 
 
Esta casa espírita se apresenta no plano espiritual como 

um farol que guia o navegante perdido. Da mesma forma ocorre 
com os irmãos sofredores que chegam nesta casa para 
atendimento fraterno. 

 
Contudo, ao praticarmos os ensinamentos de amor e 

caridade ensinados pelo Cristo, nós incomodamos os interesses 
daqueles que se comprazem em manter a humanidade em trevas. 

 
Da mesma forma que o plano espiritual possui colônias 

dedicadas ao bem, as entidades obstinadas no mal se organizam 
em colônias afins. 

 



47 – PARCERIA DIVINA (ESPÍRITOS DA COLÔNIA RECANTO DE IRMÃOS) 

 

 

Uma dessas colônias tem sido alvo da atenção dos diretores 
espirituais do Brasil, sob a direção de Dr. Bezerra de Menezes: o 
Vale do Poder.  

 
Tal cidade é dominada por clérigos da Igreja que visam 

semear entre os espíritas a discórdia, o desânimo, a inveja, a 
soberba, enfim a divisão para tornar a Doutrina dos Espíritas uma 
crença vulgar e sem credibilidade. 

 
Muitas investidas vêm sendo feitas com esse intuito pelos 

enviados do Vale do Poder. Prestem atenção e vejam quantas 
disputas intestinas estão ocorrendo nas casas espíritas e a porta 
de entrada dessas investidas são os trabalhos mediúnicos e de 
direção da casa espírita. 

 
Diante do exposto, nós os coordenadores deste trabalho 

ligados à Colônia Recanto de Irmão, alertamos para a necessidade 
da prática dos seguintes ensinamentos: 

 
- Vigiai e orai. 
- Amor fraternal 
- Perdão das ofensas. 
- Diálogo e trabalho em equipe. 
 
Que a Luz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. 
 
 
  

Irmã Margarida  
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 02/09/2012) 
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Labor 
 
Querido irmão, 
Leia com atenção, 
Estas linhas benditas, 
Que muito lhe ajudarão na vida. 
 
Um ensinamento do amor, 
De quem dedicou sua via ao labor, 
E que sofreu no duro madeiro da cruz, 
Para deixar exemplo de luz. 
 
Trabalhe e ampare, 
Ame e não reclame, 
Sirva a quem necessita, 
Dê um novo rumo à sua vida. 
 
O trabalho constitui-se grande benção, 
Deixado pelo sabio criador, 
Que permite ao ser conquistar evolução, 
Seguindo o Cristo com amor. 
 

Trovador do Além : José Matusalém  
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 12/09/2012) 
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Nossa lição 

 
Dou conforto a quem almeja, 
Esclarecimento ao perdido, 
Luz para quem não veja, 
Alívio para o aflito. 
 
Sou oportunidade de trabalho, 
Campo de prova e expiação, 
Para vencer a adversidade e desamparo, 
Não por palavras mas com ação. 
 
Sou um sabio professor, 
Que seus alunos ensina com amor, 
Benditos e iluminados conhecimentos, 
Que eleva o ser sem sofrimento. 
 
Sem minha presença, 
Não há cristão que vença, 
Atente a essa bendita oportunidade, 
Pois eu sou a Caridade. 
 

Trovador do Além : José Matusalém  
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 19/09/2012) 
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Viva positivamente 

 
Vivemos tempos difíceis, tempos de vida materialista,  

tempos de inquietação. Desde 2008, o mundo enfrenta grande 
crise capitalista cujo efeito perdura até agora. 

 
Muitos países estão endividados e estão com suas 

economias fortemente prejudicadas. Nesses locais o desemprego e 
insegurança social pertubam seus cidadãos. 

 
Atualmente, enfrentamos além da crise econômina, o 

flagelo da intolerância religiosa que se não for contido porderá 
levar várias nações para a guerra. 

 
A humanidade carece de aprender a viver de uma forma 

mais positiva, mais otimista, com mais esperança em dias 
melhores. 

 
Quando falta de fé, o ser humano deixa seu lado obscuro 

em relevo. Isso é tanto verdade, que os irmãos menos esclarecidos 
do mais além aproveitam tal oportunidade para inflamar as 
massas e leva-las aos conflitos. 

 
Por isso é imperativo aos homens de boa vontade viver de 

forma positiva admoestando seus semelhantes a viver com 
otimismo e respeito com as diferenças. 

 
Contudo, não se preocupem o mundo não está à deriva e o 

Mestre Jesus está no comando. 
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Vivamos com bom ânimo e respeitando as diferenças entre 
nossos irmãos. 

 
Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. 

César Hanzi  
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 26/09/2012) 
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Espiritismo, a educação do ser 

 
A maior caridade que o Espiritismo nos faz é o 

esclarecimento do ser para a vida futura. 
 
A doutrina espírita nos ensina que somos seres dotados de 

livre arbítrio, que vivemos em uma jornada evolutiva de auto 
conhecimento através de auto conhecimento através de múltiplas 
existências. 

 
Aprendemos que a vida não termina com a morte do corpo 

físico, que nada mais é do que nosso retorno ao mundo maior. 
 
Aprendemos que somos responsáveis por nossos atos e 

que receberemos de volta as consequências destes ; 
 
Aprendemos que a verdadeira religião é a do amor pelo 

mandamento : « Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo 
como a ti mesmo ». 

 
O Espiritismo constitui-se de divina doutrina que revive os 

ensinamentos do Mestre Jesus dois mil anos atrás. Jezus era 
chamado de Mestre porque era professor das leis divinas. Ele não 
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apenas ensinava pela teoria, sendo o primeiro praticante de seus 
preceitos. 

 
Da mesma forma, a Doutrina dos Espíritos age nos 

ensinando que vivemos em um contínuo aprendizado através das 
experiências de sucessivas vidas. 

 
Todos que estamos conhecendo e estudando a Codificação 

de Kardec,  temos que ter em mente que a meta do espírita é sua 
educação como ser divino, como imagem e semelhança de Deus. 

 
Todo mal é fruto da ignorância humana.  
 
Somente o bem, o amor e o belo edificam o ser. 
 

Lia Dupont 
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 10/10/2012) 
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Movimento 
 
Não se perca em seus pensamentos, 
Tenha calma e reflita, 
Paciência é o ensinamento, 
Que liberta a alma aflita. 
 
Levante-se e deixe a inércia, 
Boa atividade é fazer caridade, 
Estude e mude o mundo, 
Aproveita a cada segundo. 
 
Porque a preguiça é uma doença, 
Que acomete uma multidão imensa, 
Carente de movimento, 
E de valioso ensinamento. 
 
Deus nos deixou grande ensinamento, 
Através do universo, sua criação, 
No qual tudo existe em movimento, 
Um grande mecanismo em evolução. 
 
Amado irmão, aprenda essa lição, 
Estude, trabalhe e entre em ação, 
Siga a senda de luz, 
Do nosso Mestre Jesus. 

 
Trovador do Além : José Matusalém  

Colônia Recanto de Irmãos 
(mensagem recebida em 17/10/2012) 
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Da inquietação 
 
 
A inquitação é sintoma da ansiedade daquele que ainda não 

se resignou à vontade de Deus. 
 
Sabiamente ensinou Salomão na antiguidade que « há um 

tempo determinado por Deus para cada coisa », ou seja, tudo tem 
seu momento oportuno. 

 
Vivemos em uma sociedade materialista que valoriza a 

satisfação pessoal na aquisição desenfreada por bens materiais. As 
mídias divulgam constantemente falsas necessidades de consumo, 
falsos modos de conduta e valores. Modelos que são muitas vezes 
inatingíveis para a maioria das pessoas. 

 
O ser que esquece de se espiritualizar, esquece de sua 

comunhão com Deus, tornando-se um autômato programado a 
perseguir os ideiais dessa sociedade materialista. 

 
Não podemos ficar omissos. Devemos primeiramente das 

exemplos de tudo o que aprendemos com o Evangelho e pela 
Doutrina dos Espíritos. 

 
Devemos ser multiplicadores do conhecimentos que liberta 

o ser da cadeia da matéria a timidez dos bons fortifica aqueles que 
escolheram a senda do mal. 

 
Consultando nossa consciência, nosso intimo, para saber se 

também não estamos inquietos pelos bens materiais, deixando de 
lado o essencial que é qualidade de vida. 
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A qualidade de vida se conquista quando criamos um 
ambiente fraterno  em todos os lugares que estivermos. Lembrem-
se de que a paz não começa por fora, ela deve primeiramente 
nascer dentro de nós. 

 
Que a luz do Mestre Jesus Esteja conosco hoje e sempre. 
 

Thales  
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 17/10/2012) 
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Mensagem 
 
 
Muitas vezes esperamos receber mensagens do mais além, 

uma mensagens que nos orientem como proceder, mensagens que 
tragam todas as respostas de nossas indagações, nossos temores, 
nossos anseios. 

 
Contudo, a mensagem que precisamos já está dentro de 

cada um de nós, no interior de nossas consciências.  
 
Precisamos nos acalmar, parar e consultar nosso íntimo, 

seguir nossas intuições, pois ninguém está só nem desamparado. 
 
Deus em seu infinito amor e bondade dá a cada uma de 

suas criaturas condições para sua felicidade e evolução, basta a 
cada uma delas apreender a ler as mensagens gravadas em sua 
consciência e coração. 

Irmã Margarida  
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 26/10/2012) 
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A verdadeira riqueza 
 
« Não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba e a 

traça rói » - Jesus 
 
Amados irmãos aqui compareço a fim de vos trazer 

algumas ideias para reflexão. 
 
Enquanto vivemos neste mundo de matéria grosseira, nos 

prendemos demasiadamente aos « tesouros ».  Esses « tesouros » 
muitas vezes são representados pelos bens materiais, muitas 
vezes por cargos, funções, posições sociais, apego a familiares, 
apego entre conjuges, enfim « tesouro » é tudo aquilo que se 
acumula além das necessidades normais. 

 
Deus em sua infinita sabedoria nos provê sempre o 

necessário para nossa existência. Ele, apenas espera por nós, 
enquanto nós, muitas vezes, ficamos parados esperando por Ele. 

 
Nosso Mestre Jesus nos alertou para que não nos 

esqueçamos de juntar tesouros nos céus, ou seja, ajuntar méritos 
para a vida futura. A receita para tudo isso está contida em seu 
divino ensinamento :  « amai a Deus sobre todas as coisas e ao 
próximo como a ti mesmo ». 

 
Amados irmãos, vivamos nossa existência de forma 

consciênte e responsável para que nao sejamos surpreendidos 
pelo « ladrão » de nossa paz e pela « traça » do sofrimento. 

 
Que a Luz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. 

Irmã Madalena  
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 26/10/2012) 
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A importância do Servir 

 
Hoje venho por meio desta missiva falar de importante 

atividade : o servir. 
 
No passado, o servir estava associado ao trabalho 

subalterno, escravo e indigno para as pessoas elevadas. Havia a 
cultura do ócio no qual as pessoas jogavam fora seu tempo 
precioso com futilidades e deixavam para os servos toda a 
atividade útil. 

 
Quando o ser se deixa levar pela indolência, fica com a 

mente vazia e então, a ocupa com pensamentos não elevados, 
frívolos e perverso. 

 
Com a revolução industrial, o trabalho começou a ser visto 

como atividade vital para a sociedade, e gradativamente, através 
das lutas pelos direitos dos trabalhadores, o servir tornouse cada 
vez mais importante e honroso. 

 
O Espiritismo com sua missão educativa nos ensina que à 

medida que o Espírito evolui, este passa a se ocupar de trabalho 
sério, servindo ao próximo. 

 
Emmanuel e Chico Xavier foram os grandes exemplos da 

importância de servir ao próximo e a comunidade. 
 
Amados irmãos, servir não é apenas uma atividade honrosa 

e meritória. Trata-se também de remédio para as doenças 
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psicosomáticas como a depresão, síndrome do pânico, ódio, 
mágoa, tristezas e inclinações ao mal. 

 
Quando servirmos ao próximo, na verdade não estamos 

prestando uma bondade a quem servimos. Estamos sobretudo, 
servindo a nós mesmos nessa divina ocupação. 

 
Termino esta mensagem deixando a todos um convite : 

pare de se lamentar pelos problemas da vida, seja útil ao próximo, 
seja útil a si mesmo  - sirva. 

 
Que a luz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. 
 

Irmã Madalena  
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 31/10/2012) 
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O Tempo 

 
O tempo é uma grandeza, 
A serviço da realeza, 
Deus todo-poderoso 
O criou todo zeloso. 
 
Saber como aproveitá-lo, 
É conhecimento do sábio, 
Que o emprega com organização, 
Para melhor aproveitar sua ação. 
 
Grande ilusão tem, 
Quem ao tempo desdém, 
Porque cada minuto perdido, 
Fica para trás no infinito. 
 
Quem melhor aproveitá-lo, 
Certamente fará bom trabalho, 
E chegará ao termo da existência, 
Cumprindo sua missão com competência. 
 
 

Trovador do Além : José Matusalém  
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 07/11/2012) 
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Amor 

 
O conceito de amor evoluiu junto com a humanidade.  
 
Nos tempos primitivos o amor se resumia a simples 

satisfação dos instintos biologicos, tais como o do homem pela 
mulher e da mulher pelo filho. 

 
Quando iniciou-se a vida social do homem e este se fixou 

em tribos, cidades e posteriormente em nações, o amor passou a 
ser um sentimento de interesse material, com o fim de 
preservação da vida tribal.  

 
No auge do Império Romano, Jesus,  o Cristo, trouxe a 

humanidade um conceito mais elevado de amor : a renúncia pelo 
semelhante – « Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo 
como a si mesmo ». 

 
A partir de então, o homem tem a tarefa de aprender a 

fazer ao próximo aquilo que ele gostaria que fizessem para si 
mesmo, aprender a fazer o bem sem interesse de retormo 
material ou satisfação de seus impulsos. 

 
Depois de dois mil anos, com o advento do Espiritismo, 

temos a ampliação do conceito de amor ensinado pelo Cristo, o 
amor como energia vital que sustenta o universo. 

 
Deus em seu infinito amor criou o universo e o mantém por 

meio desse amor essencial que Emmanuel denominou de « hálito 
divino ». 

 
Portanto, o amor em nós espíritas deve ser algo natural e 

espontâneo. Deve ser um amor desinteressado, um amor que deve 
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irradiar de nosso ser para todas as direções e em todos os lugares 
em que estivermos. 

 
Enquanto tivermos que nos esforçar para amar, para fazer 

o bem, é sinal que temos que fazer nossa renovação íntima, de 
modo que chegará o dia em que amar e fazer o bem será algo 
espontâneo. 

 
 

Thales  
Professor de Filosofia na Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 14/09/2012) 
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Seja luz! 

 
No princípio disse Deus : Haja luz e houve luz. 
 
Esse foi o instante inicial da divina obra de criação. Antes 

de efetuar qualquer ato criativo, Deus, em sua infinita sabedoria, 
criou a luz para iluminar sua área de trabalho, para então iniciar 
sua obra. 

 
Jesus também fez o mesmo quando declarou que ele é a Luz 

do Mundo, ou seja, o farol para guiar o ser humano em sua viagem 
evolutiva, e disse mais : Vós sois a luz do mundo !  

 
O Mestre, ao trazer as luzes de sua Boa Nova, nos deixou as 

diretrizes para nossa evolução – « Amai a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a ti mesmo ». 
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Contudo, existem aqueles que se comprazem em 

permanecer nas trevas e buscam manter a humanidade nesses 
estado. Por isso, foi necessária a vinda de diversos mensageiros 
divinos para nos ensinar a sair de nossas trevas. 

 
No século XVIII, tivemos o importante movimento 

filosófico, denominado iluminismo, no qual vários missionários 
trouxeram suas luzes para liberar o homem da tirania do estado e 
da religião. 

 
Tal movimento culminou com o advento do Espiritismo no 

século XIX, que serviu para iluminar não apenas o plano físico, 
como também o plano extrafísico. 

 
Amados irmãos, nós iniciantes da Boa Nova que é o 

Evangelho, e estudantes da Doutrina dos Espíritos, temos o dever 
de  multiplicar essas luzes e nos tornarmos pelo menos pequenos 
pontos de luz. 

 
Juntos, somando nossas pequenas luzes, poderemos 

auxiliar a humanidade, tornando-a mais clara, fraterna e amável. 
 
Sejamos luz em todos os lugares em que estivermos. 
 
Que a luz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e 

sempre. 
 

César Hanzi  
Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 21/11/2012) 
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Revisão  

 
Amados irmãos, nossa vida é semelhane a uma revisão de 

um texto que é constantemente escrito. 
 
Quando nos preparamos para reencarnar, fazemos o 

esboço do texto que será nossa vida. 
 
Contudo, como somos portadores do livre arbítrio, muitas 

vezes nos desviamos do roteiro previsto. 
 
Outras vezes, cometemos erros ortográficos esquecendo-

nos de grafar corretamente nossas ações, deixando-as 
imcompletas e equivocadas. 

 
Da  mesma forma, cometemos erros de concordância 

quando nosso egoísmo nos leva ao singular, enquanto deveríamos 
empregar o plural. 

 
Erramos também os tempos verbais, nos fixando no 

pretérito ou no futuro, esquecendo-nos de viver o presente. 
 
Nesse contexto, nosso texto que é nossa existência, carece 

revisão, necessita ser corrigido e reescrito. 
 
Esse é justamente o papel da reforma intima e da 

reencarnação, que juntos servem como ferramentas corretoras de 
nosso texto existencial. 
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Irmãos, não esqueçamos das vírgulas, que servem de 
pausas em nossas frases.  

 
Devemos sempre deixar nosso orgulho de lado, parar e 

refletir o modo que escrevemos a história de nossa vida. 
 
Que a graça do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre ! 
 
  

Laerte  
Governador da Colônia Recanto de Irmãos 

(mensagem recebida em 03/10/2012) 
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PARCERIA DIVINA é uma coletânea de artigos dos espíritos da 
Colônia Recanto de Irmãos que promovem um exercício de 
reflexão sobre o intercâmbio entre nosso plano físico e o plano 
extra físico, a importância da reforma íntima e incentivam o 
trabalho edificante na Seara do Mestre Jesus.  
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