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Advertência

Responsabilidade e poder são
dados ao homem para que possa
adquirir autoridade e conduzir os
interesses dos irmãos que lhes
são postos na condição de subalternidade, com o ﬁm precípuo de
engrandecer a todos diante do
Pai, que espera que os detentores do poder temporal o utilizem
em prol dos mais necessitados.
A não observância dos preceitos
evangélicos na execução do poder
conferido é pedra de tropeço onde
o incauto, invariavelmente, esbarra
e cai. Atentai, pois, vós que detendes poderes terrenos. Vigiais para
que não venhais a sucumbir pelas
armas que teríeis para vencer.
Da mesma forma, atentais vós
que detendes os dons da espiritualidade; vós médiuns, muito cuidado
com o que fazeis da charrua com
a qual fostes agraciados. Atentais
para o solo onde plantais as sementes do teu futuro e onde colhereis os frutos do plantio de outrora.
A época da grande colheita é
chegada. Não é mais letra de um
romance de ﬁnal incerto. As predições antes escatológicas são agora
reais e iminentes. Quem plantou

colherá e quem não plantou será
retirado do serviço e da horta.
Vós, espíritas, tendes responsabilidades, por conhecer com
clareza as leis que o mundo teima em rejeitar, como se pudesse
fazê-lo. Está sobre vós a responsabilidade de retirar das cinzas do
mundo o Cristianismo dilacerado
por anos de incompreensões e
transvios. Está com o Espiritismo
a obrigação de ressuscitar o Cristianismo, e fazer o Planeta vivê-lO
em essência e em profundidade.
Aos irmãos que dirigem os
destinos da Terceira Revelação,
compete mantê-la livre dos vícios
e fraquezas que dilaceraram o
Cristianismo original e O transformaram, ao longo da história da
Humanidade, em braço político
para interesses imediatos
dos poderes efêmeros do mundo.
Ao Espiritismo foi
entregue a
incumbência da revivescência da Doutrina do Cristo, tal
qual nos foi entregue

há dois mil anos por Jesus. Nesse
processo, estão comprometidos
todos os que, de alguma forma,
têm ingerência sobre as vidas de
irmãos que, como vós, mourejam desde muito na lida terrena.
Portanto, atenteis para as vossas responsabilidades nesses
momentos decisivos para o Planeta e para a Humanidade. Que
Jesus nos permita continuar esse
trabalho conjunto com todos os
encarnados, para que possamos,
juntos, contribuir para o progresso
da Humanidade e deste belo Planeta que há milênios nos acolhe.
Muita Paz!
Por Ricardo Honório
Reunião mediúnica no
GEABL – 24/04/07

Problemas

As diﬁculdades encontradas
dentro e fora de você são fatores de desenvolvimento do seu
espírito de perseverança.
Jamais desanime nas tarefas
do bem.
Às vezes você pensa estar
desamparado, esquecido pelos
Espíritos da Luz. Não é o que
acontece. Nos trechos mais difíceis da existência, se nos faltasse o amparo do Alto, fracassaríamos no primeiro lance.
Os problemas acontecem
para que você inclusive possa
conquistar o mérito e a alegria
de ter sabido perseverar.
Não desanime. Na hora certa
a luz vai brilhar.
Minutos de Luz
Pastorino (Espírito)
Psicograﬁa: Ariston S. Teles

Vingança

Um minuto de leitura

A vingança é um dos piores sentimentos
humanos. Denota falta de fé e confiança na
justiça divina. O homem vingativo se desprende dos braços de Jesus e se lança aos pés das
ilusões terrenas, achando que pode aplacar
seu sofrimento inﬂigindo sofrimento a outrem.
Pobre alma sofredora que foge do jugo
divino e busca na vingança a solução
para o que, talvez, já esteja solucionado.

O perdão é condição indispensável para a
felicidade de todos que sofrem pela injustiça
dos homens. A fé e a esperança incondicional em Deus é a única forma de nos livrarmos do monstro da vingança e gerar paz
para todos, encarnados e desencarnados.
Pensemos nisso e sejamos felizes.
Por Ricardo Honório
Reunião mediúnica no GEABL – 13/03/07

Renove sua saúde por meio de aﬁrmações positivas.
Todas as suas células e seus órgãos cumprirão integralmente seus deveres, se você não os maltratar com pensamentos
negativos de descrença, de medo, de raiva, nem de vingança.
Envie pensamentos positivos de saúde a seus órgãos e células, e forneça a seu corpo alimentos sadios, para não lhe dar demasiado trabalho.

Programação de junho

Dia

Evento

04/06 - Estudo Doutrinário
O Livro dos Espíritos - Ricardo
Honório - GEP
11/06 - Estudo Doutrinário O Livro dos Espíritos - Adilson
Mariz - GEP
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18/06 - Filme: “O Espiritismo
- de Kardec aos dias de hoje”
- Newton Daltro - GEP
25/06 - Palestra Pública
- Tema: “Reencarnação: a
justiça divina” - Palestrante:
Dr. Júlio Capilé

