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AO PAI NÃO DESAMPARA O FILHO
D

eus não nos desampara
nunca. Seja qual for nossa culpa, Ele está sempre pronto
a nos auxiliar. Para tanto, basta
que O busquemos com sinceridade no coração; que deixemos
cair as máscaras da hipocrisia,
da soberba, do egoísmo e da
vaidade, para que as energias
sutis dos nossos irmãos maiores
nos alcancem, fortalecendo-nos.
Os tempos atuais requerem
sabedoria em nossas ações para
evitarmos as armadilhas do caminho, e para que nos comportemos
como verdadeiros herdeiros de
um Deus Bom e Justo, que nos
sustenta sempre que O buscamos.
Sabemos que os tempos são
árduos e de grandes turbulências,
mas nada de que a Humanidade
não tenha sido esclarecida pelos
emissários do Pai, ao longo dos
séculos. Tudo é tão somente
a colheita de uma semeadura alcançada pelo hálito
benfazejo e regenerador da Justiça Divina.

Deus é Amor, mas com justiça e imparcialidade. A Justiça de
Deus é reta e atinge todo aquele
que transgredir as Leis que regem
a estabilidade universal. Se hoje
vivemos as conseqüências desastrosas de um ontem irresponsável, devemos tudo suportar com
paciência e abnegação, atentando
para que amanhã, pelo menos,
possamos gozar de um bem-estar
digno dos ﬁlhos obedientes que
seguem as instruções paternas.
Vivamos, então, com retidão
de sentimentos, de pensamentos
e de comportamentos para que
experimentemos hoje o nosso
último momento de dor. Que
nosso porvir seja pleno de luz,
de paz, de amor e de compromisso com a causa dO Cristo.

Esqueçamos as dissensões de
um Cristianismo eivado de enxertos indevidos e deturpado por
interesses vis, e sigamos o Cristo
que conhecemos nas areias da
Galiléia, na estrada de Damasco,
na casa de Zaqueu, no encontro
com Maria de Magdala, na admoestação à mulher adúltera...
Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e que Jesus continue esclarecendo nossas mentes para
que vislumbremos um mundo
novo, de amor verdadeiro, repleto de irmãos trabalhando com
afinco em benefício de todos.
Muita Paz!
Por Ricardo Honório
Reunião mediúnica no GEABL

APROVEITANDO

OPORTUNIDADES

A

valiemos bem a nossa atual
existência. Aquilo que deﬁnimos como nossos sofrimentos,
talvez, nem seja tudo de que nos
fazemos merecedores; e caso nossa vida seja tão boa e tranqüila,
consideremos a possibilidade de
essa tranqüilidade ser uma trégua na longa lista de resgates,
para que adquiramos mais força
para suportar as provas que virão.
Então, se temos uma vida repleta de paz, aproveitemos para
reforçar o nosso ânimo, pela aquisição do conhecimento e realização
de boas obras, para que consigamos vencer os dias de densas
nuvens que virão, como conseqüências de um pretérito de faltas.
Não olvidemos que estamos
em um orbe destinado a provas
e expiações de seus habitantes.
Portanto, olhemos para os nossos
momentos de paz como oportunidades para o aprendizado, para
o crescimento e para o fortalecimento do Espírito, que carece de
forças para suportar a colheita
de uma semeadura equivocada.

Já dissemos outras vezes: o
tempo urge. Não nos detenhamos
em mordomias ilusórias. Não nos
enganemos, pois os tempos são de
resgates. Contudo, isso não deve
ser motivo de medo ou de tristeza,
porque o Pai não nos abandona

nunca. O auxílio virá sempre,
basta que busquemos, compreendamos, aceitemos e pratiquemos
os ensinamentos e as orientações do Rabi da Galiléia: Jesus.

psíquico, ﬁca mais ou menos em
consonância com a determinada harmonia de uma música.
Há aﬁnações, pois, na harmonia
dos sentimentos que correspondem
às aﬁnações na harmonia dos sons.
A música e o coração são conﬁdentes que muito bem se entendem.
Pela predileção das melodias entre
as pessoas, podem-se descobrir

perfeitamente as que se acham
irmanadas pelos sentimentos.
As cordas da lira e do coração
aﬁnam-se num diapasão comum.
Há mistérios – repetimos – entre
a harmonia que regula o equilíbrio das notas e aquela que preside ao equilíbrio do nosso “eu”.

Por
Ricardo
Honório
Reunião mediúnica no GEABL

A MÚSICA E O CORAÇÃO

NOVIDADE

A música e o coração têm mistérios que entre si se relacionam. É por isso que a uns agrada
mais esta ou aquela melodia.
Tal sinfonia faz vibrar os sentimentos de determinada pessoa,
enquanto que a outras pouco
agrada, ou, mesmo, enfastia. Cada
indivíduo, segundo as condições
especialíssimas do seu estado

Palestras Espíritas
Agora você também pode ouvir e fazer dowloads
de palestras espíritas, em áudio, na página do Grupo
Espírita Peixotinho, gratuitamente.
Visite nosso sítio: http://grupopeixotinho.no-ip.org
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Do livro: Nas pegadas do Mestre.
Vinícius (Espírito)

Programação de agosto

Dia

Evento

06/08 - Estudo Doutrinário Adilson Mariz - GEP
13/08 - Estudo Doutrinário Ricardo Honório
20/08 - Filme- “Ciência e Relacionamento Humano”
27/08 - Palestra Pública - “Bemaventurados os pobres de espírito” - Auro Arrais - CIREFE

