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Pérolas de Luz
Os hospitais são núcleos onde a dor física reconduz o espírito do enfermo a reflexões
superiores, ajustando-o a novos padrões.

C

om isso, a transformação
para o Bem que não se conseguiu fazer em décadas de saúde
pode ser conquistada em algumas
semanas de dor que, juntamente
com a inspiração dos amigos invisíveis, possibilitará a cirurgia moral
do doente através da renovação
de conceitos e da modificação de
projetos. Certamente, que muitos
se permitem a melhoria apenas por
alguns dias, enquanto se mantenham vítimas da dor. No entanto,
a casa hospitalar na
Terra tem sido o
jardim da infância da elevação
do Espírito.
Se este não
desejar tornar-se um
bom aluno, não
p o d e rá, mais
tarde,
acusar
a Providência
de não
tê-lo ajudado. [...]
Por isso,
essas casas
de dor educativa recebem
os eflúvios de Amor
diretamente do coração do
Cristo. Já os centros educacionais
que procuram infundir conceitos
elevados nas consciências, são as
ferramentas de Deus que a Providência utiliza para tentar corrigir o

mal antes que o parque hospitalar
precise ser acionado. Através do
ensinamento, das lições que são
compartilhadas pelas inteligências
em crescimento, a bondade do
Pai ampara aqueles que poderão
evitar os erros graças aos esclarecimentos que recebam. Professores
abnegados, homens e mulheres
pouco reconhecidos pela sociedade
das aparências são considerados

por Deus como os Embaixadores
da Nova Era, escultores do Novo
Homem, fomentadores de Novos
Horizontes de onde podemos considerar, sem qualquer exagero, que
um único e devotado professor é
encarado pelos Espíritos Superiores, como um verdadeiro centro
de profilaxia, um centro de difusão
de medicamentos poderosíssimos
para a cauterização de pequenas
feridas nascidas da ignorância. Ao
espalhar não apenas o saber formal das diversas áreas do conhecimento, mas, igualmente, o bom
exemplo a uma juventude cada vez
mais desguarnecida de parâmetros

de nobreza e de limites para seus
comportamentos, ensinando boas
maneiras, cultivando a afetividade
que os lares têm sido impotentes
para transmitir, cada mestre-escola
é um enviado de Deus ao campo de
batalhas da vida humana. Então,
as escolas de todos os níveis onde
persistam os ideais no coração de
seus dirigentes e trabalhadores
são tão importantes quanto os
Hospitais, merecendo o amparo
sublime das Forças Superiores
para que prossigam instigando
boas coisas a todos quantos
se candidatem à renovação
interior, transformando-se
em seres humanos mais
Humanos.
Bezerra de Menezes
Extraído do livro
Herdeiros do Novo
Mundo, p. 148
Lúcius (Espírito)
André Luiz Ruiz

Grilhões Partidos
Muito maior do que se pode supor é o número dos obsidiados na
Terra. Estão em soledade, em grupos e em coletividades inteiras...
Estes são dias graves para o
destino do Homem e da Huma
nidade.
Ao Espiritismo compete gigantesca missão: restaurar o Evan
gelho de Jesus para as criaturas,
clarificar o pensamento filosófico
da Humanidade e ajudar a Ciência,
concitando-a ao estudo das causas
nos recessos do espírito, antes que
nos seus efeitos.
Consolador, cumpre-lhe não
somente enxugar as lágrimas e os
suores, mas erradicar em definitivo
os fulcros do sofrimento onde se
encontrem.
Não é de origem divina a dor,
portanto, possui caráter transitório

com função específica e de fácil
superação, desde que o homem
se obstine atingir as finalidades
legítimas da existência.
No trato, portanto, com obsidiados e ante as obsessões, armemonos com os recursos do amor, a fim
de que consigamos o êxito de ver

os grilhões partidos e os espíritos
livres para os cometimentos da
felicidade.
Manoel Philomeno de Miranda
Extraído do livro Grilhões Partidos
Psicografia de Divaldo Pereira Franco

Estudando a Mediunidade

Sim, meu amigo, observa a cachoeira que surge aos teus olhos.
É um espetáculo de beleza,
guardando imensos potenciais de
energia. Revela a glória da Natu-

reza. Destaca-se pela
imponência e impressiona pelo ruído.
Entretanto, para que
se faça alicerce de benefícios mais simples,
é indispensável que
a engenharia compa
reça, disciplinando-lhe
a força.
É então que aparece
a usina generosa sustentando a indústria,
estendendo o trabalho,
inspirando a cultura e
garantindo o progresso.
Assim também é a
mediunidade. Como
a queda-dágua, pode
nascer em qualquer
parte. Não é patrimônio exclusivo
de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante
e acolá, guardando consigo revela-

ções convincentes e possibilidades
assombrosas.
Contudo, para que se converta em
manancial de auxílio perene, é imprescindível que a Doutrina Espírita
lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. Só então se erige
em fonte contínua de ensinamento e
socorro, consolação e bênção.
Estudemo-la, pois, sob as diretrizes kardequianas que mos traçam
seguro caminho para o Cristo de
Deus, através da revivescência do
Evangelho simples e puro, a fim
de que mediunidade e médiuns se
coloquem, realmente, a serviço da
sublimação espiritual.
Emmanuel
Francisco C. Xavier.
Extraído do livro Estudando a
Mediunidade - Martins Peralva
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