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Remédio Amargo
C

aríssimos irmãos,

O momento é de alegria!
Apesar de ainda vermos tantos irmãos sofrendo e tantos outros sendo causa de sofrimentos alheios, o
amor está, pouco a pouco, vencendo todas as batalhas.
A presença dos emissários de
Jesus está se intensificando junto
a nós a cada dia. Como uma avalanche, as ordens do Cristo estão
penetrando todas as partes da
crosta e a Sua luz, por onde passa,

vai afugentando as trevas que, sob
o comando de irmãos designados,
estão tomando o caminho diverso,
deixando o ambiente terreno cada
dia mais livre das manifestações da
dor, do ódio, do desequilíbrio, dos
equívocos do passado.
Embora pareça aos nossos olhos
que uma turbulência enorme assolará o nosso torrão, na verdade
tudo que temos visto, principalmente no Brasil, são os efeitos
do remédio ministrado ao nosso

planeta, expulsando, expurgando
as fontes de dores que o caracterizaram no passado, e ainda hoje,
como um local de expiações e de
duras provas.
É natural que o remédio faça
o indivíduo sentir o espargimento
das dores até que chegue a melhora ou a cura definitiva. Não nos
enganemos com os levantes que
ocorrerão, no nosso país principalmente. O Brasil continua sendo
a Terra do Cruzeiro; o local para
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até 1945, quando se passaram dias
de grande provação.

onde foi transplantada a árvore do
Evangelho do Cristo, que frutifica
enquanto aos olhos de muitos a
turba parece ganhar força.

As energias que hoje nos envolvem são similares. À época, a luz
do Evangelho ainda não refletia
como reflete hoje. Por isso, não
precisamos repetir aqueles terríveis dias. A força dos nossos pensamentos, das nossas orações, dos
grupos que se reúnem para vibrar
em prol do equilíbrio da Humanidade está gerando focos de luzes que,
por intermédio deles, podemos, a
tempo, eliminar focos de rebeldia.

Quem conseguir vencer as emanações doentias da época pela qual
passamos, conseguirá perceber os
frutos bondosos do amor do Pai.
Por isso, convocamos a todos para
cuidarem mais dos vossos pensamentos, atentarem para as vossas
palavras. Cada pensamento, cada
palavra que sair de vossas bocas
serão instrumentos que vos levarão
para a proximidade da luz ou para
o centro das trevas. Por isso, muita
atenção com o que pensam e com
o que dizem!
Não se deixem enganar por
promessas que surgirão aos vossos
olhos e ouvidos, porque estamos
passando pelo centro do remoinho
causado pelos efeitos do remédio
ministrado. Todos vós sereis alvos
da influência malfazeja das trevas
que insistem em não arredar o pé
do nosso orbe e que, vislumbrando
a aproximação da luz, resistem.
Esta resistência se dá envolvendo
mentes e corações despreparados,
incautos, que se deixarão arrebatar pelas benesses enganosas das
virtudes materiais.
Vós aqui presentes que me ouvem, encarnados e desencarnados,
já têm o suficiente para reagirem
às manifestações trevosas. Exigese de cada um de vós a devida
atitude de fé, de esperança, de
confiança no Deus todo poderoso e
em nosso Mestre Jesus. Todos nós
que acompanhamos e ajudamos
no processo de limpeza do nosso
planeta, percebemos a turba que
tenta nos envolver a todos. Situação parecida ao que passamos
hoje, vimos nos idos de 1919, 1939

Não se sintam pequenos diante
desses problemas. Hoje, mais que
nunca, deve repercutir em nossas
mentes palavras do Cristo quando
disse: “Vós sois grandes. Tudo que
eu faço, vós também podeis fazer.”
Temos tido a oportunidade de
perceber que não somos mais tão
pequeninos. Temos condições de
participar do processo de salvação
do nosso torrão ativa e efetivamente. Que cada um de vós traga
para si parte da responsabilidade
por salvar o mundo, salvando a si
mesmo. Se cuidarmos de cada um
de nós, já é um trabalho a menos
para aqueles que nos cuidam.
Ratifico a todos a certeza de
que os olhos do Cristo estão derramados sobre a Terra; que nada
acontece à Sua revelia. Estamos
atentos a tudo e tudo está sob o
mais rígido controle do nosso Governador – Jesus. Vale ressaltar
que os sofrimentos que advirão
dos momentos que se aproximam
fazem parte do processo de expiação que ainda reina em nosso
orbe. Não obstante, as tentações
a que muitos de vós serão submetidos representam o processo de
provas que ainda se faz presente
entre nós. Todos que habitamos
(encarnados e desencarnados) a
casa terráquea temos uma relação

de causa e efeito com os acontecimentos que se avizinham. Mantenham a fé e a esperança, porque o
sofrimento que porventura alguns
possam passar pode ser entendido como o limiar, o vencimento
do limite que ainda vos separa do
período de regeneração.
Ainda estamos num ambiente
de provas e de expiações e nenhum
de nós está livre delas. Que cada
um siga o seu caminho... Viva a sua
realidade com a dor, mas também
com muita fé e com muita esperança, porque a certeza maior que
temos é de que o Cristo, depois
da Sua dor extrema, adentrou os
páramos da espiritualidade no auge
da Sua grandeza.
Nós também precisamos dar o
nosso quinhão de prova para que
possamos adentrar, um dia, à paz
que nossos espíritos cansados
buscam ao longo da eternidade.
Permitam-se quebrar a casca do
ovo que ainda vos prende a este
mundo, mas que vos permitirá
adentrar o tempo de regeneração,
que em breve açambarcará toda
a Terra.
Por fim, deixo com todos vós um
abraço fraterno de toda a equipe
que trabalha neste centro de oração e de atendimento aos mais
necessitados, como Lázaro e tantos
outros que não precisamos nominar, mas que todos vós sentem em
vossos corações a presença amiga,
benfazeja e paternal de todos nós.
Que Jesus vos abençoe e conforte os corações sofridos, hoje e
eternamente.
Um Espírito Amigo
Mensagem psicofônica recebida pelo
médium Ricardo Honório,
no Centro Espírita Casa de Lázaro,
Brasília-DF, em 7 de junho de 2014.
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