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Liderança Espírita Cristã 
Módulo III - Transformando o Centro 

Espírita em um laboratório moral 

Presenter
Presentation Notes
Qualificar: Não é por ser voluntário, que deve ser realizado de qualquer jeito. Não é porque não objetivos o lucro financeiro, que deve ser feito de qualquer forma. Não é porque não objetiva demonstrar interesses materiais que não deve utilizar instrumentos de qualidade para obter êxito em seus objetivos essenciais. Não é porque não fazemos proselitismo que não vamos utilizar o melhor e com qualidade para atrair o próximo, desejando ao próximo aquilo que obtivemos de pureza e alívio nos esclarecimentos espíritas.Humanizar: Não é porque não somos donos dos Centros Espíritas que não temos compromissos com as pessoas que comungam conosco no trabalho, e que não devamos utilizar de gentileza e docilidade. O Centro Espírita é o ambiente convite convocação de Jesus para a vivência de Seu evangelho, de sua boa nova. Para aliviar os sobrecarregados e aflitos e oferecer a alegria cristã. É a percepção de que tudo o que se faz visa o ser humano, espírito imortal, rumo à perfeição.Como orienta Divaldo Franco: " A Casa Espírita é um local de trabalho (para todos), de solidariedade (entre todos) e de tolerância (para com todos). É também uma escola e uma oficina e, ao mesmo tempo, um hospital de almas, onde consolo, esclarecimento, trabalho e amor são as terapias oferecidas. Assim, o Centro Espírita não é a parede, o chão, o teto; é, realmente, a união das pessoas que ali estão, frequentadores e trabalhadores, encarnados e desencarnados."Espiritizar: Porque deve ser espírita, sem qualquer introjeção de maneirismos pessoais. É viver a Doutrina como ela é, na sua essência, sem adulterações, modismos, sem adaptações e sem outras correntes de ideias, por mais respeitáveis que possam ser. A Doutrina Espírita tem o objetivo do Projeto Iluminativo de Jesus para iluminar consciências e proporcionar lucidez espiritual. Portanto, devemos utilizar todos os cuidados necessários para no movimento espírita convivermos com a pureza doutrinária, em espírito e verdade.
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O QUE É UM LABORATÓRIO MORAL 

Mensagem do Espírito de Verdade em O Evangelho 
Segundo o Espiritismo Capítulo VI item 5: 

– “Venho, como outrora aos transviados filhos de 
Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. 

Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a 
minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que 

acima deles reina a imutável verdade: o Deus bom, o 
Deus grande, que faz germinem as plantas e se 

levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como 
um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da 

Humanidade e disse: “Vinde a mim, todos vós que 
sofreis.” 
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O QUE É UM LABORATÓRIO MORAL 

“Mas, ingratos, os homens afastaram-se do 
caminho reto e largo que conduz ao reino de 

meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da 
impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça 

humana; quer que, ajudando-vos uns aos 
outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a 

carne, porquanto não existe a morte, vos 
socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não 
mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a 

dos que já não vivem na Terra, a clamar: 
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O QUE É UM LABORATÓRIO MORAL 

“Orai e crede! pois que a morte é 
a ressurreição, sendo a vida a 

prova buscada e durante a qual 
as virtudes que houverdes 
cultivado crescerão e se 

desenvolverão como o cedro. 
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O QUE É UM LABORATÓRIO MORAL 

“Homens fracos, que compreendeis 
as trevas das vossas inteligências, 

não afasteis o facho que a 
clemência divina vos coloca nas 

mãos para vos clarear o caminho e 
reconduzir-vos, filhos perdidos, ao 

regaço de vosso Pai. 
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O QUE É UM LABORATÓRIO MORAL 

“Sinto-me por demais tomado de compaixão 
pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza 

imensa, para deixar de estender mão 
socorredora aos infelizes transviados que, 
vendo o céu, caem nos abismos do erro. 
Crede, amai, meditai sobre as coisas que 

vos são reveladas; não mistureis o joio com 
a boa semente, as utopias com as verdades. 
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O QUE É UM LABORATÓRIO MORAL 

“Espíritas! amai-vos, este o primeiro 
ensinamento; instruí-vos, este o segundo. No 

Cristianismo encontram-se todas as 
verdades; são de origem humana os erros 
que nele se enraizaram. Eis que do além-
túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos 

clamam: "Irmãos! Nada perece. Jesus-Cristo 
é o vencedor do mal, sede os vencedores da 

impiedade.”  
- O Espírito de Verdade. (Paris, 1860.) 
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O QUE É UM LABORATÓRIO MORAL 

• Um Centro Espírita como um laboratório moral 
acontecerá por meio da educação moral do 

Espírito imortal, conforme preconiza Allan Kardec, 
ao comentar a resposta da questão 685-a de O 

Livro dos Espíritos: 
• “Esse elemento é a educação, não a educação 

intelectual, mas a educação moral. Não nos 
referimos, porém, à educação moral pelos livros e 
sim à que consiste na arte de formar os caracteres, 

à que incute hábitos, porquanto a educação é o 
conjunto dos hábitos adquiridos.” 
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O QUE É UM LABORATÓRIO MORAL 

Somos convidados a transformar o Centro 
Espírita em uma oficina de trabalho, na 

qual todos nós trabalhadores realizamos o 
labor íntimo de amar e cumprir as Leis 

Divinas, exercitando as virtudes cristãs em 
nós, de modo a auxiliar os frequentadores 
de nossas casas espíritas a fazer o mesmo. 
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COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

Para que transformemos o Centro Espírita 
nessa oficina de trabalho cristão é 

fundamental que nos inspiremos em como 
funcionava as igrejas cristãs dos primórdios do 

Cristianismo, especialmente as igrejas de 
Antioquia e Corinto. Recorramos a Emmanuel 

no livro Paulo e Estêvão, no qual o Mentor 
descreve o funcionamento das duas Igrejas 

cristãs modelares: 
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COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

Paulo e Estêvão – 2ª. Parte cap.IV – “A instituição de 
Antioquia era, então, muito mais sedutora que a 

própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali um ambiente 
de simplicidade pura, sem qualquer preocupação 
com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia 

riqueza, porque não faltava trabalho. Todos amavam 
as obrigações diuturnas aguardando o repouso da 
noite nas reuniões da igreja, qual uma bênção de 

Deus. 
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COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

“Os israelitas, distantes do foco das exigências 
farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se 

todos unidos por soberanos laços fraternais. 
Raríssimos os que falavam na circuncisão e que, por 

constituírem fraca minoria, eram contidos pelo 
convite amoroso à fraternidade e à união. As 

assembleias eram dominadas por ascendentes 
profundos do amor espiritual. A solidariedade 

estabelecera-se com fundamentos divinos. 



www.espiritizar.feemt.org.br 

COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

“As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A 
união de pensamentos em torno de um só objetivo 

dava ensejo a formosas manifestações de 
espiritualidade. Em noites determinadas, havia 
fenômenos de “vozes diretas”. A instituição de 

Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde 
semelhantes manifestações chegaram a atingir 
culminância indefinível. A fraternidade reinante 

justificava essa concessão do Céu. 



www.espiritizar.feemt.org.br 

COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

“Nos dias de repouso, a pequena 
comunidade organizava estudos 

evangélicos no campo. A interpretação 
dos ensinos de Jesus era levada a efeito 
em algum recanto ameno e solitário da 
Natureza, quase sempre às margens do 

Orontes.” 
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COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

“[...] A igreja de Antioquia continuava 
oferecendo as mais belas expressões 

evolutivas. De todas as grandes cidades 
afluíam colaboradores sinceros. As 

assembléias estavam sempre cheias de 
revelações. Numerosos irmãos 

profetizavam, animados do Espírito 
Santo.” 
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COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

Paulo e Estêvão – 2ª. Parte cap.VII – A IGREJA DE CORINTO  

“[...] o ex-doutor da Lei procurou 
enriquecer a igreja de Corinto de 

todas as experiências que trazia da 
instituição antioquense. Os cristãos da 
cidade viviam num oceano de júbilos 

indefiníveis.  
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COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

“A igreja possuía seu departamento de 
assistência aos que necessitavam de 

pão, de vestuário, de remédios. 
Venerandas velhinhas revezavam-se 
na tarefa santa de atender aos mais 

desfavorecidos. 
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COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

“Diariamente, à noite, havia reuniões para 
comentar uma passagem da vida do 

Cristo; em seguida à pregação central e ao 
movimento das manifestações de cada 

um, todos entravam em silêncio, a fim de 
ponderar o que recebiam do Céu através 

do profetismo. 



www.espiritizar.feemt.org.br 

COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

“Os não habituados ao dom das 
profecias possuíam faculdades 

curadoras, que eram aproveitadas a 
favor dos enfermos, em uma sala 

próxima. O mediunismo evangelizado, 
dos tempos modernos, é o mesmo 
profetismo das igrejas apostólicas. 
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COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

“Como acontecia, por vezes, em Antioquia, 
surgiam também ali pequeninas discussões em 
torno de pontos mais difíceis de interpretação, 
que Paulo se apressava a acalmar, sem prejuízo 

da fraternidade edificadora. 
“Ao fim dos trabalhos de cada noite, uma 

prece carinhosa e sincera assinalava o instante 
de repouso. 
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COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

“[...] Os israelitas pobres encontravam na 
igreja um lar generoso, onde Deus se lhes 

manifestava em demonstrações de bondade, 
ao contrário das sinagogas, em cujo recinto, 

em vez de pão para a fome voraz, de balsámo 
para as chagas do corpo e da alma, 

encontravam apenas a rispidez de preceitos 
tirânicos, nos lábios de sacerdotes sem 

piedade.” 
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COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

• Outra instituição modelar para transformar o 
Centro Espírita em um laboratório moral é 
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 

em que tivemos a atuação exemplar de Allan 
Kardec. 

• Estudemos a seguir o texto Fora da Caridade 
não há salvação, publicado em Obras 

Póstumas: 
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COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO 
“Estes princípios, para mim, não existem apenas em 
teoria, pois que os ponho em prática; faço tanto bem 

quanto o permite a minha posição; presto serviços 
quando posso; os pobres nunca foram repelidos de 

minha porta, ou tratados com dureza; foram recebidos 
sempre, a qualquer hora, com a mesma benevolência; 
jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer 

um benefício; pais de família têm saído da prisão, 
graças aos meus esforços.  
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COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

“Certamente, não me cabe inventariar o bem 
que já pude fazer; mas, do momento em que 

parecem esquecer tudo, é-me lícito, creio, 
trazer à lembrança que a minha consciência 
me diz que nunca fiz mal a ninguém, que hei 

praticado todo o bem que esteve ao meu 
alcance, e isto, repito-o, sem me preocupar 

com a opinião de quem quer que seja. 
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COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

“A esse respeito trago tranquila a consciência; e a 
ingratidão com que me hajam pago em mais de uma 
ocasião não constituirá motivo para que eu deixe de 
praticá-lo. A ingratidão é uma das imperfeições da 

Humanidade e, como nenhum de nós está isento de 
censuras, é preciso desculpar os outros, para que nos 

desculpem a nós, de sorte a podermos dizer como 
Jesus-Cristo: «atire a primeira pedra aquele que 

estiver sem pecado».  
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COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

“Continuarei, pois, a fazer todo o bem que me 
seja possível, mesmo aos meus inimigos, 

porquanto o ódio não me cega. Sempre lhes 
estenderei as mãos, para tirá-los de um 
precipício, se se oferecer oportunidade. 

“Eis como entendo a caridade cristã. 
Compreendo uma religião que nos prescreve 

retribuamos o mal com o bem e, com mais forte 
razão, que retribuamos o bem com o bem. 
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COMO TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL 

“Nunca, entretanto, compreenderia a que 
nos prescrevesse que paguemos o mal 

com o mal.” 
(Pensamentos íntimos de Allan Kardec, 
num documento achado entre os seus 

papéis.) 
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

Reflitamos, a seguir, um texto sobre a missão de Allan Kardec: 
“Pergunta (à Verdade) — Bom Espírito, eu desejara saber o 
que pensas da missão que alguns Espíritos me assinaram. 

Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor-próprio. 
Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a 

propagação da verdade, mas, do papel de simples 
trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é 

grande e não percebo o que possa justificar em mim graça 
tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e 

qualidades de que não disponho. 
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM 
UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

“Resposta — Confirmo o que te foi dito, mas 
recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te 
bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas 

que te explicarão o que ora te surpreende. Não 
esqueças que podes triunfar, como podes falir. 

Neste último caso, outro te substituiria, 
porquanto os desígnios de Deus não assentam na 
cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua 

missão; seria a maneira de a fazeres malograr-se.  
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA 
EM UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

“Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu 
ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão 
reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é 

que se  verifica a qualidade da árvore. 
“P. — Nenhum desejo tenho certamente de me 

vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se 
estou destinado a servir de instrumento aos desígnios 
da Providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, 

reclamo a tua assistência e a dos bons Espíritos, no 
sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. 
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM 
UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

“R. — A nossa assistência não te faltará, mas 
será inútil se, de teu lado, não fizeres o que for 

necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual 
podes usar como o entenderes. Nenhum 

homem é constrangido a fazer coisa alguma. 
“P. — Que causas poderiam determinar o meu 

malogro? Seria a insuficiência das minhas 
capacidades? 
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM 
UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

R. — Não; mas, a missão dos reformadores é 
prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de 

que é rude a tua, porquanto se trata de 
abalar e transformar o mundo inteiro. Não 
suponhas que te baste publicar um livro, 

dois livros, dez livros, para em seguida 
ficares tranquilamente em casa. Tens que 

expor a tua pessoa.  
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM 
UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

“Suscitarás contra ti ódios terríveis; inimigos 
encarniçados se conjurarão para tua perda; ver-te-ás a 

braços com a malevolência, com a calúnia, com a 
traição mesma dos que te parecerão os mais 
dedicados; as tuas melhores instruções serão 
desprezadas e falseadas; por mais de uma vez 

sucumbirás sob o peso da fadiga; numa palavra: terás 
de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício 
de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e 
até da tua vida, pois, sem isso, viverias muito mais 

tempo.  
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM 
UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

“Ora bem! Não poucos recuam quando, em vez de 
uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, 
pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não 
basta a inteligência. Faz-se mister, primeiramente, 

para agradar a Deus, humildade, modéstia e 
desinteresse, visto que Ele abate os orgulhosos, os 
presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os 

homens, são indispensáveis coragem, perseverança e 
inabalável firmeza.  
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM 
UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

“Também são de necessidade prudência e tato, a fim 
de conduzir as coisas de modo conveniente e não 

lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas 
intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamente, 
abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, 

assim, que a tua missão está subordinada a 
condições que dependem de ti.” 

Espírito Verdade 
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM 
UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

“Eu — Espírito Verdade, agradeço os teus sábios 
conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem ideia 

preconcebida.  
“Senhor! pois que te dignaste lançar os olhos sobre 

mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a 
tua vontade! Está nas tuas mãos a minha vida; 

dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza 
diante de tão grande tarefa; a minha boa-vontade 

não desfalecerá, as forças, porém, talvez me traiam.  



www.espiritizar.feemt.org.br 

LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM 
UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

“Supre à minha deficiência; dá-me as 
forças físicas e morais que me forem 

necessárias. Ampara-me nos momentos 
difíceis e, com o teu auxílio e dos teus 

celestes mensageiros, tudo envidarei para 
corresponder aos teus desígnios.” 
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM 
UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

NOTA — Escrevo esta nota a 1º de janeiro de 
1867, dez anos e meio depois que me foi dada 

a comunicação acima e atesto que ela se 
realizou em todos os pontos, pois 

experimentei todas as vicissitudes que me 
foram preditas.  
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

“Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, 
com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme; libelos 

infames se publicaram contra mim; as melhores 
instruções foram falseadas; traíram-me aqueles em 

quem eu mais confiança depositava, pagaram-me com 
a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A 

Sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas 
intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que 

se declaravam a meu favor e que, de boa fisionomia na 
minha presença, pelas costas me golpeavam.  
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM 
UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

“Graças, porém, à proteção e assistência dos bons 
Espíritos que incessantemente me deram manifestas 
provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer 

que nunca senti o menor desfalecimento ou 
desânimo e que prossegui, sempre com o mesmo 
ardor, no desempenho da minha tarefa, sem me 

preocupar com a maldade de que era objeto. 
Segundo a comunicação do Espírito de Verdade, eu 
tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. 
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM 
UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

“Mas, também, a par dessas vicissitudes, que de 
satisfações experimentei, vendo a obra crescer de 
maneira tão prodigiosa! Com que compensações 

deliciosas foram pagas as minhas tribulações! Que 
de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da 

parte de muitos aflitos a quem a Doutrina consolou! 
Este resultado não mo anunciou o Espírito de 

Verdade que, sem dúvida intencionalmente, apenas 
me mostrara as dificuldades do caminho.  
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

“Qual não seria, pois, a minha ingratidão, 
se me queixasse! Se dissesse que há uma 
compensação entre o bem e o mal, não 

estaria com a verdade, porquanto o bem, 
refiro-me às satisfações morais, 
sobrelevaram de muito o mal.  
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM 
UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

“Quando me sobrevinha uma decepção, uma 
contrariedade qualquer, eu me elevava pelo 

pensamento acima da Humanidade e me colocava 
antecipadamente na região dos Espíritos e desse 

ponto culminante, donde divisava o da minha 
chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre 

mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara 
esse modo de proceder, que os gritos dos maus 

jamais me perturbaram.” 
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

Um dos grandes empecilhos para a 
transformação das instituições espíritas em 

laboratórios morais é a interpretação 
teológica-dogmática da Doutrina Espírita, que 

surgiu exatamente, para ressignificar essa 
visão, mas que é levada ao Movimento Espírita 

devido a atavismos ainda muito cristalizados 
na sociedade. Reflitamos como funciona esse 

processo: 
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VISÃO TEOLÓGICA VISÃO ESPÍRITA 

As “verdades” são postas e não 

existe o progresso do pensamento. 

As verdades são investigadas e 

conectadas com o avanço das 

ciências. 

Os pilares são regidos por dogmas 

que não promovem respostas 

lógicas. 

Os pilares são regidos pelas Leis 

Divinas que produzem sentido e 

lógica no conhecimento. 
  

A pessoa procura salvar-se do 

inferno, fugindo do pecado para ir 

para o céu. 

  

A busca é pela iluminação da 

ignorância e por produzir a 

verdade nos conceitos humanos. 
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CENTROS ESPÍRITAS NA VISÃO 

TEOLÓGICA 

CENTROS ESPÍRITAS NA VISÃO 

ESPÍRITA 

O Centro Espírita assemelha-se a 

uma igreja tradicional, recebendo 

do padrão vigente no Movimento a 

forma como deve funcionar. A sua 

estrutura funcional não sofre 

alterações porque na visão 

teológica-dogmática há o 

pensamento de que qualquer 

inovação no padrão vigente seria 

um sacrilégio. 

O Centro Espírita assemelha-se 

a um laboratório moral. A sua 

estrutura é dinâmica porque o 

conhecimento é firmado por 

meio dos resultados que a 

investigação produz e assim 

solicita novas maneiras de 

ampliar esses resultados. 
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CENTROS ESPÍRITAS NA VISÃO 

TEOLÓGICA 

CENTROS ESPÍRITAS NA VISÃO 

ESPÍRITA 

Instituem o seu funcionamento 

sem o foco no desenvolvimento de 

novos conhecimentos. De maneira 

passiva, substituem as estruturas 

clericais por novas formas de ação, 

sem, contudo, estimular o 

pensamento e a investigação dos 

conhecimentos espíritas para o 

desenvolvimento do sentido de 

imortalidade. 

Aproveitam o conhecimento 
espírita como fonte da 
promoção do Espírito 
imortal e realizam 
investigações e produções 
de conhecimentos que 
continuam a colaborar com 
as informações intelecto-
morais da Codificação de 
Allan Kardec, com foco na 
autoiluminação. 
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CENTROS ESPÍRITAS NA VISÃO TEOLÓGICA CENTROS ESPÍRITAS NA VISÃO ESPÍRITA 

Como há na prática uma 
estrutura clerical, a 
posição sacerdotal é 
inquestionável e os pilares 
são instituídos como 
vontade de Deus e devem 
ser aceitos sem 
questionamento. 

Como funcionam como um laboratório 

moral de produção e assimilação de 

conhecimentos, a posição dos 

investigadores, ou seja, dos dirigentes e 

trabalhadores do Centro Espírita, é flexível 

porque a sua importância tem relação 

direta com a continuidade do seu trabalho. 

Ocupam os postos enquanto estão em 

sintonia com o propósito do Centro, que é 

o mesmo da Doutrina Espírita. Os cargos 

estão em harmonia com os encargos.  
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM 
UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

O Centro espírita é, pois, um laboratório 
moral que tem por divisa promover o 

conhecimento das Leis Divinas e ensinar 
os seres encarnados sobre o 

funcionamento dessas Leis, fazendo com 
que se tornem inteligíveis e aplicáveis em 

sua conduta diária. 
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM UM 
LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

Promover a liderança espírita cristã nas instituições é 
fundamental para que os Centros Espíritas retomem a 

dimensão que Allan Kardec produziu na Sociedade 
Parisiense de Estudos Espíritas. Era uma sociedade 

dinâmica que realizava investigações e conhecimento. O 
Centro Espírita não é um local apenas para se fazer 

palestras, aplicar passes, realizar atendimento fraterno, 
ministrar aulas de evangelização, esclarecer Espíritos e 

outras atividades, sem gerar investigações para a 
promoção do Espírito imortal. 
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM 
UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

Por isso, o Centro Espírita é um laboratório 
moral no qual os seus dirigentes, 

trabalhadores e frequentadores devem ser 
estimulados a pensar-se e sentir-se como 

Espíritos imortais.  Necessitam, para tanto, de 
conhecimentos claros e reflexivos que lhes 
despertem, verdadeiramente, os anseios 
enobrecedores para a autoiluminação.   
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LIMITAÇÕES A SEREM SUPERADAS PARA TRANSFORMAR O CENTRO ESPÍRITA EM 
UM LABORATÓRIO MORAL - INCOMPREENSÕES E ATAVISMOS RELIGIOSOS 

A seguir, refletiremos sobre como superar 
as limitações que obstaculizam a 

transformação das instituições espíritas 
em um laboratório moral, por meio do 
desenvolvimento da liderança espírita 

cristã e do trabalho em equipe centrados 
nas Leis Divinas.   
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SUPERANDO AS LIMITAÇÕES 
QUE OBSTACULIZAM A 
TRANSFORMAÇÃO DAS 

INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS EM 
LABORATÓRIOS MORAIS   
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RENÚNCIA 
PESSOAL 
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Somos colaboradores da obra divina 
em nossos corações e no trabalho 

espiritual de desenvolvimento 
coletivo abraçado pelos espíritas, a 
renúncia pessoal deve ser um valor 

meditado, refletido e principalmente 
muito amado no coração.  

A RENÚNCIA PESSOAL 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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O egoísmo, o orgulho, a dor e o 
sofrimento não conseguem se 

sustentar na presença da renuncia 
dos interesses, por mais que 

pareçam os interesses logicados na 
cadência dos argumentos. 

A RENÚNCIA PESSOAL 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Quando nos reconhecemos como irmãos, 
nos reconhecemos como aprendizes, nos  
reconhecemos Espíritos necessitados da 
mútua compreensão, da mútua ajuda, 
fortalece-se um elo inquebrantável dos 

cooperadores de Deus, dos embaixadores 
do Cristo, como falava apóstolo dos 

gentios. 
 

A RENÚNCIA PESSOAL 
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Presentation Notes
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CONFIANÇA E UNIÃO 

Presenter
Presentation Notes
A Vivência CristãQual é o laço que une os corações e jamais se dissolve no tempo da convivência, senão o laço indestrutível do amor. A verdadeira caravana da fraternidade que estende por todos os cantos, o elo da simpatia e da empatia é feita no dia a dia nos mínimos episódios de aceitação e compreensão mútua entre os irmãos espiritas.Nenhuma tempestade, por mais turbulenta seja, consegue derrubar as estruturas de uma casa edificada na rocha, disse Jesus. Temos para conosco que esta rocha firme da convicção e da certeza da vitória do amor é a rocha do trabalho do bem, que une, que integra, que constrói, as edificações mais díspares umas das outras, entretanto, oferecendo ambiência para que das diferenças surja a complementaridade e não as divergências.A nossa nova e promissora atividade no Movimento Espírita chamada a era da vivencia cristã não é uma perspectiva temporária, transitória. É uma proposta de mudança real, interior, coadunada com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convidou a refletir sobre os que muitos se amam sendo considerados discípulos dele.Hoje, o crescimento organizacional de nossa Federação e do Movimento Espírita em sistemas de intercâmbio muito mais rápido oferece a verdadeira institucionalização fraterna do espiritismo em todas as regiões.Já não mais apenas uma região para florir e frutescer as concentrações do estudo ou mesmo das decisões unilaterais. O compartilhamento da liderança do nosso Movimento Espírita é um passo corajoso, maduro e contributivo para a autonomia de todo o nosso Mato Grosso Espirita. Mas se as decisões hoje podem ser compartilhadas em regime de confiança e aprofundadas, cada vez mais em regime de mutua responsabilidade, é porque somos os convocados a colocar entre nós nas relações o combustível verdadeiro da caridade moral, do amor-apoio, da fraternidade-consolação e da luz-esclarecimento.Como uma grande família, que com o tempo amadurecida ante às experiências das intempéries, tendo os seus membros agora mais experientes no labor dos desafios e unidos nas intenções reais de crescimento, nosso Movimento Espirita se intensifica para que haja em todos os polos a extra-ação da responsabilidade pessoal. Dizemos extra-ação, porque não é apenas a ação dentro dos paradigmas dos Centros Espiritas ou das paredes dos hábitos doutrinários conhecidos, mas é a ação de todos os dias, de todas as horas, pedindo que estejamos sempre revelando a fé espírita e imortal nos relacionamentos da sociedade na família, no trabalho e no Movimento Espirita.A era da vivencia cristã é a era permanente que não chega para ir embora, mas que nasce dentro do coração como um verdadeiro astro que veio para renovar tudo dentro de nós: o solar astro amor!     Que Jesus nos fortaleça para o trabalho na caridade nos auxilie, irmãos encarnados e desencarnados, a cumprirmos com os compromissos assumidos perante a própria consciência, e num elo de solidariedade fortalecida pelas atividades nobres e pela mudança de postura para melhor possamos ampliar e intensificar esta ponte do mundo espiritual ao mundo dos homens no corpo, e os homens no corpo seguindo os ideais da imortalidade.     Muita paz meus filhos, Vosso Praeiro.(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 25 de fevereiro de 2013 pelo médium Afro Stefanini II) Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Reflitamos sobre o convite do mentor 
espiritual José Antônio dos Reis, de nos 
colocarmos à disposição de confiarmos 

uns aos outros naquilo que estamos 
construindo juntos, na instalação 

definitiva do reino de Deus em nossos 
corações. 

(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 
28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 

CONFIANÇA E UNIÃO 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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CONFIANÇA E UNIÃO 

“Eis me aqui! 
Vim porque me chamastes, Jesus! 

As horas que transcorrem na vilegiatura 
carnal são bênçãos inequívocas do progresso 
das almas que, no laborioso trânsito entre o 

nascimento e a libertação corporal, 
produzem em si mesmos as aquisições do 

conhecimento e do amor. 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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CONFIANÇA E UNIÃO 
“Cada experiência vivida no campo das 

provações bem compreendidas fortalece os 
sentimentos para o vigor no trabalho de 

evangelização da Humanidade. 
Por isso mesmo, a presença dos desafios da 
convivência surgem como uma das muitas 

provações características da situação atual no 
painel emocional da maioria dos seres 

humanos.  

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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CONFIANÇA E UNIÃO 

“Essa convivência pode estar algumas vezes 
afetada pelos ruídos da desconfiança e do 

desamor, mas é importante nos lembrar de 
que o ensinamento sobre o discipulado de 

Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus 
aprendizes verdadeiros por muito se 

amarem e jamais por desconfiar uns dos 
outros. 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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CONFIANÇA E UNIÃO 
“A semente que frutifica a árvore da união é regada nos 

movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol, 
e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e 
as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado 

mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, 
ainda que tragam suas limitações morais. 

Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos 
uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, 
naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do 
Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em 

nossos corações. 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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CONFIANÇA E UNIÃO 

“Evitemos os ataques mentais, as desconfianças 
do caráter do outro e nos mobilizemos em nos 

fixar naquilo que já produzimos em sintonia 
com Jesus junto com a presença do outro e isso 
nos coloca em boa companhia espiritual, e nos 

auxilia a produzir diretamente os bons frutos no 
trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar 

na mesma faixa, uníssona dos interesses 
espirituais de união. 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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CONFIANÇA E UNIÃO 

“É por meio da confiança, das 
qualidades íntimas e alheias que 

somos capazes de fazer 
movimentar com flexibilidade o 

feixe de varas do Cristo no 
Movimento Espírita. 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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CONFIANÇA E UNIÃO 
“Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões 

distintas são parte natural da composição da 
coletividade, é forma compreensível de uma 

dinâmica de grupo. Porém, desconfiar que aquele 
que moureja do nosso lado não está coadunando 

com o propósito sincero de exercitar a própria luz, e 
fazer disso uma íntima inquietação no coração, é 

produzir dissintonia no fluxo pacificador das 
atividades diárias espíritas. 
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CONFIANÇA E UNIÃO 

“Sejamos, portanto, meus filhos, o 
elo de confiança viva, o degrau da 
confiança concreta, a enxada da 

confiança operante e a chuva 
generosa de confiança na 

Providência Divina. 
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CONFIANÇA E UNIÃO 

“Sendo, antes de tudo, o coração que se 
dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima:  

“Tu crês?” 
E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”,  

e Ele nos diz: “Levante-te!”,  
e acrescentamos: “E segue-me!” 

Do irmão que vos ama, Antônio 
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Estudemos, a seguir, mais um convite 
do Mentor espiritual José Antônio dos 

Reis para ampliarmos a nossa 
habilidade de respeitar as 

diversidades, fazendo jus ao papel de 
verdadeiros discípulos que seremos 
reconhecidos por nos esforçar por 

muito nos amarmos. 

CONFIANÇA E UNIÃO 
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“Somos convocados a confiar nos propósitos uns dos 
outros, a sentirmos confiança uns nos outros na mais 

justa medida da confiança no Mestre.  
“Reflitamos com Jesus: E qual o pai de entre vós que, 

se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, 
também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma 

serpente? Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará 
um escorpião? 

Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos 
vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial o 

Espírito Santo àqueles que lho pedirem? (Lucas 11: 11 a 13) 

CONFIANÇA E UNIÃO 
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“Nossos irmãos não sabem dar boas coisas do coração? São 
homens maus? Qual é o nosso receio? 

“Confiemos uns nos outros. A confiança não despreza o 
discernimento, ao contrário, sabe muito bem como os 

nossos irmãos se comportam, assim como eles também 
percebem o nosso comportamento. A confiança é à 

semelhança de uma água num grande deserto, que nós 
levamos a quilômetros de distância para alguém sedento de 

paz. A tarefa desse alguém é chegar até a fonte, ao oásis. 
Mas se nós não apresentamos um mínimo de água, ele nem 

vai acreditar que existe o oásis.  

CONFIANÇA E UNIÃO 
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“Quando alguém entende exatamente como nós 
pensamos, o nosso posicionamento, a exata proporção do 
que nós queremos e este alguém aceita o nosso voto de 
confiança, ele tem toda a liberdade de desprezar o oásis, 

mas nunca vai poder negar que fomos nós que 
oferecemos a água quando ele mais precisava e tinha mais 

sede.  
“Um coração que sente que ninguém confia nele ou que 

um amigo não confia nele começa a desconfiar de si 
mesmo, e nessa desconfiança ele desconfia da própria 

existência das virtudes dentro da alma.  

CONFIANÇA E UNIÃO 
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“Jesus não confiou em Pedro no momento mais 
grave? Jesus não confiou em Saulo depois do crime? 
Jesus não confiou em Judas mesmo dizendo a ele “O 
que tens para fazer, faze-o logo.”? Naquele momento 

Ele não pediu que Judas o traísse, pediu que Judas 
tomasse uma decisão diante do dilema em que ele 
estava. Confiava no discípulo amado e sabia da sua 

enorme probabilidade de queda. Mas, por isso, Jesus 
foi diminuído? 

CONFIANÇA E UNIÃO 
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“Quando nós trazemos certos receios em relação ao 
comportamento de outras pessoas, devemos 

questionar a consciência se nosso receio é realmente 
do outro ou é de nós mesmos.  

Pois, às vezes, temos receio do que vamos fazer 
quando alguém fizer algo errado, como se 

perguntasse a si mesmo: “E, eu? Como vou ficar?”. 
Mas quem é que pode se responsabilizar por um ato 

de outro alguém? Só ele mesmo. 
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O CAMINHO EDUCATIVO-
AMOROSO:  

MODELO CONSCIENCIAL DA 
AUTONOMIA DAS 

INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS 
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Analisemos a importância do Movimento 
Espírita buscar a autonomia virtuosa dos 

seus profitentes a partir do caminho 
educativo-amoroso. 

Será a construção da autonomia das 
Instituições Espíritas. 

Para alcançar esse objetivo é fundamental 
a vivência da confiança, da fraternidade e 

da união. 

O CAMINHO EDUCATIVO-AMOROSO:  
MODELO CONSCIENCIAL DA AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS 
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Toda atitude que ajude a gerar autonomia 
no Movimento Espírita será saudável para 
o processo de confiança, da fraternidade e 
da união. Na ausência dessas virtudes, as 

comportas do sentimento dos que nos 
cercam permanecem fechadas, mesmo 
que estejamos a ofertar o archote da 

verdade. 
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É fundamental que compreendamos o 
processo que envolve as escolhas que fazemos. 
São feitas reflexões, chega-se a uma conclusão 
e toma-se uma decisão. É este o processo que 
gerará uma conclusão autonômica e enquanto 
ele não for adotado, o indivíduo permanecerá 
encontrando obstáculos, ao invés de diminuí-
los, tanto individual, quanto coletivamente. 

O CAMINHO EDUCATIVO-AMOROSO:  
MODELO CONSCIENCIAL DA AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS 
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O líder aponta o caminho, mas a 
escolha do caminho deve ser sempre 

da pessoa que vai caminhar, no 
âmbito individual e coletivo. A partir 

disso, o grupo, coletivamente, escolhe 
segui-lo ou não. Esse é o modelo que 

gera autonomia: o modelo 
consciencial.  
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O caminho ninguém pode negar que exista, em 
virtude de estar latente na consciência de cada um, 

até mesmo daqueles que não estão aceitando os 
convites para segui-lo. É a consciência chamando, 
estando relacionado ao preceito: “conhecereis a 

Verdade e a Verdade vos libertará”. Não seguir este 
convite gera chamados bastante incisivos da 

própria consciência, se manifestando por meio das 
vozes-alerta na intimidade de cada indivíduo. 

O CAMINHO EDUCATIVO-AMOROSO:  
MODELO CONSCIENCIAL DA AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Isso ocorre porque, educativamente, tanto os 
que seguem o caminho da consciência, quanto 
os que não o seguem, permanecem tendo um 

caminho. Os que o seguem, sentirão 
instantaneamente a felicidade decorrente de 
terem feito essa escolha. Os que ainda não 
seguem, sentem a aridez de não estar num 

caminho que continuará existindo e cedo ou 
tarde será trilhado. 

O CAMINHO EDUCATIVO-AMOROSO:  
MODELO CONSCIENCIAL DA AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS 
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O convite é que nos foquemos na alegria 
de um coração que trabalha na seara de 
Jesus. A alegria e felicidade passa pela 

realização da tarefa pessoal, e de agregar 
e granjear amigos, do agregai-vos em 
Cristo, ensinado pelo Apóstolo Paulo, 

que se refere à saúde relacional. 

O CAMINHO EDUCATIVO-AMOROSO. 
MODELO CONSCIENCIAL DA AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS 
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Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Por mais que cumpramos a nossa tarefa, 
se olharmos para trás, vamos querer 
voltar para ajudar quem ainda não 

cumpriu, porque amamos essas pessoas. 
Essa é a alegria dos Mentores espirituais 

para conosco. Eles fazem questão de estar 
ao nosso lado, podendo estar em outros 
lugares, porque eles granjearam amigos.  

O CAMINHO EDUCATIVO-AMOROSO:  
MODELO CONSCIENCIAL DA AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS 
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Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Não são todas as pessoas que compartilham do 
nosso convívio que sentem a alegria de realizar os 
seus próprios deveres. O desculpismo se disfarça 
de muitas maneiras. Uns projetam nos outros as 

próprias dificuldades, por conta das limitações que 
suspostamente os outros trazem. Outras vezes a 

desculpa se imiscui em pensamentos com 
pinceladas de argumentos aparentemente 
coerentes, mas que não produzem paz e 

tranquilidade no comportamento.  

O CAMINHO EDUCATIVO-AMOROSO:  
MODELO CONSCIENCIAL DA AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS 
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 É fundamental, portanto, que busquemos perscrutar o 
coração, perguntando a nós mesmos: o tesouro do 
conhecimento espírita que já temos disponível tem 
conseguido nos enriquecer a ponto de nos colocar 
serenos, ativos, produtivos, indulgentes, focados, 

seguros?  
Isso nos permite compreender a gravidade que é 

saber. Saber como fazer, saber por que fazer, saber o 
que vamos ganhar ao fazer, o que vamos perder em 

não fazer e, ainda assim, não realizarmos os esforços.  

O CAMINHO EDUCATIVO-AMOROSO:  
MODELO CONSCIENCIAL DA AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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AS DISPUTAS 
SUTIS 
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Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Somos convidados a refletir sobre a 
nossa conduta no âmbito individual e 
coletivo, como espíritas em busca da 

autotransformação moral, para 
percebermos os convites de mudança. 
E nesse objetivo nobre, no movimento 

espírita, devemos nos perguntar: 

AS DISPUTAS SUTIS 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 



www.espiritizar.feemt.org.br 12/9/2017 92 

• Existem disputas sutis em nosso Centro 
Espírita? 

• Onde se manifestam? 
• De qual maneira se manifestam? 
• Como elas se manifestam em meios às 

reuniões?  
• Como podemos dissolver as disputas 

sutis? 

AS DISPUTAS SUTIS 
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• As disputas sutis acontecem pelo interesse 
pessoal.  

• O interesse pessoal está calcado na ideia da 
importância pessoal.  

• As pessoas têm a carência de ter os seus valores 
reconhecidos e o movimento egoico faz com que 

essa carência se transforme num momento de 
interlocução entre elas como uma forma de 

posicionar o seu valor acima da outra pessoa, 
surgindo a disputa sutil.  

AS DISPUTAS SUTIS 
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As relações humanas são mediadas 
pelo interesse pessoal, porque vem da 
enorme influência do egoísmo. É esse 

movimento íntimo do interesse 
egoístico que faz com que as criaturas 

se fixem em estados de ódio e de 
competição.  

AS DISPUTAS SUTIS 
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Os seres humanos por mais estejam organizados em 
sociedade, tem dificuldade de se isentar da influência do 

interesse pessoal. É por isso que aquelas sociedades muito 
bem estruturadas, que muito têm economicamente, e 
parece que toda a justiça se faz ainda não estão felizes, 

estão desalentados. É porque dentro da natureza humana 
ainda permeia o interesse pessoal que faz com que o 

egoísmo crie outras formas, às vezes muito mais 
sofisticadas, para buscar os seus próprios interesses.  

O pleno desinteresse é a plena conexão com o interesse 
coletivo.  

AS DISPUTAS SUTIS 
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É fundamental, então, que possamos 
pensar onde se manifestam, de qual 
maneira se manifestam as disputas 
sutis e preparar o pensamento para 
dissolvê-las, e, para isso, devemos 
compreender como essas disputas 

acontecem. 

AS DISPUTAS SUTIS 
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Como se manifesta em meios as reuniões?  
Ocorre no comportamento individual, quando 

o grupo faz uma pressão sobre alguém ou 
quando alguém faz uma pressão sobre o 

grupo. O processo vai de um movimento de 
exigência ao movimento de desistência e 

negligência. Nesse estágio, então, alguém quer 
vencer e quer fazer alguém perder.  

AS DISPUTAS SUTIS 
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A solução para as disputas sutis está na criação dos espaços 
de convivência cristã.  

Os espaços de convivência cristã se caracterizam por 
momentos em que, por meio da relação afetiva, há uma 
proposta clarificada de desenvolvimento de virtudes e o 
foco está nas questões verticais da vida, relacionadas ao 
programa e ao propósito existenciais. Tudo aquilo que é 

permanente nos facilita a assimilação do propósito divino de 
nossas atividades. No entanto, comumente, lidamos 

distintamente com os espaços de convivência quando estes 
envolvem assuntos administrativos. 

AS DISPUTAS SUTIS 
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Assuntos administrativos, relacionados às 
circunstâncias e tudo aquilo que é 

temporário, nos pedem mais trabalho 
para a sua associação ao propósito divino. 

O convite é percebermos que nas 
circunstâncias estão nossas oportunidades 
de aprendizado permanente, dando-lhes 

o devido valor.  

AS DISPUTAS SUTIS 
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Compreendamos que os assuntos 
não são essencialmente 

administrativos, afinal, o objetivo 
de uma conquista administrativa é 
auxiliar um trabalho que tem por 

divisa todo o processo de 
espiritualidade do ser. 

AS DISPUTAS SUTIS 
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Do ponto de vista da cultura, o que ainda vemos é 
uma visão administrativa menos afetiva, porque 
os assuntos administrativos trazem, por nossas 

memórias imortais, fixações de experiências 
passadas das liturgias e formais da igreja, 

associando questões administrativas a decisões 
puramente egoicas, autoritárias, injustas e 

focadas apenas em ganhos secundários com os 
quais nos comprazíamos. 

AS DISPUTAS SUTIS 
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É comum para aqueles que trazem as 
dificuldades dentro de suas expressões muito 
humanas, egoicas, se limitarem apenas à letra 

e não absorverem o espírito da letra. Assim 
sendo, assuntos jurídicos, financeiros, 

administrativos parecem ficar no estigma de 
um peso e algo desgastante para ser 

compartilhado. 
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Todos estamos na cepa do Cristo. Nesta cepa, 
imagine um lavrador disputando com outro qual uva 
ele deve colher e qual será a melhor maneira. Seria 
um contrassenso! A parreira é grande, as uvas estão 

ali e o povo pede pelo néctar transbordante de 
espiritualidade! Devo, então, me deter disputando 
com a ideia do outro? Todos estamos colhendo as 
mesmas uvas e o Sol já vai se por. É tempo de nos 

inspirarmos a trabalharmos antes que o Sol se 
ponha. 
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Trataremos de questões práticas, mas o 
faremos como quem tem o espírito do Cristo 

envolvido. Como quem está vivendo algo 
identificado com a seriedade e a importância 
do trabalho espírita. Como uma família, todos 

interessados na mesma e importante 
conquista, de aproximarmo-nos do 

pensamento de Jesus. 
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A SUPERAÇÃO 
DAS DISPUTAS 

SUTIS 
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Vamos refletir agora nos instrumentos que nos 
auxiliam a superação das disputas sutis.  

• Como podemos dissolver as disputas sutis? 
• De que maneira os estudos das Leis Divinas 

podem nos ajudar? 
• Para que fique bem prático, fazendo a ligação 

entre o que sabemos e o que as Leis divinas 
nos convidam? 
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Estudemos três aspectos: 
1. Exercícios de desenvolvimentos das 

virtudes cumprindo as Leis divinas. 
2. Os esforços de buscar a diretriz do 

sacrifício pessoal.  
3. A busca do verdadeiro esclarecimento 

a partir da existência dos espaços de 
convivência cristã. 
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Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 



www.espiritizar.feemt.org.br 12/9/2017 108 

Exercícios de desenvolvimentos das virtudes cumprindo as 
Leis divinas: 

Pelo sentimento da virtude irradiamos as Leis Divinas da nossa 
consciência para a consciência do próximo.  

Começar e terminar o pensamento caridoso, para comigo e 
para o próximo. Exemplo: a Lei de caridade convida em minha 
consciência a ser caridoso comigo e com o próximo, em uma 

abordagem, uma argumentação. 
É pelo pensamento virtuoso, a partir da confiança que o 
próximo também almeja a autoiluminação, que eu vou 

exercitar a vontade de ser caridoso. 

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 
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Paulo, I Coríntios, XIII: 1-7 a 13 

“Ainda quando eu falasse 
todas as línguas dos homens e 
a língua dos próprios anjos, se 

eu não tiver caridade, serei 
como o bronze que soa e um 

címbalo que retine; 
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“ainda quando tivesse o dom 
de profecia, que penetrasse 
todos os mistérios, e tivesse 
perfeita ciência de todas as 

coisas; 
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“Ainda quando tivesse a fé possível, até o 
ponto de transportar montanhas, se não 

tiver caridade, nada sou. E, quando 
houver distribuído os meus bens para 

alimentar os pobres e houvesse 
entregado meu corpo para ser queimado, 

se não tivesse caridade, tudo isso de 
nada me serviria. 
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“A caridade é paciente; é branda e benfazeja; 
a caridade não é invejosa; não é temerária, 
nem precipitada; não se enche de orgulho; 

não é desdenhosa; não cuida de seus 
interesses; não se agasta, nem se azeda com 

coisa alguma; não suspeita mal; não se 
rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a 
verdade; tudo suporta, tudo crê, tudo espera, 

tudo sofre. 
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“Agora, estas três virtudes: 
a fé, a esperança e a 

caridade permanecem; mas, 
dentre elas, a mais 

excelente é a caridade.” 
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Os esforços de buscar a diretriz do sacrifício 
pessoal: 

Como pode a criatura humana superar as 
influências do egoísmo? 

O processo do interesse para o desinteresse 
vai passando pelas gradações mediante o 

desenvolvimento do livre-arbítrio e da 
compreensão ética da existência do outro em 

nossa vida.  

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 
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Recordemos o que propõe Allan 
Kardec sobre a mais meritória de 

todas as virtudes centrada no 
profundo desinteresse pessoal, 
alertando sobre o egoísmo ser a 

grande chaga da Humanidade, que 
produz o materialismo. 
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Esse propósito está na questão 893 de O Livro dos 
Espíritos: Qual a mais meritória de todas as virtudes? 
“Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas 

indicam progresso na senda do bem. Há virtudes 
sempre que há resistência voluntária ao arrastamento 
dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, 

está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do 
próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a 

que assenta na mais desinteressada caridade.” 
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Numa divergência de opiniões todo aquele que tem a 
pretensão da sua opinião impedir o livre-arbítrio do 
outro, está utilizando-se de hábitos com interesse 

pessoal. E todo aquele que tem a intenção de fazer 
com que a opinião do outro lhe ajude a meditar sobre 

como conquistar maior amor e compaixão ao 
outro, está desenvolvendo hábitos de desinteresse 

pessoal.  
Até mesmo no caso de uma opinião divergente, 

podemos tomá-la para desenvolvermos em nós amor 
e compaixão ao outro.  

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 
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• Uma questão se faz fundamental: O que 
dissolve o interesse pessoal? 

• O que faz com que o ser ainda enovelado 
pelo interesse pessoal, se decida por buscar 

algo que promova-lhe o desinteresse 
pessoal? De tomar a decisão e iniciar o 

trabalho de se libertar do egoísmo? 

 

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 
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Deverá tomar a diretriz do sacrifício pessoal.  
Para a criatura encontrar dentro do coração as 
balizas seguras para se libertar dos interesses 
eminentemente egoístas e auxiliar a si mesma 

a se desprender dos apegos que traz é 
possível, somente, por meio de uma intensa e 

vigorosa análise e constante trabalho de 
doação à Causa maior, que é o amor na sua 

máxima expressão.  

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 

Presenter
Presentation Notes
Todas as questões de ordem evolutiva demandam trabalho e minuciosa disciplina para serem exitosamente resolvidas. Com o sacrifício pessoal é assim. 
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Jesus convidou várias vezes aqueles que O 
buscavam a ir direto aos seus próprios 

interesses e renunciá-los: ao jovem rico pediu 
renúncia imediata dos interesses da posse. Ele, 

no entanto, não soube aproveitar. Para a 
obsidiada de Magdala o Mestre solicitou 

também a renúncia aos apegos sensualistas e 
ela soube muito bem aproveitar. 

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 
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Qual foi a diferença entre uma e outro, senão o 
reconhecimento muito sensível das dores que 
o orgulho gera? Quando reconhecemos com 
delicada atenção as dores que trazemos pela 
força do orgulho contumaz, nos dispomos a 

renunciar pelo trabalho constante e sacrificial 
para que realmente haja em nós a paz e o 

equilíbrio. 

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 

Presenter
Presentation Notes
É o reconhecimento do mal que o egoísmo e o orgulho está fazendo na própria vida. 
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Esse reconhecimento não é tarefa simplória, 
porque há nele o desafio de percebermos também 
os prazeres distorcidos que sentimos na exaltação 
da personalidade. Essa exaltação faz com que os 

desejos infrenes que movimentam os pensamentos 
e os sentimentos sejam atendidos. Por sua vez, ter 

esses desejos atendidos traz uma ideia que distorce 
gravemente o nosso senso de realidade.  

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 
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Como então nos libertar do ciclo vicioso dos 
desejos egoístas atendidos constantemente 

pela força do nosso orgulho? É o 
reconhecimento da dor mais profunda que 
sentimos, aquela que se faz tão intensa e 

silenciosa, não, porém, imperceptível, que 
somente um coração que se entrega ao 

sacrifício pode perceber. 

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 
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Essa dor é a dor de não amar, a 
mais profunda de todas e a mais 

esquecida dos homens, posto que 
praticamente o egoísmo toma nas 

emoções o desejo único de ser 
amado, ou desejado, ou ter os seus 

interesses atendidos. 
 

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 

Presenter
Presentation Notes
Prestemos atenção na jornada dos mártires, dos sábios, dos iluminados, e veremos claramente que aqueles superaram essa dor, acolheram essa estranha forma de se movimentar, de desejar tudo para si e escolheram querer apenas amar-se e amar aos outros, resumindo nisso o seu sagrado ofício, o seu sacrifício implícito.
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Devemos desenvolver o autoamor, 
porque apenas reconhecer e cansar-se 
do mal produzido em si mesmo pelo 
egoísmo e o orgulho, ainda assim, o 

indivíduo não se alavancaria. 

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 
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Ao reconhecer-se em aflição e sobrecarregado, 
cansado de sofrer, o Espírito inicia o 

desenvolvimento da humildade e mansidão, eleva os 
pensamentos e os arcanos da alma para as grandes 

dimensões da vida, em profunda gratidão ao Criador, 
para sentir-se aprendiz da vida, Espírito imortal, filho 
de Deus em direção à plenitude. E a fonte que irá lhe 

propelir para a pura e eterna felicidade é o 
autoamor. 

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 

Presenter
Presentation Notes
Há uma energia que depois que o Espírito reconhece através desse cansaço, o mal que o egoísmo e o orgulho lhe causa. Há uma energia, então, que brota, que emana e que estava ali intensamente aguardando para que ela pudesse ser reconhecida e pudesse ser vivenciada.Você está no ápice da dor, essa dor lhe fez chorar profundamente. Começa a reconhecer que não é a partir dos outros que essa dor lhe chegou, mas a partir das próprias atitudes, das decisões íntimas que equivocadamente você tomou antes mediante processos de ignorância, porém ainda mesmo lhe fez chorar porque a natureza do egoísmo e do orgulho lhe revelou todo o mal que causou a si mesmo. Agora, perceba-se preenchido desse reconhecimento do orgulho e do egoísmo e do mal que isso lhe fez. Depois que isso passa, que esse reconhecimento surge, surge agora uma nova energia capaz de lhe renovar, quê energia é essa? 
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Jesus é o modelo incólume do sacrifício, pelo qual 
renunciou às esferas celestes para demandar um 
tempo com a Humanidade, convivendo com suas 

angústias, suas alegrias e suas complexas situações 
emocionais. Por ser amor de cunho cósmico, 

consciência madura e sublime, conseguiu iluminar o 
entendimento de muitos daqueles que buscavam 
soluções intensas para as suas emoções, não as 

solucionando, mas oferecendo diretrizes 
incontestáveis de amor.  

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 
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No alto da compaixão, com os braços abertos 
no madeiro injusto e egoísta dos homens, 

demonstrou para todos nós o convite 
consciencial: “Pai, perdoa-os, eles não sabem o 

que fazem”. Que coração é esse, que na hora 
de clamar para ser atendido nas Suas mais 

indescritíveis dores, clama pelas nossas dores, 
roga pela nossa ignorância, suplica pelas 

nossas animalidades? 

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 
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A busca do verdadeiro esclarecimento a partir 
da existência dos espaços de convivência 

cristã: 
As disputas sutis, vêm também da ausência 

do verdadeiro esclarecimento. Isso pode 
ocorrer quando o indivíduo não quer esses 

esclarecimentos ou porque não se deu 
mecanismos para que o esclarecimento se 

faça.  

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Para promover o Espírito imortal as instituições 
espíritas devem criar e manter espaços de 

convivência, propiciando os diálogos com todos 
aqueles que estão vinculados ao trabalho, para 

alcançarem a convicção dos postulados espíritas 
e dissolverem as opiniões pessoais em favor de 
uma ideia bem maior, profunda e verdadeira. A 

ideia do Cristo Jesus. 

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Esses espaços propiciam a superação das 
disputas sutis por ser um dos 

mecanismos que fortalece o grupo, ao 
permitir os esclarecimentos em  conexão 
com as Leis divinas, na geração de novas 

ideias e nas tomadas de decisões. 
E isso é consciencial. 

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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As ideias, as decisões deverão ser construídas com 
base bem fundamentada. Deveremos, então, 

observar como essa base acontece no organismo 
emocional dos participantes, daqueles que vão tocar 
num assunto, querendo entender porque vai ser de 

uma forma diferente da anterior. 
Poderemos argumentar sobre como vai ser essa 

forma, assim nos basear cada vez mais naquilo que é 
transparente e verdadeiro.  

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Para nós, líderes espíritas, isso se caracteriza por 
uma ressignificação reencarnatória. Hoje somos 

convidados a ressignificar o passado de 
manipulações, transmutando-o para a 

iluminação.  
Viemos de uma história de manipulações de 

consciências no passado, de modo que o 
trabalho agora é, justamente, o processo de 

autonomia dessas consciências.  

A SUPERAÇÃO DAS DISPUTAS SUTIS 

Presenter
Presentation Notes
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Quando alguém traz uma ideia diferente o 
convite é para que acolhamos essa ideia e 

busquemos observar se ela está 
conectada com a luz da Verdade. Uma 

ideia não vai produzir sentido se for 
contraditória, mas se ela converge para as 
Leis Divinas, para a Verdade, então, essa 
ideia é possível de ser aceita por todos. 
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Tudo que emana de movimentos egoicos vem 
com pinceladas de contradição. Deriva desse 
movimento os pseudofundamentos e ideias 

contraditórias. 
O dever, quando nos abrimos para o processo 

democrático é prestar atenção nessa 
contradição para iluminá-la, explicando onde é 

que ela está e como ela não faz sentido, 
observando a não conexão com as Leis divinas.  
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Uma fala, um conceito ou qualquer outra 
situação quando é egoico, contrapõe as 

pessoas. Ele quer convencer, quer impor, 
sempre.  

Onde está o foro íntimo daquele que entra em 
mecanismo contraditório?  

Como está funcionando o foro íntimo dessa 
pessoa?  

Está, certamente, em seu interesse pessoal. 
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Então, a ideia apresentada, quando é verdadeira e 
adequada, não é contraditória e não tem interesse 

pessoal. São as duas linguagens que somos convidados 
a observar. Quando ela tem interesse pessoal, será 

contraditória, e merece esclarecimento e 
ressignificação.  

O que dissolve o interesse pessoal no momento em 
que há disputas sutis entre um ponto e outro?  

É apresentar que os dois corações no fundo querem a 
mesma coisa. 
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O líder espírita percebe como 
funciona a linguagem da disputa 
sutil através de como as pessoas 
falam de maneira contraditória, 

com interesse pessoal. Assim, ele 
atua naquilo que dissolve o 

interesse pessoal. 
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Isso gerará muito mais 
autoconfiança, proporcionará 

muito mais conexão com a 
Verdade e a nossa liderança será 

cada vez mais feita por 
movimentos de 

autoexemplificação. 
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Transformaremos os espaços de 
convivência em laboratórios de ideias 

onde vamos pensar juntos. Abertos para 
receber com transparência e serenidade 

o que é trazido, poderemos ampliar e 
resolver da melhor maneira as questões. 

Assim, é que se vai gerar uma terceira 
forma de pensar.  
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Para que possamos fortalecer a 
proposta do laboratório de ideias 
dentro de nós, todas as vezes que 

formos propor alguma coisa ao 
coletivo e colegiado, é 

fundamental a reflexão de duas 
questões: 
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1- Que estejamos muito bem embasados da ideia 
proposta, evitando propor de maneira desconfigurada ou 

incerta uma questão. Desconfigurada porque estamos 
com a ideia mal resolvida dentro de nós e queremos 

propô-la. Isso é um mecanismo de leviandade porque 
queremos propor para o coletivo algo comprometido, 

utilizando de conceitos com base na verdade. Se isso não 
está resolvido conosco e se o coletivo, porventura, 

também decide de maneira incompleta, leviana, isso pode 
ser uma decisão que somente anos depois vamos verificar 

que foi uma decisão mal direcionada. 
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2- Quando formos propor uma decisão 
estejamos com total abertura emocional 

para, ao encontrar caminhos mais 
adequados para a proposta ou para a 

ideia que levamos, estejamos dispostos a 
corrigir, reparar, reajustar sem medo, 

exercitando o desprendimento da nossa 
maneira de pensar.  
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Devemos respeitar o momento do grupo 
quando este não se preparou ainda para 

acolher iniciativas importantes. 
O desinteresse pessoal, conectado com a 

Verdade permitirá o desprendimento, 
mesmo quando algo aquece o nosso 

coração, mesmo quando sentimos que 
aquele caminho é o melhor. 
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Assim Jesus se comportou em muitos 
momentos, esperando a oportunidade 

adequada para revelar o que é 
verdadeiramente importante. E somente 
quando Ele percebeu que os discípulos 

tinham capacidade de começar o 
apostolado é que pediu para saírem dois a 
dois e começassem a pregar a Boa Nova. 
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Preparar as instituições espíritas para serem um laboratório 
moral, oferecendo aos seus profitentes o conhecimento do 

consolador prometido por Jesus para envidarem esforços de 
ressignificação das tendências do passado para a construção 
do bem ainda mais sublime no Movimento Espírita. É a base 

da igreja de Antioquia, no aspecto moral das virtudes 
cristãs, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no 
aspecto intelecto-moral. Trazendo para os dias atuais o 

esforço para dissolver o interesse pessoal, desenvolvendo a 
mais meritória de todas as virtudes, assentada na mais 

desinteressada caridade. 
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Quando queremos nos sentir 
realmente dispostos a ver o outro, 

escutar, abrir-me para as outras ideias 
e absorver aquilo que vem de maneira 

verdadeira e transparente, estamos 
nos habilitando a apresentar nossa 

ideia de maneira verdadeira. 
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Então, as disputas vão se diluindo, 
porque temos mais interesse em 

apresentar a ideia para que, sendo ela 
adequada, ganhe ainda mais força, do 

que apresentar para que o grupo 
aceite e que tenhamos nossa ideia 

prevalecida. 
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O líder auxilia, então, para que as 
emoções do grupo estejam num 

processo de convergência daquilo que 
vai fortalecer as relações e jamais para 

que prevaleça o indivíduo, 
separadamente. Tudo acontece no 

mecanismo de valorização coletiva.  
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O líder espírita é aquele que, 
diante da colocação do grupo, 
sempre coloca o que ele está 

sentindo diante daquelas 
ideias. 
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O líder, nesse sentido, é como uma antena, ele 
percebe o intercurso das ideias e avisa ao 
grupo como se pudesse olhar de fora para 

dentro: “da forma como as ideias estão 
acontecendo, nós estamos nos conduzindo 

para cá por causa desses motivos. É para cá 
que queremos ir?” Então, o grupo tem a noção 

do que está havendo, naquele momento, o 
conjunto das ideias. 
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As paredes invisíveis são formadas no trabalho 
em equipe quando as pessoas se sentem 

inibidas, tolhidas, pela falta de aceitação e 
acolhimento de suas opiniões e forma de se 

expressarem.  
Chega um momento em que o outro sentindo-
se inibido, não dirá o que realmente pensa e 

não fará o que realmente deve ser feito.  

PAREDES INVISÍVEIS 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 



www.espiritizar.feemt.org.br 12/9/2017 154 

Ocorre, na maioria das vezes, quando 
sentimos que não somos ouvidos. Em 

virtude disso nos unimos por interesses 
em comum com outras pessoas que 

também estão sentindo que não estão 
sendo ouvidas. Criaremos um movimento 

que inibe o sentimento real de apoio, 
fraternidade e de entrega às ideias cristãs. 
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Reflitamos que é fundamental os 
espaços de convivência, mas não 

apenas isso. No  diálogo, se 
permanecermos apenas nos 

mecanismos de argumentação e 
convencimento, manteremos a parede 

invisível. 
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Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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É o movimento de acolhermos, de sermos afetivos, 
pela confiança e fraternidade que gerará a união 

entre todos. 

Somos Espíritos únicos, com pensamentos e 
sentimentos em níveis distintos de evolução, por 

isso ainda existem as ideias contrárias, porém 
todos queremos realizar o mesmo objetivo, a 
autoiluminação, servindo na seara com Jesus. 
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     Portanto, se uma parede 
invisível é percebida no ambiente 
coletivo ou no âmbito individual, 
devemos ampliar o nosso poder 

de recomeçar.  
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Recomeçar quando verificamos que houve 
afastamento emocional após uma 

discordância, ofensa, mal entendido ou 
qualquer outra situação conflitante. O 

convite não é apenas esperar que o outro 
se reaproxime, quando nós mesmos 

podemos fazer esse movimento 
iluminativo. 
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Foi isso que Jesus nos ensinou. Quem é 
que se afastou de Jesus na crucificação? 

Ele ou Pedro? Pedro.  

E depois quem é que se aproximou de 
Pedro e disse: Apascenta as minhas 

ovelhas? Jesus. 

A DILUIÇÃO DAS PAREDES INVISÍVEIS 

Presenter
Presentation Notes
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Quem é que se afastou de Jesus na incredulidade 
antes da crucificação e depois da crucificação? 

Tomé. 
Mas quem foi até Tomé? Jesus. 

Ele sabia da nossa pequenez, assim como sabia de 
nossa grandeza, enquanto essência divina. Há em 
nós todo o potencial de recomeço, reconstrução e 
iluminação de um caminho moral em direção do 

bem. 
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 Vejamos a psicologia das crianças. 
Quando um pai dá uma bronca num filho e 
pede que o filho vá para o quarto, quando é 

que o filho sai do quarto?  
- Quanto o pai vai até ele. 

É o movimento da criança interior cultivado 
dentro deles. Entrar no quarto levando a 

candeia iluminando todos os cômodos da casa. 
Esse é o nosso compromisso. 
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A LIDERANÇA 
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A liderança espírita pede o exercício das 
mais profundas virtudes em nossa 

conduta.  O líder espírita é convidado ao 
testemunho pelo exemplo retificador e 
condutor das almas que chegam para 

conhecer a lídima fraternidade do Cristo 
por meio dos nossos Centros Espíritas.  
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O desafio para a condução do legado 
deixado por Allan Kardec a todos nós 

não é apenas da aquisição do 
conhecimento, mas principalmente da 
profunda vivência da harmonia entre 

aqueles que se dedicam a divulgar 
seus postulados.  
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As tarefas administrativas e doutrinárias 
devem ser levadas em conta, na sua 

profunda acepção, como ferramentas para 
o entrelaçamento dos corações, que em  

júbilo pelo trabalho do bem, se 
reencontram na verdadeira fraternidade, 

na lídima caridade, na fé renovadora.  
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Onde mais poderemos encontrar a paz que o mundo 
não pode nos ofertar, senão no amparo do aprisco de 

Jesus na convivência espírita-cristã?  

O mundo promove a competição, o despautério, a 
luta insana. O ser humano, por sua vez, está 

cansado, cheio de enfado diante dessas questões.  
Quando busca o aconchego do Centro Espírita, o ser 
humano necessita ver, ouvir e presenciar a água da 

vida eterna por meio dos nossos exemplos.  
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É deveras urgente que saibamos movimentar os 
recursos próprios da humildade, da compreensão, do 
perdão, para não dificultarmos a propagação da boa 

nova espírita nos corações dos que chegam, porque, se 
o mundo está oferecendo combate, nós ofereceremos 
a paz. Se o mundo está oferecendo competição, nós 

ofereceremos cooperação. Se o mundo está 
oferecendo vaidades, nós ofereceremos simplicidade e 
esquecimento de nós mesmos para que a obra cresça 

em abundância.  
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Ressignifiquemos em nós a necessidade 
de projeção de nomes e de posições 

dentro dos Centros Espíritas.  
Saibamos reconhecer que Jesus não 

precisa de mãos fechadas, cerradas em 
forma de luta, mas de mãos abertas, 

capazes de ofertar o pão da alma e a água 
do amor. 
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Líder Espírita é o que aprendeu a servir! Líder 
espírita é o que aprendeu a dialogar! Líder 

espírita é o que aprendeu a conciliar! E se hoje 
estamos tendo a dádiva de estarmos, em nome 
do Cristo, oferecendo a palavra, o consolo, os 

ensinamentos, tenhamos a coragem de oferecer 
também a nossa renúncia e o nosso sacrifício de 
sermos os primeiros a colocar Jesus em nossos 

atos.  
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Jesus convida os líderes espíritas a serem 
exemplo no âmbito dos esforços para a 
aplicação do conhecimento adquirido, 
tornando-se o modelo-ponte entre o 
conhecimento e a aplicação, gerando, 

assim, motivação de todos para 
exercitarem novos hábitos virtuosos. 

A LIDERANÇA ESPÍRITA E O PAPEL MODELADOR 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Este papel não é apenas a função executiva, é 
o espelho que reflete os motivos para a 

prática das virtudes. O encargo é aglutinador, 
agregador e acolhedor, no qual as pessoas da 

equipe de trabalho, tocadas pela força do 
exemplo do líder, percebem e refletem: “algo 
está ocorrendo e é bom, é leve, é suave e eu 

quero também para a minha vida.” 

A LIDERANÇA ESPÍRITA E O PAPEL MODELADOR 
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Apoia-se no desenvolvimento da 
virtude da fé convicta, cultivando na 
intimidade a confiança em si mesmo, 
a confiança na vida e, especialmente, 
a confiança em Deus, criador de tudo 

e de todos. 

A LIDERANÇA ESPÍRITA E O PAPEL MODELADOR 
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AS QUESTÕES VERTICAIS E 
HORIZONTAIS NO 

TRABALHO DE LIDERANÇA 
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Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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 No trabalho de liderança o líder será 
convidado a lidar com questões de 

ordem vertical e de ordem horizontal. 
As verticais dizem respeito a ele mesmo, 

ao seu propósito e programa 
existenciais, conforme estudamos no 

módulo 2 do seminário de liderança. As 
horizontais dizem respeito ao próprio 

trabalho de liderar a equipe.  

AS QUESTÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS NO 
TRABALHO DE LIDERANÇA 

Presenter
Presentation Notes
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 Somos convidados a 
praticar o dever de cumprir os 
compromissos existenciais nas 
atividades diárias espíritas, em 
sintonia com o nosso propósito 

existencial. 

AS QUESTÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS NO 
TRABALHO DE LIDERANÇA 

Presenter
Presentation Notes
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É importante trabalhar o significado do trabalho do bem 
em nossas vidas relacionadas à questão circunstancial e 

ao existencial. O circunstancial é o trabalho que nós 
fazemos e o existencial é como este trabalho repercute 

em nossa intimidade. Não é um simples trabalho, 
porque, até para sair da visão teológica é necessário 
saber o que é circunstancial e o que é existencial. A 

visão teológico-dogmática está focada no circunstancial, 
sem o foco no existencial, que está relacionada às Leis 

Divinas e ao desenvolvimento das virtudes.  

AS QUESTÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS NO 
TRABALHO DE LIDERANÇA 
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 O dever de cumprir os compromissos 
existenciais leva em consideração que o 
tempo que se tem é o mesmo para ser 

aproveitado ou desperdiçado. Quem cuida 
dessas questões, tem o convite de melhor 

aproveitar as oportunidades e as condições 
a favor da profícua semeadura de amor, para 

a qual foi convocado e muito bem 
preparado. 

AS QUESTÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS NO 
TRABALHO DE LIDERANÇA 
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O líder consciencial, servidor, é como alguém que carrega um 
travesseiro de penas. Não vai para uma montanha, rasga o 

travesseiro e depois tenta catar tudo e nem enterra o 
travesseio na tentativa de não passar por desafios, pois é da 
responsabilidade de quem lidera o equilíbrio de saber dizer 

sim, quando deve dizer sim e não, quando deve dizer não, nas 
tomadas de decisões. Desse modo, sente a alegria dos 

resultados quando bem sucedidos. Ou, se não exitosos, sente 
o prazer de aprender para melhor administrar na próxima 

oportunidade, de fazer ajustes, realinhamentos, pois sente no 
coração a convicção de que é um aprendiz da Vida. 
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Usemos uma analogia: As embarcações tinham 
um mastro, no qual alguém que ficava lá em 

cima olhando em frente. É ele a primeira 
pessoa que diz se está chegando em terra 

firme ou não e, por conseguinte, desce para 
comandar a embarcação. É assim que deve ser 

o líder espírita-cristão, apontando o rumo 
seguro para onde seguir. 
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A terra firme é semelhante a 
valorização da proposta espiritual das 

instituições espíritas, que é a de 
atender o propósito maior do Projeto 

iluminativo de Jesus para a 
coletividade. 
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O MODELO DA 
PROXIMIDADE  
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Trata-se de uma diretriz fundamental no exercício de liderança.  

O modelo da proximidade propõe que os líderes espíritas 
busquem a partir de esforços de melhoria dos seus hábitos, 
realizem nas atividades de liderança, propostas de soluções 

viáveis, sem impor, oferecendo a liberdade de escolha a todos, 
oportunizando o amadurecimento dos trabalhadores espíritas. 

Para a efetivação desse objetivo é imprescindível exercitar as 
virtudes da renúncia em sintonia com a vontade de Jesus e do 

sacrifício sincero em prol do projeto iluminativo do Cristo. 

O MODELO DA PROXIMIDADE  
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Quando nos aproximamos uns dos outros pelas 
fibras do coração, conseguimos desenvolver 

diálogos mais fraternos, porque ao nos 
comunicarmos com sentimentos virtuosos 

estreitamos os suaves fios do pensamento e 
assim alinhamos as ideias na mesma direção. A 

proximidade se inicia no laboratório da 
intimidade dos seres, nos labores dos 

sentimentos nobres de conectividade com o 
próximo.  
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Durante muito tempo no Movimento Espírita 
aguardou-se orientações da espiritualidade para 

nortear o que fazer e como fazer, bem como, 
pensou-se que isso se daria como uma onda 

avassaladora e que qualquer resistência à sua força 
seria inútil. Porém, os mensageiros de amor não se 
movem sob os caprichosos desejos humanos, mas 
aguardam pacientemente que desenvolvamos o 
sentimento de docilidade  para nos orientar com 

conceitos nobres e nos inspirar na direção da 
confiança, da união e da fraternidade. 

O MODELO DA PROXIMIDADE  

Presenter
Presentation Notes
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Essas ações equilibradoras consistem no 
desenvolvimento de virtudes em dois níveis: 

O primeiro consiste na busca de desenvolver o 
sentimento de ternura para consigo mesmo, 

em um movimento de autofraternidade.  
O segundo consiste em estabelecer um 

encontro com o próximo para oferecer-lhe 
aquilo que estamos desenvolvendo em nós, a 

fraternidade. 

O MODELO DA PROXIMIDADE  
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Esse hábito proporciona o movimento de 
fraternidade com o próximo de maneira 

evidente e prática. Nesse processo, a 
criatura que se permite acessar 
sentimentos nobres inicia a sua 

autotransformação, para que em seu 
interior reflita com clareza os 

conhecimentos exteriores adquiridos.  

O MODELO DA PROXIMIDADE  
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Fortaleçamo-nos na busca da transformação 
profunda, evitando as distrações perniciosas, 
ocupando o tempo que nos é concedido por 

Deus como recurso para o recolhimento 
interior, a meditação, a leitura edificante, a 

oração constante, preparando-nos em 
essência para o conteúdo sublime que vem 

do plano superior para iluminar as 
consciências em ascensão.  
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A 
AUTOTRANSFORMAÇÃO 

MORAL 
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Dentro da verticalidade do sentido da 
liderança espírita cristã, uma das 

questões fundamentais a ser 
conquistada pelo trabalho é a nossa 

transformação moral.  

A AUTOTRANSFORMAÇÃO MORAL 
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Qual é o propósito existencial do ser 
que está no Movimento Espírita sendo 

convidado a compreender o 
funcionamento das Leis Divinas para o 

desenvolvimento da prática das 
virtudes? 

A AUTOTRANSFORMAÇÃO MORAL 
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A sua autotransformação para auxiliar  
na transformação do próximo. 

Entretanto, para essa realização é 
fundamental que a 

autotransformação esteja bem 
aclarada no propósito do Espírito em 

sua reencarnação. 
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Para alcançar essa autotransformação e 
não ser apenas de uma superficial 
reforma íntima é interessante que 

agregue o conhecimento do significado da 
reencarnação de todos os que estão hoje 
passando por essa experiência na Terra, 

ou seja, o propósito existencial dos lideres 
espíritas. 

A AUTOTRANSFORMAÇÃO MORAL 

Presenter
Presentation Notes
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Qual é o propósito existencial dos líderes 
espíritas, de estar onde estão, ocupando 

cargos e encargos temporariamente?  

É o propósito de, sendo capazes de realizar a 
autotransformação por meio das práticas das 

virtudes, auxiliar quem está na equipe de 
trabalho a praticá-las também. 
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A ÁRVORE DA 
CONCÓRDIA 
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Estudemos, pelas orientações da 
mentora espiritual Francisca Faveroni, a 

elevada valorização das opiniões 
distintas, dos pensamentos diferentes, 
para o desenvolvimento da capacidade 

de complementaridade.  
Francisca Faveroni. 

(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 02 de 
dezembro de 2013 pelo médium Afro Stefanini II) 
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É muito frágil a árvore que, tendo raízes e 
troncos fortes, ainda assim, tivesse apenas um 
galho que desse frutos esparsos ou mirrados 
por conta da sua fragilidade. O que fariam os 

outros galhos se somente um deles oferecesse 
o fruto? Apesar dos esforços, uma árvore 

necessita levar toda seiva e toda a força para 
todos os galhos. 
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Uma equipe feita por almas dedicadas ao bem é 
semelhante a esta árvore. Todos se enraízam na terra da 

fé ardente e do trabalho comprometido com Jesus, 
fortalecem-se tal qual troncos inabaláveis ante as 

tempestades que as adversidades do caminho trazem, 
mas a hora de enfrutecer é de cada alma como de cada 

galho. Neste momento, o galho pode se relacionar 
apenas consigo mesmo, seguir um ângulo diferente dos 

outros galhos, porém, todos eles, num conjunto, 
formam a copa amorosa da árvore da equipe do amor. 
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Esta equipe do amor é feita através da somatória dos 
vários ângulos que os vários galhos se direcionam ao 

céu. Perguntamos: cada galho se direciona para a 
mesma posição ao céu? Não! Justamente assim se fazem 

as divergências de opiniões que podem ser 
aparentemente nocivas àquele coração que ainda não 

aprendera lidar com as diversidades, mas é 
imensamente benévola para aqueles que compreendem 

que as visões distintas formam, exatamente, os 
direcionamentos da grande copa que protege o todo. 
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Tenhamos então a convicção de que o amor ao 
trabalho que sustenta qualquer iniciativa elevada 
prioriza e valoriza as opiniões distintas, não lança 
nenhum anátema contra as ideias alheias, não faz 

colocações, nem jocosas ou danosas, quanto às 
pessoas que pensam diferente. Não lança discursos 
vagos, indiretos e nem tão pouco constrói opiniões 

induzidas em ouvidos complacentes. 

A ÁRVORE DA CONCÓRDIA 
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É muito importante que o respeito e a atenção, 
fortalecidas no sentimento da  caridade que, antes 
de tudo, respeita o livre-arbítrio, colaborem com 

a  edificação do trabalho de uma entidade espírita. É 
bem verdade que algumas  opiniões parecem ser 

estruturadas por espinhos que tem a estranha  forma 
de ferir, invisivelmente, mas a rosa sabe conviver 

muito bem  com os espinhos e não se sente ferida. 
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A questão é verificarmos a extensão e o 
direcionamento. A extensão são os 

resultados para onde o trabalho está 
alcançando os corações e o 

direcionamento  é para que caminho tudo 
está sendo levado. 
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Quando aprendemos  a ouvir o outro, 
entendendo-o nas suas divergências e 
diferenças, podemos, então, assimilar 

com mais humildade a extensão das suas 
ideias e o direcionamento de suas 

opiniões. 
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Antes de falar, em sua sabedoria sublime, Jesus 
ouvia muitas queixas, muitas expressões  da 

banalidade comum e muitas colocações indevidas, 
mas o Mestre,  antes de tudo, desdobrava-se para 

observar a extensão daquelas palavras e o 
direcionamento delas para encontrar o que de fato 

aquela alma  pedia e suplicava do seu coração 
sublime. 
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Quando alguém se direciona a nós e faz abordagens 
que se caracterizam, muitas vezes, como verdadeiras 
críticas, distorções ou despautérios da ideia, há que 
se, compadecidamente, ouvir, porque por trás das 

cortinas das palavras existe a realidade dos 
sentimentos, e cada um pede à sua maneira, muitas 
vezes, sem saber como se expressar. Assim sendo, 

Jesus disse: “Aqueles que tem  ouvido de ouvir, 
ouça”, e sempre o amor ouviu os corações. 
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AS SEMELHANÇAS 
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Na jornada terrestre vivemos em grupos 
de interesses nas diversas atividades 

espíritas, convidados ao labor do bem, 
compreendendo que existem 

semelhanças e sintonias maiores ou 
menores entre nós. Analisemos essa 
questão para ampliarmos as nossas 

habilidades de convivência espírita cristã.  
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Reflitamos sobre as semelhanças e sintonias 
com o espírito de união e de compreensão de 
nossas diferenças, em orientações do bondoso 

Espírito Aristotelino Alves Praeiro, que foi 
presidente da Federação Espírita do Estado de 

Mato Grosso, em mensagem psicofônica 
recebida na reunião mediúnica da FEEMT,  em 

14 de Março de 2016, pelo médium Afro 
Stefanini II.   

AS SEMELHANÇAS E SINTONIAS 
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A bondade excelsa do Mestre soube nos 
reunir em corolário de luz para a redenção 

de nossos corações na tarefa do 
Espiritismo Cristão, que abre para a 

Humanidade o retorno da Sua mensagem 
pura e simples.  

O ESPÍRITO DE UNIÃO E DE COMPREENSÃO DE 
NOSSAS DIFERENÇAS 
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Em nossas atividades doutrinárias e administrativas 
do Movimento Espírita, nos dotamos de intenções 
para a colaboração do erguimento do Consolador 

prometido em cada atividade e, por isso mesmo, é 
justo reconhecer os nossos entusiasmos pessoais na 

tarefa. Entretanto, as forças que utilizarmos a 
benefício do ideal espírita sempre nos pedirá que 
priorizemos ao máximo o verdadeiro espírito de 
união e de compreensão de nossas diferenças. 

O ESPÍRITO DE UNIÃO E DE COMPREENSÃO DE 
NOSSAS DIFERENÇAS 
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Na estrutura atual, em que o trabalho do movimento 
espírita cresce a passos largos diante da necessidade 
humana de paz, será inevitável que nos foquemos na 
integração de nossas intenções, para que possamos, 
humildemente, realizar a vontade do Cristo e evitar 
as dissensões e os dislates que as ideias pessoais, 

muitas vezes, realizam, mesmo vinculadas ao 
conhecimento clarificador que o Espiritismo nos 

proporciona. 

O ESPÍRITO DE UNIÃO E DE COMPREENSÃO DE 
NOSSAS DIFERENÇAS 
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Foi com espírito de compreensão sobre a 
tarefa que lhe foi confiada, que Pedro, o 

Apóstolo dirigente do Cristianismo nascente, 
sabendo verificar suas próprias fragilidades e a 

gravidade do que lhe era confiada no ato de 
dirigir o grupo dos disseminadores da luz 
imperecível na Terra, examinou-se com 

sinceridade e compreendeu em que situações 
lhe cabia concordar e em quais dizer não. 

O ESPÍRITO DE UNIÃO E DE COMPREENSÃO DE 
NOSSAS DIFERENÇAS 
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Nós também trazemos em nós a grave 
responsabilidade de conduzir a proposta do 

Senhor da Vida para a Humanidade sofredora. É 
valioso verificarmos em nossa consciência o 

quanto temos conseguido nos responsabilizar 
por nós mesmos, pacificando-nos na condição 

de mordomos fiéis dos cargos que ocupamos na 
liderança das entidades espíritas de Mato 

Grosso. 

O ESPÍRITO DE UNIÃO E DE COMPREENSÃO DE 
NOSSAS DIFERENÇAS 
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O trabalho espiritual deve ser sempre 
priorizado, muito além das discrepâncias 

e divergências de ordem temporária e 
substituível. O tempo que temos na Terra 

somente pode ser bem aproveitado se 
lograrmos conquistá-lo a benefício de 

todos. 

O ESPÍRITO DE UNIÃO E DE COMPREENSÃO DE 
NOSSAS DIFERENÇAS 
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Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Tomar a palavra sem o concurso da caridade 
no coração e expressarmos opiniões sem a 

docilidade e a sabedoria em relação às 
consequências que isso pode advir é nos 

ocuparmos gravemente da tribuna espírita 
para atrasarmos a proposta dos planos 

superiores no desiderato da unificação de 
nossos corações. 

O ESPÍRITO DE UNIÃO E DE COMPREENSÃO DE 
NOSSAS DIFERENÇAS 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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São 60 anos na Terra de trabalho em nome desta 
unificação, em nosso querido Estado. Passando por 

nossas mãos imperfeitas, o Cristo soube utilizar 
daquilo que conseguimos produzir. Trazemos a 

certeza de que, em muitas vezes, nós fomos 
perdoados pelas nossas atitudes indébitas ou 

infantis nas decisões de tão elevado encargo que é 
o de conduzir o Espiritismo de maneira fiel e 

sensata. 

O ESPÍRITO DE UNIÃO E DE COMPREENSÃO DE 
NOSSAS DIFERENÇAS 

Presenter
Presentation Notes
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Sendo assim, nos ocupemos em também 
espelharmo-nos em Jesus e utilizarmo-nos 

do bom potencial que cada um já 
conquistou para avançarmos muitas 

décadas à frente na construção íntegra e 
intimorata do amor em nosso Movimento 

Espírita. 

O ESPÍRITO DE UNIÃO E DE COMPREENSÃO DE 
NOSSAS DIFERENÇAS 

Presenter
Presentation Notes
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Perseverai-vos. Trabalhai-vos. Uni-vos. Amai-vos! 
São convites que vêm do Coração Celeste de Jesus 

em forma de apelos dos Espíritos superiores e, 
assim, concitaremos a evolução do amor em cada 

expressão de trabalho prático na seara espírita.  
Que Jesus nos fortaleça a fim de que trabalhemos 

com a esperança e nos relacionemos com 
irmandade, pois dias ainda muito melhores se abrem 

para nós. 
Praeiro 

O ESPÍRITO DE UNIÃO E DE COMPREENSÃO DE 
NOSSAS DIFERENÇAS 
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Presentation Notes
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PONDERAÇÃO E 
ATITUDE 

Presenter
Presentation Notes
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Aprendamos a agir com 
ponderação antes de tomar 

qualquer atitude. 

PONDERAÇÃO E ATITUDE 

Presenter
Presentation Notes
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Ao examinarmos o perfil psicológico sublime 
de Jesus, sempre encontraremos recursos 

valiosos para o aprendizado e aplicação dos 
Seus ensinos em nossa vida prática. Com Sua 
mansuetude celeste, Sua sabedoria superior, 
sempre agiu com ponderação antes de tomar 

qualquer atitude. 

PONDERAÇÃO E ATITUDE 
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Perguntava muitas vezes: Por que me procuras?  
A Judas questiona: Amigo a que vens?  

A Pedro pergunta: Tu me amas?  
E assim, sempre colocando primeiro a 

oportunidade de que o outro se expressasse, Ele 
conduz na Sua sabedoria inefável, as lições de 

que era portador na Sua intimidade.  

PONDERAÇÃO E ATITUDE 

Presenter
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A ponderação é a capacidade emocional de 
considerar os valores, as conquistas e as 
dificuldades que possuímos em nós e no 

próximo. Possui uma habilidade especial todo 
aquele que pondera. Primeiro porque não se 
considera infalível, sabe que somente o Pai 

possui o poder e a perfeição absoluta e analisa 
todas as possibilidades antes de agir 

impetuosamente.  

PONDERAÇÃO E ATITUDE 
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A alma ponderada sabe ver os recursos de que 
o interlocutor é portador. Verifica nele um 

irmão que possui necessidades e 
questionamentos e por isso ao falar-lhe, fá-lo 

primeiro ao coração. Solicita considerações 
sem impor ideias, para não ferir a 

suscetibilidade de ninguém, agindo sempre 
com suavidade e afabilidade. 
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Eis porque Jesus toca a alma de tantos quanto lhe 
compartilharam a presença. Ele olhava a 

individualidade, o Espírito profundo, ponderava as 
causas de tamanhas aflições e nela mergulhava com sua 

compaixão incansável. Daí emergia nele próprio uma 
atitude superior de Mestre. Todos nós possuímos 

necessidade de amor e de felicidade e quando falamos 
com alguém na tônica do amor crístico, atendemos 

justamente a nossa necessidade de amar e a 
necessidade muitas vezes que o outro se apresenta, de 

ser amado.  
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Consideremos então que a ponderação 
sempre será recurso para todos nós que 
estamos no trabalho de esclarecimento 

espiritual. Falar, pensar, sentir e agir com 
ponderação para que o Espírito profundo 
do Cristo nos ajude nas atitudes de todos 

os dias. 
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TODA A IMPORTÂNCIA 
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Reflitamos sobre o convite do mentor 
espiritual Honório, de ofertar a devida 

importância àqueles que caminham lado a 
lado conosco, na vida de relação.  

(Espírito Honório - Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da 
FEEMT,  em 07 de Setembro de 2015, pelo médium Afro Stefanini II)  
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A vida em sociedade, as relações familiares, o convívio 
no Movimento Espírita, são instrumentos do nosso 

programa existencial que nos proporcionam a 
oportunidade de compartilhar nossas experiências com 
o próximo, aprender com ele e com toda a riqueza que a 

convivência nos traz. Somos convidados a ofertar a 
devida importância àqueles que caminham lado a lado 
conosco, na vida de relação.  Dar importância ao outro 
pode parecer uma tarefa simplória, mas com um olhar 
mais atento perceberemos que se trata de meticulosa 

tarefa do sentimento. 

TODA A IMPORTÂNCIA 
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Espíritos em evolução que somos, vivendo em um 
mundo de provas e expiações, é recorrente termos as 

nossas relações, ainda embotadas pelas distorções que 
empregamos aos sentimentos, práticas que vitalizamos 

por longo período. Quando, por exemplo, somos 
procurados por determinado companheiro para uma 

conversa, se não estamos vigilantes, temos a tendência 
de evitar nos envolver emocionalmente com aquele 
assunto, ou o outro extremo, nos envolver de forma 

exagerada.  

TODA A IMPORTÂNCIA 
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Importar-se, em sua essência, é ir ao âmago do ser e ver o 
quanto ele é importante diante do Universo, enquanto criação 

para esse Universo. É constatar que ele não é adversário da 
vida e nem de Deus, apesar de muitos acreditarem ser. Este 

exercício promove no ser uma sensibilidade concreta e 
desenvolvível, que lhe proporciona começar a olhar o outro 

além das aparências e dos próprios gostos pessoais, os quais, 
pouco a pouco, devem dar lugar à compaixão incondicional, 

porém com consciência dessa realização. Porque a compaixão 
incondicional, sensibiliza imensamente o ser diante de outro 

ser. 

TODA A IMPORTÂNCIA 
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     Quando Jesus conversa com o centurião lúcido 
(Lucas 7:1-10), observamos que ele se importava 

tanto com o seu comandado que, naquele diálogo 
luminescente, disse ao Senhor que não precisava da 
presença dEle, mas, guardava a certeza de que o seu 
servo estaria curado se Ele enviasse qualquer um em 

Seu nome.  
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     Qual o nível de importância este centurião deposita 
em Jesus? Qual o nível de importância o centurião 
deposita no servo? Qual o nível de importância o 

centurião deposita ao discípulo de Jesus que fosse 
enviado? 

O centurião depositou toda importância e confiança 
tanto em Jesus, como em seu servo, bem como nos 

discípulos que foram até o servo, a ponto de Jesus dizer: 
"Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé". 

Lucas 7:9 

TODA A IMPORTÂNCIA 
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Aquele que se importa realmente com Jesus e em 
Jesus deposita importância profunda, também a 

deposita em todos à sua volta, nos dois planos da 
vida, mesmo que pensem e ajam diferente de nós.   
Quando na relação com o próximo, devemos nos 

importar profundamente com ele, sem o objetivo de 
que aceite ou não a nossa ideia, mas com o 

propósito de estar em vibração junto dele, buscando 
compreender e acolher sua manifestação.  
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A VIVÊNCIA 
ESPÍRITA-CRISTÃ 

Presenter
Presentation Notes
A Vivência CristãQual é o laço que une os corações e jamais se dissolve no tempo da convivência, senão o laço indestrutível do amor. A verdadeira caravana da fraternidade que estende por todos os cantos, o elo da simpatia e da empatia é feita no dia a dia nos mínimos episódios de aceitação e compreensão mútua entre os irmãos espiritas.Nenhuma tempestade, por mais turbulenta seja, consegue derrubar as estruturas de uma casa edificada na rocha, disse Jesus. Temos para conosco que esta rocha firme da convicção e da certeza da vitória do amor é a rocha do trabalho do bem, que une, que integra, que constrói, as edificações mais díspares umas das outras, entretanto, oferecendo ambiência para que das diferenças surja a complementaridade e não as divergências.A nossa nova e promissora atividade no Movimento Espírita chamada a era da vivencia cristã não é uma perspectiva temporária, transitória. É uma proposta de mudança real, interior, coadunada com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convidou a refletir sobre os que muitos se amam sendo considerados discípulos dele.Hoje, o crescimento organizacional de nossa Federação e do Movimento Espírita em sistemas de intercâmbio muito mais rápido oferece a verdadeira institucionalização fraterna do espiritismo em todas as regiões.Já não mais apenas uma região para florir e frutescer as concentrações do estudo ou mesmo das decisões unilaterais. O compartilhamento da liderança do nosso Movimento Espírita é um passo corajoso, maduro e contributivo para a autonomia de todo o nosso Mato Grosso Espirita. Mas se as decisões hoje podem ser compartilhadas em regime de confiança e aprofundadas, cada vez mais em regime de mutua responsabilidade, é porque somos os convocados a colocar entre nós nas relações o combustível verdadeiro da caridade moral, do amor-apoio, da fraternidade-consolação e da luz-esclarecimento.Como uma grande família, que com o tempo amadurecida ante às experiências das intempéries, tendo os seus membros agora mais experientes no labor dos desafios e unidos nas intenções reais de crescimento, nosso Movimento Espirita se intensifica para que haja em todos os polos a extra-ação da responsabilidade pessoal. Dizemos extra-ação, porque não é apenas a ação dentro dos paradigmas dos Centros Espiritas ou das paredes dos hábitos doutrinários conhecidos, mas é a ação de todos os dias, de todas as horas, pedindo que estejamos sempre revelando a fé espírita e imortal nos relacionamentos da sociedade na família, no trabalho e no Movimento Espirita.A era da vivencia cristã é a era permanente que não chega para ir embora, mas que nasce dentro do coração como um verdadeiro astro que veio para renovar tudo dentro de nós: o solar astro amor!     Que Jesus nos fortaleça para o trabalho na caridade nos auxilie, irmãos encarnados e desencarnados, a cumprirmos com os compromissos assumidos perante a própria consciência, e num elo de solidariedade fortalecida pelas atividades nobres e pela mudança de postura para melhor possamos ampliar e intensificar esta ponte do mundo espiritual ao mundo dos homens no corpo, e os homens no corpo seguindo os ideais da imortalidade.     Muita paz meus filhos, Vosso Praeiro.(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 25 de fevereiro de 2013 pelo médium Afro Stefanini II) Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Reflitamos sobre o convite do bondoso 
Praeiro de na chamada  era da vivência cristã, 

viver a proposta de mudança real, interior, 
coadunada com o Evangelho de nosso Senhor 
Jesus Cristo, que nos convidou a refletir sobre 
os que muitos se amam sendo considerados 

Seus discípulos. 
(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 25 de 

fevereiro de 2013 pelo médium Afro Stefanini II). 

A VIVÊNCIA ESPÍRITA-CRISTÃ 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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O laço indestrutível do amor une os corações 
e jamais se dissolve no tempo da convivência.  

A verdadeira caravana da fraternidade que 
estende por todos os cantos o elo da simpatia 
e da empatia é feita no dia a dia nos mínimos 
episódios de aceitação e compreensão mútua 

entre os irmãos espíritas. 

A VIVÊNCIA ESPÍRITA-CRISTÃ 

Presenter
Presentation Notes
A Vivência CristãQual é o laço que une os corações e jamais se dissolve no tempo da convivência, senão o laço indestrutível do amor. A verdadeira caravana da fraternidade que estende por todos os cantos, o elo da simpatia e da empatia é feita no dia a dia nos mínimos episódios de aceitação e compreensão mútua entre os irmãos espiritas.Nenhuma tempestade, por mais turbulenta seja, consegue derrubar as estruturas de uma casa edificada na rocha, disse Jesus. Temos para conosco que esta rocha firme da convicção e da certeza da vitória do amor é a rocha do trabalho do bem, que une, que integra, que constrói, as edificações mais díspares umas das outras, entretanto, oferecendo ambiência para que das diferenças surja a complementaridade e não as divergências.A nossa nova e promissora atividade no Movimento Espírita chamada a era da vivencia cristã não é uma perspectiva temporária, transitória. É uma proposta de mudança real, interior, coadunada com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convidou a refletir sobre os que muitos se amam sendo considerados discípulos dele.Hoje, o crescimento organizacional de nossa Federação e do Movimento Espírita em sistemas de intercâmbio muito mais rápido oferece a verdadeira institucionalização fraterna do espiritismo em todas as regiões.Já não mais apenas uma região para florir e frutescer as concentrações do estudo ou mesmo das decisões unilaterais. O compartilhamento da liderança do nosso Movimento Espírita é um passo corajoso, maduro e contributivo para a autonomia de todo o nosso Mato Grosso Espirita. Mas se as decisões hoje podem ser compartilhadas em regime de confiança e aprofundadas, cada vez mais em regime de mutua responsabilidade, é porque somos os convocados a colocar entre nós nas relações o combustível verdadeiro da caridade moral, do amor-apoio, da fraternidade-consolação e da luz-esclarecimento.Como uma grande família, que com o tempo amadurecida ante às experiências das intempéries, tendo os seus membros agora mais experientes no labor dos desafios e unidos nas intenções reais de crescimento, nosso Movimento Espirita se intensifica para que haja em todos os polos a extra-ação da responsabilidade pessoal. Dizemos extra-ação, porque não é apenas a ação dentro dos paradigmas dos Centros Espiritas ou das paredes dos hábitos doutrinários conhecidos, mas é a ação de todos os dias, de todas as horas, pedindo que estejamos sempre revelando a fé espírita e imortal nos relacionamentos da sociedade na família, no trabalho e no Movimento Espirita.A era da vivencia cristã é a era permanente que não chega para ir embora, mas que nasce dentro do coração como um verdadeiro astro que veio para renovar tudo dentro de nós: o solar astro amor!     Que Jesus nos fortaleça para o trabalho na caridade nos auxilie, irmãos encarnados e desencarnados, a cumprirmos com os compromissos assumidos perante a própria consciência, e num elo de solidariedade fortalecida pelas atividades nobres e pela mudança de postura para melhor possamos ampliar e intensificar esta ponte do mundo espiritual ao mundo dos homens no corpo, e os homens no corpo seguindo os ideais da imortalidade.     Muita paz meus filhos, Vosso Praeiro.(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 25 de fevereiro de 2013 pelo médium Afro Stefanini II) Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Nenhuma tempestade, por mais turbulenta seja, 
consegue derrubar as estruturas de uma casa 

edificada na rocha, disse Jesus. Temos para 
conosco que esta rocha firme da convicção e da 

certeza da vitória do amor é a rocha do trabalho do 
bem, que une, que integra, que constrói, as 
edificações mais díspares umas das outras, 
entretanto, oferecendo ambiência para que 

das diferenças surjam a complementaridade e não 
as divergências. 

A VIVÊNCIA ESPÍRITA-CRISTÃ 

Presenter
Presentation Notes
A Vivência CristãQual é o laço que une os corações e jamais se dissolve no tempo da convivência, senão o laço indestrutível do amor. A verdadeira caravana da fraternidade que estende por todos os cantos, o elo da simpatia e da empatia é feita no dia a dia nos mínimos episódios de aceitação e compreensão mútua entre os irmãos espiritas.Nenhuma tempestade, por mais turbulenta seja, consegue derrubar as estruturas de uma casa edificada na rocha, disse Jesus. Temos para conosco que esta rocha firme da convicção e da certeza da vitória do amor é a rocha do trabalho do bem, que une, que integra, que constrói, as edificações mais díspares umas das outras, entretanto, oferecendo ambiência para que das diferenças surja a complementaridade e não as divergências.A nossa nova e promissora atividade no Movimento Espírita chamada a era da vivencia cristã não é uma perspectiva temporária, transitória. É uma proposta de mudança real, interior, coadunada com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convidou a refletir sobre os que muitos se amam sendo considerados discípulos dele.Hoje, o crescimento organizacional de nossa Federação e do Movimento Espírita em sistemas de intercâmbio muito mais rápido oferece a verdadeira institucionalização fraterna do espiritismo em todas as regiões.Já não mais apenas uma região para florir e frutescer as concentrações do estudo ou mesmo das decisões unilaterais. O compartilhamento da liderança do nosso Movimento Espírita é um passo corajoso, maduro e contributivo para a autonomia de todo o nosso Mato Grosso Espirita. Mas se as decisões hoje podem ser compartilhadas em regime de confiança e aprofundadas, cada vez mais em regime de mutua responsabilidade, é porque somos os convocados a colocar entre nós nas relações o combustível verdadeiro da caridade moral, do amor-apoio, da fraternidade-consolação e da luz-esclarecimento.Como uma grande família, que com o tempo amadurecida ante às experiências das intempéries, tendo os seus membros agora mais experientes no labor dos desafios e unidos nas intenções reais de crescimento, nosso Movimento Espirita se intensifica para que haja em todos os polos a extra-ação da responsabilidade pessoal. Dizemos extra-ação, porque não é apenas a ação dentro dos paradigmas dos Centros Espiritas ou das paredes dos hábitos doutrinários conhecidos, mas é a ação de todos os dias, de todas as horas, pedindo que estejamos sempre revelando a fé espírita e imortal nos relacionamentos da sociedade na família, no trabalho e no Movimento Espirita.A era da vivencia cristã é a era permanente que não chega para ir embora, mas que nasce dentro do coração como um verdadeiro astro que veio para renovar tudo dentro de nós: o solar astro amor!     Que Jesus nos fortaleça para o trabalho na caridade nos auxilie, irmãos encarnados e desencarnados, a cumprirmos com os compromissos assumidos perante a própria consciência, e num elo de solidariedade fortalecida pelas atividades nobres e pela mudança de postura para melhor possamos ampliar e intensificar esta ponte do mundo espiritual ao mundo dos homens no corpo, e os homens no corpo seguindo os ideais da imortalidade.     Muita paz meus filhos, Vosso Praeiro.(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 25 de fevereiro de 2013 pelo médium Afro Stefanini II) Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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A nossa nova e promissora atividade no 
Movimento Espírita chamada era da vivência 

cristã não é uma perspectiva temporária, 
transitória.  

É uma proposta de mudança real, interior, 
coadunada com o Evangelho de nosso Senhor 

Jesus Cristo, que nos convidou a refletir sobre os 
que muitos se amam sendo considerados Seus 

discípulos. 

A VIVÊNCIA ESPÍRITA-CRISTÃ 

Presenter
Presentation Notes
A Vivência CristãQual é o laço que une os corações e jamais se dissolve no tempo da convivência, senão o laço indestrutível do amor. A verdadeira caravana da fraternidade que estende por todos os cantos, o elo da simpatia e da empatia é feita no dia a dia nos mínimos episódios de aceitação e compreensão mútua entre os irmãos espiritas.Nenhuma tempestade, por mais turbulenta seja, consegue derrubar as estruturas de uma casa edificada na rocha, disse Jesus. Temos para conosco que esta rocha firme da convicção e da certeza da vitória do amor é a rocha do trabalho do bem, que une, que integra, que constrói, as edificações mais díspares umas das outras, entretanto, oferecendo ambiência para que das diferenças surja a complementaridade e não as divergências.A nossa nova e promissora atividade no Movimento Espírita chamada a era da vivencia cristã não é uma perspectiva temporária, transitória. É uma proposta de mudança real, interior, coadunada com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convidou a refletir sobre os que muitos se amam sendo considerados discípulos dele.Hoje, o crescimento organizacional de nossa Federação e do Movimento Espírita em sistemas de intercâmbio muito mais rápido oferece a verdadeira institucionalização fraterna do espiritismo em todas as regiões.Já não mais apenas uma região para florir e frutescer as concentrações do estudo ou mesmo das decisões unilaterais. O compartilhamento da liderança do nosso Movimento Espírita é um passo corajoso, maduro e contributivo para a autonomia de todo o nosso Mato Grosso Espirita. Mas se as decisões hoje podem ser compartilhadas em regime de confiança e aprofundadas, cada vez mais em regime de mutua responsabilidade, é porque somos os convocados a colocar entre nós nas relações o combustível verdadeiro da caridade moral, do amor-apoio, da fraternidade-consolação e da luz-esclarecimento.Como uma grande família, que com o tempo amadurecida ante às experiências das intempéries, tendo os seus membros agora mais experientes no labor dos desafios e unidos nas intenções reais de crescimento, nosso Movimento Espirita se intensifica para que haja em todos os polos a extra-ação da responsabilidade pessoal. Dizemos extra-ação, porque não é apenas a ação dentro dos paradigmas dos Centros Espiritas ou das paredes dos hábitos doutrinários conhecidos, mas é a ação de todos os dias, de todas as horas, pedindo que estejamos sempre revelando a fé espírita e imortal nos relacionamentos da sociedade na família, no trabalho e no Movimento Espirita.A era da vivencia cristã é a era permanente que não chega para ir embora, mas que nasce dentro do coração como um verdadeiro astro que veio para renovar tudo dentro de nós: o solar astro amor!     Que Jesus nos fortaleça para o trabalho na caridade nos auxilie, irmãos encarnados e desencarnados, a cumprirmos com os compromissos assumidos perante a própria consciência, e num elo de solidariedade fortalecida pelas atividades nobres e pela mudança de postura para melhor possamos ampliar e intensificar esta ponte do mundo espiritual ao mundo dos homens no corpo, e os homens no corpo seguindo os ideais da imortalidade.     Muita paz meus filhos, Vosso Praeiro.(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 25 de fevereiro de 2013 pelo médium Afro Stefanini II) Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Hoje, o crescimento organizacional de 
nossa Federação e do Movimento Espírita 
em sistemas de intercâmbio muito mais 

rápido oferece a verdadeira 
institucionalização fraterna do Espiritismo 

em todas as regiões. 

A VIVÊNCIA ESPÍRITA-CRISTÃ 

Presenter
Presentation Notes
A Vivência CristãQual é o laço que une os corações e jamais se dissolve no tempo da convivência, senão o laço indestrutível do amor. A verdadeira caravana da fraternidade que estende por todos os cantos, o elo da simpatia e da empatia é feita no dia a dia nos mínimos episódios de aceitação e compreensão mútua entre os irmãos espiritas.Nenhuma tempestade, por mais turbulenta seja, consegue derrubar as estruturas de uma casa edificada na rocha, disse Jesus. Temos para conosco que esta rocha firme da convicção e da certeza da vitória do amor é a rocha do trabalho do bem, que une, que integra, que constrói, as edificações mais díspares umas das outras, entretanto, oferecendo ambiência para que das diferenças surja a complementaridade e não as divergências.A nossa nova e promissora atividade no Movimento Espírita chamada a era da vivencia cristã não é uma perspectiva temporária, transitória. É uma proposta de mudança real, interior, coadunada com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convidou a refletir sobre os que muitos se amam sendo considerados discípulos dele.Hoje, o crescimento organizacional de nossa Federação e do Movimento Espírita em sistemas de intercâmbio muito mais rápido oferece a verdadeira institucionalização fraterna do espiritismo em todas as regiões.Já não mais apenas uma região para florir e frutescer as concentrações do estudo ou mesmo das decisões unilaterais. O compartilhamento da liderança do nosso Movimento Espírita é um passo corajoso, maduro e contributivo para a autonomia de todo o nosso Mato Grosso Espirita. Mas se as decisões hoje podem ser compartilhadas em regime de confiança e aprofundadas, cada vez mais em regime de mutua responsabilidade, é porque somos os convocados a colocar entre nós nas relações o combustível verdadeiro da caridade moral, do amor-apoio, da fraternidade-consolação e da luz-esclarecimento.Como uma grande família, que com o tempo amadurecida ante às experiências das intempéries, tendo os seus membros agora mais experientes no labor dos desafios e unidos nas intenções reais de crescimento, nosso Movimento Espirita se intensifica para que haja em todos os polos a extra-ação da responsabilidade pessoal. Dizemos extra-ação, porque não é apenas a ação dentro dos paradigmas dos Centros Espiritas ou das paredes dos hábitos doutrinários conhecidos, mas é a ação de todos os dias, de todas as horas, pedindo que estejamos sempre revelando a fé espírita e imortal nos relacionamentos da sociedade na família, no trabalho e no Movimento Espirita.A era da vivencia cristã é a era permanente que não chega para ir embora, mas que nasce dentro do coração como um verdadeiro astro que veio para renovar tudo dentro de nós: o solar astro amor!     Que Jesus nos fortaleça para o trabalho na caridade nos auxilie, irmãos encarnados e desencarnados, a cumprirmos com os compromissos assumidos perante a própria consciência, e num elo de solidariedade fortalecida pelas atividades nobres e pela mudança de postura para melhor possamos ampliar e intensificar esta ponte do mundo espiritual ao mundo dos homens no corpo, e os homens no corpo seguindo os ideais da imortalidade.     Muita paz meus filhos, Vosso Praeiro.(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 25 de fevereiro de 2013 pelo médium Afro Stefanini II) Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Já não mais apenas uma região para florir e 
frutescer as concentrações do estudo ou 

mesmo das decisões unilaterais.  
O compartilhamento da liderança do nosso 
Movimento Espírita é um passo corajoso, 

maduro e contributivo para a autonomia de 
todo o nosso Mato Grosso Espírita.  

A VIVÊNCIA ESPÍRITA-CRISTÃ 

Presenter
Presentation Notes
A Vivência CristãQual é o laço que une os corações e jamais se dissolve no tempo da convivência, senão o laço indestrutível do amor. A verdadeira caravana da fraternidade que estende por todos os cantos, o elo da simpatia e da empatia é feita no dia a dia nos mínimos episódios de aceitação e compreensão mútua entre os irmãos espiritas.Nenhuma tempestade, por mais turbulenta seja, consegue derrubar as estruturas de uma casa edificada na rocha, disse Jesus. Temos para conosco que esta rocha firme da convicção e da certeza da vitória do amor é a rocha do trabalho do bem, que une, que integra, que constrói, as edificações mais díspares umas das outras, entretanto, oferecendo ambiência para que das diferenças surja a complementaridade e não as divergências.A nossa nova e promissora atividade no Movimento Espírita chamada a era da vivencia cristã não é uma perspectiva temporária, transitória. É uma proposta de mudança real, interior, coadunada com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convidou a refletir sobre os que muitos se amam sendo considerados discípulos dele.Hoje, o crescimento organizacional de nossa Federação e do Movimento Espírita em sistemas de intercâmbio muito mais rápido oferece a verdadeira institucionalização fraterna do espiritismo em todas as regiões.Já não mais apenas uma região para florir e frutescer as concentrações do estudo ou mesmo das decisões unilaterais. O compartilhamento da liderança do nosso Movimento Espírita é um passo corajoso, maduro e contributivo para a autonomia de todo o nosso Mato Grosso Espirita. Mas se as decisões hoje podem ser compartilhadas em regime de confiança e aprofundadas, cada vez mais em regime de mutua responsabilidade, é porque somos os convocados a colocar entre nós nas relações o combustível verdadeiro da caridade moral, do amor-apoio, da fraternidade-consolação e da luz-esclarecimento.Como uma grande família, que com o tempo amadurecida ante às experiências das intempéries, tendo os seus membros agora mais experientes no labor dos desafios e unidos nas intenções reais de crescimento, nosso Movimento Espirita se intensifica para que haja em todos os polos a extra-ação da responsabilidade pessoal. Dizemos extra-ação, porque não é apenas a ação dentro dos paradigmas dos Centros Espiritas ou das paredes dos hábitos doutrinários conhecidos, mas é a ação de todos os dias, de todas as horas, pedindo que estejamos sempre revelando a fé espírita e imortal nos relacionamentos da sociedade na família, no trabalho e no Movimento Espirita.A era da vivencia cristã é a era permanente que não chega para ir embora, mas que nasce dentro do coração como um verdadeiro astro que veio para renovar tudo dentro de nós: o solar astro amor!     Que Jesus nos fortaleça para o trabalho na caridade nos auxilie, irmãos encarnados e desencarnados, a cumprirmos com os compromissos assumidos perante a própria consciência, e num elo de solidariedade fortalecida pelas atividades nobres e pela mudança de postura para melhor possamos ampliar e intensificar esta ponte do mundo espiritual ao mundo dos homens no corpo, e os homens no corpo seguindo os ideais da imortalidade.     Muita paz meus filhos, Vosso Praeiro.(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 25 de fevereiro de 2013 pelo médium Afro Stefanini II) Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Mas se, hoje, as decisões  podem ser 
compartilhadas em regime de confiança e 

aprofundadas, cada vez mais em regime de 
mútua responsabilidade, é porque somos 

os convocados a colocar entre nós nas relações 
o combustível verdadeiro da caridade moral, 
do amor-apoio, da fraternidade-consolação e 

da luz-esclarecimento. 

A VIVÊNCIA ESPÍRITA-CRISTÃ 

Presenter
Presentation Notes
A Vivência CristãQual é o laço que une os corações e jamais se dissolve no tempo da convivência, senão o laço indestrutível do amor. A verdadeira caravana da fraternidade que estende por todos os cantos, o elo da simpatia e da empatia é feita no dia a dia nos mínimos episódios de aceitação e compreensão mútua entre os irmãos espiritas.Nenhuma tempestade, por mais turbulenta seja, consegue derrubar as estruturas de uma casa edificada na rocha, disse Jesus. Temos para conosco que esta rocha firme da convicção e da certeza da vitória do amor é a rocha do trabalho do bem, que une, que integra, que constrói, as edificações mais díspares umas das outras, entretanto, oferecendo ambiência para que das diferenças surja a complementaridade e não as divergências.A nossa nova e promissora atividade no Movimento Espírita chamada a era da vivencia cristã não é uma perspectiva temporária, transitória. É uma proposta de mudança real, interior, coadunada com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convidou a refletir sobre os que muitos se amam sendo considerados discípulos dele.Hoje, o crescimento organizacional de nossa Federação e do Movimento Espírita em sistemas de intercâmbio muito mais rápido oferece a verdadeira institucionalização fraterna do espiritismo em todas as regiões.Já não mais apenas uma região para florir e frutescer as concentrações do estudo ou mesmo das decisões unilaterais. O compartilhamento da liderança do nosso Movimento Espírita é um passo corajoso, maduro e contributivo para a autonomia de todo o nosso Mato Grosso Espirita. Mas se as decisões hoje podem ser compartilhadas em regime de confiança e aprofundadas, cada vez mais em regime de mutua responsabilidade, é porque somos os convocados a colocar entre nós nas relações o combustível verdadeiro da caridade moral, do amor-apoio, da fraternidade-consolação e da luz-esclarecimento.Como uma grande família, que com o tempo amadurecida ante às experiências das intempéries, tendo os seus membros agora mais experientes no labor dos desafios e unidos nas intenções reais de crescimento, nosso Movimento Espirita se intensifica para que haja em todos os polos a extra-ação da responsabilidade pessoal. Dizemos extra-ação, porque não é apenas a ação dentro dos paradigmas dos Centros Espiritas ou das paredes dos hábitos doutrinários conhecidos, mas é a ação de todos os dias, de todas as horas, pedindo que estejamos sempre revelando a fé espírita e imortal nos relacionamentos da sociedade na família, no trabalho e no Movimento Espirita.A era da vivencia cristã é a era permanente que não chega para ir embora, mas que nasce dentro do coração como um verdadeiro astro que veio para renovar tudo dentro de nós: o solar astro amor!     Que Jesus nos fortaleça para o trabalho na caridade nos auxilie, irmãos encarnados e desencarnados, a cumprirmos com os compromissos assumidos perante a própria consciência, e num elo de solidariedade fortalecida pelas atividades nobres e pela mudança de postura para melhor possamos ampliar e intensificar esta ponte do mundo espiritual ao mundo dos homens no corpo, e os homens no corpo seguindo os ideais da imortalidade.     Muita paz meus filhos, Vosso Praeiro.(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 25 de fevereiro de 2013 pelo médium Afro Stefanini II) Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Como uma grande família, que com o tempo 
amadure ante às experiências das intempéries, 
tendo os seus membros agora mais experiência  

no labor dos desafios e unidos nas intenções 
reais de crescimento, nosso Movimento 
Espírita se intensifica para que haja em 

todos os polos a extra-ação da 
responsabilidade pessoal. 

A VIVÊNCIA ESPÍRITA-CRISTÃ 

Presenter
Presentation Notes
A Vivência CristãQual é o laço que une os corações e jamais se dissolve no tempo da convivência, senão o laço indestrutível do amor. A verdadeira caravana da fraternidade que estende por todos os cantos, o elo da simpatia e da empatia é feita no dia a dia nos mínimos episódios de aceitação e compreensão mútua entre os irmãos espiritas.Nenhuma tempestade, por mais turbulenta seja, consegue derrubar as estruturas de uma casa edificada na rocha, disse Jesus. Temos para conosco que esta rocha firme da convicção e da certeza da vitória do amor é a rocha do trabalho do bem, que une, que integra, que constrói, as edificações mais díspares umas das outras, entretanto, oferecendo ambiência para que das diferenças surja a complementaridade e não as divergências.A nossa nova e promissora atividade no Movimento Espírita chamada a era da vivencia cristã não é uma perspectiva temporária, transitória. É uma proposta de mudança real, interior, coadunada com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convidou a refletir sobre os que muitos se amam sendo considerados discípulos dele.Hoje, o crescimento organizacional de nossa Federação e do Movimento Espírita em sistemas de intercâmbio muito mais rápido oferece a verdadeira institucionalização fraterna do espiritismo em todas as regiões.Já não mais apenas uma região para florir e frutescer as concentrações do estudo ou mesmo das decisões unilaterais. O compartilhamento da liderança do nosso Movimento Espírita é um passo corajoso, maduro e contributivo para a autonomia de todo o nosso Mato Grosso Espirita. Mas se as decisões hoje podem ser compartilhadas em regime de confiança e aprofundadas, cada vez mais em regime de mutua responsabilidade, é porque somos os convocados a colocar entre nós nas relações o combustível verdadeiro da caridade moral, do amor-apoio, da fraternidade-consolação e da luz-esclarecimento.Como uma grande família, que com o tempo amadurecida ante às experiências das intempéries, tendo os seus membros agora mais experientes no labor dos desafios e unidos nas intenções reais de crescimento, nosso Movimento Espirita se intensifica para que haja em todos os polos a extra-ação da responsabilidade pessoal. Dizemos extra-ação, porque não é apenas a ação dentro dos paradigmas dos Centros Espiritas ou das paredes dos hábitos doutrinários conhecidos, mas é a ação de todos os dias, de todas as horas, pedindo que estejamos sempre revelando a fé espírita e imortal nos relacionamentos da sociedade na família, no trabalho e no Movimento Espirita.A era da vivencia cristã é a era permanente que não chega para ir embora, mas que nasce dentro do coração como um verdadeiro astro que veio para renovar tudo dentro de nós: o solar astro amor!     Que Jesus nos fortaleça para o trabalho na caridade nos auxilie, irmãos encarnados e desencarnados, a cumprirmos com os compromissos assumidos perante a própria consciência, e num elo de solidariedade fortalecida pelas atividades nobres e pela mudança de postura para melhor possamos ampliar e intensificar esta ponte do mundo espiritual ao mundo dos homens no corpo, e os homens no corpo seguindo os ideais da imortalidade.     Muita paz meus filhos, Vosso Praeiro.(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 25 de fevereiro de 2013 pelo médium Afro Stefanini II) Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Dizemos extra-ação, porque não é apenas a 
ação dentro dos paradigmas dos Centros 

Espiritas ou das paredes dos hábitos 
doutrinários conhecidos, mas é a ação de 

todos os dias, de todas as horas, pedindo que 
estejamos sempre revelando a fé espírita e 

imortal nos relacionamentos da sociedade na 
família, no trabalho e no Movimento Espirita. 

A VIVÊNCIA ESPÍRITA-CRISTÃ 

Presenter
Presentation Notes
A Vivência CristãQual é o laço que une os corações e jamais se dissolve no tempo da convivência, senão o laço indestrutível do amor. A verdadeira caravana da fraternidade que estende por todos os cantos, o elo da simpatia e da empatia é feita no dia a dia nos mínimos episódios de aceitação e compreensão mútua entre os irmãos espiritas.Nenhuma tempestade, por mais turbulenta seja, consegue derrubar as estruturas de uma casa edificada na rocha, disse Jesus. Temos para conosco que esta rocha firme da convicção e da certeza da vitória do amor é a rocha do trabalho do bem, que une, que integra, que constrói, as edificações mais díspares umas das outras, entretanto, oferecendo ambiência para que das diferenças surja a complementaridade e não as divergências.A nossa nova e promissora atividade no Movimento Espírita chamada a era da vivencia cristã não é uma perspectiva temporária, transitória. É uma proposta de mudança real, interior, coadunada com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convidou a refletir sobre os que muitos se amam sendo considerados discípulos dele.Hoje, o crescimento organizacional de nossa Federação e do Movimento Espírita em sistemas de intercâmbio muito mais rápido oferece a verdadeira institucionalização fraterna do espiritismo em todas as regiões.Já não mais apenas uma região para florir e frutescer as concentrações do estudo ou mesmo das decisões unilaterais. O compartilhamento da liderança do nosso Movimento Espírita é um passo corajoso, maduro e contributivo para a autonomia de todo o nosso Mato Grosso Espirita. Mas se as decisões hoje podem ser compartilhadas em regime de confiança e aprofundadas, cada vez mais em regime de mutua responsabilidade, é porque somos os convocados a colocar entre nós nas relações o combustível verdadeiro da caridade moral, do amor-apoio, da fraternidade-consolação e da luz-esclarecimento.Como uma grande família, que com o tempo amadurecida ante às experiências das intempéries, tendo os seus membros agora mais experientes no labor dos desafios e unidos nas intenções reais de crescimento, nosso Movimento Espirita se intensifica para que haja em todos os polos a extra-ação da responsabilidade pessoal. Dizemos extra-ação, porque não é apenas a ação dentro dos paradigmas dos Centros Espiritas ou das paredes dos hábitos doutrinários conhecidos, mas é a ação de todos os dias, de todas as horas, pedindo que estejamos sempre revelando a fé espírita e imortal nos relacionamentos da sociedade na família, no trabalho e no Movimento Espirita.A era da vivencia cristã é a era permanente que não chega para ir embora, mas que nasce dentro do coração como um verdadeiro astro que veio para renovar tudo dentro de nós: o solar astro amor!     Que Jesus nos fortaleça para o trabalho na caridade nos auxilie, irmãos encarnados e desencarnados, a cumprirmos com os compromissos assumidos perante a própria consciência, e num elo de solidariedade fortalecida pelas atividades nobres e pela mudança de postura para melhor possamos ampliar e intensificar esta ponte do mundo espiritual ao mundo dos homens no corpo, e os homens no corpo seguindo os ideais da imortalidade.     Muita paz meus filhos, Vosso Praeiro.(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 25 de fevereiro de 2013 pelo médium Afro Stefanini II) Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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A era da vivencia cristã é a era 
permanente que não chega para 

ir embora, mas que nasce dentro do 
coração como um verdadeiro astro 

que veio para renovar tudo dentro de 
nós: o solar astro amor! 

A VIVÊNCIA ESPÍRITA-CRISTÃ 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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Que Jesus nos fortaleça para o trabalho na 
caridade, nos auxilie, irmãos encarnados e 

desencarnados, a cumprirmos com os 
compromissos assumidos perante a própria 

consciência, e num elo de solidariedade fortalecida 
pelas atividades nobres e pela mudança de postura 

para que melhor possamos ampliar e intensificar 
esta ponte do mundo espiritual ao mundo 

dos homens no corpo, e os homens no corpo 
seguindo os ideais da imortalidade. 

A VIVÊNCIA ESPÍRITA-CRISTÃ 

Presenter
Presentation Notes
Confiança e UniãoEis me aqui!Vim porque me chamastes, Jesus!As horas que transcorrem na vilegiatura carnal são bênçãos inequívocas do progresso das almas que, no laborioso trânsito entre o nascimento e a libertação corporal, produzem em si mesmos as aquisições do conhecimento e do amor.Cada experiência vivida no campo das provações bem compreendidas fortalece os sentimentos para o vigor no trabalho de evangelização da Humanidade.Por isso mesmo, a presença dos desafios da convivência surgem como uma das muitas provações características da situação atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. Essa convivência pode estar algumas vezes afetada pelos ruídos da desconfiança e do desamor, mas é importante lembrarmo-nos de que o ensinamento sobre o discipulado de Jesus nos convida a nos reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros por muito nos amarmo-nos e jamais por desconfiarmo-nos uns dos outros.A semente que frutifica a árvore da união é regada nos movimentos constantes da confiança gota a gota, sol a sol e isso nos permite verificar as qualidades, as conquistas e as intenções amorosas daqueles que estão ao nosso lado mourejando no mesmo suor do autoaprimoramento, ainda que tragam suas limitações morais.Para tanto, nos coloquemos à disposição de confiarmos uns aos outros naquilo que estamos construindo juntos, naquilo que estamos erguendo, edificando em nome do Senhor, ou seja, a instalação definitiva do Seu reino em nossos corações.Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do caráter do outro e nos mobilizemos em nos fixar naquilo que já produzimos em sintonia com Jesus junto com a presença do outro e isso nos coloca em boa companhia espiritual, e nos auxilia a produzir diretamente os bons frutos no trabalho do bem. Nossos corações devem vibrar na mesma faixa, uníssona dos interesses espirituais de união.É por meio da confiança, das qualidades íntimas e alheias que somos capazes de fazer movimentar com flexibilidade o feixe de varas do Cristo no movimento espírita.Desacordos de ideias, opiniões divergentes, visões distintas é parte natural da composição da coletividade, é forma completamente compreensível de uma dinâmica de grupo.Porém, desconfiar que aquele que moureja do nosso lado não está coadunando com o propósito sincero de luz e fazer disso uma íntima inquietação no coração é produzir dissintonia no fluxo pacificador das atividades diárias espíritas.Sejamos, portanto, meus filhos, o elo de confiança viva, o degrau da confiança concreta, a enxada da confiança operante e a chuva generosa de confiança na providência divina.Sendo, antes de tudo, o coração que se dirige ao Cristo ao ouvir a pergunta íntima: “Tu crês?” E nós respondermos: “Eu creio, Senhor!”, e Ele nos: “Levante-te!”, e acrescentamos: “E segui-me!”.Do irmão que vos ama, Antônio(Mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica da FEEMT, em 28 de março de 2016 pelo médium Afro Stefanini II) 
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