
UNIFICAÇÃO PELO CORAÇÃO -
Dissolvendo o Personalismo na Seara 
Espírita por Meio das Virtudes Cristãs
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A UNIFICAÇÃO

UNIFICAÇÃO
(Bezerra de Menezes Psic. F. C. Xavier – Reformador, 

dez/1975)

“O serviço de unificação em nossas fileiras é 

urgente mas não apressado. Uma afirmativa 

parece destruir a outra. Mas não é assim. É urgente 

porque define o objetivo a que devemos todos 
visar; mas não apressado, porquanto não nos 

compete violentar consciência alguma.



A UNIFICAÇÃO



“Mantenhamos o propósito de 
irmanar, aproximar, confraternizar e 
compreender e, se possível, 
estabeleçamos em cada lugar, onde 
o nome do Espiritismo apareça por 
legenda de luz, um grupo de estudo, 
ainda que reduzido, da Obra 
Kardequiana, à luz do Cristo de Deus.



A UNIFICAÇÃO

 “Nós que nos empenhamos carinhosamente a todos os tipos 

de realização respeitável que os nossos princípios nos 

oferecem, não podemos esquecer o trabalho do raciocínio 

claro para que a vida se nos povoe de estradas menos 

sombrias. Comparemos a nossa Doutrina Redentora a uma 

cidade metropolitana, com todas as exigências de conforto e 

progresso, paz e ordem. Indispensável a diligência no pão e 

no vestuário, na moradia e na defesa de todos; entretanto, 

não se pode olvidar o problema da luz. A luz foi sempre uma 

preocupação do homem, desde a hora da furna primeira. 

Antes de tudo, o fogo obtido por atrito, a lareira doméstica, a 

tocha, os lumes vinculados às resinas, a candeia e, nos 

tempos modernos, a força elétrica transformada em clarão.



A UNIFICAÇÃO


“A Doutrina Espírita possui os seus aspectos 
essenciais em configuração tríplice. Que 
ninguém seja cerceado em seus anseios de 
construção e produção. Quem se afeiçoe à 
ciência que a cultive em sua dignidade, quem 
se devote à filosofia que lhe engrandeça os 
postulados e quem se consagre à religião que 
lhe divinize as aspirações, mas que a base 
Kardequiana permaneça em tudo e todos, 
para que não venhamos a perder o equilíbrio 
sobre os alicerces em que se nos levanta a 
organização.



A UNIFICAÇÃO


“Nenhuma hostilidade recíproca, nenhum 
desapreço a quem quer que seja. Acontece, 
porém, que temos necessidade de preservar os 
fundamentos espíritas, honrá-los e sublimá-los, 
senão acabaremos estranhos uns aos outros, ou 
então cadaverizados em arregimentações que 
nos mutilarão os melhores anseios, convertendo-
nos o movimento de libertação numa seita 
estanque, encarcerada em novas interpretações 
e teologias, que nos acomodariam nas 
conveniências do plano inferior e nos afastariam 
da Verdade.



A UNIFICAÇÃO

 “Allan Kardec, nos estudos, nas cogitações, nas atividades, 

nas obras, a fim de que a nossa fé não faça hipnose, pela 

qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes 

mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e 

sofrimento.

 “Libertação da palavra divina é desentranhar o 

ensinamento do Cristo de todos os cárceres a que foi 

algemado e, na atualidade, sem querer qualquer privilégio 

para nós, apenas o Espiritismo retém bastante força moral 

para se não prender a interesses subalternos e efetuar a 

recuperação da luz que se derrama do verbo cristalino do 

Mestre, dessedentando e orientando as almas.



A UNIFICAÇÃO

“Seja Allan Kardec, não apenas crido ou sentido, 

apregoado ou manifestado, a nossa bandeira, 

mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e 

realizado em nossas próprias vidas. Sem essa 

base é difícil forjar o caráter espírita-cristão que 

o mundo conturbado espera de nós pela 

unificação.

“Ensinar, mas fazer; crer, mas estudar; 

aconselhar, mas exemplificar; reunir, mas 

alimentar.



A UNIFICAÇÃO

 “Falamos em provações e sofrimentos, mas não dispomos 

de outros veículos para assegurar a vitória da verdade e do 

amor sobre a Terra. Ninguém edifica sem amor, ninguém 

ama sem lágrimas.

 “Somente aqui, na vida espiritual, vim aprender que a cruz 

de Cristo era uma estaca que Ele, o Mestre, fincava no chão 

para levantar o mundo novo. E para dizer-nos em todos os 

tempos que nada se faz de útil e bom sem sacrifícios, 

morreu nela. Espezinhado, batido, enterrou-a no solo, 

revelando-nos que esse é o nosso caminho - o caminho de 

quem constrói para Cima, de quem mira os continentes do 

Alto.



A UNIFICAÇÃO

“É indispensável manter o Espiritismo, qual 

foi entregue pelos Mensageiros Divinos a 
Allan Kardec: sem compromissos políticos, 

sem profissionalismo religioso, sem 

personalismos deprimentes, sem pruridos 

de conquista a poderes terrestres 
transitórios.



A UNIFICAÇÃO

“Respeito a todas as criaturas, apreço a todas as 

autoridades, devotamento ao bem comum e 
instrução do povo, em todas as direções, sobre as 

Verdades do espírito, imutáveis, eternas.

“Nada que lembre castas, discriminações, 

evidências individuais injustificáveis, privilégios, 

imunidades, prioridades.

“Amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec 

para todos.



A UNIFICAÇÃO

“Em cada templo, o mais forte deve ser 
escudo para o mais fraco, o mais esclarecido 
a luz para o menos esclarecido, e sempre e 
sempre seja o sofredor o mais protegido e o 
mais auxiliado, como entre os que menos 
sofram seja o maior aquele que se fizer o 
servidor de todos, conforme a observação do 
Mentor Divino.

“Sigamos para a frente, buscando a 
inspiração do Senhor.” Bezerra



A UNIFICAÇÃO

UNIFICAÇÃO PAULATINA, UNIÃO IMEDIATA, 

TRABALHO INCESSANTE...

Bezerra de Menezes em Mensagem 

psicofônica recebida pelo médium Divaldo 

Pereira Franco, na noite de 20 de abril de 1975, 

na sessão pública da Federação Espírita 

Brasileira, em Brasília, DF.

“Espíritas, meus irmãos!



A UNIFICAÇÃO

“Quando as clarinadas de um novo dia 

em luz nos anunciam os chegados tempos 

do Senhor; quando uma era de paz 

prepara a nova humanidade, neste 

momento dominado pela angústia e 

batida pela desesperação, façamos a 

viagem de volta para dentro de nós.



A UNIFICAÇÃO

“No instante em que os valores externos perdem a sua 
significação, impulsionando-nos a buscar Deus no 
coração, somos, através de nossos irmãos, convidados à 
responsabilidade maior de amar, de servir e de passar...

“Jesus, meus amigos, é mais do que um símbolo. É uma 
realidade em nossa existência. Não é apenas um ser que 
transitou da manjedoura à cruz, mas o exemplo, cuja vida 
se transformou num Evangelho de feitos, chamando por 
nós.

“Necessário, em razão disso, aprofundar o pensamento na 
Obra de Allan Kardec para poder viver Jesus em toda a 
plenitude.



A UNIFICAÇÃO

“Estamos convidados ao banquete da era melhor, do 

Evangelho imortal, e ninguém se pode escusar, a pretexto 

algum.

“Dias houve em que poderíamos dizer que não estávamos 

informados a respeito da verdade. Hoje, porém, 

sabemos... Agora que a conhecemos por experiência 

pessoal, vivamos o Cristo de Deus em nossas atitudes, a 

fim de que o sol espírita não apresente a mensagem de 

luz dificultada pelas nuvens densas que caracterizam o 
egoísmo humano, o ressentimento, a vaidade...

“Unificação, sim. União, também.



A UNIFICAÇÃO

“Imprescindível que nos unifiquemos no ideal Espírita, mas 

que, acima de tudo, nos unamos como irmãos.

“Os nossos postulados devem ser desdobrados e vividos 

dentro de uma linha austera de dignidade e nobreza. 

Sem, embargo, que os nossos sentimentos vibrem em 

uníssono, refletindo as emoções de amigos que se 

desejam ajudar e de irmãos que se não permitem 

avançar – deixando a retaguarda juncada de cadáveres 

ou assinalada pelos que não tiveram força para 

prosseguir...



A UNIFICAÇÃO

“A tarefa da unificação é paulatina; a tarefa 

da união é imediata, enquanto a tarefa do 

trabalho é incessante, porque jamais 

terminaremos o serviço, desde que somos 

servos imperfeitos, e fazemos apenas a parte 

que nos está confiada.

“Amar, no entanto, é o impositivo que o 

Senhor nos concedeu e que a Doutrina nos 

restaura.



A UNIFICAÇÃO

“Unamo-nos, amemo-nos, realmente, e dirimamos as 

nossas dívidas, retificando as nossas opiniões, as nossas 

dificuldades e os nossos pontos de vista, diante da 

mensagem clara e sublime da Doutrina com que Allan 

Kardec enriquece a nova era, compreendendo que lhe 

somos simples discípulos. Como discípulos não podemos 

ultrapassar o mestre.

“Demo-nos as mãos e ajudemo-nos; esqueçamos as 

opiniões contraditórias para nos recordarmos dos 

conceitos de identificação, confiando no tempo, o 

grande enxugador de lágrimas, que a tudo corrige.



A UNIFICAÇÃO

“Não vos conclamamos à inércia, ao 
parasitismo, à aceitação tácita, sem a 
discussão ou o exame das informações. 
Convidamo-vos à verdadeira dinâmica do 
amor.

“Recordemos, na palavra de Jesus, que a 
casa dividida rui, todavia ninguém pode 
arrebentar um feixe de varas que se agregam 
numa união de forças. 



A UNIFICAÇÃO

“É por isto, Espíritas, meus irmãos, que a Unificação 
deve prosseguir, mas a União deve agir em nossos 
corações. Somos semeadores do tempo melhor. 
Somos os pomicultores da era nova. A colheita que 
faremos em nome de Jesus caracterizar-nos-á o 
trabalho.

“Adiante, meus irmãos, na busca da aurora dos 
novos tempos.

“Jesus é o Mestre por excelência e Allan Kardec é o 
discípulo fiel.



A UNIFICAÇÃO

“Sejamos nós os continuadores honrados e nobres 

da Sua obra de amor e da Sua lição de sabedoria...

“E quando as sombras da desencarnação 

descerem sobre vós, e nós outros, os já 

desencarnados, nos cercarmos a receber-vos, 

podereis dizer:

“Aqui estamos, Senhor, servos deficientes que 

reconhecemos ser, porque apenas fizemos o que 
nos foi determinado.



A UNIFICAÇÃO

“Ele, porém, magnânimo, justo e bom, 

dir-vos-á:

“Vinde a mim, filhos de meu  Pai, entrai no 

gozo da paz.

“Muita paz, meus amigos!

“Que o Senhor vos abençoe.”

Bezerra



FATORES QUE 

OBSTACULIZAM A  

UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO



FATORES QUE OBSTACULIZAM A  UNIFICAÇÃO PELO 

CORAÇÃO
Refletiremos neste item várias advertências sobre os 

fatores que prejudicam o movimento de 

unificação, que o Mentor Bezerra de Menezes, 

patrono da Unificação, tem oferecido ao longo de 

muitos anos na reunião do Conselho Federativo 

Nacional, maior evento de unificação que ocorre 

anualmente no Brasil, em novembro, na sede da 

Federação Espírita Brasileira em Brasília. O CFN é 

composto pelas 27 federativas dos estados e do 

D.F., presidido pelo presidente da Feb. 



CILADAS 
ESPIRITUAIS



CILADAS ESPIRITUAIS

Mensagem Bezerra de Menezes – Na transição 

do milênio - 12/11/2000

“Quantas dificuldades apresentam-se pelos 

caminhos dos lídimos trabalhadores! Quantas 

ciladas bem urdidas aparecem ameaçando a 

marcha de segurança dos novos servidores! 

Quantas incompreensões intestinas, 

parecendo conturbar a interpretação da 

magna  mensagem!”



CILADAS ESPIRITUAIS

Mensagem Bezerra de Menezes – Rumos para 

o Futuro - 7/11/2010

[...] “São estes os momentos graves 

definidores de rumos para o futuro. Não é 

mais possível retroceder! O que está 

planejado pelo Senhor e em plena 

execução seguirá o seu processo  de 

materialização na Terra.



CILADAS ESPIRITUAIS

“No entanto, é necessário prudência. Que o 
entusiasmo não se faça exagerado diante das 

conquistas logradas. O êxito de qualquer 

empreendimento somente pode ser considerado 
após concluído. E, enquanto estamos na sua 

execução, rondam-nos perigos, ameaças e 

armadilhas. 

“Viveis o momento significativo que precede a 

madrugada da Era Nova.



CILADAS ESPIRITUAIS

“Antes de renascerdes no corpo físico, 
firmastes um documento perante os guias 
espirituais  do Brasil, em particular, e da 
Humanidade, em geral, de serdes fiéis à 
Doutrina conforme  apresentada por Allan 
Kardec, não permitindo que vos venhais 
conspurcar com as tentações do mundo ou 
deixar-vos penetrardes pelas trevas das 
ambições personalistas e dos idealismos fora 
do contexto do Evangelho.



CILADAS ESPIRITUAIS

“Traçastes, nestes dias, planos vigorosos 
nas diferentes áreas de relevante 
importância da atualidade. Executai a 
programação com espírito de serviço e 
e de abnegação, certos de que os 
vossos benfeitores no mundo espiritual 
continuarão convosco, sustentando-vos 
e resguardando-vos das hábeis ciladas 
dos infelizes das trevas...



CILADAS ESPIRITUAIS

“Há muito por fazer...

“Dilatam-se os horizontes e, na medida 

em que se desenvolvem as áreas de 

ação, multiplicam-se também os 

flancos que podem ser penetrados, 

caso não haja a vigilância 
indispensável.”



CILADAS ESPIRITUAIS

Ciladas – Mensagem de Joanna de Ângelis – livro Entrega-
te a Deus

“Na trajetória humana em favor do desenvolvimento 
moral e intelectual, o Espírito, não poucas vezes, defronta 
armadilhas bem urdidas, nas quais tomba, de maneira 
irreversível, comprometendo-se por largo período...

“Constituem testes à resistência moral de todo jornadeiro
que se aprimora através das experiências da evolução.

“Ninguém, que desempenhe funções ou papéis 
relevantes, que não seja surpreendido por esses 
mecanismos perigosos que lhe põem à prova a 
capacidade mental e as resistências morais.



CILADAS ESPIRITUAIS

“Sutis, algumas vezes, apresentam-se como dourados 

atrativos que seduzem e terminam por envilecer o 

caráter de quem lhes aquiesce ao convite.

“Noutras ocasiões, surgem de inopino, ameaçadoras 

e voluptuosas, surpreendendo e obrigando as vítimas 

a capitular, inermes, interrompendo o ritmo do ideal, 

da conduta, do trabalho a que se afervoram.

“Algumas anunciam favores e glórias fascinantes que 

atingem a sensibilidade emocional, levando a 

paixões de afetividade doentia...



CILADAS ESPIRITUAIS

“Inúmeras outras assumem o odioso aspecto 
da animosidade e da perseguição inclemente 
e gratuita, que termina por desestruturar
aquele que lhe padece o cerco.

“Normalmente, fazem-se insinuantes e 
agradáveis, sem aparente malícia nem 
mácula, culminando pelo envolvimento 
daquele que se permite fascinar pelo engodo 
de que se revestem.

[...]



CILADAS ESPIRITUAIS

 “Existem as ciladas licenciosas, vulgares, insensatas, em que 
muitos corações gentis e dóceis se enleiam, comprazendo-se, 
irresponsavelmente, no comportamento divertido que se torna 
chulo e perturbador.

 “Diversas outras são refinadas e trabalham a presunção do 
indivíduo invigilante, afastando-o do convívio social saudável 
que parece asfixiá-lo, isolando-o na alienação da falsa 
autossuficiência...

 “As ciladas constituem recursos perturbadores durante a 
experiência humana que têm a finalidade de proporcionar a 
aquisição de resistências espirituais e de valores pessoais ao 
indivíduo, mediante os quais o Espírito se enriquece de 
sabedoria.



CILADAS ESPIRITUAIS

“Todos os seres humanos, de uma ou de outra 
maneira, experimentam-nas durante a vilegiatura 
terrestre.

“Há, porém, outro gênero de ciladas perversas que 
merecem atenção redobrada. Trata-se daquelas 
que são programadas no mundo espiritual inferior, 
nas quais se comprazem os Espíritos invejosos, 
atrasados, primários e os malvados que se 
transformam em obsessores, verdadeiros verdugos 
das demais criaturas humanas, individualmente, 
assim como da sociedade terrestre como um 
todo...



CILADAS ESPIRITUAIS

“Odiando o progresso moral, do qual se alijaram por 
vontade própria, elegendo o sofrimento decorrente da 
ignorância em relação à Verdade como diretriz de 
segurança pessoal, esses Espíritos infelizes transformam-
se em inimigos do Bem, que pensam impedir de 
expressar-se, assim como da felicidade do próximo 
que invejam.

“Quando alguém se alça acima da craveira comum e 
chama a atenção pelos valores éticos, culturais, 
políticos, religiosos ou de qualquer outra natureza, 
investem, furibundos, contra, gerando situações 
embaraçosas, complicando-lhes os relacionamentos e 
comprazendo-se em afligi-los...



CILADAS ESPIRITUAIS

“São hábeis nas técnicas de inspiração doentia, 
trabalhando as reflexões mentais daqueles a quem 
antipatizam com vibrações perniciosas e 
extravagantes que desajustam as suas vítimas.

“Noutras ocasiões, trata-se de inimigos de existências 
passadas, que mantêm ressentimento em forma de 
rancor e desejo incontrolável de vingança na sua 
morbidez dominadora.

“Insinuam ideias de enfermidades simulacros, 
transmitem sensações doentias, envolvem em ondas 
mentais depressivas, suspeitosas ou de violência, em 
contínuas tentativas de alienar aqueles que lhes caem 
nas ciladas mentais.



CILADAS ESPIRITUAIS

“Ociosos e insensíveis à compaixão ou à fraternidade, 
persistem com virulência nos seus propósitos infelizes, 
tornando-se inflexíveis na razão direta em que encontram 
resistência naqueles que pretendem azorragar.

“Atiram pessoas irresponsáveis e igualmente ignorantes 
contra quem se esforça por superar as inclinações 
inferiores, tornando-se patrulheiros inconsequentes dos 
seus atos, em razão de não desejarem sintonia com as 
suas mazelas.

“Estimulam a sensualidade e provocam paixões tórridas 
de consequências desastrosas, desrespeitam os sagrados 
vínculos do matrimônio, da fidelidade, da consideração 
que todos se devem reciprocamente.



CILADAS ESPIRITUAIS

“Acompanham aqueles que estão sob a sua alça de mira 
na condição de vigias impiedosos, sempre aguardando 
qualquer brecha mental, emocional ou moral, a fim de 
iniciarem as vinculações obsessivas, mediante as quais 
pensam em destruí-los.

“No que diz respeito aos trabalhadores do Evangelho de 
Jesus através da revelação espírita, iracundos e violentos
tudo investem, na sua sanha alucinada, para impedir-lhes 
o cumprimento dos nobres deveres abraçados.

“Certamente, ninguém se encontra sem a proteção do 
Senhor da Vinha através dos Seus emissários e dos Seus 
próprios benfeitores que Lhe executam a vontade.



CILADAS ESPIRITUAIS

“Nada obstante, as ciladas que padecem os 
trabalhadores do Bem, fazem parte do esquema 
para a aprendizagem superior a respeito da 
realidade imortalista na qual todos nos 
encontramos mergulhados.

“Essas experiências também ensinam como se 
deve comportar o obreiro de Jesus diante dos 
famigerados enfermos da alma, que se demoram 
na erraticidade necessitados de compaixão e de 
socorro.

[...]



CILADAS ESPIRITUAIS

“Nunca desanimes, quando te sentires assediado 
por esses vândalos do mundo espiritual inferior.

“Quanto mais responsabilidades tenhas, maior 
será o cerco em volta dos teus passos.

“Porque és fiel ao objetivo que persegues, mais 
violentas serão as técnicas usadas nas ciladas que 
preparam.

“Dulcifica-te e não reajas ao mal.

“Age com bondade e sê fiel em qualquer 
circunstância do ideal ao qual te afervoras.



CILADAS ESPIRITUAIS

“Nunca revides, mesmo quando agredido, 
desperdiçando valiosa quota de energia com o 
que realmente não tem significado real, exceto 
aquele que lhe atribuis.

“Ora e confia, alegrando-te quando sob chuva de 
calhaus e sorrindo quando jornadeando sobre 
cardos, deixando pegadas de dor e de júbilo pelo 
caminho, a fim de que demonstres que segues 
Aquele que, aparentemente morreu vencido em 
uma cruz de vergonha, e que, após essa máxima 
cilada dos maus, retornou Triunfante conforme 
prometera.”



PERSONALISMO E 
OPINIÕES PESSOAIS



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

Mensagem Bezerra de Menezes – Na 
transição do milênio - 12/11/2000

[...] “Recordamo-nos que, desde os 
primórdios da proposta cristã libertadora, os 
companheiros afeiçoados de Jesus optaram 
pelas opiniões  pessoais em detrimento do 
ensinamento geral. Mais de uma vez, o 
personalismo perturbador esteve 
ameaçando a unidade dos cristãos 
primitivos. 



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

“Em Antioquia, oportunamente, os companheiros 

dedicados a Jesus dialogavam exaltados entre os 

desejos de preservar a palavra do Mestre libertador 

vinculada ao estreito cárcere  do Judaísmo, 

enquanto outros, capitaneados pelo apóstolo 

Paulo, preconizavam a liberdade total, para que o 

Evangelho chegasse a todas as gentes, do Oriente 

ao Ocidente, do Setentrião ao Meio-Dia, 

abarcando os povos gentios. 



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

“Nesse difícil estado de coisas, Simão Pedro foi 
convocado a opinar, convidado a sair da 
igreja de  Jerusalém para dar o seu 
testemunho de discípulo fiel, não obstante a 
defecção pelas suas negativas. E ali, no 
Conselho de homens e de mulheres nobres, 
estabeleceu-se que o tema requeria reflexões 
mais cuidadosas, resolvendo-se que, em 
Jerusalém, a questão seria definida, 
oportunamente.



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

“Jesus desejava, então, que os companheiros 

amadurecessem, diminuindo os impulsos da 

personalidade dominadora, e, mais tarde, no santuário 

da Casa do Caminho, onde a dor era minimizada e as 

chagas morais e físicas eram balsamizadas, teve lugar 

o momentoso encontro para dirimir dúvidas e traçar 

linhas de segurança para o futuro. Paulo e os seus 

amigos, queridos e fiéis, foram convocados, e, saindo 

de Antioquia, começaram a viagem que deveria 

assinalar a era nova para a doutrina nascente. 



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

“Chegando ao destino, no cenáculo, ante às 
intransigências de Tiago e a generosidade de Simão 
Pedro, o Apóstolo dos Gentios que estava acostumado às 
lutas farisaicas e às dificuldades das viagens intérminas, 
exaustivas, apelou para Simão que, pálido, entreteceu 
considerações recordando Jesus - o paradigma a ser 
imitado em todas as situações. Referiu-se às suas próprias 
dificuldades e apresentou a solução de paz, de 
fraternidade, abrindo as portas do Cristianismo a todas as 
gentes. Essa postura, gentil e fraterna, inspirada por Jesus, 
impediu que aqueles corações se apartassem, gerando a 
primeira divisão entre os servidores da Causa.



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

“Dois mil anos depois, frequentemente ressurgem 
questões palpitantes e graves que ameaçam a estrutura 
do programa espírita de implantação na Terra, tornando-
se necessário que a inspiração do Mestre verta do Alto 
asserenando os ânimos exaltados, estabelecendo a linha 
básica da verdadeira fraternidade. Não nos esqueçamos 
de que devemos preservar os valores da Doutrina Espírita 
acima de quaisquer interesses mundanos de proselitismo, 
de arrastamento, conforme os herdamos de Allan Kardec 
e dos Mensageiros que o conduziram na elaboração da 
Codificação, a  herança que deve permanecer inviolável
através dos milênios.



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

“Tenhamos em mente que o Espiritismo cristão, 

meus amigos, é a resposta dos Céus às angústias 

da Terra.

“[...] Por isso, o Espiritismo cristão é aquele que 

poderá levar a mensagem da revelação divina a 

todos os povos e a todas as crenças, sem perder as 

suas características e sem fragmentar-se para 

atender a imposições nacionais ou a diretrizes e 

guias localizados.”



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

PEREGRINA LUZ ANUNCIA O AMANHECER DE UMA NOVA ERA 
– Bezerra de Menezes –11/11/ 2018

 [...] “Conseguistes abordar temas delicados em clima de 
alta fraternidade, à semelhança do primeiro Concílio, em 
Jerusalém, em que Pedro e Paulo se encontravam no 
momento grave da união ou da separação. A humildade
de Pedro, ajoelhando-se aos pés do pregador das gentes, 
reverteu os planos maléficos da divisão, mantendo o 
Cristianismo na linha direta do amor com Jesus. Assim 
também, vindes conseguindo essa identificação, colocando 
ao lado pequenas divergências que, de maneira alguma, 
podem influenciar o conjunto harmônico que tem por meta 
a fraternidade universal.



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

 “Mas, ainda estamos no período de lutas, 
como asseverou o insigne Codificador. 
Dificuldades apresentam-se em toda 
parte. Perturbações sutis umas, graves 
outras, eclodem em nossas Casas 
convidando as pessoas generosas, mas 
incautas, a divergirem e a dissentirem em 
lamentáveis processos de obsessões sutis 
umas, mais graves outras.



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

 “Somente o amor pode trabalhar essas 

anfractuosidades que surgem em nosso 

Movimento nestes dias de preparação do 

grande período de libertação da alma 

humana dos grilhões do passado, das 

cadeias do ontem que ainda são muito 

fortes no ego de quase todos nós.



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

 “Mantende o coração liberado de 
preconceitos de qualquer natureza. Abri os 
braços ao recolhimento das criaturas 
humanas, porém mantende os postulados da 
Doutrina invioláveis, sem enxertos de 
qualquer natureza, porque se é verdade que 
o pensamento da Codificação evolve cada 
vez mais, não menos verdade é que o faz 
dentro das raízes fixadas, pelo Mundo 
Espiritual, nas obras fundamentais.



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

 “O que parece novo é nada mais do que 
melhor interpretação dos conteúdos 
básicos do pensamento kardequiano. 
Mantende a fidelidade ao trabalho do 
Venerando apóstolo de Lyon, sob os 
auspícios do amor de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, a fim de que nessa unidade 
trabalhemos o coração da Terra para os 
dias melhores do porvir.



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

 “Não temais permanecer fiéis aos deveres 
abraçados. Os aplausos não significam 
atitudes de coerência, porque muitas vezes o 
mal é aplaudido pelos seus aficionados, o 
erro é divulgado pelos seus apaixonados e o 
crime, não poucas vezes, goza de cidadania, 
em razão da intimidade daqueles que ainda 
se encontram no equívoco e habilmente 
entretecem as redes fascinantes da 
degradação e do desequilíbrio.”



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

 Idolatria Perniciosa 

“A grave face da idolatria começa no desvirtuamento dos 
valores profundos do amor em detrimento da fixação da 
personalidade. 

“O Espírito nascido para a liberdade com a consciência 
reta rumo à sua realidade divina, espiritual, acaba sendo 
pelas Mentes, apesar de inteligentes, doentes no 
sentimento, influenciado a idolatrar condições temporais, 
situações e pessoas, fazendo com que esse mesmo 
indivíduo ao invés de perceber a sua realidade 
transcendental fixe na face individual e não na realidade 
maior. 



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

 “Por isso mesmo é que no passado distante, ao invés das 

criaturas se afinizarem com as lições que libertavam, 

fixaram-se nos altares, nas liturgias e nos credos através das 

pompas e das promessas de abrigo fácil no Reino dos céus. 

 “Assim o desvirtuamento da verdade foi muito mais fácil 

para a mente dos manipuladores que ao invés de oferecer 

o contributo do esforço pessoal como lição imperecível, 

oferecia bengalas psicológicas para que as criaturas se 

detivessem, e depois de se deter no que fora transitório, 

começassem no processo de reter aquilo, dentro do próprio 

comportamento mental.  



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

“Duas manifestações que impedem o 
encontro profundo com a verdade: o deter e 
o reter. 

“Foi assim que depois de instalada as ideias 
falsas e materiais nas coisas espirituais, as 
instituições foram crescendo materialmente, 
mas não conseguiram tomar novos rumos 
espirituais, complicando-se através dos seus 
líderes e dirigentes que lentamente foram 
aproveitando da situação para manter-se no 
poder temporal. 



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

“Atualmente o grave problema da idolatria está 
justamente no esquecimento dos valores profundos
do amor e da necessidade que cada criatura tem 
de construir em si mesma a sua libertação profunda. 

“Pesa ainda no comportamento a necessidade de 
ter referências, mas essas referências são 
desvirtuadas através de admirações exacerbadas e 
que as criaturas gostam, porque enquanto veem o 
espelho do seu herói em luta, em aplausos, ela não 
se dedica à transformação pessoal. Escuta seus 
conselhos, admira sua história, emociona-se com 
seus feitos, mas não serve para si mesma. 



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

“É como um seguidor que não faz ideia do porquê e para 
onde está indo, mas se encanta apenas com o que vê por 
fora não se importando com as dificuldades, com os 
desafios que deve ressignificar para conquistar aquilo que 
tanto dá importância ao seu foco de idolatria, ou seja, a 
pessoa a quem admira exacerbadamente. 

“Por isso, Jesus teve o cuidado de falar com as criaturas 
para que elas seguissem-nO, mas também tomassem 
para si mesma, a cruz das suas próprias experiências. Não 
fizessem d’Ele apenas um modelo de palavra que o 
tempo consumiria, mas colocassem em sua vida, a vida 
de luta, trabalho e sacrifício ao qual Ele buscou 
exemplificar e conseguiu em todos os momentos. 



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

“Para nós, no trabalho do Bem espírita é grave o 

momento em que estamos vivendo porque a idolatria 

está sutil nos comportamentos das várias entidades que 

compõe o Movimento Espírita. 

“Buscam crescer, ampliar fisicamente a custa de 

revelações estranhas e também sob o amparo de 

entidades que fazem questão de crescer o trabalho 

horizontalmente, mantendo-se estagnados 

verticalmente, que é na verdade o contacto profundo 

com Deus, a sua realidade espiritual. 



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

“É, por isso, que o trabalho primeiro deve ser de nos 

reconhecermos Espíritos em reparação, Espíritos 

necessitados de grande auxílio do mais alto, e 

trabalharmos para que esse auxílio seja ampliado 

pelos nossos esforços de amar e humildemente, 

sempre, colocar Deus em primeiro lugar, Jesus 

sempre à frente e nós como os beneficiados da Sua 

misericórdia para que jamais a síndrome 

pandêmica da idolatria nos assuma o controle da 

casa mental. 



PERSONALISMO E OPINIÕES PESSOAIS

“Lembremo-nos de Jesus quando disse: Vinde a mim as 

criancinhas, pois elas se assemelham e delas é o Reino 

dos céus. Aquele que se assemelhar a elas, encontrará o 
Reino dos céus.

“Essa é a metodologia e o antídoto para nos livrarmos da 

idolatria perniciosa. 

“Jesus nos ampare meus irmãos e filhos do amor de Deus! 

“Obrigado. 

“Um pequeno trabalhador de Jesus.”

 (Mensagem psicografada pelo médium Afro Stefanini II)     
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DESVIOS DOS OBJETIVOS ESSENCIAIS DA DOUTRINA

 Compromisso com a Fé Espírita – Bezerra de Menezes - 10 /11/2002

[...] “Vivemos nos dias tormentosos anunciados pelas 
Escrituras. Experimentamos as glórias da Ciência e da 
Tecnologia, do pensamento e da arte. No entanto, 
caminhamos pela senda de espinhos que assinalam 
sofrimentos, reduzindo a criatura humana à violência, 
ao despautério, à loucura. Sem dúvida, as conquistas 
que anotamos em todo lugar, não lograram tornar a 
criatura humana interior mais feliz nem mais tranquila, 
salvadas algumas exceções. São os instantes em que 
os cristãos novos estamos convocados a profundas 
reflexões. 



DESVIOS DOS OBJETIVOS ESSENCIAIS DA DOUTRINA

“De todo lado, a angústia espreita, a perversidade 
agride e o desalinho conduz as massas. Homens e 
mulheres, sitiados no castelo do eu, desvairam, por 
que perderam contato com o amor. 

“O amor é a resposta da Vida para o momento 
truanesco que atravessamos. Vivenciá-lo na 
grandiosidade do pensamento cristão é um convite 
que a imortalidade nos faz através das vozes do céu, 
restaurando o pensamento de Jesus, que tem 
permanecido vestido de dogmas, de cerimônias e 
de fantasias.



DESVIOS DOS OBJETIVOS ESSENCIAIS DA DOUTRINA

“Torna-se indispensável romper de maneira positiva com 
o ergástulo no qual ainda nos encontramos vitimados. 
Jesus é o libertador, e a Sua mensagem, quando aceita 
pela mente, será vivida pelo sentimento livre de toda e 
qualquer manifestação dogmatista e de delinquência. 
Projetá-la de maneira consciente, para que a Ciência a 
exteriorize através do pensamento são, da palavra 
lúcida e das ações enobrecidas, é dever que não nos 
cabe postergar. Nesses conflitos, que nos desafiam a 
capacidade de discernimento e nos provocam tomadas 
de decisões, às vezes, apressadas, há convites para 
desvio da finalidade que abraçamos, do compromisso 
que temos para com a Doutrina dos Espíritos. 



DESVIOS DOS OBJETIVOS ESSENCIAIS DA DOUTRINA

“Se é verdade que o espiritista não se pode marginalizar 

em torno dos acontecimentos que sacodem a 

sociedade, o planeta, não menos verdade é que, 

comprometido com o ideal espírita, possui, nos 

conteúdos doutrinários, os instrumentos hábeis para 

mudar a situação que vivemos, por intermédio da 

educação das gerações novas, da autoeducação, 

mediante a transformação moral que se deve impor e 

também dos esclarecimentos que, libertando a criatura 

humana das suas paixões primitivas, tornam-na capaz 

de mudar as estruturas perturbadoras da sociedade.



DESVIOS DOS OBJETIVOS ESSENCIAIS DA DOUTRINA

“É necessário que tenhamos muito cuidado 

para não nos desviarmos dos objetivos 

essenciais da Doutrina, que se coloca acima 

das questões inquietadoras deste momento.

“Viver espiriticamente é trabalhar sem 

desfalecimento pela construção de uma era 

nova sim, que deve começar no próprio 

indivíduo, na sua transformação interior.



DESVIOS DOS OBJETIVOS ESSENCIAIS DA DOUTRINA

“Adversários de ontem que ressumam em forma de 
atavismos cruéis e as ações de hoje que nos convocam 
ao prazer com o desalinho do nosso comportamento 
constituem perigos muito graves. Aprendemos com 
Jesus, que muitas vezes é necessário perder em 
determinado momento para poder estar em paz a partir 
daí e de triunfar na glória desenhada pela verdade. A 
nossa preocupação de mudar o mundo não pode 
abandonar o compromisso da nossa mudança interior. 
O nosso compromisso com a fé espírita é de urgência e 
todos os esforços devem ser envidados para 
conseguirmos esta meta.



DESVIOS DOS OBJETIVOS ESSENCIAIS DA DOUTRINA

“Não nos enganemos, evitando enganarmos aos outros. 
Jesus é o nosso líder insuperável e Allan Kardec tem-Lhe 
sido discípulo de escol, que nos pôde trazer a Sua 
palavra vestida de luz para clarear os caminhos do 
futuro. 

“Outros apóstolos que lhes foram fiéis desincumbiram-se 
a contento do ministério abraçado por que não 
negacearam, não negligenciaram com o dever, não se 
permitiram abraçar as propostas fascinantes que se 
constituem desvios dos objetivos essenciais, a fim de 
receber o aplauso do mundo e permanecer no pódio 
das considerações terrestres.



DESVIOS DOS OBJETIVOS ESSENCIAIS DA DOUTRINA

“Nunca nos esqueçamos que o Mestre 

recebeu como tributo de gratidão da massa 

beneficiada a cruz de ignomínia que 

transformou em asas de luz. 

“Não fazemos apologia do masoquismo 

perturbador nem estabelecemos como 

fundamental o sofrimento, nada obstante, 

nele reconheçamos o melhor amigo do 

Espírito em processo de autoburilamento. 



DESVIOS DOS OBJETIVOS ESSENCIAIS DA DOUTRINA

“Sucede que a nossa proposta, pelas suas características 
de transformar a Terra, fere interesses individuais e 
coletivos, agride sistemas e organizações ultramontanos 
que têm permanecido na condição de dirigentes dos 
povos. E é natural que as reações individuais e coletivas 
se façam de imediato assustando-nos ou intimidando-nos. 

“Não temamos nunca aqueles que nada nos podem fazer 
ao Espírito, embora momentaneamente cerceem-nos os 
passos e gerem dificuldades para a execução dos nossos 
programas iluminativos. Evitemos compactuar com as 
suas propostas muito bem estabelecidas na forma, 
guardando a animosidade contra os objetivos que 
abraçamos.



DESVIOS DOS OBJETIVOS ESSENCIAIS DA DOUTRINA

“O apoio de personalidades proeminentes e de 

organizações poderosas agrada-nos muito, mas 

não esqueçamos que o nosso trabalho-desafio é de 

demolir aquilo que se encontra ultrapassado, 

destruir as ideias esclerosadas, substituindo-as pelas 
novas que vieram do Mais Além e receberam a 
contribuição lúcida de homens e mulheres que se 

reencarnaram sob a égide do Espírito de Verdade 

para que o Paracleto pudesse expandir a palavra 

de Jesus de polo a polo. 



DESVIOS DOS OBJETIVOS ESSENCIAIS DA DOUTRINA

“Em nossas reuniões verdadeiramente cristãs, nas 
quais podemos expender as nossas ideias, 
apresentar os nossos pensamentos, discordar, mas 
não derrapar nas discrepâncias que nos afastem 
uns dos outros, gerando animosidades, 
mantenhamos o nosso objetivo que é servir a Jesus, 
sem outro e qualquer interesse. Trabalhemos, então, 
unificados, amando-nos cada vez mais, para 
lograrmos alcançar o momento de plenitude com 
que o Amigo Incomparável de todos nós nos acena 
desde agora.”



FRIVOLIDADE E 

DIVERTIMENTO NO 
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FRIVOLIDADE E DIVERTIMENTO NO MOVIMENTO ESPÍRITA

Mensagem Brilhe a vossa luz – Bezerra de 
Menezes – 9/11/2003

“É  necessário preservar o Espiritismo 
conforme o herdamos do eminente 
Codificador, mantendo-lhe a claridade 
dos postulados, a limpidez dos seus 
conteúdos, não permitindo que se lhe 
instale adenda perniciosa, que somente 
irá confundir os incautos e os menos 
conhecedores das suas diretrizes.



FRIVOLIDADE E DIVERTIMENTO NO MOVIMENTO ESPÍRITA

“Não se trata aqui de estabelecer um 
grupo de conservadores ante o avanço 
de modernistas. O Espiritismo jamais se 
candidatará a divisionismos nas suas 
fileiras. É  uma Doutrina séria porque tem 
a ver com o ser imortal. Não pode 
converter-se num clube de divertimentos 
em nome da alegria, do espairecimento 
e das necessidades de entretenimentos.



FRIVOLIDADE E DIVERTIMENTO NO MOVIMENTO ESPÍRITA

“A Boa Nova ou notícias de alegria, produz júbilo 

interno e não algazarra exterior. Por isso mesmo, no 
renascimento do Evangelho, ínsito na Codificação, 

não é lícito que nos transformemos em pessoas 

insensatas no trato com as questões espirituais. 

Preservar, portanto, a pulcritude e a seriedade da 

Doutrina no Movimento Espírita é dever que nos 

compete a todos e particularmente ao Conselho 

Federativo Nacional através das Entidades 
Federadas.



FRIVOLIDADE E DIVERTIMENTO NO MOVIMENTO ESPÍRITA

“Jamais o Espiritismo servirá para os prazeres 

egoicos, as  conversações chulas e o 

preenchimento dos espaços vazios entre 

mentes ociosas de pessoas frívolas. Por isso 

mesmo, a mediunidade deve ser exercida  

santamente, cristãmente, com 

responsabilidade e critérios de elevação para 

não se transformar em instrumento de 

perturbação e desídia.” 



CONIVÊNCIA COM 
O ERRO



CONIVÊNCIA COM O ERRO

Mensagem O Sal da Terra – Bezerra de Menezes –
13/11/2005

[...] “Enfrentais no momento dificuldades que se 
multiplicam. Tendes pela frente desafios 
inumeráveis. Lobos vestem-se de ovelhas para 
ameaçarem o rebanho. Permanecei vigilantes
como estais demonstrando, a fim de passarmos às 
gerações do futuro a Doutrina dos Espíritos na 
pulcritude e nobreza com que a recebemos de 
Allan Kardec e dos Mensageiros que a 
compuseram.



CONIVÊNCIA COM O ERRO

“A vós, sob a inspiração dos Guias Espirituais do 
Movimento Espírita na Terra, está destinada a 
tarefa infatigável de porfiar no bem, de exercitar a 
compaixão e a caridade, mas não conivir, em nome da 
tolerância, com o erro nem como crime.

“Chega o momento de levar a mensagem espírita a 
todos quantos a ignoram, utilizando-se dos notáveis 
instrumentos que a tecnologia de ponta coloca ao 
vosso alcance.

“Não temais aqueles que se apresentam como 
ameaças, porque o seu poder relativo é transitório.



CONIVÊNCIA COM O ERRO

“Tendes a inspiração de Jesus que prossegue com todos 
e, particularmente, inspirando aqueles que sintonizam 
com a Sua palavra de libertação.

 [...] 

“Não vos compreenderão os discutidores sistemáticos 
que se propõem à substituição dAquele que é o nosso 
modelo por outros que não suportam as lutas nem o 
crivo severo da razão.

“Tende misericórdia desses contendores que se utilizam 
de quaisquer instrumentos para afligir-vos. Mantende na 
mente que não são muito diferentes estes daqueles dias 
em que Ele aqui esteve conosco.



CONIVÊNCIA COM O ERRO

“O farisaísmo prossegue com outras rotulagens. Os 
saduceus permanecem negando a vida triunfante 

sobre a relatividade do mundo transitório da 

matéria. Sacerdócios, organizados ou não, 

apresentam as suas propostas utilitaristas, 

combatendo aqueles que pretendem o Reino de 

Deus fora das fronteiras terrestres.

“Cabe-vos a permanência no ideal. Não 

compreendidos, compreendendo. Malsinados, 

perdoando. Perseguidos, mantendo misericórdia.



CONIVÊNCIA COM O ERRO

“Esses fenômenos, que objetivam dificultar a marcha do 
bem, são, muitos deles, provocados pelos 
desencarnados infelizes, que ainda se comprazem em 
criar embaraços à divulgação do Cristo Vivo e da Sua 
Mensagem pura e enobrecedora.

“Vigiai, portanto, as nascentes do coração, mantendo-
vos unidos. Em união dispondes de resistência para 
qualquer evento perturbador. Em fragmentação, sereis 
vencidos, um após o outro, inutilizando o trabalho do 
bem, embora temporariamente...

“O escândalo ocorre, mas que não seja por vosso 
intermédio.



CONIVÊNCIA COM O ERRO

“Mantende fidelidade à fé libertadora que abraçais, 
com a qual vos comprometestes antes do mergulho 
na indumentária carnal.

“Não é esta a primeira vez que tomais conhecimento 
com a Doutrina libertadora. Repetis a experiência de 
iluminação espiritista em face de algum malogro em 
dias não muito distantes.

“Tomai agora a chama que aquece e ilumina, e levai-
a na imensa corrida pelo Reino de Deus, para a 
entronizardes no lugar em que deve brilhar, conforme 
a velha parábola da luz colocada no lugar próprio.



CONIVÊNCIA COM O ERRO

“Tendes compromisso com a Terra sofrida, a 
generosa Mãe que nos tem albergado 
inúmeras vezes. Porém, lutando, não utilizeis 
das armas de destruição, e sim daquelas que 
edificam e dignificam a criatura humana.

“Não vos faltarão os recursos próprios à vitória 
sobre as paixões inferiores. E, a longo prazo, a 
vitória sobre as circunstâncias negativas que 
predominam, por enquanto, nos arraiais 
terrestres.”



CONIVÊNCIA COM O ERRO

Mensagem A Benção da Legítima Fraternidade 

– Bezerra de Menezes – 10/11/2013

 [...] “Tende-vos preocupado com as diretrizes 

de segurança para o futuro do nosso 

Movimento e em agir com sabedoria sob a 
inspiração superior.

[...]



CONIVÊNCIA COM O ERRO

“São dias, estes, de inquietações e de 

desafios. As inquietações fazem parte das 

crises e toda crise vivenciada abre portas ao 

progresso porque amadurece os lutadores. E, 

ao mesmo tempo, através dos desafios 

desenvolvem-se as faculdades de 

discernimento para a ação correta segundo 

as determinações do Mestre incomparável. 



CONIVÊNCIA COM O ERRO

[...] “Viveis o grandioso momento da transição que 
impõe diretrizes seguras de comportamento para 
que os apêndices de fugas psicológicas não vos 
desviem da segura diretriz para o encontro com a 
Verdade. 

“Porfiai, filhas e filhos da alma, não poucas vezes, 
com o coração destroçado, mas a alma 
aceitando os impositivos do progresso e vivendo o 
anonimato da renúncia, para que brilhe o Senhor 
e não o ego individual. 



CONIVÊNCIA COM O ERRO

“É certamente o grande desafio do momento 
servir à Causa sem servir-se da Casa e da 
Doutrina que ela alberga. Compreender que, 
na condição de servo, a satisfação máxima é 
atender às determinações do Senhor sem 
qualquer queixa ou reclamação.

[...] “Não tergiverseis nunca! 

“Tolerância, mas não conivência.” 



DISSENÇÕES



DISSENÇÕES 
 Mensagem Perseverai no bem e não vacileis – Bezerra de Menezes 

– 08/11/2015

 [...] “Unidos seremos resistência, fragmentados seremos vencidos

em nossos objetivos essenciais. Temos o direito de discrepar, de 

pensar de maneira diversa e o dever de discutir, de expor, mas 

não de dissentir. Evocando o encontro de Jerusalém, quando as 

duas figuras exponenciais do Evangelho de Jesus, Pedro e Paulo, 

enfrentaram-se para debater paradigmas de alta relevância na 

divulgação do Evangelho límpido e cristalino que Jesus trouxe 

para todos, sem privilégios nem preconceitos, relembramos que foi 

o amor que venceu as opiniões divergentes e que em lágrimas fez 

que o primeiro concílio dos cristãos se transformasse na pedra 

angular da divulgação da verdade, depois que o Mestre retornou 

aos páramos divinos.”



DISSENÇÕES 

Mensagem Momento Decisivo – Bezerra de Menezes 

– 11/11/2001

[...] “Com a conquista do conhecimento científico e 

o vazio existencial, surgem as distrações de vário 

porte para poder diminuir a ansiedade e o 
desespero. Naturalmente, essa manifestação de fuga 

da realidade interfere no comportamento geral dos 

seareiros da Verdade que, nada obstante, 

considerando serem servidores da última hora, 

permitem-se os desvios que lhes diminuem a carga 
aflitiva.



DISSENÇÕES 

[...]“Neste momento de desafios e de conflitos 

de todo porte, é natural que surjam 

divergências, opiniões variadas, procurando a 

melhor metodologia para o serviço da Luz. O 

direito de discordar, de discrepar, é inerente a 

toda consciência livre. Mas, que tenhamos 

cuidado para não dissentir, para não dividir, 

para não gerar fossos profundos ou abismos 

aparentemente intransponíveis. 



DISSENÇÕES 

“Que o espírito de união, de 

fraternidade, leve-nos todos, 

desencarnados e encarnados, à 

pacificação, trabalhando essas 

anfractuosidades para que haja 

ordem em nome do progresso.”



A PRÁTICA DAS 

VIRTUDES E A  

UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO



A PRÁTICA DAS VIRTUDES E A  UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO

Como temos refletido a unificação pelo coração 

somente é possível pelo cumprimento das Leis 

Divinas por meio da prática das virtudes. Reflitamos 

com algumas questões de O Livro dos Espíritos que 

trata desse tema: 

 L.E. 614. Que se deve entender por lei natural?

“A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a 

felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou 

deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta.”



A PRÁTICA DAS VIRTUDES E A  UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO

 L.E. Q 619. A todos os homens facultou Deus os 

meios de conhecerem Sua lei?

“Todos podem conhecê-la, mas nem todos a 

compreendem. Os homens de bem e os que se 

decidem a investigá-la são os que melhor a 

compreendem. Todos, entretanto, a 

compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o 

progresso se efetue.”



A PRÁTICA DAS VIRTUDES E A  UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO

L.E. Q 621. Onde está escrita a lei de Deus?

“Na consciência.”

Q 621 a) - Visto que o homem traz em sua 

consciência a lei de Deus, que necessidade 

havia de lhe ser ela revelada?

“Ele a esquecera e desprezara. Quis então 

Deus lhe fosse lembrada.”



A PRÁTICA DAS VIRTUDES E A  UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO

 L.E. Q. 627 Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis 

de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? 

Terão que nos ensinar mais alguma coisa? 

“Jesus empregava amiúde, na sua linguagem, alegorias e 

parábolas, porque falava de conformidade com os 

tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade 

se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é 

que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão 

poucos são os que as compreendem e ainda menos os 
que as praticam. 



A PRÁTICA DAS VIRTUDES E A  UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO

“A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a 

todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os 

hipócritas: os que vestem a capa da virtude e da religião, 

a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos

tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém 

possa pretextar ignorância e para que todos o possam 

julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de 

preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a 

necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a 

lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o 
sentido de uma lei toda de amor e de caridade.”



A PRÁTICA DAS VIRTUDES E A  UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO

• L.E. Q. 893. Qual a mais meritória de todas as 

virtudes?

• R: “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.” 



A PRÁTICA DAS VIRTUDES E A  UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO

L.E. Q. 909. Poderia sempre o homem, 

pelos seus esforços, vencer as suas más 
inclinações?

“Sim, e, frequentemente, fazendo esforços 

muito insignificantes. O que lhe falta é a 

vontade. Ah! Quão poucos dentre vós 

fazem esforços!”



A PRÁTICA DAS VIRTUDES E A  UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO

 L.E. Q. 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis, que 

a vontade seja impotente para dominá-las?

“Há muitas pessoas que dizem: Quero, mas a vontade só 

lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam 

que não seja como “querem”. Quando o homem crê que 

não pode vencer as suas paixões, é que seu Espírito se 

compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. 

Compreende a sua natureza espiritual aquele que as 

procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do 

Espírito sobre a matéria.”



A PRÁTICA DAS VIRTUDES E A  UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO

"Quem é fiel no pouco também é fiel no muito; e 

quem é injusto no pouco também é injusto no 

muito." Lucas 16:10

Qual a essência dessa afirmação de Jesus no que 

tange à prática das virtudes?

Significa que um processo de desenvolvimento de 

virtudes acontece pouco a pouco até que haja 

abundância da virtude em nossos corações. 



A PRÁTICA DAS VIRTUDES E A  UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO

Quando se fala de virtudes, comumente o que 

pensamos? 

Que ela já deve estar sendo vivenciada em nós de 

forma plena. Comumente, as pessoas dizem: essa 

questão precisa de muita humildade...  Tal assunto 

precisa de muito amor... etc. 

Como é possível ter muito sem começar de pouco?



A PRÁTICA DAS VIRTUDES E A  UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO

No que tange à prática das virtudes a 

orientação de Jesus é uma condição 

imprescindível.  Para que o Espírito possa 

alcançar a prática plena das virtudes (fiel no 

muito) é fundamental começar o exercício 

gradualmente (fiel no pouco). Essa é a essência 

da unificação pelo coração, conforme orienta 

Bezerra de Menezes. Começar pelo exercício da 

união para alcançar a unificação. 



A PRÁTICA DAS VIRTUDES E A  UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO

Esse exercício acontecerá em três fases 

consecutivas:

1 – Ter a certeza de que, como somos Seres 

Essenciais, as virtudes já existem em latência 

em nós da mesma forma que as Leis Divinas. 

São como pequenas sementes divinas 

aguardando que as cultivemos.



A PRÁTICA DAS VIRTUDES E A  UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO

2 – Acolhimento amoroso dos sentimentos do ego, que 

representam apenas ausência do exercício das virtudes, 

de modo que não haja uma autorrejeição, decorrente 

das tendências egoicas que ainda trazemos. A esse 

respeito temos outra orientação do Cristo na parábola da 
Conciliação com os Adversários em Mateus 5:25 e 26

 “Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no 

caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te 

entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na 

prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali 

enquanto não pagares o último ceitil.”



A PRÁTICA DAS VIRTUDES E A  UNIFICAÇÃO PELO 
CORAÇÃO

 3 – Exercício gradual das virtudes, que acontece todas as vezes 

que os sentimentos egoicos se manifestarem, porquanto 

decidimos cultivar a semente da virtude, utilizando a energia do 

sentimento do ego como adubo.

 Por exemplo, quando o orgulho se manifestar dentro de nós, 

fazendo com que desejemos projetar a nossa personalidade, de 

modo que o nosso ego cresça em detrimento do trabalho com 

Jesus, que deve ter premissa em nossa intimidade, fazemos um 

exercício de humildade para humildar o orgulho, colocando-nos 

em nossa posição de servo do Cristo para que Ele triunfe na Terra. 

Isso deve ser feita tantas vezes quantas forem necessárias: 
fidelidade no pouco para se alcançar a fidelidade no muito.   



AMOR



AMOR

Compromisso com a Fé Espírita – Bezerra de 

Menezes 10/11/2002

 [...] “O amor é a resposta da Vida para o momento 

truanesco que atravessamos. 

“Vivenciá-lo na grandiosidade do pensamento 

cristão é um convite que a imortalidade nos faz 

através das vozes do céu, restaurando o 

pensamento de Jesus, que tem permanecido 

vestido de dogmas, de cerimônias e de fantasias.”



AMOR

[...] “Trabalhemos, então, unificados, amando-nos 

cada vez mais, para  lograrmos alcançar o 

momento de plenitude com que o Amigo 
Incomparável de todos nós nos acena desde 

agora. Permanecei fiéis, obreiros da última hora, 
que está assinalada pelas glórias e conquistas, 

pelas dores e hecatombes, construindo o Reino de 

Deus na grande transição que aguarda o Mundo de 
Regeneração.”



AMOR

Novas Conquistas Aproximam a Ciência da Religião 

– Bezerra de Menezes 11/11/2012

“Vivemos o momento histórico da grande transição, 

quando se abraçarão a Ciência e a Religião, 

conduzindo as mentes humanas a Deus e, por 

consequência, ao amor, ampliando os horizontes 

da solidariedade para que todas as vidas 

constituam o ideal proposto por Jesus: o rebanho 

único e o seu Pastor.



AMOR

“Vivemos um momento decisivo para se 
demonstrar que é possível, sim, viver o Evangelho
conforme os apóstolos de Jesus exemplificaram.

“Certamente, mudaram as circunstâncias, e as 

exigências do progresso são diferentes, mas os 

testemunhos que comovem e edificam, que fazem 

a verdadeira divulgação do Bem, prosseguem 

assinalando as vidas fiéis ao incomparável Rabi 

Galileu.



AMOR

 “Fostes convidados a contribuir neste momento glorioso 

com o conhecimento que liberta e o amor que edifica.

 “Não seja de estranhar que, muitas vezes, sentireis na alma 

o aguilhão do testemunho, disfarçado com aspectos 

diferenciados, mas convidando-vos à confirmação de que 

sois discípulos do Rabi Galileu que ainda não encontrou no 

mundo a aceitação que merece.

 “O Espiritismo, meus filhos, é o próprio pensamento de Jesus 

retornando ao mundo, que o abandonou, com o fim de 

poder construir a Era Regeneradora para todas as criaturas.”



CARIDADE E 
PERSEVERANÇA



CARIDADE E PERSEVERANÇA

BRILHE A VOSSA LUZ - BEZERRA DE MENEZES – 09/11/2003

 “Vós sois a luz do mundo! – propõe o Evangelho novo, 

porquanto a Grande Luz é o Mestre, que deveremos 

insculpir no mundo íntimo, para que brilhe através de nós. 

 “Não revidar ofensas, manter a consciência do dever acima 

de quaisquer conjunturas, perseverar quando outros 

abandonam ou são vítimas de defecções, porfiar no bem 

comum e viver a caridade sob todos os aspectos possíveis, 

dominados pelo amor que deflui do incomparável Amigo e 

Benfeitor, são as diretrizes de ontem como de hoje.”



CARIDADE E PERSEVERANÇA

O Evangelho segundo o Espiritismo - Allan Kardec - 1ª edição 

especial. Rio de Janeiro: FEB, 2004. Cap. XX, item 5. - Os 

obreiros do Senhor

 “Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas 

anunciadas para a transformação da Humanidade. Ditosos 

serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com 

desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade! Seus dias 

de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem 

esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: 

“Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de 

que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra”, 

porquanto o Senhor lhes dirá:



CARIDADE E PERSEVERANÇA

“Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós 

que soubestes impor silêncio aos vossos 

ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que 

daí não viesse dano para a obra!”. Mas ai 

daqueles que, por efeito das suas dissensões, 

houverem retardado a hora da colheita, pois a 

tempestade virá e eles serão levados no 

turbilhão! Clamarão: 



CARIDADE E PERSEVERANÇA

“Graça! graça!”. O Senhor, porém, lhes dirá: “Como 

implorais graças, vós que não tivestes piedade dos 

vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as 

mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o 

amparardes? Como suplicais graças, vós que 

buscastes a vossa recompensa nos gozos da Terra e na 

satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa 

recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe 

pedir; as recompensas celestes são para os que não 

tenham buscado as recompensas da Terra”.



CARIDADE E PERSEVERANÇA

“Deus procede, neste momento, ao censo dos seus 

servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles 

cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que 
não usurpem o salário dos servidores animosos, pois 

aos que não recuarem diante de suas tarefas é que 

ele vai confiar os postos mais difíceis na grande 
obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-

ão estas palavras: “Os primeiros serão os últimos e 

os últimos serão os primeiros no Reino dos Céus”. —
O Espírito de Verdade . (Paris, 1863.)



UNIÃO E 
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UNIÃO E UNIFICAÇÃO

“Filhas e filhos da alma, que Jesus nos 
abençoe!

“A união dos espíritas é ação que não pode 
ser postergada e a unificação é o laço de 
segurança dessa união.

“A união vitaliza os ideais dos trabalhadores, 
mas a unificação conduz com equilíbrio pelas 
trilhas do serviço.



UNIÃO E CONFIANÇA

“A união demonstra a excelência da 

qualidade da Doutrina Espírita nos corações, 

mas a unificação preserva essa qualidade, 

para que passe à posteridade conforme 

recebemos do ínclito Codificador.

“Em união somos felizes. Em unificação 

estamos garantindo a preservação do 

Movimento Espírita aos desafios do futuro.



UNIÃO E CONFIANÇA

“Em união teremos resistência para enfrentar o mal 

que existe em nós e aquele que cerca o nosso 
caminho, tentando impossibilitar-nos o avanço. Em 

unificação estaremos consolidando as atividades 
que o futuro coroará de bênçãos.

“Em união marcharemos ajudando-nos 

reciprocamente. Em unificação estaremos 

ampliando os horizontes da divulgação doutrinária 
em bases corretas e equilibradas.



UNIÃO E CONFIANÇA

 “Com união demonstraremos a nós mesmos que é possível 
amar sem exigir nada. Com unificação colocaremos as ideias 
pessoais em planos secundários, objetivando a coletividade.

 “Com união construiremos o bem, o belo e o nobre. Com 
Unificação traremos de volta o pensamento do Codificador, 
preservando a unidade da Doutrina e do Movimento Espírita.

 “Com união entre os companheiros encarnados, tornaremos 
mais fácil o intercâmbio entre nós outros, os que os 
precedemos na viagem de volta, e eles, que rumam pela 
estrada difícil. Com unificação estaremos vivenciando o 
Evangelho de Jesus quando o Mestre assevera: Um só 
rebanho , um só pastor.



UNIÃO E CONFIANÇA

“Unindo-nos, como verdadeiros irmãos, 

estabeleceremos o laço de identificação com 

os propósitos dos Mentores da Humanidade, 

que esperam a influência que o Espiritismo 

provocará no mundo, à medida que seja 

conhecido e adotado nas áreas da ciência, 

das artes, do pensamento filosófico e das 

religiões.



UNIÃO E CONFIANÇA

“União para unificação, meus filhos, é o desafio do 

momento.

“Rogando a Jesus que nos abençoe e nos dê a sua 

paz, o servidor humílimo e paternal de sempre,” 

Bezerra
 Mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, por ocasião do 

encerramento do 1º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, na manhã de 25.01.2004, 

na sede da Federação Espírita do Rio de Janeiro, em Niterói, RJ. Em 29.12.2009



UNIÃO E CONFIANÇA

Mensagem psicofônica ditada pelo Espírito José Antônio 

dos Reis, recebida pelo médium Afro Stefanini II na 

reunião mediúnica da Federação Espírita do Estado de 

Mato Grosso em 28 de março de 2016. – PLANO DE 

TRABALHO PARA O MOVIMENTO ESPÍRITA DE MATO 

GROSSO

Confiança e união

“[...] a presença dos desafios da convivência surge como 

uma das muitas provações características da situação 

atual no painel emocional da maioria dos seres humanos. 



UNIÃO E CONFIANÇA

“Essa convivência pode, algumas vezes, estar 

afetada pelos ruídos da desconfiança e do 

desamor, mas é importante lembrarmo-nos de 

que o ensinamento sobre a condição de 

discípulos de Jesus nos convida a nos 

reconhecermos Seus aprendizes verdadeiros 

por muito nos amarmos e jamais por 

desconfiarmos uns dos outros.



UNIÃO E CONFIANÇA

“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, coloquemo-nos à disposição de confiarmos 

uns nos 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.



UNIÃO E CONFIANÇA

“Evitemos os ataques mentais, as desconfianças do 

caráter e nos mobilizemos para fixar-nos naquilo que já 

produzimos em sintonia com Jesus junto da presença do 
outro, o que 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 nas qualidades íntimas e alheias

que somos capazes de movimentar com flexibilidade o 

feixe de varas do Cristo no Movimento Espírita.



UNIÃO E CONFIANÇA

“Desacordos de ideias, opiniões divergentes e 

visões distintas são parte natural da composição da 
coletividade, forma completamente compreensível 

de uma dinâmica de grupo.

“Desconfiar, porém, que aquele que moureja ao 

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.



UNIÃO E CONFIANÇA

“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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FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

Mensagem A Benção da Legítima 

Fraternidade – Bezerra de Menezes –

10/11/2013

[...]“Fraternidade, mas, de maneira nenhuma, 

vulgaridade de comportamento. 

“Trabalho dentro do limite das forças, porque 

aquele que faz o que pode, realiza o 

máximo.” 



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

Mensagem BRILHE A VOSSA LUZ – Bezerra 

de Menezes – 09/11/2003

[...]“Tende, porém, bom ânimo e sede fiéis

à fraternidade que deve viger entre todos 

porque dela partem os nobres sentimentos 

da solidariedade, da compaixão, da 

caridade: os diletos filhos do amor.”



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

Mensagem Momento decisivo – Bezerra de 

Menezes – 9/11/2014

[...] “Prossegui, lidadores do Bem, com o 

devotamento que se vos exige de fazerdes o 

melhor que esteja ao vosso alcance, em 

perfeita identificação com os benfeitores da 

humanidade, especialmente no Brasil, sob a 

égide de Ismael, representando o Mestre 

inolvidável.



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

[...]“Este Consolador sobreviverá a todas as 

crises e quando, por alguma circunstância, 

não formos capazes de dignificá-lo, a irmã 

morte arrebatará aqueles que não 

correspondem à expectativa do Senhor da 

Vinha, substituindo-os por outros melhormente 

habilitados, mais instrumentalizados para os 

grandes enfrentamentos que já ocorrem na 

face do planeta.



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

“Todos sabemos que a transformação 

moral de cada indivíduo é penosa, de 

longo curso, por efeito do atavismo 

ancestral, e que a Lei dispõe do 

recurso dos exílios coletivos para 

apressar a chegada da Era Nova.”



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

 Livro Cartas e Crônicas, Humberto de Campos, o irmão X, 

psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora Feb.

 CONSCIÊNCIA ESPÍRITA

 “Diz você que não compreende o motivo de tanta autocensura 

nas comunicações dos espíritas desencarnados. Fulano, que 

deixou a melhor ficha de serviço, volta a escrever, declarando 

que não agiu entre os homens como deveria; sicrano, conhecido 

por elevado padrão de virtudes, regressa, por vários médiuns, a 

lastimar o tempo perdido... E você acentua, depois de 

interessantes apontamentos: “Tem-se a impressão de que os 

nossos confrades tornam do Além, atormentados por terríveis 
complexos de culpa. Como explicar o fenômeno?”



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

“Creia, meu caro, que nutro pessoalmente pelos espíritas 

a mais enternecida admiração. Infatigáveis construtores 

do progresso, obreiros do Cristianismo Redivivo. Tanta 

liberdade, porém, receberam para a interpretação dos 

ensinamentos de Jesus que, sinceramente, não conheço 

neste mundo pessoas de fé mais favorecidos de 

raciocínio, ante os problemas da vida e do universo. 

Carregando largos cabedais de conhecimento, é justo 

guardem eles a preocupação de realizar muito e sempre 

mais, a favor de tantos irmãos da Terra, detidos por ilusões 

e inibições no capítulo da crença.



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

“Conta-se que Allan Kardec, quando reunia os 

textos de que nasceria O Livro dos Espíritos, 

recolheu-se ao leito, certa noite, 

impressionado com um sonho de Lutero, de 

que tomara notícias. O grande reformador, 

em seu tempo, acalentava a convicção de 

haver estado no paraíso, colhendo informes 

em torno da felicidade celestial.



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

“Comovido, o Codificador da Doutrina Espírita, 

durante o repouso, viu-se também fora do corpo, 

em singular desdobramento... Junto dele, 

identificou um enviado de planos sublimes que o 

transportou, de chofre, a nevoenta região, onde 

gemiam milhares de entidades em sofrimento 

estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a 

gritos de cólera; blasfêmias seguiam-se a 

gargalhadas de loucura.



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

 “Atônito, Kardec lembrou os tiranos da História e inquiriu, 

espantado:

 “– Jazem aqui os crucificadores de Jesus?

 “– Nenhum deles – informou o guia solícito. – Conquanto 

responsáveis, desconheciam, na essência, o mal que 

praticavam. O próprio Mestre auxiliou-os a se 

desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas 

reencarnações, em que se resgataram perante a Lei.

 “– E os imperadores romanos? Decerto, padecerão nestes 

sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à 

humanidade...



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

 “– Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não 

possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois 

de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas 

superiores, enquanto que outros se demoram, até hoje, internados 

no campo físico, à beira da remissão.

 “– Acaso, andarão presos nestes vales sombrios – tornou o visitante 

– os algozes dos cristãos, nos séculos primitivos do Evangelho?

 “– De nenhum modo – replicou o lúcido acompanhante –, os 

carrascos dos seguidores de Jesus, nos dias apostólicos, eram 

homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de 

civilização que ostentavam... Todos foram encaminhados à 

reencarnação, para adquirirem instrução e entendimento.



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

 “O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da 

Antiguidade, Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan... Antes, 

todavia, que enunciasse nova pergunta, o mensageiro 

acrescentou, respondendo-lhe à consulta mental:

 “– Não vagueiam, por aqui, os guerreiros que recordas... Eles 

nada sabiam das realidades do espírito e, por isso, recolheram 

piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando 

em lides expiatórias, conforme os débitos contraídos...

 “– Então, dize-me – rogou Kardec, emocionado –, que 

sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações me cortam a 

alma?



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

“E o Orientador esclareceu, imperturbável:

“– Temos junto de nós os que estavam no mundo 

plenamente educados quanto aos imperativos do 
bem e da Verdade, e que fugiram deliberadamente 

da Verdade e do bem, especialmente os cristãos 

infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores 

da lição e do exemplo do Cristo e que se 

entregaram ao mal, por livre vontade... Para eles, 

um novo berço na Terra é sempre mais difícil...



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

“Chocado com a inesperada observação, Kardec 

regressou ao corpo e, de imediato, levantou-se e 

escreveu a pergunta que apresentaria, na noite próxima, 

ao exame dos mentores da obra em andamento e que 

figura como sendo a Questão número 642, de O Livro dos 

Espíritos: “Para agradar a Deus e assegurar a sua posição 

futura, bastará que o homem não pratique o mal?”, 
indagação esta a que os instrutores retorquiram: “Não; 

cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, 

porquanto responderá por todo o mal que haja resultado 
de não haver praticado o bem.”



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

“Segundo é fácil de perceber, meu 

amigo, com princípios tão claros e tão 

lógicos, é natural que a consciência 

espírita, situada em confronto com as 
ideias dominantes nas religiões da 

maioria, seja muito diferente.”



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

MENSAGEM DE JOANNA DE ÂNGELIS À EQUIPE DA FEEMT –

PLANO DE TRABALHO PARA O MOVIMENTO ESPÍRITA DE 

MATO GROSSO

 [...] “O tempo urge, e é necessário que, conscientes do 

nosso trabalho, sejamos nós aqueles que disputam a 

honra de prosseguir, a felicidade de permanecer. E, haja 

o que houver, que isso nos constitua o aguilhão para 

seguirmos adiante, pois, sem a motivação-entusiasmo ou 

a motivação-sofrimento, nenhum ideal consegue resistir à 

canícula, à rotina, à monotonia.



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

“Abraçamos juntos o compromisso com Jesus, 

desencarnados e encarnados. Não estamos 

na Terra ou no além por caprichos do acaso. 

Estamos dentro de um programa, e espírita 

sem serviço é planta parasitária na economia 

da vida. Espírito sem espinho na carne é flor 

ornamental sem perfume e sem pólen que 

morre e não deixa legado.



FRATERNIDADE E 
TRABALHO NO LIMITE DAS FORÇAS

[...]“Lidadores da última hora, estamos juntos 

por determinação superior. Cada um dê a sua 

cota, por mais insignificante que seja. Quem 

dá o que pode, dá tudo.

“Esse trabalho, que não pode parar, está hoje 

na seara espírita que hospeda Jesus e a Sua 

Doutrina como um piloti para daí ser erguido o 

santuário da paz, albergando a Humanidade 

inteira.”



FIDELIDADE



FIDELIDADE

A BÊNÇÃO DA LEGÍTIMA FRATERNIDADE  - BEZERRA DE MENEZES 
–10/11/2013

[...] Exultai, filhas e filhos da alma, por vos 

manterdes fiéis ao Cristo de Deus, muitas vezes 

com desagrado dos nossos afetos queridos, 

daqueles que partilham das nossas alegrias e 

dores, mas não têm a maturidade de 

compreender os sentimentos que entregais ao 

Guia e Protetor de todos nós.



FIDELIDADE

 Novas Conquistas Aproximam a Ciência da Religião – Bezerra de 

Menezes – 11/11/2012

“Vivemos um momento decisivo para se demonstrar que é 
possível, sim, viver o Evangelho conforme os apóstolos de 

Jesus exemplificaram.

“Certamente, mudaram as circunstâncias, e as exigências 

do progresso são diferentes, mas os testemunhos que 

comovem e edificam, que fazem a verdadeira 

divulgação do Bem, prosseguem assinalando as vidas fiéis 

ao incomparável Rabi Galileu.



FIDELIDADE

 “Fostes convidados a contribuir neste momento glorioso 

com o conhecimento que liberta e o amor que edifica.

 “Não seja de estranhar que, muitas vezes, sentireis na alma 

o aguilhão do testemunho, disfarçado com aspectos 

diferenciados, mas convidando-vos à confirmação de que 

sois discípulos do Rabi Galileu que ainda não encontrou no 

mundo a aceitação que merece.

 “O Espiritismo, meus filhos, é o próprio pensamento de Jesus 

retornando ao mundo, que o abandonou, com o fim de 

poder construir a Era Regeneradora para todas as criaturas.



FIDELIDADE

“Sede fiéis! Sem qualquer proposta masoquista, pagai o 

tributo pela honra e a glória de conhecer Jesus. O 

holocausto hoje é silencioso, discreto e passa 

despercebido da multidão galhofeira, dos espetáculos 

circenses e dos quinze minutos tradicionais dos holofotes 

da ilusão.

“Assinalados pela mansidão do Cordeiro de Deus, 

avançai, espargindo luz e felizes pela oportunidade 

autorredentora, pela conquista da autoconsciência e 

pela alegria da certeza imortalista.”



RENÚNCIA E 

SACRIFÍCIO



RENÚNCIA E SACRIFÍCIO

A BÊNÇÃO DA LEGÍTIMA FRATERNIDADE  - BEZERRA DE MENEZES 
–10/11/2013

“Porfiai, filhas e filhos da alma, não poucas vezes, com o 

coração destroçado, mas a alma aceitando os 

impositivos do progresso e vivendo o anonimato da 

renúncia, para que brilhe o Senhor e não o ego individual.

“É certamente o grande desafio do momento servir à 

Causa sem servir-se da Casa e da Doutrina que ela 
alberga. Compreender que, na condição de servo, a 

satisfação máxima é atender às determinações do Senhor 
sem qualquer queixa ou reclamação.”



RENÚNCIA E SACRIFÍCIO

Mensagem “Unificação” de Emmanuel - Psicografia de F. 

C. Xavier –– Reformador  out./1977

“Trabalhar pela Unificação dos órgãos doutrinários do 

Espiritismo no Brasil é prestar relevante serviço à causa do 

Evangelho Redentor junto à Humanidade. Reunir 

elementos dispersos, concatená-los e estruturar-lhes o 

plano de ação, na ordem superior que nos orienta o 

idealismo, é serviço de indiscutível benemerência porque 

demanda sacrifício pessoal, oração e vigilância na fé 

renovadora e, sobretudo, elevada capacidade de 

renunciação. [...]”



RENÚNCIA E SACRIFÍCIO

 SACRIFÍCIO IMPLÍCITO – HONÓRIO - (Mensagem psicofônica pelo 

médium Afro Stefanini II, na reunião mediúnica da Federação 

Espírita do Estado de Mato Grosso, em 21 de novembro de 2016. –

PLANO DE TRABALHO PARA O MOVIMENTO ESPÍRITA DE MATO 

GROSSO

 ”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 suas 

emoções, não as solucionando, mas oferecendo diretrizes 

amorosas incontestáveis.



RENÚNCIA E SACRIFÍCIO

“Uma delas é a diretriz do sacrifício pessoal. Todas as 

questões de ordem evolutiva solicitam trabalho e 

minuciosa disciplina para serem exitosamente resolvidas. 

Com o sacrifício pessoal também é dessa forma. Para a 

criatura encontrar dentro de seu coração as balizas 

seguras para libertar-se dos interesses eminentemente 

egoístas e desprender-se dos apegos que traz, somente é 

possível por meio de uma intensa e vigorosa análise e 

constante trabalho de doação à Causa maior, que é o 

amor na sua máxima expressão.



RENÚNCIA E SACRIFÍCIO

“Foi por isso que o Cristo, pelo meio mais 

desafiador, convidou aqueles que O buscavam a ir 

direto aos seus próprios interesses e renunciá-los. 

Jesus fez isso várias vezes: ao jovem rico, pediu 

renúncia imediata dos interesses da posse. Ele, no 

entanto, não soube aproveitar. Para a 

enlouquecida de Magdala, também solicitou a 

renúncia aos apegos sensualistas, e ela soube 

muito bem aproveitar. 



RENÚNCIA E SACRIFÍCIO

“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, dispomo-nos a renunciar pelo 

trabalho constante e sacrificial para que 

realmente haja em nós a paz e o equilíbrio.



RENÚNCIA E SACRIFÍCIO

 “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. Como, então, nos libertar do ciclo vicioso dos 

desejos egoístas atendidos constantemente pela força do nosso 
orgulho? Pelo reconhecimento da dor mais profunda que sentimos, 

aquela que se faz tão intensa e silenciosa, mas não imperceptível, 

que somente um coração que se entrega ao sacrifício pode 

perceber.



RENÚNCIA E SACRIFÍCIO

“Essa é a dor de não amar, a mais profunda de todas e a 

mais esquecida pelos homens, posto que, de forma 

prática, o egoísmo toma nas emoções o desejo único de 

ser amado, ou desejado, ou ter os seus interesses 

atendidos.

“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.”



RENÚNCIA E SACRIFÍCIO

Mensagem e oração psicofônicas ditadas pelo 

Espírito José Antônio dos Reis, recebidas pelo 

médium Afro Stefanini II na reunião mediúnica da 

Federação Espírita do Estado de Mato Grosso em 

24 de março de 2016 – PLANO DE TRABALHO PARA 

O MOVIMENTO ESPÍRITA DE MATO GROSSO

 O sublime convite de Jesus

“É muito valioso que meditemos o que significa 

ocuparmos um encargo no trabalho com Jesus.



RENÚNCIA E SACRIFÍCIO

“Neste momento, a grande energia de amor do Mestre 

confia em nossas mãos frágeis realizações sublimes, 

fundamentais numa sociedade que está esfacelada por 

tanto egoísmo, em que campeia tão forte a dor!

“A compaixão do Mestre não tem fim! Ele, conhecedor de 

nossas fragilidades, tem uma fé em nós muito profunda, 

mais brilhante que o Sol que ilumina nossos olhos. A fé que 

o Mestre deposita em nós, de colocarmos nossas 

capacidades a serviço do amor, ultrapassa o 

entendimento acanhado da mente humana.



RENÚNCIA E SACRIFÍCIO

“Esse é o tempo de morrer para o mundo para que o 

Cristo viva em nós, conforme ensina o Apóstolo Paulo: 

Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.

“É o tempo de morrer para todos os apegos e desejos que 

têm atrapalhado tanto o nosso progresso quanto o 

progresso do pensamento de Jesus na Terra.

“Assim, quando nos incluímos no serviço do amor, Deus 

surge de uma maneira ainda mais bela! O ato de nos 

incluirmos em qualquer esfera de trabalho com Jesus é 
um ato de gratidão!



RENÚNCIA E SACRIFÍCIO

 “Se posso traduzir um pensamento da alta espiritualidade, 

traduzo da seguinte maneira o sublime convite de Jesus 

para esta geração e as outras que virão: Que validais a 

minha mensagem e as Leis do meu Pai com o suor de teus 

esforços, as lágrimas de tua renúncia e se, necessário, o 

sangue de vosso sacrifício sublime! Mas validai, Eu vos 
peço!

“Este é o convite, meus filhos, dos tempos que estamos 

vivendo. É tempo de obrar! É tempo de validar em nós a 

mensagem do Cristo!



RENÚNCIA E SACRIFÍCIO

ORAÇÃO

[...] “Oh! Mestre! Ajude-nos a fomentar em 

nós o poder da inclusão em Tua seara, em 

qualquer esfera de nossa ação, em 

qualquer questão que pensemos em 

evadir-nos, fugir do trabalho, deixarmos 

de cooperar, nos isolarmos...



RENÚNCIA E SACRIFÍCIO

“Oh! Amado Mestre! Bonança das bonanças 

celestiais! Tem compaixão de nós! Temos tão pouco 

a oferecer e ainda assim recusamos a dar, como se 

fôssemos nababescos das virtudes.

“Quão grande é o nosso egoísmo enquanto o 

mundo passa as intempéries da fome moral, da 

sede de valores éticos, repercutindo nos 

desmandos de toda ordem, nos desequilíbrios de 

toda espécie.



RENÚNCIA E SACRIFÍCIO

“Nós vos suplicamos o direito de trabalhar pela 

nossa própria redenção e, se possível, auxiliar para 
uma Humanidade mais feliz.

“Ajuda-nos, Senhor, quando a preguiça parecer 

querer dilatar considerações em nossa mente frágil, 

seduzindo-nos para a estagnação, colocando-nos 

em pilares invisíveis de conquistas morais que ainda 

não logramos alcançar!”[...]



DISCERNIMENTO



DISCERNIMENTO

A BÊNÇÃO DA LEGÍTIMA FRATERNIDADE  - BEZERRA 
DE MENEZES –10/11/2013

“Vindes traçando as metas que devem ser 

alcançadas de forma a contribuirdes em prol do 

mundo melhor de amanhã. Mas não vos tendes 

esquecido de que a semente do Evangelho de 

Jesus é a perene luz guiando a Humanidade ao seu 
destino sublime.



DISCERNIMENTO

“São dias, estes, de inquietações e de 

desafios. As inquietações fazem parte das 

crises e toda crise vivenciada abre portas ao 

progresso porque amadurece os lutadores. E, 

ao mesmo tempo, através dos desafios 

desenvolvem-se as faculdades de 

discernimento para a ação correta segundo 

as determinações do Mestre incomparável.



DISCERNIMENTO

[...] “O amor, porém, de entrega total, sem os 

vícios dos interesses recíprocos, das ofertas 
retributivas, mas o sentimento de oferta pelo ideal 

da Vida Eterna.

“Viveis o grandioso momento da transição que 

impõe diretrizes seguras de comportamento para 

que os apêndices de fugas psicológicas não vos 

desviem da segura diretriz para o encontro com a 
Verdade.”



COMPAIXÃO



COMPAIXÃO

 (Bezerra de Menezes em mensagem psicofônica

recebida pelo médium Afro Stefanini II no encerramento 

do Encontro Reflexivo à Luz do Evangelho de Jesus 2017, 

em 16 de abril de 2017 na sede da Federação Espírita do 

Estado de Mato Grosso)

 [...]“Permanecei fiéis!

 ”Jesus tem movimentado a Terra para a propagação da 

paz desde o seu surgimento. Prestai atenção nos impérios 

que ruíram, observai os tiranos que caíram, verificai os 

dominadores que se dobraram no sepulcro da morte. 



COMPAIXÃO

“O triunfador imortal jamais foi vencido 

pela ignorância dos homens. Ele está 

como dantes, chamando a todos, como 

aos quinhentos da Galileia, a subirmos no 

monte das bem-aventuranças e 

encontrá-lO no cume da renúncia, no 

cume do sacrifício, no alto da doação 

incondicional do amor.



COMPAIXÃO

“Filhos e filhas da alma, os circos romanos se 

abriram para a humanidade toda se transformando 

na arena da indiferença, do desamor, da 

ingratidão!

“As tochas queimam milhões de criaturas no 

sensualismo e na culpa.

 ”As flechas continuam ferindo a sensibilidade que 

não observa o sofrimento à volta e não estende a 
mão.



COMPAIXÃO

“Sim, vivemos dias como aqueles dias em que as 

dores eram tão expressivas quanto as de hoje, 

porém as da atualidade se disfarçam na 

maquiagem da comodidade e da tecnologia.

“Buscai os corações que sofrem, que choram, que 

gritam, pois a falange interminável das virtudes vos 

acompanha e vos clama ação libertadora na 

própria consciência.

“Não sejamos nós os que firamos!



COMPAIXÃO

“Não sejamos nós os que caluniemos!

“Não sejamos nós os que abandonemos o Senhor, 

pois Ele ainda clama que a própria cruz seja 

erguida na humanidade sofredora, trazendo o seu 

amor imperecível!

“Do servidor humílimo e paternal de 

sempre, Bezerra. ”

 Muita paz!



RESPONSABILIDADE



RESPONSABILIDADE

 Livro Doutrina de Luz, Emmanuel - psicografado por F. C. 

Xavier – GEEM

“Espíritas!

“Realmente a vós outros, servidores do Senhor no 

Evangelho Restaurado, muito se pedirá no amanhã pelo 

muito que recolheis no hoje de serviço.

 [...] “Não façais da responsabilidade que vos honra a 

existência, trilho de acesso ao personalismo estreito de 

quantos se confinam à dominação do próprio egoísmo e 

à exaltação do próprio orgulho.



RESPONSABILIDADE

[...] “Usai a charrua da fraternidade e do sacrifício 
no amanho da Terra Espiritual que o Senhor vos 

confia, atentos ao desempenho dos próprios 

deveres, sem azedume e sem crítica, à frente 
daqueles que vos defrontam a marcha, de vez que 

o fel do escárnio e o vinagre da ironia constituem, 

por si, o fermento da discórdia, em cujo torvelinho 

de sombras todas as esperanças da Boa Nova 

sucumbem, esquecidas e aniquiladas.



RESPONSABILIDADE

“O suor no dever retamente cumprido vacinar-

nos-á contra todas as campanhas de 

crueldade e ridículo e a humildade com a 

tolerância construtiva ser-vos-á divina força, 

assegurando-nos o serviço e renovando-nos a 

fé.

“Lembremo-nos do Cristo e sigamos para 

frente!”



RESPONSABILIDADE

Livro Entre irmãos de outras terras - Francisco Cândido 

Xavier, e Waldo Vieira.  Espírito William James - FEB 

“[...] Temos aprendido que não surgem construções 

estáveis ao impulso do improviso. A seara espírita 

pede plantação de princípios espíritas. E não existe 

plantação eficiente sem cultivadores dedicados.  

Ampliemos a área de nosso concurso individual e 

elevemos o nível de compreensão das nossas 

responsabilidades para com a obra do 
Espiritismo.[...]” 



RESPEITO



RESPEITO

Livro Fonte Viva, Emmanuel - psicografado por F. C. 

Xavier – FEB. Cap. 49

“[...] A união fraternal é o sonho sublime da alma 

humana, entretanto, não se realizará sem que nos 

respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, 

à face do ambiente a que fomos chamados a 

servir. Somente alcançaremos semelhante 

realização “procurando guardar a unidade do 

espírito pelo vínculo da paz”.


