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   Oh! Como tem sido maravilhoso para o nosso 

coração de Espíritos desenfaixados da vestimenta 

material, vermos como muitas e muitos de vocês 

prezam pelas coisas do coração, do sentimento mais 

elevado, sim, porque por mais que vejamos, aqui e 

ali, criaturas tão duras de se lidar, que de alguma 

maneira se aproximam ou se aproximaram da gente 

com o intuito de nos desarticular a capacidade de 

amarmos e de nos apaixonar uns pelos outros e/ou 

pelas outras, que parecem ainda não terem se dado 

conta de que todos e todas somos irmãos e irmãs em 

busca permanente da própria felicidade, existe uma 

fragrância de renovação geral entre todos os povos 

da Terra Material, algo modificando-se por dentro do 

ser, como se as muitas e intensas dores por qual 

todos vão mais ou menos passando estivessem a lhes 

evocar, de dentro de si mesmos, a necessidade de 

compartilhar o bem, e não mais o mal. 

   Claro que aqui não estamos falando dos espíritas, 

de uma maneira particular, visto que a gente, de uma 

maneira quase que generalizada, como dissemos um 

pouco antes, quando tivemos a oportunidade de nos 

transfigurarmos em Allan Kardec para traçar algumas 

breves linhas acerca desse mesmo tema, que parece 

surpreender, de uma maneira muito desagradável, 

ou antes, surpreendente, aos não-espíritas, já que 

a visão que o público tem da gente, em termos de 

um agrupamento de pessoas caridosas, ou que pelo 

menos deveria ser caridosas com todos e com todas, 

particularmente entre si mesmos, vai se vendo cada 

vez mais na condição de malfeitores uns dos outros, 

como se o Espiritismo tivesse os feito esquecer que... 
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“absolutamente, o amor vem antes da 

instrução”, numa completa inversão dos princípios 

cristãos que nos foram originalmente traçados pelo 

Espírito da Verdade, que traz para o coração de todos 

a sagrada necessidade de amarmos mais, amando 

primeiro à Deus!! 

   Seja como for, minha gente, esqueçamos todas as 

maldades que jaça no mundo terreno, embora sem 

deixar de nos mantermos em certa prontidão, e, a 

depender de cada caso em particular, afastados de 

quem às pratica, por questões de segurança pessoal 

(risos), afinal, não é dessa maneira que o Senhor já 

nos ensina (Mateus 10:16)?!..., e rumemos para a 

frente e para o Mais Alto, todos e todas senhores e 

senhoras do seu próprio Espírito, fazendo brilhar, 

onde quer que estejamos, o Sol Maravilhoso do 

Cristo Amigo, a partir de cada um e/ou uma de nós 

mesmos, ou não será assim?!! 

   Em meio a clamorosas quedas e felizes ascensões, 

podemos lhes afirmar que os espíritas continuam 

desencarnando muito mal. 

   Mas tenhamos bom ânimo, porque podemos, sim, 

vencer o mundo (João 16:33). 

   Viva Jesus. 

___________ 

 

Chico Xavier (Espírito)                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                

(Salvador/BA, 17 de julho de 2022) 
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______________ 

   Nota do médium: Peço que o leitor e a leitora 

prestem bastante atenção ao vídeo (em seu link abaixo) 

que capturamos pelo You Tube, que traz uma rara 

entrevista que foi dada pelo saudoso cientista brasileiro 

Prof. Dr. Hernani G. Andrade, que teve muitos Livros de 

caráter investigativo sobre a reencarnação, um autor e 

pesquisador amplamente respeitado pelo que produziu 

com a sua inteligência elevada, e que, para todos nós, 

serve como um vivo exemplo espírita...  

(26175) Hernani G. Andrade: "Entre Chico Xavier e Einstein fico 

com Chico - o buda branco do Ocidente!" - YouTube  

______________ 

   Que Deus seja louvado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_zIDhfasuc
https://www.youtube.com/watch?v=4_zIDhfasuc

