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Apresentação
Graça e paz a todos.
CORREIO RECANTO DE IRMÃOS é uma coletânea
composta por doze mensagens recebidas de queridos
amigos da colônia espiritual Recanto de Irmãos, situada
em região equivalente à Zona Leste da cidade de São
Paulo, que possui o objetivo de promover a reflexão sobre
temas atuais da sociedade brasileira e do Movimento
Espírita nesse momento singular da História do Brasil, A
Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
Espero que essas mensagens sirvam para a
edificação pessoal do leitor e para a melhor compreensão
do momento em que vivemos no cumprimento de nossa
missão de “Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.”

Rodrigo Felix da Cruz
Colaborador da Casa Virtual Luz Espírita e
Associação Beneficente Espírita Casa Amiga.
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Sobre a Colônia Recanto de
Irmãos.
Neste capítulo trazemos ao leitor informações sobre uma
colônia estabelecida no plano espiritual que tem suas atividades
voltadas à divulgação da Doutrina Espírita por meio da Tecnologia da
Informação, a Colônia Recanto dos Irmãos. Para tanto segue um
excerto de nosso livro A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO
ESPIRITISMO:
"Para o levantamento dessas informações recorremos aos
amigos da equipe do site Luz Espírita e fizemos uma reunião
mediúnica particular na residência de Ilson Forner, com a presença
do webmaster do site Ery Lopes e o médium Wilton Oliver.
Registramos aqui nossa gratidão aos amigos e ao pessoal da Colônia.
Para sermos o mais fiel possível aos assuntos tratados na reunião
mediúnica aqui transcrevemos todo o seu conteúdo. A pauta da
reunião era a organização e trabalhos da Colônia Recanto dos Irmãos.
Recebemos então, a visita de um abnegado trabalhador da
colônia, Cezar Hanzi:
COMUNICAÇÃO 22/09/11
MISSÃO DO ESPIRITISMO E DO ESPÍRITA
A missão do Espiritismo não é de ser a religião
do futuro, é a de espiritualizar o ser. No
entanto, o mal manipula as boas coisas em
nosso interesse pessoal.
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Felizmente, existem mais pessoas interessadas
no caminho de Deus do que no mal.
Por que tanto mal na Terra?
Pela omissão dos bons e ênfase demasiada dos
meios de comunicação na maldade.
Enfatizamos a maldade para ofuscar nossos
defeitos: Esse é o alerta do Espiritismo para
que conheçamos nossos males antes de apontar
os erros do próximo.
Não há limites para a comunicação, a internet
chegou por meio da destruição da guerra, hoje
é levada para levar amor e sabedoria dos
planos espirituais.
A missão do verdadeiro espírita transcende
isso, este tem a responsabilidade de levar
conhecimento àquele que ainda não o tem.
Seremos cobrados por isso.
Desejamos que todos tenham no Espiritismo a
certeza da Justiça e da Bondade de Deus (que
não é punitivo). Deus sempre nos dará a
oportunidade do recomeço tendo paciência
com nossas imperfeições.
O Espírita de hoje não pode se comportar como
um fanático religioso preso dentro do Centro
Espírita escondendo seus conhecimentos entre
quatro paredes.
Nosso Senhor Jesus nos ensinou: “não coloque a
candeia em baixo do alqueire”.
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COLÔNIA RECANTO DOS IRMÃO
Seu objetivo é preparar as pessoas para as questões da tecnologia para
o bem geral da humanidade: a divulgação do Espiritismo e o
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Surgimento
A Colônia Recanto dos Irmãos foi fundada por diversos espíritos
imigrantes que vinham para o Brasil e constituíam suas vidas aqui.
Estes quando desencarnavam eram socorridos por diversas colônias
afins, porém, aqueles que tinham ligações com colônias de seus países
de origem não conseguiam contato com seus amigos dessas cidades,
ficavam então sem seus “mentores” e muitas vezes ficavam em regiões
de sofrimento onde buscavam ajuda do Divino e então, encontravam
Campos de Estudo e adaptação para novas reencarnações.
Tal processo era longo, pois muitos falavam japonês e eram atendidos
por espíritos que não falavam japonês, por exemplo. Isso dificultava o
atendimento, sobrando ao espírito assistido muito saudosismo.
Depois da readaptação, libertando-se do idioma de sua encarnação
anterior, os espíritos começaram a pensar em outros espíritos que
tinham os mesmos problemas e juntaram-se para fundar a Colônia
Recanto dos Irmãos agregando pessoas e tecnologia.
A colônia expandiu-se ao ponto de que irmãos que ali foram
acolhidos começaram a estudar e desenvolver atividades frequentes.
Em alguns momentos tivemos com mais japoneses, outros momentos,
portugueses, italianos e alemães.
Hoje não há mais dificuldade de locomoção entre os países e a Colônia
Recanto dos Irmãos é uma colônia a serviço dos imigrantes no Brasil.
Nela há um hospital para a reencarnação daqueles que simpatizam
com a colônia.
Atualmente, há uma gama maior de espíritos afins com a colônia.
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Geografia
A Geografia da colônia é muito diversa. Tem entidades que fazem parte
da área rural que mantém uma estrada com jardins floridos, assim
como a alimentação vegetal da colônia bem amparada e servem no
desenvolvimento de novas ferramentas e técnicas agrícolas que não
agridem ao meio ambiente. Técnicas que são intuídas aos
pesquisadores encarnados.
Na área rural trabalham espíritos muito simples com relação ao
conhecimento, porém muitos dispostos em servir. Dentre os que têm
acesso a esse lado da colônia há também o lado tecnológico.
O Centro de Estudos da Colônia é o maior prédio que temos, com
Biblioteca, Centro Tecnológico e tudo que há de desenvolvimento
cientifico, filosófico e teológico. É um prédio de grandiosidade.
A colônia conta ainda com um hospital pequeno, mas bem estruturado
do qual temos muito orgulho, pois lá fazemos os primeiros socorros e
os primeiros tratamentos com irmãos que chegam sem compreensão
com o que acontece. Os mais necessitados são transferidos para outros
hospitais especializados.
Temos o aparelho TCO Psicolográfico, chamado também de PSAI, que é
um registrador holográfico das formas-pensamento. Ele possui uma
tela fluida de longas proporções. Damos muita importância a tudo o
que o ser humano pode fazer. O aparelho faz interpretação da energia
que emana de nossas mãos quando pensamos em algo. Ele interpreta o
campo magnético que nos envolve a todo instante e se manifesta
conforme o pensamento.
Há outros aparelhos que não necessitam da interação física, apenas os
pensamentos.
Projetos de divulgação do Espiritismo.
O projeto de divulgação do Espiritismo nos meios de comunicação e
manifestação artística é um projeto que recebi de Deus com prazer.

12 – Rodrigo Felix da Cruz e Espíritos da Colônia Recanto de Irmãos

Precisei me preparar antes, fazer avaliação, pois tenho que aprender
fazendo. É no trato com os necessitados é que aprendemos a
importância do conteúdo daquilo que esta nos livros.
Em contato com os arquivos da colônia recebi orientação do professor
Tales que me orientou a ter cuidado com o imediatismo e não sentir
desânimo. Atualmente o projeto começa a fazer sentido entre os dois
planos.
Depois da comunicação acima prepararmos novas questões e
agendamos um novo encontro mediúnico em nossa residência no dia
20/10/2011 às 19h30 (quinta-feira):
1) Qual a localização geográfica da Colônia Recanto de Irmãos em
relação ao nosso plano? Por exemplo, Nosso Lar fica em localização
equivalente à cidade do Rio de Janeiro.
Resposta: “A Colônia Recanto dos Irmãos fica em região equivalente à
Zona Leste da Cidade de São Paulo”.
2) Como funciona a administração da Colônia Recanto de Irmãos e
quais são seus departamentos?
Resposta: “Tudo fica concentrado no centro da Colônia no Centro de
Estudos, Centro de Convenções, Biblioteca e Hospital. Nos arredores
existem burgos que são outras regiões como os campos que cuidam do
cultivo de nossa alimentação, flores e pesquisas de novas técnicas
agrícolas e Centro de Biologia. Existem outros burgos que atendem a
irmãos de outras línguas e cultura e possuem características que
lembram seus países de origem. São semelhantes a algumas cidades
que temos no Brasil que lembram outros países como, por exemplo,
Holambra que lembra a Holanda, etc.
Toda organização administrativa está sob a responsabilidade de
Laerte, Madalena e Margarida. “Eu, Cezar Hanzi, sou o porta-voz da
Colônia.”
3) Como a Colônia emprega a Tecnologia da Informação no plano
extrafísico?
Resposta: “O Wilton (o médium) me cobrou porque em algumas
comunicações parecia que era ele que estava falando e eu não o
deixava perceber a minha presença ao seu lado. Então, lhe respondi
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que a aproximação não é o único meio de comunicação entre um
desencarnado e um encarnado. Para falar com uma pessoa do outro
lado do planeta podemos, por exemplo, usar um aparelho celular.
Então, nós usamos uma espécie de microchip colocado juntamente com
glândula pineal do médium que permite que ele ouça minha voz
enquanto eu faço outras atividades.
Outros recursos tecnológicos que utilizamos são gravações
holográficas em arquivos no aparelho “PSAI” (que já comentamos) de
imagens mentais e de eventos que podemos gravar através de câmera
de vídeo e mostrar em palestras, seminários e programas de
reencarnação.
Há pessoas que pensam que na leitura de pensamentos se vê tudo o que
o ser pensa, mas na verdade fazemos um anamnese, ou seja, apenas o
que se pensa no momento. Podemos transportar nossos pensamentos
por meio de aparelhos que catalisam esses pensamentos e os
transmitem.
Usamos também um telefone entre as colônias que possui uma
tecnologia de transmissão de pensamento, encontro certa dificuldade
em fazer comparações destes equipamentos e sua tecnologia ainda
rudimentar. A tecnologia usada para a comunicação externa é uma
espécie de telefone que permite a materialização do espírito
comunicante de forma tangível e permite a bi corporeidade virtual.
4) Quais são suas considerações sobre a implantação da Casa Espírita
Virtual?
Respostas: “O papel da Casa Espírita Virtual será o de esclarecer e
ampliar o alcance da Doutrina dos Espíritos, enquanto o Centro
Espírita tradicional convém primar pela Assistência Social,
Evangelização Infantil e a Mocidade Espírita.
Os trabalhos de Estudo, desobsessão e afins, podem ser conduzidos pelo
formato virtual.
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Infelizmente, hoje acontece o contrário, dá-se mais valor ao intelecto
do que a Caridade. Usam o próprio Evangelho para fechar suar portas
aos pequenos e necessitados. É muito fácil apenas prestar socorro
espiritual em apenas 1 hora de trabalho, enquanto o trabalho com os
carentes é deixado em segundo plano, pois não suportam ver no
semelhante a pobreza e se consideram superiores. Um grave defeito
agravado pela desculpa de falta de tempo.
A Casa Espírita Virtual não esvaziará o Centro Espírita Tradicional,
pois esta não se esvazia por falta de espíritas, mas por falta de
Espiritismo.
A Casa Espírita Virtual ampliará o trabalho divulgar Jesus em todos os
“campos virtuais”.
5) Quais suas sugestões para a implantação e condução da
Tecnologia da Informação no Espiritismo?
Resposta: “A importância da Comunicação se avalia pela velocidade
que ela tem com a Internet e então podemos avaliar qual a distância
que a Doutrina Espírita pode alcançar com a web.
Os espíritas mais progressistas e modernos devem denotar a
importância do fato do Espiritismo não se faz apenas dentro das
quatro paredes do Centro Espírita. Isso seria minimizar o trabalho da
espiritualidade.
“A irmã Margarida certa vez disse: Não importa as pedras que nos
atirem, importam as flores que colhemos.”
6) O Intercâmbio mediúnico na Internet não constituiria uma nova
forma de exercício mediúnico, a psicodigitação (escrita mediúnica
direto no teclado) em alusão à psicografia (escrita mediúnica no
papel)?
Resposta: “Perfeitamente. Na verdade já é possível que isso aconteça
de um espírito poder tomar de assalto o aparelho mediúnico para
escrever sua mensagem no teclado, mas sabemos que não é mais
necessário esse tipo de comunicação brusca, embora alguns espíritos o
desejem, pois alguns médiuns os impedem de falar.
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Há um grande número de espíritos que desejam a comunicação e
poucos médiuns para a tarefa.
Médium é aquele que faz a mediação entre o plano extrafísico e o plano
físico. Se percebermos o plano extrafísico e não transmitirmos a
mensagem, somos meros sensitivos.
Jesus disse que seus filhos e filhas profetizarão. A mediunidade se
estenderá pelo mundo.
Promover o exercício mediúnico no teclado será uma prática mais
ecológica, afinal a produção do papel, lápis e caneta agridem o meio
ambiente.
7) O que a Colônia espera de nossos trabalhos na Seara Espírita?
Resposta: “Nós esperamos que hajam resultados e a Verdade que é o
Leitmotiv1 de nossos trabalho. De resultado, nós desejamos muito que
alcancem o maior número de pessoas possível. Desejamos que o
trabalho do irmão seja um trabalho de vanguarda com compromisso
com a Verdade.”

8) Para encerrar nosso encontro e para concluir nosso livro, quais
são suas considerações finais?
Resposta: “Gostaria de tratar das questões morais na internet e nos
meios de comunicação, que possuem a missão de tornar as pessoas
mais informadas e evoluídas. Falar de moralidade e de Cristianismo
dentro de cada um é sempre reforçar a necessidade da reforma íntima.
Gostaria de falar para os adeptos da ortodoxia espírita que o que se
constitui anti-doutrinário é o caminhar na direção oposta do Cristo
que por sua vez nunca pregou a intolerância.
O grande Bandeirante desse meio é Dr. Inácio Ferreira que de forma
bem humorada, inteligente e aplicada nos ensina em seus livros e blog
a ética espírita:

1

leitmotiv (do alemão): ideia, iniciativa, força condutora.
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9) O Espiritismo ainda vai crescer muito?
Resposta: - Temos esperança nisto... Mas reparemos que Jesus, ao se
referir ao advento do Consolador, disse que nos enviaria “outro”
Consolador! Espero, pois, que não tenhamos necessidade de “outro”, e
mais “outro”... (“blog do Dr. Inácio 04/10/2011)”
Não façamos do Espiritismo apenas uma gota perdida no oceano, não
sejamos apenas espíritas, mas, sobretudo cristãos.
Chico Xavier dizia que se o Espiritismo ficasse restrito aos interesses
que alguns dirigentes ou se deixasse de lado seu caráter cristão, ele
deixaria de ser espírita e seria apenas um cristão.
Devemos amar a Deus e não temê-lo!"

(César Hanzi – desenhado pelo médium Wilton Oliver):
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Caso o leitor queira maiores informações sobre o emprego
da Tecnologia da Informação na divulgação da Doutrina Espirita
recomenda-se a leitura do livro A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NO ESPIRITISMO, disponível para download gratuito na Sala de
Estudos do site espiritismoativo.weebly.com.
Para melhorar a compreensão sobre as atividades da
Colônia Recanto de Irmãos, acrescenta-se um excerto de nosso
romance DA FRANÇA COM ESPERANÇA. O livro narra a história do
francês Arthur Bescherelle que viveu uma vida materialista que
resultou em dolorosas consequências reencarnatórias. Todavia,
como ninguém fica sem a misericórdia divina, Arthur foi socorrido
na Colônia Espiritual Recanto de Irmãos, onde recebeu apoio para
seu recomeço (aproveitamos a oportunidade para convidar o
leitor para a leitura - livro também disponível na Sala de Estudos
do site espiritismoativo.weebly.com). No trecho abaixo o
personagem recebe informações sobre sua instância acolhedora:
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(Desenhos da Colônia Recanto de Irmãos feito pelo médium
Wilton Oliver)
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"Logo após sua recuperação do aborto natural, Arthur
sentia-se mais disposto para sua renovação íntima. Alexander, como
um irmão desvelado, acompanhava de perto sua transformação.
Em uma manhã ensolarada Alexander se aproxima dos
aposentos de Bescherelle e lhe faz um convite:
__ Buongiorno, Il pigro! (Bom dia, preguiçoso!).
_ Bonjour mon obsesseur! (Bom dia meu obsessor!) –
Responde espirituosamente Arthur em francês ao gracejo feito em
italiano.
_ Bescherelle, levante-se e vamos conhecer melhor nossa
colônia. Tal visita servirá de estudo.
_ Só se for agora seu carcamano!
Alexander utilizando-se de automóvel que levita levou
Bescherelle para conhecer com detalhe sua nova residência, a
Colônia Recanto de Irmãos.
Lagden iniciou o tour dizendo:
__ Arthur, a Colônia o Recanto de Irmãos é uma espécie de
núcleo espiritual que se interliga a outras instâncias afins, além de
conter burgos diretamente ao seu entorno. Seu posicionamento, em
relação ao nosso irmãos encarnados equivale à zona leste de São
Paulo, lá para os lados de Itaquera, Guaianases, São Miguel Paulista
e Itaim Paulista.
Vendo um grande jardim Arthur pergunta:
_ Alexandre que belo campo florido é esse?
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Após inspirar tranquilizante perfume floral, Alexander lhe
responde:
_ Trata-se do grande jardim da Irmã Madalena. Devido à
memória deste campo de flores muitos espíritos chamam nossa
colônia de Lar das Flores. Alexander Lagden prossegue explicando:
__ Além desse campo florido, basicamente a cidade contém
dois ambientes principais: o primeiro é o da área de socorro
espiritual, cuja unidade recebe o nome de Hospital Irmã Margarida;
o segundo ambiente, bem reservado, é o do núcleo central, que
concentra a parte administrativa, de estudo e experimentação
prática. Neste setor, encontram-se uma grande biblioteca e um
grande centro de convenções.
__ Oh lá lá! Nunca pensei que existissem lugares como esse na
vida além túmulo. Aliás, nem mesmo acreditava que existisse vida
além da matéria! Interpelou o francês.
__ Pois é Bescherelle, a vida sempre nos revela algo além de
nossa pequena inteligência. Continuando minha apresentação, a
distinção desses dois ambientes principais se faz útil para
compreendermos que, sem desprezo ao trabalho socorrista, do qual
faço parte, a Colônia privilegia suas atividades especialmente no
terreno do desenvolvimento de estudos e experimentos voltados
para o intercâmbio de ideias e programas de espiritualização da
humanidade, com um detalhe bastante interessante: os irmãos do
recanto reconhecem o Espiritismo como a melhor e mais avançada
doutrina para o ensaio da natureza espiritual, contudo, destacam a
cooperação com outras correntes filosóficas e religiosas, ligando-se
com irmãos de outros templos, como católicos, evangélicos
(protestantes), budistas, judeus, muçulmanos e, enfim, entidades que
exerçam serviços em favor do bem comum.
__ Infelizmente tal conceito ecumênico ainda não é muito
aceito lá embaixo. Nos meus últimos anos na Terra quando eu fiz
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visitas em algumas casas espíritas percebi que até mesmo os
espíritas que deveriam ser mais tolerantes com as demais religiões
agem com fundamentalismo, ainda existe muito preconceito
religioso – disse Arthur.
Então, prossegue Alexander:
__ Isto evidencia o que nos parece lógico – embora não tão
aceito pelos espíritas mais ortodoxos –: os Espíritos não são
exatamente espíritas e nem mesmo uma colônia espiritual é uma
propriedade dos kardecistas. Claro que, mediante a abertura que a
Doutrina Espírita dá ao intercâmbio espiritual, indubitavelmente
isso a coloca na dianteira do projeto da espiritualidade em face da
necessidade evolutiva da Humanidade. Contudo, não tomemos com
rigidez a justeza do rótulo, o que nos faz lembrar um velho refrão
espírita: O Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das
religiões.
__ Diante desse quadro de liberdade de religiões qual o
objetivo da colônia?
__ O objetivo da colônia é preparar as pessoas para as
questões da tecnologia para o bem geral da humanidade: a
divulgação do Espiritismo e o Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo – Explicou Lagden.
__ Quando me deparei com a tecnologia desse lugar eu tive
um grande choque de realidade, pois foi difícil conceber em minha
cabeça dura que tal tecnologia fosse um dia alcançado pela ciência.
Será que vai demorar a ela chegar a Terra? – Pergunta Arthur.
__ Não meu caro amigo, segundo o andamento das pesquisas
acadêmicas em andamento na crosta terrestre, breve teremos uma
grande comunicação mundial através de uma rede de
computadores conectados. Quando isso ocorrer, começaremos a
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colocar em prática um importante projeto de divulgação do
espiritismo e do evangelho – responde Alexander.
__ E como será esse projeto de divulgação do Espiritismo?
Pergunta Arthur com interesse?
__ O projeto de divulgação do Espiritismo nos meios de
comunicação e manifestações artísticas é um projeto que esta sendo
elaborado por um colegiado composto dos coordenadores da
colônia sob organização de Laerte que é secretariado por Miguel
nosso porta-voz. Laerte tem um plano arrojado dentro do projeto: A
Criação de Centros Espíritas eletrônicos, nos quais será possível
atender pessoas de todos os cantos do mundo e quebraremos as
barreiras que impedem a libertação do homem. Para colocar em
prática este projeto de divulgação do espiritismo através da
tecnologia, breve prepararemos a reencarnação de diversos
colaboradores que serão acompanhados por benfeitores para que
no momento certo irão implantar nosso projeto que interligará
nossa colônia com o movimento espírita da Terra.
__ Eu gostei dessa idéia e gostaria de poder ajudar? Será que
isso seria possível? Pergunta Arthur empolgado.
__ Claro que sim, você nem sabe, mas já foi inscrito entre os
primeiros colaboradores que reencarnarão para iniciar o projeto!
__ Espera um pouco Alexander! Eu não me sinto digno de
fazer parte do front desse projeto. Quem me indicou para esta
tarefa? Pergunta o francês.
__ Arthur, aprenda uma coisa: Todos nós somos dignos para
fazer o bem. Sobre sua escalação do projeto no momento posso
dizer que você foi indicado por Lia à coordenadora do burgo Maria
de Nazaré que enxergou grande potencial em você. Acalme seu
coração que no momento certo tudo ficará claro – Responde
Alexander.
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__ Só mais uma pergunta sobre o assunto. Quais são suas
considerações sobre a implantação da Casa Espírita Virtual?
Pergunta Bescherelle.
__ O papel da Casa Espírita Virtual será o de esclarecer e
ampliar o alcance da Doutrina dos Espíritos, enquanto o Centro
Espírita tradicional convém primar pela Assistência Social,
Evangelização Infantil e a Mocidade Espírita. Trabalhos de Estudo,
desobsessão e afins, podem ser conduzidos pelo formato virtual.
__ Alexander, estou satisfeito com seus esclarecimentos.
Agora me conte como foi criada a colônia Recanto de Irmãos? –
Perguntou Arthur.
__ Pois bem: A Colônia Recanto dos Irmãos foi fundada por
diversos espíritos imigrantes que vinham para o Brasil e
constituíam suas vidas aqui. Estes quando desencarnavam eram
socorridos por diversas colônias afins, porém, aqueles que tinham
ligações com colônias de seus países de origem não conseguiam
contato com seus amigos dessas cidades, ficavam então sem seus
“mentores” e muitas vezes ficavam em regiões de sofrimento onde
buscavam ajuda do Divino e então, encontravam Campos de Estudo
e adaptação para novas reencarnações. Tal processo era longo,
pois muitos falavam japonês e eram atendidos por espíritos que não
falavam japonês, por exemplo. Isso dificultava o atendimento,
sobrando ao espírito assistido muito saudosismo.
Alexander prossegue sua explanação:
__ Depois da readaptação, libertando-se do idioma de sua
encarnação anterior, os espíritos começaram a pensar em outros
espíritos que tinham os mesmos problemas e juntaram-se para
fundar a Colônia Recanto dos Irmãos agregando pessoas e
tecnologia. A colônia expandiu-se ao ponto de que irmãos que ali
foram acolhidos começaram a estudar e desenvolver atividades
frequentes. Em alguns momentos tivemos com mais japoneses,
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outros momentos, portugueses, italianos e alemães. Hoje não há
mais dificuldade de locomoção entre os países e a Colônia Recanto
dos Irmãos é uma colônia a serviço dos imigrantes no Brasil. Nela
há um hospital para a reencarnação daqueles que simpatizam com
a colônia. Atualmente, há uma gama maior de espíritos afins com a
colônia.
__ Então não foi por acaso que vim parar por aqui! Em meus
últimos dias eu sentia muita saudade de minha França e também
sentia muita tristeza por viver longe de minhas doces Cibele, Patrice
e Anne Louise as quais deixei na Itália. Graças ao bom Dieu e ao
amigo aqui estou em processo de reajuste. – disse Arthur.
__ Alexander, agora gostaria de saber mais sobre a geografia
da colônia.
__ Sim, belo! A Geografia da colônia é muito diversa. Tem
entidades que fazem parte da área rural que mantém uma estrada
com jardins floridos, assim como a alimentação vegetal da colônia
bem amparada e servem no desenvolvimento de novas ferramentas
e técnicas agrícolas que não agridem ao meio ambiente. Técnicas
que serão intuídas aos pesquisadores encarnados. Na área rural
trabalham espíritos muito simples com relação ao conhecimento,
porém muitos dispostos em servir. Dentre os que têm acesso a esse
lado da colônia há também o lado tecnológico.
__ O Centro de Estudos da Colônia é o maior prédio que
temos, com Biblioteca, Centro Tecnológico e tudo que há de
desenvolvimento cientifico, filosófico e teológico. É um prédio de
grandiosidade. A colônia conta ainda com o Hospital da Irmã
Margarida que você já conhece bem, sendo o ponto principal do
socorro espiritual que atende não apenas os moradores da colônia,
mas também encarnados que buscam atendimento em igrejas,
hospitais e centros espíritas nos quais mantemos equipes socorristas
em dedicada atividade- Responde Alexander.
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__ Como funciona a administração da Colônia Recanto de
Irmãos e quais são seus departamentos? – pergunta o curioso
francês.
__Tudo fica concentrado no centro da Colônia no Centro de
Estudos, Centro de Convenções, Biblioteca e Hospital. Nos arredores
existem burgos que são outras regiões como os campos que cuidam
do cultivo de nossa alimentação, flores e pesquisas de novas técnicas
agrícolas e Centro de Biologia. Existem outros burgos que atendem
a irmãos de outras línguas e culturas e possuem características que
lembram seus países de origem. São semelhantes a algumas cidades
que temos no Brasil que lembram outros países como, por exemplo,
Holambra que lembra a Holanda, etc. Toda organização
administrativa está sob a responsabilidade de Laerte, Madalena e
Margarida. Sem esquecer nosso atual porta-voz Miguel que breve
irá reencarnar.
__ Sinto-me muito honrado por ter sido acolhido nesta
abençoada cidade. Gostaria muito de poder retribuir por sua
hospitalidade e beneficência! – Exclama Bescherelle.
_ Então estás convidado para participar de nossos grupos de
estudo, dessa forma estará mais preparado para reencarnar e ser
nosso representante junto aos irmãos encarnados! – Disse
Alexander com grande sorriso.

Arthur na Colônia Recanto de Irmãos
Após sua alta do Hospital da Irmã Margarida, Arthur foi
designado para ficar sob a tutela de Alexander Lagden morando no
burgo Lar Maria de Nazaré que é administrado pela dedicada Irmã
Lia.
Na ocasião Lagden disse a Bescherelle:
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__ O Espírito não é como um fogão que nasce fogão na
fábrica e com o uso se desgasta. Pelo contrário, o espírito se
desenvolve. Portanto, Arthur deixe de lado toda culpa e lamentação
e se dedique ao estudo e trabalho.
Graças ao intelecto que adquirira, Arthur Bescherelle tivera
fácil assimilação às informações e despojado das vestes carnais,
tivera todas as facilidades e potencialidades intelectuais
aumentadas, e proporcionaram grande desenvolvimento da
consciência de forma que ele desejoso, de forma indizível por sua
reestruturação íntima, envidava todos os esforços, pois sabia que
teria apenas três anos para tanto.
Depois de acomodar o amigo em seus novos aposentos
Alexander elucida ao seu tutelado:
__Quando fomos criados éramos simples e ignorantes,
passamos pela experiência de diversas reencarnações e fazemos o
caminho de volta para o Criador com a meta de sermos um dia
perfeitos. Então, nesse campo é extremamente compreensivo que o
espírito desenvolva primeiro o intelecto invés da moral porque
inserido em ambiente tão inóspito, tem que articular ideias para sua
sobrevivência o que permito desagravos com outros espíritos até
que se sinta atingido por suas ferramentas para que haja paz.
Quando retornou ao plano espiritual Arthur guardava todas
as informações do intelecto, porém, poucas informações no âmbito
moral. Sabedor disso Alexander o encorajava à renovação íntima
dizendo:
__ Ânimo Arthur! Levante sua cabeça, pois seus amigos
espirituais estão aí para isso, para colocá-lo em exercícios precisos
para que você saiba atuar de forma mais bondosa possível frente
aos adversários que virão.
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__ Mas será possível me preparar em tão curto tempo?
Pergunta Bescherelle.
__ Podemos julgar três anos para essa tarefa, um tempo
muito curto, segundo o relógio da Terra. Entretanto, apesar de ver o
sol nascer e se por, de ver o dia e noite, compreendemos que esse vai
e vem de luz e estrelas não influenciam em nosso tempo habitual,
porque trabalhamos e estudamos incessantemente e não paramos
em nenhum momento – Respondeu Alexander.
Bescherelle desejava voltar ao plano físico o mais breve
possível, pois tinha sede de justiça e se reconhecia como devedor, e
queria devotar uma nova existência em auxiliar a quem magoou.
Isso tem seu peso no plano espiritual, pois enquanto muitos fogem
de suas responsabilidades, outros a elas se devotam.
Arthur pôs-se a estudar no burgo que o acolheu, Lar Maria
de Nazaré, sob a coordenação de Irmã Lia. Alexander, morando em
outro burgo, Lar das Flores, passou a viver com o amigo para
motivá-lo como bondoso irmão.
Nesse estágio, Arthur teve experiências felizes com aquele
que fora seu pai, Alfred Bescherelle, agora reencarnado como
Francisco Felício que em momentos de desdobramento durante seu
sono se encontrava com o filho. Alfred, ou melhor, Francisco, apesar
de não lhe ter sido muito fraterno e esbanjador de carinho paterno
era um exemplo de trabalho e honestidade.
Como o leitor já sabe ainda jovem, Arthur foi separado de seu
pai, e isto como é de comum na maioria de nós espíritos falíveis,
Arthur permaneceu algum tempo na zona escura de seus
pensamentos.
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A partir desse momento, Alexander não mais compartilhou
do estudo junto ao amigo e o deixou com seu pai. Lagden partiu
busca dos outros com a intenção de unir a todos novamente, se não
na carne, unir no mesmo habitat espiritual para que houvesse o
perdão fraternal entre todos. E assim o fez."
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Mensagens
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Carta aos internautas
Amados irmãos, venho com muita honra vos falar em nome
de nossa abençoada colônia espiritual, a Colônia Recanto de
Irmãos. Que a graça e paz de Mestre Jesus estejam com todos!

Nos próximos dias, enviaremos aos amigos da Terra, uma
coletânea de missivas com o objetivo de estimular a reflexão sobre
o importante momento em que vivemos em nosso “Brasil, Coração
do Mundo, Pátria do Evangelho”.

Nossos servidores já conhecidos pelos que visitam o Portal
Luz Espírita participarão deste projeto “Correio Recanto de
Irmãos”, dentre eles, César Hanzi, Irmã Madalena, Irmã Margarida,
Irmã Lia, Thales, José de Matusalém e Inácio, postarão neste canal
mensagens sobre diversos temas urgentes.

Quando afirmamos que o Brasil é o Coração do Mundo e
Pátria do Evangelho, isso significa a grande responsabilidade que
recai sobre todo o cidadão brasileiro para que, neste momento de
Copa do Mundo em nosso país, dê bom testemunho cristão de
hospitalidade, paz e fraternidade a todos os povos do planeta.
Lembrai-vos que todos os países nos próximos dias dirigirão sua
atenção para nós. Não percamos essa bendita oportunidade!
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Nesse contexto, nosso país está exposto a todo o mundo e
não podemos deixar de mostrar que apesar de nossas dificuldades
materiais, somos um povo trabalhador que não foge à luta, um
povo que exerce a fraternidade dentre a diversidade de cores,
origens e culturas.

Por isso, protestar contra os abusos de nossos governantes
é muito louvável, contudo, não vamos conseguir resolver os
problemas de 500 anos de descaso com os mais carentes em
apenas poucos dias. Antes, devemos primeiro refletir aonde
queremos chegar e em outubro, fazer o mais legítimo protesto que
um povo democrático pode fazer: votar somente em candidatos
comprometidos com o bem da nação, candidatos livres de
interesses mesquinhos e de lobistas que não estão nem um pouco
interessados com as reais necessidades de nosso país.

Não basta apenas gritar e querer distribuição de
renda. Porquanto é imperioso que nós brasileiros ganhemos a
consciência de que somente pela Educação e trabalho honesto um
país cresce com Justiça. Foi justamente essa a razão pela qual
alguns países tiveram a dádiva de descobrir o “Novo Mundo”,
ouro, prata e diamantes, mas infelizmente não souberam
aproveitar isso. Desse modo, repito, somente pela Educação e
Trabalho o Brasil poderá vencer suas dificuldades, mesmo porque,
sua maior riqueza é justamente seu povo.
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Assim, amados irmãos, nós prepostos do Mestre Jesus
chamamos vossa atenção para que este momento seja, sobretudo,
um momento de festa fraternal, sendo dever dos mais esclarecidos
levar o benefício da reflexão a todos que estejam em volta.

Jesus começou sua missão em uma festa de casamento,
então, vós espíritas estão convocados para a festa e para a
promoção da conscientização feita com o mesmo rigor que o
Mestre Lionês, Allan Kadec, vos ensinou.

Um grande e fraterno abraço a todos.
De seu servidor em Cristo.

Laerte
Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem psicograda em 27/05/2014 pelo médium
Rodrigo Felix da Cruz)

33 – CORREIO RECANTO DE IRMÃOS

2

Aprendamos com a natureza
Aos queridos companheiros de Seara.

Que as bênçãos de Jesus e sua Mãe Santíssima estejam
sempre conosco.

Como mulher simples, apegada ao campo, quer repartir
algumas ideias que são comparáveis aos mais suaves perfumes
das flores.

O homem anda muito ocupado com seus misteres
materiais e tem se esquecido de olhar para o alto e admirar o azul
do céu e o brilho das estrelas. Vive soldado ao chão, com os pés
pesados, cabeça baixa e cheio de inquietações.

Todavia, a Natureza está dando seu recado ao homem lhe
enviando sinais para que desperte um pouco do encantamento
dos bens materiais. Em São Paulo, local de abertura da Copa, os
rios estão secando e a poeira levantando. O céu que antes era
azulado, agora está todo acinzentado. No lugar de árvores e
jardins, encontramos entulho e lixo por toda a parte.
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Não podemos esquecer que na Natureza tudo é equilíbrio,
ordem e obedece a um ciclo. Tudo tem seu momento certo e jeito
certo de ser. Não é possível que o homem com tanta inteligência e
ciência não possa aprender a viver bem com o meio ambiente.
Talvez muitos não saibam, mas existe a chamada
“Economia Universal” que rege nosso planeta. Nesse sistema, a
água que hoje desperdiçamos nos faltará amanhã, o solo que
agora entulhamos um dia ficará estéril e o ar que poluímos nos
sufocará no futuro. Dessa forma, é importante conhecer essa
“Economia Universal” para aprender a utilizar com
responsabilidade os recursos que temos.

Caso contrário, o Brasil, país tropical com bandeira verde e
amarela, poderá ser um país cinza e mais pobre. Não podemos
ficar omissos, antes devemos dividir essas palavras com todos que
pudermos enquanto ainda é tempo.

Chega de tanto desmatamento, invasões de áreas de
mananciais, maus tratos aos animais e manejo incorreto do lixo.
As palavras de ordem são responsabilidade ambiental e
reciclagem.

E por falar em reciclagem, não é só lixo que devemos
reciclar. Devemos também reciclar nossa cabeça sendo mais
equilibrados e menos ansiosos pelos bens materiais.
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Lembremo-nos das palavras de Jesus: “Olhai para as aves
dos céus, que não semeiam nem colhem, mesmo assim, o Pai lhes
provê de todo o necessário”.

Sejamos sábios na interpretação dessa parábola, Jesus não
estava nos dispensado do trabalho. Pelo contrário, Ele estava nos
ensinando que devemos viver e trabalhar em harmonia com a
natureza, como as aves do céu, para que nada nos falte.

De vossa dedicada Irmã Madalena.
(mensagem psicografada em 27/05/2014 pelo médium
Rodrigo Felix da Cruz)
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Por mais saúde!
Nos últimos dias, venho observando com tristeza o
descaso com a saúde do povo brasileiro. Salvo raras exceções, o
atendimento dos hospitais públicos do país está cada vez pior, ao
ponto de parecer atendimento de hospital de campanha em meio
à guerra.

Para agravar a situação, o atendimento dos hospitais
particulares também piorou ao ponto de deixar Hipócrates, o pai
da Medicina, muito envergonhado com o comércio com a saúde
humana. Mas nem tudo está perdido, pois abnegados veterinários
com muito amor e trabalho voluntário não se esquecem dos
pobres animaizinhos abandonados pelas ruas, estes merecem
nossa mais sincera admiração.

Infelizmente, a saúde do povo brasileiro virou “brinquedo”
de político e “mercadoria” de planos de saúde. Já estamos quase
no ponto de contratar pajés e benzedeiras para atender em nossos
hospitais, dado o respeito que merecem, porquanto os médicos
bolivianos e cubanos não estão dando conta do recado. Aqui a
Cuba é mais embaixo do ralo.

37 – CORREIO RECANTO DE IRMÃOS

O resultado desse cenário é o agravamento da desigualdade
social na qual de um lado há aqueles que podem receber
atendimento em hospitais Vip ou até mesmo fora do país,
enquanto a população é atendida em macas pelos corredores, ou
até mesmo em redes ou pelo chão.

Aqui em nossa Colônia Recanto de Irmãos, os lugares mais
bem cuidados são nosso Hospital e Centro de Estudos. Recebemos
diariamente diversos irmãos recém-egressos da esfera carnal em
grande deficiência de saúde não apenas biológica (o Perispírito
também é um organismo), mas mental. O melhor remédio que
dispomos para tratar esses pacientes é o amor e as boas vibrações.

Enquanto na Terra os hospitais carecem de doadores de
sangue, aqui necessitamos de doação de boas vibrações, bons
pensamentos. Por isso apelamos para os amigos para que
participem mais do Programa Irradiação Fraterna do Portal Luz
Espírita e que em vossos momentos de preces e Evangelho no Lar,
possam dirigir boas vibrações aos enfermos da Terra e do Plano
Espiritual.

Não basta apenas protestar pela construção de mais
hospitais e a contratação de mais médicos. Precisamos aprender a
prevenir os males que acometem nosso corpo em razão de nossos
abusos físicos e morais.
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Trabalhar demais, dormir de menos, não fazer exercícios
físicos, comer alimentos artificiais, não são os únicos péssimos
hábitos que nos flagelamos. Destaco que o ódio, o rancor, a falta de
paciência com os defeitos do próximo e a mania de achar que
sempre temos a razão, juntos fazem trazem mais maléficos à
nossa saúde que todos os vírus e bactérias do mundo juntos.

Nosso corpo material possui os chamados “órgãos de
choque” que absorvem toda a irradiação negativa de nossos
pensamentos. Uns desenvolvem dores musculares, dor no
estômago, desarranjos intestinais, enxaqueca, stress e depressão.
Outros chegam a desenvolver tumores cancerígenos em razão de
seus desequilíbrios mentais/morais.

Assim, antes que nossos governantes consigam melhorar o
atendimento médico, precisamos fazer nossa parte e nos
cristianizar para viver com sabedoria e equilíbrio, buscando bons
hábitos mentais e materiais, caso não queiramos ficar na fila do
SUS da Terra ou de algum recanto espiritual.

De sua abnegada servente,
Irmão Margarida.
(mensagem psicografada em 27/05/2014 pelo médium
Rodrigo Felix da Cruz)
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Pela paz na Terra aos homens de
boa vontade
Prezados companheiro de jornada evolutiva, apresentolhes minhas humildes saudações com as bênçãos do Pai Maior.

Nos últimos anos, somos expectadores de uma escalada de
violência jamais vista no Brasil. Pais matando seus filhos e filhos
matando a seus pais. Se nos detivermos diante do televisor para
assistir a telejornais policiais, poderemos pensar que o “fim do
mundo” está próximo e que tudo está perdido.

Entretanto, amados irmãos, nada foge à Lei de Causa e
Efeito, nada foge da Justiça Divina que não concede Habeas Corpus
para aqueles que ainda não pagaram suas dívidas com a
sociedade.

Até pouco tempo atrás, nosso país era baseado em
economia escravista dependente da exploração humana. Naquele
tempo, o Senhor de Escravos empregava toda a violência do
mundo para manter sua sinistra sujeição e mantinha capatazes
sempre dispostos a castigar aqueles que não cumprissem as
regras.
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Tal regime econômico pesa até hoje em nossa “economia
cármica”, e para piorar ainda mais, existe ainda escravidão em
nosso país, por meio da exploração sub-humana de caboclos no
sertão e nos canaviais, de bolivianos em oficinas de costura e mais
recentemente ainda, a exploração de haitianos.

Muito embora as leis brasileiras sejam extremamente
indulgentes com os infratores, o mesmo não ocorre com a Lei
Divina. Não adianta se esconder em condomínios fechados, com
escolta armada ou sistemas de vigilância, se ainda é devedor na
balança da Justiça reencarnatória.

Por isso, vivemos em uma sociedade violenta que ainda não
aprendeu a viver em fraternidade. Nesse cadinho de provas e
expiações, de um lado temos aqueles que se recrudescem em seu
isolamento egoísta, enquanto outros se entregam às paixões da
carne, esquecendo-se de aproveitar as bênçãos da Educação e do
Trabalho.

Uma sociedade que se gaba de “seu jeitinho brasileiro”, de
“dar nó em gota d’água”, deveria se envergonhar de tal
comportamento antiético e buscar renovação.

A solução para o problema de Segurança Pública não é
apenas caso de polícia, é antes de tudo, medida que deve ser feita
por meio da diminuição das desigualdades sociais. As classes
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dominantes desse país, por detrás de seus belos sobrenomes,
escondem um passado de exploração que deve ser reparado.

Além das questões sociais, lembremo-nos das palavras de
Emmanuel de “que vivemos em um mar de vibrações”. A paz para
existir deve começar primeiramente dentro de nós, em nossa
mente, palavras e atitudes. Afinal, uma sociedade é o conjunto de
todos os cidadãos.

Portanto, devemos mudar nossa atitude diante o quadro
violento em que vivemos e começar a exercer a paz em todos os
lugares que estivermos. Palavras como “bom dia”, “obrigado”, “por
favor”, “com licença”, “perdão”, “que Deus o abençoe”, são
extremamente eficazes para ajudar que nosso próximo também
mude sua vibração e passe a refletir nossa paz.
Vamos então começar uma corrente de paz e fraternidade
durante Nossa Copa do Mundo e surpreender a nossos visitantes
com sorrisos nos lábios.
Que o Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre.
Irmã Lia
Do pequeno burgo Maria de Nazaré
da Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem psicografada em 29/05/2014 pelo médium
Rodrigo Felix da Cruz)
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Drogas, tô fora!
Queridos filhos do coração, aqui venho escrever em poucas
linhas um traço do pensamento de um pai que tem muito amor no
coração, a saber, seu criado Inácio.
Quando eu estava na Terra, adora cuidar de minha pequena
horta que tinha muitas plantas medicinais. Toda a vizinhança me
procurava pedindo por capim santo, carqueja, cavalinha, boldo do
Chile, arruda, quebra-pedra, dentre outras ervas que socorriam
aqueles que não podiam visitar o farmacêutico.
Filhos, as drogas são substâncias tiradas das ervas que
crescem no solo abençoado por Deus, sendo que na Natureza tudo
tem seu devido equilíbrio. Uma substância ingerida na dose certa
é um santo remédio, porém, se usada na dose errada, torna-se
mortífero veneno.
A origem do consumo de drogas e álcool é justamente o
desequilíbrio do homem moderno que evoluiu demais no
intelecto, mas esqueceu-se da moral e se desligou da Natureza.
Pela busca desenfreada pelos bens materiais, os pais
sonegam o amor e o carinho de seus filhos. Estes por sua vez, não
conseguem se relacionar bem entre seus colegas porque não
conhecem o amor. Então, como a mente vazia é oficina do mal,
aparece o traficante que lucra com a desagregação dos lares.
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Quem viveu ou convive com dependentes químicos sabe
muito bem que a carência afetiva é a origem do vício. O amor que
não damos hoje será a tristeza que colheremos amanhã.
Então, amados filhos, quem não tem nenhum ente querido
envolvido em drogas, deixe de julgar ao próximo e passe a se
dedicar a amar e cuidar dos seus como a galinha que recolhe seus
pintinhos debaixo de suas asas. Já aqueles que atualmente
enfrentam o desafio de cuidar de pessoas que se envolveram com
as drogas, que Deus nosso Pai Maior vos dê forças para que
vençam esse desafio. Amor, paciência, fé e perdão são as palavras
de ordem.
Trabalho e oração podem aquecer o coração enregelado
pelas drogas.
Que a Luz do Mestre e Salvador Jesus nos abençoe desde
agora e para todo o sempre.
Inácio
Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem psicografada em 29/05/2014 pelo médium
Rodrigo Felix da Cruz)
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Sou verde e amarelo.
Sou verde e amarelo,
Ante a luta não me entrego.
Também azul e branco,
Seguro com Jesus ando.
Olha a Copa do Mundo!
Tempo de alegria e festa,
Do brasileiro que vem com tudo,
Com seu futebol de dar inveja!
Contudo, brava gente brasileira,
É importante prestar atenção,
Fazer tudo com sabedoria e moderação.
E desse momento lembrar a vida inteira.
Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
Deve dar exemplo de comportamento cristão,
Mostrar respeito e amor ao novo e velho,
Abraçar seu visitante e lhe tratar como irmão!
José de Matusalém ( O trovador do Além)
Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem psicografada em 01/06/2014 pelo médium Rodrigo Felix
da Cruz)
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Por mais educação!
Amados irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco.
Venho por meio desta carta é trazer à reflexão um assunto
muito importante que pode mudar o destino do Brasil: a
Educação.

A educação é o único meio que faz o Espírito progredir em
sua jornada evolutiva. A reencarnação é a sua expressão por meio
da bondade divina que nos oferece meios para aprender.

Nascemos no seio de nossa família que é nossa escola
fundamental. De nossos pais recebemos a primeira educação que
deve nos preparar para a vida em sociedade.

Depois, vamos para a Escola que nos educa para a
cidadania. Lá não nos formamos meros técnicos de uma
determinada área do conhecimento, mas, sobretudo, nos
formamos cidadãos.

Por fim, temos a escola da experiência que serve para
testar tudo que aprendemos, sendo chamada “Escola da Vida”.
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Nos últimos dias, os brasileiros foram às ruas reclamar por
mais investimentos em Educação. Tal manifestação é legítima e
deve ser considerada pelos governantes.

Todavia, precisamos fazer alguns apontamentos sobre a
Educação: não é possível educar sem valorizar o professor; não é
possível exigir bons professores sem dar-lhes um salário digno e o
respeito que merecem; também não é possível educar sem escolas
bem equipadas, sem livros, computadores, transporte escolar e
alimentação.

Por fim, não é possível educar sem a participação da
família. O trabalho educativo deve ser feito em conjunto numa
parceria de pais e professores.
Como já foi exposto, boa parte da Educação depende de nós
mesmos na escola da família e da vida, de modo que apenas uma
parte depende do Estado. Por isso, não devemos apenas protestar
e pedir mais verbas para a Educação. Devemos também fazer
nossa parte ensinando a nossos filhos e nos educando para melhor
viver em sociedade.
Que as bênçãos de Deus estejam conosco agora e sempre.
Thales
Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem psicografada em 01/06/2014 pelo médium
Rodrigo Felix da Cruz)
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Chega de Corrupção!
Amados irmão,

Com muita satisfação venho lhes dedicar minhas humildes
palavras, não fazer um sermão, mas para servir de reflexão.

São justificadas as manifestações populares que protestam
contra os gastos públicos exorbitantes com a Copa do Mundo.
Infelizmente, nossos estádios foram superfaturados e as obras de
mobilidades como estradas, metrô e aeroportos ainda estão
inacabadas.

O povo já está cansado de pagar tantos impostos e não
receber de volta os benefícios que o Estado brasileiro lhe deve
como saúde, moradia, educação, transporte público de qualidade e
segurança. Por isso cobra providências de seus representantes.

Entretanto, vivemos em sociedade e nela todos estão
irmanados nas mesmas vibrações. Os políticos que nos governam
são o reflexo de nós mesmos que comparecemos às urnas de
eleição.
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Sem generalizações muitas pessoas do povo se comportam
de forma idêntica aos políticos brasileiros com a somatória de
pequenos atos sem ética. Como por exemplo, temos aqueles que
estacionam seu veículo em local proibido, que furam filas de
atendimento, que jogam entulho em locais proibidos, que não
devolve dinheiro recebido a mais de troco por engano, que
mentem na declaração de importo de renda, etc.

Digo tudo isso para que possamos refletir que a corrupção
que acusamos nossos políticos também é feita pelos populares.
Dessa forma, não basta cobrar os governantes, antes, é imperioso
que façamos uma campanha de valorização da conduta ética em
toda a sociedade.

O Brasil somente será um país melhor quando todos nos
tornemos cidadãos honestos para então escolhermos bons
administradores públicos.

Um fraternal abraço.
César Hanzi
Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem psicografada em 01/06/2014 pelo médium
Rodrigo Felix da Cruz)
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Tende bom ânimo!
Não desanimes ante as adversidades da vida, eis que nosso
divino Mestre Jesus está no comando do mundo.

Por mais que difícil a vida lhe pareça, não perca a fé na
providência divina. Não esqueça que vivemos em um mundo de
provas e expiações no qual as desavenças, as doenças e as
dificuldades financeiras são remédios amargos para acelerar
nossa cura moral.

Ao ficar indignado ante a incompreensão do próximo,
atitudes tirânicas e as injustiças do mundo, lembre-se que Jesus
teve misericórdia com aqueles que não lhe compreenderam e com
aqueles que foram imparciais o condenando ao duro madeiro da
cruz. Dessa forma, aproveite as adversidades da vida como
oportunidade de fortalecimento em sua jornada evolutiva.

Seja a “luz do mundo e o sal da terra” demonstrando na
prática os ensinamentos cristãos que aprendestes com o
Evangelho de Jesus pelo Espiritismo. Ademais, é justamente nos
momentos difíceis que o Cristo espera renovação em nossas
atitudes.
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Assim, nesse momento em que o Brasil sedia a Copa do
Mundo, é fundamental que nós brasileiros demonstremos nosso
bom testemunho aos nossos irmãos do mundo inteiro. Por fim,
não nos esqueçamos de que nunca estamos sozinhos porque Jesus
está e estará sempre conosco.

Abraços fraternais.
César Hanzi
Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem psicografada em 25/06/2014 pelo médium
Rodrigo Felix da Cruz)
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Por mais habitação!
Nos últimos dias vivemos momentos de grandes
manifestações que lutam para conseguir um direito assegurado
pela Constituição Federal, a moradia.

Muitos movimentos legítimos estão se articulando e levam
suas demandas aos governantes requerendo maios atenção ao
tema. Todavia, outros preferem o caminho da invasão à
propriedade do próximo e dos atos de vandalismo, destruindo
bens públicos e privados, porquanto nesses movimentos há
pessoas que usam a “massa de manobra” para se promoverem
politicamente.

Nesse contexto, é importante refletir sobre a importância
da sociedade civil se organizar de forma democrática e pacífica
para lutar pela construção de moradias populares. O povo precisa
aprender a exigir mais de seus políticos e votar somente naqueles
que se colocam na posição de servidores.

Passando para o campo espiritual é importante lembrar as
palavras de Jesus: “Há muitas moradas na casa de meu Pai”. Com
essa mensagem, nosso Mestre no ensina que seu reino não é desse
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mundo, ensina que devemos também lutar por uma boa moradia
no Mundo Maior.

Aqueles que nessa vida colocam seus corações apenas em
bens materiais, ao passar para o lado de cá viverão em habitações
deploráveis, piores que as “favelas” da Terra. Já aqueles que
colocarem seus corações e atitudes em harmonia com os
ensinamentos cristãos, merecerão por sua vez boas habitações,
dignas de trabalhadores do Cristo.

Além disso, é importante não se esquecer de vossa atual
morada carnal que é vosso corpo físico, mantendo bons hábitos
como alimentação saudável, exercícios e a prática de leitura
edificante.
Destacamos que devemos ainda vigiar nossos
pensamentos, pois estes influem nossa saúde física e emocional.

Afinal, não importa se vivemos em uma casa humilde ou
em um palácio. O que importa é ter o Reino de Deus dentro nossas
mentes e corações.
Que o Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre.
Thales
Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem psicografada em 25/06/2014 pelo médium
Rodrigo Felix da Cruz)
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Comprometimento Espírita.
Amados irmãos da Seara Espírita, venho aqui não para
fazer um sermão, mas para promover a reflexão.
O movimento espírita vive um momento crítico no qual
sobram palavras e faltam atitudes de amor. Quanta falta nos faz a
figura de Chico Xavier que mais agia do que falava e quando abria
a boca distribuía ânimo e conforto aos necessitados!
A Doutrina Espírita codificada por Allan Kardec possui três
aspectos harmônicos e interdependentes entre si, a saber, nossa
doutrina funciona como Filosofia, como Ciência e como Religião.
Usei o termo funciona em razão de sua condição sui generis de
Filosofia como exercício de reflexão, de Ciência pelo método e de
Religião em razão da consequência desse método refletido pela fé
racional.
Sábio é aquele que no exercício de sua “fé espírita”
consegue equilibrar a Filosofia Espírita com a Ciência e Religião
Espírita. Infelizmente, muitos espíritas “xiitas” defendem
demasiadamente o aspecto religioso transformando os centros
espíritas em igrejas assistencialistas. Outros que se dizem
filósofos que se estacionam em estéreis discussões, enquanto
alguns “ortodoxos” se isolam na investigação científica sem
aplicação prática.
Em nosso atual estado evolutivo é natural que oscilemos
entre atitudes extremas. Contudo, os conselhos da espiritualidade
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para vós irmãos que estagiam na carne são a moderação e
equilíbrio.
O Espiritismo carece de pessoas comprometidas em
estudar a Doutrina dos Espíritos com seriedade para continuar o
trabalho de Allan Kardec e de Chico Xavier. Também carece de
pessoas que não tenham preguiça de pensar e que façam o
exercício de reflexão filosófica empregando-a no ensino e nos
trabalhos práticos do centro espírita. O Espiritismo precisa
também de pessoas que se devotem ao exercício da caridade não
apenas por meio da assistência material, mas, sobretudo, por meio
da assistência moral, porque devemos “ensinar a pescar” e
mostrar o bom caminho aos nossos irmãos.
Todavia, nada terá sentido se os espíritas não tiverem o
verdadeiro comprometimento com a causa espírita e
principalmente com a reforma íntima.
Deixemos de lado toda a contenda que somente cria
divisões para seguir os conselhos do professor Allan Kardec:
“Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento; instruí-vos, eis o
segundo” (Espírito Verdade – Paris – 1861).
De seu servidor.
Inácio
Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem psicografada em 25/06/2014 pelo médium
Rodrigo Felix da Cruz)
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Espiritismo sem Espíritos.
Amados irmãos, venho por meio desta carta relembrar as
advertências que foram feitas pelos respeitáveis amigos do mais
além como Ermance Dufaux e Dr. Inácio Ferreira.
Infelizmente muitas casas espíritas vêm sendo vitimadas
por uma perigosa estratégia de “Espíritos devotados ao mal” que
desejam fechar a porta da mediunidade, a chamada Escada de
Jacó, nas palavras de Dr. Inácio Ferreira.
Nessas casas espíritas, alguns médiuns fascinados por
irmãos mal intencionados, se colocam na posição de donos da
verdade e incentivam os dirigentes para que ajam com tirania por
meio da censura aos médiuns “menos prestigiados”, e muitas
vezes, fecham importantes trabalhos mediúnicos.
Dessa forma, as reuniões mediúnicas que antes eram
franqueadas ao público espírita comprometido, agora são feitas
apenas em salas fechadas para poucos “iniciados”, que à
semelhança de uma irmandade esotérica aceitam fanaticamente o
que é determinado pelos médiuns “chefes” e dirigentes “donos”
dos centros espíritas.
Parece que voltou a vigorar a proibição às atividades
mediúnicas, outorgada por Moisés no Velho Testamento!

56 – Rodrigo Felix da Cruz e Espíritos da Colônia Recanto de Irmãos

Apelo aos amigos de boa-vontade e consciência para que
reflitam sobre o perigo que representa essa prática de
“Espiritismo sem Espíritos”.

A Doutrina Espírita só existe em razão do intercâmbio
mediúnico que começou com as “mesas girantes” e com o trabalho
de devotados e humildes médiuns que ficaram no anonimato
como as irmãs Boudin e Ermance Dufaux. Foi por meio de
reuniões mediúnicas que Francisco Cândido Xavier trouxe ao
mundo mais de 450 livros que ensejaram valiosos ensinamentos.
Além disso, é importante registrar que o Espiritismo só
funciona com democracia e organização. As decisões somente
devem ser tomadas com debates e votações, não por decisões de
“mentores” ou de dirigentes unilaterais, pois o tempo da
inquisição já findou.
O Movimento Espírita precisa urgentemente reagir contra
essa “caça as bruxas” que alguns centros espíritas estão fazendo
ao fechar a mediunidade para grupos restritos. Caso contrário, o
Espiritismo incorrerá nas mesmas falhas das religiões tradicionais
e também terá seu papado e clero.
A mediunidade é uma faculdade natural que deve ser
estudada e promovida para que tenhamos o “alimento espiritual”.
Afinal, no Evangelho em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17,
está escrito: “Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu
Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas
profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos”.
Não se esqueçam de que a mediunidade com Jesus é uma
benção e conquista que devemos manter, estudar e divulgar. Que
as bênçãos de Jesus estejam conosco hoje e sempre!
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César Hanzi
Colônia Recanto de Irmãos. (mensagem psicografada em
25/06/2014 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)

***
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CORREIO RECANTO DE IRMÃOS é uma coletânea composta
por doze mensagens recebidas de queridos amigos da colônia
espiritual Recanto de Irmãos, situada em região equivalente à Zona
Leste da cidade de São Paulo, que possuem o objetivo de promover a
reflexão sobre temas atuais da sociedade brasileira e do Movimento
Espírita nesse momento singular da História do Brasil, A Copa do
Mundo de 2014 no Brasil.
.
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