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Apresentação
Graça e paz a todos.
Com alegria apresentamos aos amigos o livro VEREDAS DA
MEDIUNIDADE, uma obra de autoria coletiva que foi psicografado por
amigos seletos que mourejam na Seara Espírita.
Os Espíritos que escreveram são pessoas como você leitor, cada um
com suas qualidades, defeitos, alegrias e tristezas. A diferença entre eles e
vós é uma visão de vida ampliada aqui no mundo maior. Estes irmãos, que
agora habitam na Colônia Recanto de Irmão, desejam compartilhar suas
experiências com a finalidade de auxiliar os irmãos que lutam na face da
Terra.
Caro Leitor, aproveite a leitura dessas mensagens para reflexão,
para a prática do Evangelho no Lar e também para a exposição do
Evangelho nos centros espíritas.
Nossa primeira missão tanto na Terra quanto no Plano Espiritual é
a Reforma Íntima, nossa meta primordial. Para tanto, deixamos
mensagens que poderão ajudar no exercício de reflexão que faz parte de
nosso autoconhecimento. Para efetuar a Reforma Íntima é fundamental
refletir sobre o que somos e o que queremos ser.
Boa leitura.
Abraços fraternais.
César Hanzi
Colônia Recanto de Irmãos
(Mensagem psicografada pelo médium
Rodrigo Felix da Cruz em 26.12.2016)
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MENSAGENS VEREDAS DA MEDIUNIDADE

1
Caros irmão, venho com grande alegria trazer algumas palavras para reflexão.
Vivemos tempos difíceis, tempos em que falta amor, união e fraternidade entre as
pessoas. Tempo de provas e expiações que servem para evolução deste planeta.
Não é fácil manter a integridade em um ambiente hostil, no qual as pessoas estão
mais prontas para a guerra que para o entendimento.
Tente ser a diferença neste mundo, ser a luz do mundo e o sal da terra. Dê
testemunho dos ensinamentos do Mestre Jesus.
Todavia, Jesus disse “sede simples como as pombas e sábios como as serpentes”.
Fique atento para não perder a paz e os méritos que já conquistastes.
Ante as lutas não desanime tenha paciência, persevere, e tenha bom ânimo porque
a vitória será grande.
Nosso maior desafio não é vencer adversários externos. É vencer nossas
dificuldades e se superar.
Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre.
Laerte
Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem psicografada em 09.11.15 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)

***
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2
Se estás triste e deprimido,
Pensando que tudo deu errado,
Que és solitário e esquecido,
Que é um ser coitado.

Pare, respire e se acalme,
Não deixe que pensamentos sombrios,
Te leve para tenebrosos caminhos,
Até que seja tarde.

Saiba que a dor ensina,
A ser forte e sábio ser,
Que o que vale a pena é a experiência,
Que nos ensina e fortalece o ser.

Aqui me despeço,
Com conselho certo,
Lembre-se de Jesus,
Que a morte venceu na Cruz.

Felipe Forner
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada em 09.11.15 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)
***
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3 AMOR EM VERSO E PROSA

Caro amigo que as bênçãos de Jesus estejam contigo,
Saiba que em meio às adversidades,
Surgem as grandes oportunidades,
De praticar o bem e ajudar a um amigo.

Saiba que somente o amor divino renova,
Que a caridade só é possível em fraternidade,
Que não basta o leitura de uma boa obra,
Que é na prática que se faz Espiritismo de verdade.

Muitos perdem precioso tempo,
Em passatempos fúteis e perenes,
Em discussões desnecessárias,
Em queixas e desculpas silentes.

Não existe outra forma para sua vida melhorar,
É melhor se mexer e começar a amar,
A seus irmãos, a seus semelhantes,
E veras o que a vida nunca lhe mostrou antes

José de Matusalém
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada em 09.11.15 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)
http://espiritismoativo.weebly.com/ | Grupo Mediúnico Veredas da Mediunidade
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4 CRESCER EM MEIO AS FLORES

Crescer em meio as flores
Ameniza dores,
Resplandece o olhar,
Ilumina o caminhar.
Padecer por entre dores,
é desconsiderar,titubear,
acerca do olhar de Jesus a proclamar.
Sou a Verdade e a Vida,
não há outra saída,
senão dialogar e perdoar.
Prefiras então, na caminhada sorrir,
afim de se despir,
da tristeza daquele outro caminhar.
Diverge assim da opção,
de ir na contramão,
do inevitável desabrochar.
A flor, oferece espinho,
não para ferir no caminho,
mas para recordar,
Que é para Jesus que devemos voltar.
(mensagem psicografada em 09.11.15 pela médium Camila Porto de Ataíde)
***
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5 LUZ DO MUNDO E O SAL DA TERRA

Vivemos tempos turbulentos tanto no plano físico, quanto no plano espiritual.
As nações se debatem em insatisfações o modelo de vida que elegeram para si
mesmas.
A nação brasileira vive um momento de intenso debatem acerca de ética e da
probidade para com a coisa pública.
Diante desse cenário é importante fazermos as seguintes perguntas a nós mesmos:
o que estou fazendo com o bem precioso que é minha vida? Será que estou me
esforçando para ser uma pessoa melhor?
Antes de tecermos qualquer comentário sobre a conduta de alguém, algum político
ou personalidade pública, devemos fazer nossa auto análise para constatar se
também não incorrermos nos mesmos erros.
Jesus disse: “sois a luz do mundo e o sal da terra”. Desse modo, devemos vivenciar os
valores do evangelho e não apenas tê-los em nossos discursos.
Irmã Margarida
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada em 04.12.15 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)

***
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6 FAÇA A DIFERENÇA!

Amados, com grande prazer compareça nessa abençoada reunião e vos saúdo com a
Paz do Mestre Jesus.
Com relação à missão do grupo, antes de tudo eu sempre lembro que a primeira
missão deve ser a reforma íntima de todos os envolvidos. Depois, a segunda missão é
a de divulgação do Evangelho Redivivo para a educação do ser.
Serão encaminhadas mensagens com a finalidade de instruir e consolar.
Quanto aos requisitos necessários, amor, dedicação e autoaprimoramento. Se vocês
não estivessem aptos, não seriam reunidos pela espiritualidade.
Não tenham medo, mesmo diante das adversidades, a proteção de Jesus e Maria
estará com vocês.
Nesse primeiro momento, vocês estão em tarefa de preparo e capacitação, e assim
que chegar o momento certo, o trabalho se estabelecerá.
Não deixem a dúvida e o desânimo ofuscarem sua luz.
Aqui me despeço com fraternal abraço.

César Hanzi
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem recebida em 04.12.15 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)
***
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7 FOGÃO DE LENHA

A luz do fogão e o cheiro das ervas que fervem no caldeirão de barro é visto e
percebido ao longe, muito socorridos se aproximam da casinha de barro batido
devido ao aroma que fica no ar.
A casinha simples é cercado por flores e pássaros que entram e saem livremente
dando encantamento mágico ao lugar e dando segurança aos que chegam.
Os espíritos ali fazem parada para descanso e fortalecimento em sua nova
caminhada.

Os caldos preparados por sinhá Rute é servido com muito amor e carinho trazendo
refazimento aos viajantes.
Muito irmãos do bem auxiliam na tarefa de curar feridas e sarar as dores da alma,
que é em sua maioria os maiores motivos que os levam as penas em que eles
mesmos se submeteram.
A partir deste ponto a estrada para a colônia Recanto de Irmão ou Lar das Flores
como também é conhecida fica florida abrindo cada vez novas belezas, com lagos
onde os peixes coloridos saltitantes alegres e felizes que saúdam os viajantes recémchegados.
Irmãos, fogão de lenha é simplesmente o amor e a energia do nosso Mestre Jesus
iluminando os caminhos dos irmãos que ainda precisam de entendimento e ajuda.
Façamos sempre nossa parte, há muito trabalho a ser feito, somente assim
estaremos contribuindo para a transformação de nosso planeta em um mundo
melhor.
Irmão espiritual da Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem recebida em 04.12.15 pelo médium Ilson Roberto Forner)
***
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8 COLÔNIA

Como é a organização da colônia?
A organização da colônia é complexa e simples ao mesmo tempo, quanto mais
trabalhamos mais simples fica.

Existe sim uma hierarquia?
Existe sim e ela é importante para a organização do lugar, o amor é o grande chefe e
é a primeira Lei a ser seguida por todos.

Os socorridos têm liberdade e o direito de ir e vir?
Sim, porém os que aceitam praticar a primeira Lei, ficam em aprendizado continuo
até poderem ter o merecimento para o reencarne.

Durante a estadia na colônia poderão visitar seus entes queridos que estão ainda
encanados?
A resposta é simples, não só os encarnados, também os desencarnados que estão em
outras moradas, simplesmente todos precisam estar em equilíbrio emocional, por
isso a importância do estudo, trabalho e da prática do amor e perseverança.

Os trabalhos e estudos são iguais para todos?
Eles são proporcionais à escala evolutiva de cada um, durante a estadia poderão
progredir e evoluir em seus aprendizados, podem assim optar por um reencarne
proporcional ao aprendizado adquirido.
Os encarnados têm acesso à colônia?
Sim e são bem recebidos, muitos encarnados durante o descanso físico, visitam a
colônia para realizarem estudos e auxílio aos irmãos que precisam de ajuda, cada um
participa de grupos afins executam tarefas e estudos específicos.

Laércio – irmão da Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem recebida em 04.12.15 pelo médium Ilson Roberto Forner)
http://espiritismoativo.weebly.com/ | Grupo Mediúnico Veredas da Mediunidade
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9 APONTAMENTOS PARA 2016

O amor renova.
A paz equilibra.
O ensinamento edifica.

O silêncio apazígua.
A fé constrói.
A perseverança determina.
A reencarnação concede oportunidades.
O erro ensina a fazer o certo.
O tempo dá respostas a todas as perguntas.

Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, cada minuto, cada folego de vida,
cada emissão de pensamento são dádivas divinas que recebemos para nosso
adiantamento.

Irmão Lia
Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem recebida em 04.12.15 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)
***
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10 PAZ NA TERRA AOS HOMENS DE BOA VONTADE!

Assim como os anjos enunciaram tal frase aos pastores para lhes anunciar a vinda
de Jesus, nós a espiritualidade amiga trazemos no início desse ano uma mensagem
de paz e incentivo ao trabalho.
Deixem de lado toda a espécie de inquietações e comecem a concentrar os
pensamentos no trabalho edificante da Boa-nova.
Muitas mensagens serão encaminhadas para esse grupo fraterno e breve traremos
histórias para serem compartilhadas.
Logo novas pessoas se juntarão ao grupo que se fortalecerá seguindo a divisa
liberdade, igualdade e fraternidade.
Vocês estão sob o amparo da Colônia Recanto de Irmãos e a proteção de Maria de
Nazaré.
Perseverança, dedicação e amor são as palavras de ordem.
Fraternal abraço.

Irmão Laércio
Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem recebida em 04.12.15 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)
***
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11

Luz em vossos corações amigos,
hoje falo assim, pois tem dia que me cobram um pouco mais de formalidade.
Mesmo aqui desse lado o povo exige de nós certa postura para a comunicação, eu
não sou muito disso mais meus tutores acham importante.
Entre meus tutores, o amigo Laércio , aluno de Eurípedes Barsanulfo a quem tive o
prazer de conhecer quando aqui cheguei, digo prazer porque não fui e penso não
ser digno de conviver com o Sr. Barsanulfo , mas não estou aqui para falar de mim e
sim de nós, do tempo e das razoes para nossas vidas se cruzarem.
Saibam meus amigos que o tempo é só um tempo, um dia é só um dia, uma hora é
só uma hora, um corpo é só um corpo
Porém, um espirito, esse sim não é só um espirito.
Nada tem mais importância na vida que amar ao próximo como a si mesmo.
Nada deve ser visto como definitivo ou imutável e nada valera apena se não
acrescentar algo ao seu ou melhor dizendo, a você espirito.
Eu quando encarnado dava muito valoras coisas do corpo, o mesmo se foi e antes
dele baixar a sepultura eu já tinha me dado conta de que tudo tinha se ido mas eu
ainda estava ali, tudo irá passar mais você e eu nos encontraremos aqui...

Espirito amigo
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem recebida em 02.01.16 pelo médium Jorge Luiz da Silva)
***
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Joelhos dobrados em solo de chão batido representam o mesmo entoar no coração,
que ocorre em um piso luxuoso.
O que se mostra como aparência física, nem sempre reflete a verdadeira intenção de
coração.
O fogo que destrói construções e edificações, também é aquele que constrói
fortalezas grandes, nos limiares do coração e da alma.
A água bendita, símbolo da renovação, também nos dá exemplo no plano terrestre, da
falta de discernimento na utilização dos fluídos vitais, em diversos aspectos, já tão
batidos e discutidos em âmbito social.
Eis aqui,caros amigos, os dois elementos principais que tendes a perceber como
base dos trabalhos vindouros.
Mas antes de tudo, é necessário perceber e separar o que é joio e o que é trigo.
Distinguam a diferença vital entre fogo e água,além da matéria terrena.
Como perceber tão salutares energias?
Comecem pela reforma íntima.
Retirem o véu da vaidade e dos conhecimentos prévios.
O que se apresentará daqui pra frente é divergente do costumeiro,e exigirá muito
mais disciplina e trabalho.
Flores já foram um dia água e fogo, terra e ar.
Todos os elementos conhecem seu momento, hora e lugar.
Samuel operário
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem recebida em 06.01.16 pela médium Camila Ataíde Porto)

***
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13 UN POINT C’EST TOUT!
Un point c’est tout!
Les points de suspension ce sont des temps...
Le trait d'union donne um repère.
Tout dans la vie suivre une ordre,
Organisation, amour et dévouement.
Lia Dupont
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem recebida em 06.02.16 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)

Um ponto é o fim.
Três pontos dão tempos.
Um traço dá um marco.
Tudo na vida segue uma ordem,
Organização, amor e dedicação.
Lia Dupont
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem recebida em 06.02.16 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)
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14 UMA SEMENTE
Um pensamento é como uma semente.
Que se plantada no íntimo da mente,
Depende do ambiente e condições propícias
Para germinar.

Se a semente simplesmente for lançada e
Não receber os devidos cuidados,
Esta não germinará e servirá apenas
Como alimento dos pássaros.

Da mesma forma é um bom pensamento,
Um bom projeto, uma boa intenção,
Que se não receber os devidos cuidados,
Será um pensamento perdido.

Caro irmão, deixe de lado a insegurança,
O medo e a falta de fé.
Lute por seus ideais,
Lute por seus sonhos,
Porque o tempo passa célere
E não espera por nós.

Irmã Maria Madalena.
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem recebida em 06.02.16 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)
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15 EQUIPE FRATERNA
Jamais deixem de alimentar os vínculos de auxílio mútuo. Um grupo coeso é
importante, mas para muito além dos ideais – os ideais variam conforme as
circunstâncias –; é o amor que enlaça os corações.
Cada um aqui é muito cônscio de seus direitos, bem como de seus de veres
individuais, o que não lhes falta é aquilo a que chamam de compromissos – e nós
respeitamos os tais, pois como poderia ser diferente? Eles alimentam vossos corpos
e contribuem para que possam ir traçando a missão individual.
Mas não esqueçam jamais (insisto mais uma vez) do compromisso de
aprender a amar: não é todo mundo que possui um grupo treinado para perseguir
esse fim, essa finalidade essa meta.
Semear a crença em busca de esperança abre lacunas para as mais diversas
manifestações de emoção humana. Ao visualizar tal situação muitos amigos de
caminhada desistem de persistir no ideal que propõe o Mestre.
As paixões e fraquezas humanas têm sido alvo constante das investidas dos
irmãos sitiados na escuridão. Já é hora de perceber e saber distinguir suas próprias
emoções diante das dificuldades na carne. Será a base do desenvolvimento de toda a
evolução de toda a evolução e princípio do grupo de estudos.
Colher frutos é apenas consequência de um trabalho árduo, aplicado e
inteligente. Consideras então, a possibilidade de ferir os dedos, e até o coração, com
os espinhos que lhes forem despostos ao caminho.
Por fim, depois de todos os esclarecimentos aqui prestados, cumpre ressaltar a
importância do autoconhecimento, do estudo de si mesmo porquanto por meio
desse estudo nos conheceremos a nós mesmos de modo integral.
Ademais, é importante descobrir se de fato estamos caminhando na direção certa,
na direção da realização de nossos anseios, nossos sonhos, enfim a felicidade.
Não estamos neste mundo por acaso, como se estivéssemos em um passeio
recreativo, nosso propósito e evoluir como seres espirituais, rumo ao criador.
Nada é por acaso em nosso caminho as crianças são luzes que iluminam e
engrandecem nossa caminhada, trazendo valores guardados em cada um de nós.
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Tenhamos a certeza do trabalho e estudo que estamos realizando, é tudo obra de
nosso Mestre no auxílio de transformação de nosso planeta.
Companheiros, que a paz do mestre ilumine sempre nossos caminhos.
Espíritos da Colônia Recanto de Irmão.
Esta é uma mensagem recebida em 05.05.16 por vários médiuns sendo:
a parte rosa pelo médium Josafá Crisóstomo;
a parte azul pela médium Camila Ataíde Porto;
a parte verde pelo médium Rodrigo Felix da Cruz e
a parte vermelha pelo médium Ilson Roberto Forner.

***
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16 A PAZ

A paz consiste no equilíbrio do ser.
É deixar de lado todo traço de orgulho e egoísmo.
É o autoconhecimento de seus limites e potencialidades.
É a doação desinteressada ao próximo.
É o ombro amigo para aquele que sofre.
É apagar o incêndio.

Não adianta querer que o mundo tenha paz,
Se você não consegue ter paz em si mesmo.
Não consegue seguir a voz da consciência.
E fazer todo o bem que está em seu alcance.

Lembre-se a paz no mundo depende de sua paz interior.

Irmã Margarida
COLÔNIA RECANTO DE IRMÃOS
(mensagem psicografada pelo médium Rodrigo Felix da Cruz em 02.04.16)

*****
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17

Eis que passamos por momentos delicados tanto no mundo espiritual quanto no
físico.

Surgem no horizonte noites e batalhas escuras. Por isso, pedimos aos amigos de
objetivo em comum que não permitam que tuas luzes se apaguem ou que sejam
envolvidos por escuridão.

É hora de vigiar e orar, evitando as especulações que não levam a lugar nenhum, não
me refiro somente à política do seu país, porque perdemos nossa paz com coisas
muito fúteis.

Orai por si, pelo mundo, por nós, pois a visão que temos daqui é sim assustadora,
porém, que possamos nos pacificar nos braços do Cristo e buscar o Caminho em
seus encantamentos.

Fernando
COLÔNIA RECANTO DE IRMÃOS
(mensagem psicografada pelo médium Jorge Luiz da Silva em 02.04.16)
***

18
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Resignação parece por vezes ser um termo voltado ao conformismo atrelado a
situações dolorosas.

Diante da proposta de fé que aceitamos encarar nessa existência, ela, a resignação
precisa ser consciente, sensata e raciocinada.

Resignar-se é colocar-se à disposição apesar dos dissabores. É encontrar a solução
justa para um desencontro ou embate.

Por vezes, precisa ser direta e medida com firmeza, por trás está carregada de boas
intenções.

Difere do agir na intempestividade.

Promove reflexão e autoajuda.

Portanto, se queres destinar mais retidão às suas atitudes, procura refletir antes da
ação. Palavras doces podem afastar também as intenções de quem não acredita na
paz.

Por mais, nas ações mais assertivas, direciona também o olhar à aquele que lhe atira
a fúria, o amargor.

É preciso também descer às profundezas e mergulhar no sentimento alheio para
que possamos estrategicamente buscar a paz.

Samuel Operário
COLÔNIA RECANTO DE IRMÃOS
(mensagem psicografada pela médium Camila Porto em 02.04.16)
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19

O socorro espiritual é uma das maravilhas que Jesus nos deixou.
Doarmos o melhor de nós para socorrer cegos, aleijados, doentes. Enfim,
todos os tipos de irmãos em necessidade de consolo e ajuda.
Esta tarefa é feita sempre pelos nazarenos que estão reunidos, não importa o
local.
A maior questão está em o cego entender que pode enxergar que o aleijado
entenda que pode andar que o doente entenda que suas feridas foram
curadas.
Se houver um fracasso no socorro a culpa não é de um ou de outro, e sim, de
ambos, pois a sintonia não foi atingida.
Não nos culpemos por isso e continuemos no auxílio de nossos irmãos.
As tecnologias tem grande finalidade de promover o progresso do nosso
planeta que está sempre em revolução. Contudo, alguns irmãos ainda utilizam
a pedra lascada.
Doemos o melhor de nós sempre.
Os trabalhos deste grupo tem grande importância no uso do socorro, mesmo
não sendo necessária a clareza disso durante as reuniões.
Chegará o dia em que tudo ficará claro.
Muita paz e calma, pois estamos indo de encontro com a paz.

Laércio
COLÔNIA RECANTO DE IRMÃOS
(mensagem psicografada pelo médium Ilson Roberto Forner em 02.04.16)
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20 MÃE, FILHOS E HISTÓRIAS AFINS
Com sorriso nos lábios e lágrimas de quem ficava nossa amiga resolveu voltar ao
plano físico com a vontade de seus belos olhos reluzindo FÉ.
Nasceu e resolveu desde a tenra idade que queria ser mãe, e fazer o que pudesse
para estar com os seus filhos tão conhecidos de antemão no plano espiritual.
Durante a existência terrena, praticou o que sabia fazer de melhor, servir, agir na
incerteza e recomeçar.
Quando a doença física manifestou se, sua alma já pedia para regressar, os objetivos
da carne já estavam concretizados.
As três crianças já haviam crescido, e com um caráter irrevogável, estavam
preparados para navegar em seus próprios barcos.
Aos poucos, o desprendimento do corpo físico a fazia lembrar-se dos trabalhos de
assistência que prestava nas câmaras de socorro.
Era necessário limpar as energias de alguns amigos, que trouxera de lá. Aquelas
dores, sintomas e tristeza não faziam parte dela, eram parte de cada irmão socorrido
naquelas salas.
E ao regressar à pátria espiritual, grande festa fez se naquelas salas. Novos e antigos
trabalhadores abraçaram na com tanto carinho!
Imediatamente retornou as suas funções com o poder, graça, e permissão divina de
auxiliar os seus amores que ficaram no orbe terrestre.
Grande sorriso emana a cada um que chega, solicitando abraço, choro ou solidão.
Entreguemo-nos como ela, a nosso trabalho!
Perseveremos na esperança de alçar voos mais altos, ensinando como mãe amorosa
os seus em suas grandes conquistas, agradecendo ao mestre divino.
Caminhemos!
Irmã Lia
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada pela médium Camila Porto em 03.04.2016)
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21 O TRABALHO
Desde os tempos primitivos o homem busca algo que preencha seu tempo.
Os primitivos caçavam, esculpiam em pedras e chamavam isso de sobrevivência.
Logo o homem moderno chamou de trabalho e encontrou várias maneiras de
executá-lo, sendo o trabalho criado para o aprimoramento de várias funções, passou
a ser ganho financeiro e dependendo do que se faz o ser é considerado bem ou mal
sucedido.
O trabalho surgiu para dar dignidade, respeito e responsabilidade ao homem.
Entretanto, hoje também chamamos de trabalho a construção de si próprio, e o que
dizemos especificamente, é o trabalho espírita.
Assim sendo, somos trabalhadores da última hora, contudo, com mais
responsabilidade, esse trabalho gera ganhos e perdas, só que de maneira diferente.
A pergunta que me faço é se estou executando meu trabalho bem, ou sou em
espírito que arruma empecilhos para tudo e logo, a dificuldade me desvia.
Sabemos que é válido saber plantar, colher, cultivar, porém cada uma dessas etapas
devem ser estudadas pelo homem no campo do aprimoramento. Para conseguir
prosperar estuda-se a terra, a semente, as estações climáticas.
Poderia um doutor da lei apenas ocupar o seu lugar com a desculpa que os bancos da
universidade o fez melhor?
Não amigos, não poderia e é por isso que o conhecimento é tão importante quando
o amor naquilo que se faz, um complementa o outro.
Conheça o trabalho mediúnico, estude e ame com todo afinco que sua profissão
exige de você, pois ele é seu trabalho além da vida que conheces.
João
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem recebida em 06.07.16 pelo médium Jorge Luiz da Silva)
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22 EXERCÍCIO MEDIÚNICO
Por que tanta dúvida acerca de suas faculdades mediúnicas?
Essa é a pergunta que plano espiritual, por meio de seus representantes, sempre é
obrigado a reiterar a cada médium do plano material.
Os compromissos ligados às tarefas mediúnicas são exigentes e por isso, os irmão
que os têm preferem perder seu tempo na dúvida a assumir tais compromissos.
Mesmo quando já conheçam o que ocorre com o médium afastado da senda virtuosa,
ainda assim, mesmo estando prontos para o intercâmbio sadio com as entidades
espirituais, preferem perderem seu precioso tempo sem assumir os compromissos
que a tarefa merece.
Um desses compromissos é o trabalho em grupo, porque em grupo as pessoas têm
vigilância amiga que as impedem de apenas e tão somente contar com a sua
intuição, no trato conosco e com aqueles que estão no plano espiritual, que muitas
vezes não são amigos mas, muitas vezes, críticos ferozes de vós outros.
Se o grupo de médiuns se mantém unido, ele pode fortalecer os traços invisíveis que
liga tal grupo com as equipes de trabalhadores do plano espiritual.
Ser social é uma condição muito observada no plano espiritual, ser social é uma
condição muito observada no plano terreno, assim como no plano espiritual.
Médium que nutre solidão acerba pode se tornar macambúzio e presa fácil daqueles
que se nutrem de práticas pervertidas no trato com os homens.
Severino
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada pelo médium Josafá Crisóstomo em 06.07.2016)
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23 TENDÊNCIAS E CERTEZAS
Em um mundo de movimento constante e incansável, sempre tendencioso ao
imediatismo descompensado, a única certeza que possuímos é que nada é
permanente e imutável.
Tudo se locomove à maneira que precisa.
A coexistência de tendências tão diferentes é estratégia perfeita no caminho da
condução do bem comum.
O determinismo da certeza, que colaboro bruscamente com a segurança dos que
querem saber mais, pois é o ponto de partida para a construção do bem.
Ao nossa missão nesses meandros é raciocinar a respeito das armadilhas que o
mundo oferece, disfarçada de tendência, exagerada de egoísmo e inflada de ego.
A única certeza que possuímos no plano terrestre é que nada é certo. Nada é
determinado abaixo dos céus.
Deus é movimento. É a representação da inteligência humana refletida ao amor.
Portanto amigos, ao vivenciar diariamente situação em que se apresente tendências
diferentes da suas, é momento de analisar se não é hora de se desfazer do velho
homem, das impressões animalescas, para assim achegar-se cada vez mais da
perfeição universal.
Jesus passou por todas estas instâncias, por todos os tipos de matérias existentes, e
trouxe tudo o que conhecemos, a partir da única palavra que resume o universo:
AMOR.
Conhece-te a ti mesmo.
Ame ao próximo como a si mesmo.
Samuel
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem recebida em pela médium Camila Porto em 06.07.2016)
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24 MULTIPLIQUE O AMOR
Por onde você andar,
Deixe um sorriso no ar.
Trate a todos com igualdade
E sempre transmita tranquilidade.

Primeiro é necessário se amar,
Antes de aprender a se doar.
Primeiro é necessário se conhecer,
Antes de ensinamentos ao próximo conceder.

Esteja pronto a auxiliar,
A exercer a caridade
E a viver em fraternidade,
Para verdadeiramente ao Cristo agradar.

Para fazer o bem
Não importa o lugar,
Se sob as estrelas e o luar,
Se sob chuva ou vento.

Porque seremos conhecidos
Pelas boas obras realizadas
E pelo mal que tivermos vencido,
Então continuemos firme na caminhada.

José de Matusalém
COLÔNIA RECANTO DE IRMÃOS
(mensagem psicografada pelo médium Rodrigo Felix da Cruz em 06.06.16)
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25 PALAVRAS DE ORDEM

Perseverança, confiança, amor próprio, amor ao próximo e pensar grande.
Essas são as palavras de ordem.

César Hanzi
COLÔNIA RECANTO DE IRMÃOS
(mensagem psicografada pelo médium Rodrigo Felix da Cruz em 06.08.16)
***
26 FLORES
Nós todos somos as flores
No jardim do pai eterno
Temos cores, formas e perfumes.
Temos frutos também.
A semente plantamos
Em nosso coração,
Antes de levarmos nossos ensinamentos
Aos demais
E florir é tarefa
Interior. O vento
É que nos leva
Aonde Deus mandar.

Hortência
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada pelo médium Josafá Crisóstomo em 03.08.2016)
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***
27 A PALAVRA

A palavra é a manifestação de nossos pensamentos através de vibrações físicas
produzidas pelas cordas vocais. Tais vibrações atravessam o ar e induzem reações
no aparelho auditivo do ouvinte. Na sequencia, o ouvinte decodifica os sons em
ideias que são assimiladas em suas mente.

No plano espiritual, as palavras são o veículo pelo qual os pensamentos são
plasmados do fluido cósmico universal e se transformam em formas-pensamento
que passam a integrar a atmosfera espiritual do ser.

Nesse contexto, é muito importante vigiar nossas palavras para que estas sejam
mensageiras da paz, alegria e fraternidade. Caso contrário, poderemos nos sufocar
em nossas próprias formas-pensamento doentias.

Assim, meus caros irmãos, tenhamos sempre palavras agradáveis em nossas bocas
para que possamos ser arautos do Cristo na face da terra.

Inácio
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada pelo médium Rodrigo Felix da Cruz em 03.08.2016)

***
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28 DEPOIMENTO

Agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade.
Agradeço também pela bondade divina, pelos irmãos desvelados que me acolheram
nesse pouso de amor.

Desencarnei através de doença fatal que rapidamente me tirou da terra.
Ainda não consegui me livrar totalmente dos reflexos físicos, mas estou melhorando
pouco a pouco.

Tudo aqui é novidade e ainda não tive tempo para assimilar as novas ideias que
recebo.

Aqui fico com a esperança em dias melhores e quem sabe mandar novas notícias.
Isso é o que posso escrever com a permissão dos instrutores.

Pedro Ferreira
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada pelo médium Rodrigo Felix da Cruz em 03.08.2016)
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29 O PENSAMENTO
O pensamento é composto por palavras e, muitas vezes, nos desobrigamos de cuidar
daquelas palavras que pensamos pelo simples fato de elas não se revestirem da
expressão que têm quando são ditas no diálogo, no colóquio, na aparência da
sonoridade ou dos registros visuais.
Mas, cuidado, elas estão constituindo uma realidade invisível apenas àqueles que lhes
acompanham neste plano terreno e material.
Nós outros ouvimos tais palavras silenciosas e vemos o quanto elas estabelecem
formas pensamento por vezes funestas, crepusculares.
Se nós que somos invisíveis mas amigos nos horrorizamos com vossos
pensamentos e apenas lamentamos suas produções ou tentamos suavizar tais ondas
gravitacionais negativas e deletérias, o mesmo não acontece quando as testemunhas
são outras.
Essas podem julgá-los em demasia, associarem-se à vossa companhia aproveitandose dessa fraqueza na produção de uma palavra ardilosa, judiciosa, maléfica e
carregada do veneno que vós mesmos produzistes.
Orai e vigiai é a exortação do Cristo.
Quando a palavra for funesta, levantai o pendão da prece e vencei essa dolorosa
batalha com o verbo.
Ele é criação divina, mas nós, como co-criadores o pervertemos de acordo com a
nossa vontade.
Sustentai a peleja e evitai o nefasto dilema de ter dito o que não devia.

(mensagem psicografada pelo médium Josafá Crisóstomo em 03.09.2016)
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30 ISOLAMENTO PROPOSITAL

Mesmo que eu não faça o mal ao outro, estarei sempre fazendo mal a mim mesmo,
utilizando o recurso do isolamento por mais tempo a o necessário.

Eu fui esta pessoa que estando com o direito de não sofrer revezes conquistado,
ainda assim, sofri por me permitir o isolamento ocioso.

Evitem tal procedimento e propaguem esta lição: mais vale viver em comunhão, na
labuta diária dos relacionamentos, do que isolar-se em matas e cavernas, na vã
esperança de acertar por não arriscar.

Flávio
Espírito em tratamento na Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem psicografada pelo médium Josafá Crisóstomo em 03.09.2016)
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31 AMAI-VOS UNS AOS OUTROS

Encarnados e desencarnados não são muito diferentes como todos podemos aqui
observar: são semelhantes as experiências; uma necessidade de companhia a
qualquer preço; medos inconfessáveis; desejos de vingança inomináveis.

Contudo, quando despertamos para o fio de Ariadne da nossa própria história, deste
passado que remonta há séculos, descobrimos que o único amparo está na presença
luminosa do governador deste planeta que habitamos, iluminando nossas vidas,
individualmente, mesmo quando estamos distantes da capacidade de enxergar seus
mensageiros, homens e mulheres de luz, trabalhadores da seara bendita do Mestre
que só nos pede: Amai-vos uns aos outros como eu próprio vos amei.

Que assim seja, graças a Deus!
Irmão Jairo
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada pelo médium Josafá Crisóstomo em 09.09.2016)
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32 A PALAVRA

Palavra dita não volta.
Jesus ensina que o faz mal é o que sai da nossa boca.
Em nosso dia a dia a necessidade de colocarmos um zíper em nossa boca e somente
abrir se tivermos a certeza e a reflexão das palavras que serão pronunciadas.
Nos momentos de raiva, dor e sofrimento essa reflexão deverá ser maior.
Pedi perdão ou desculpas posteriores não poderá ser a solução.
Cantemos, cantemos sempre com alegria.
Onde sai canção as palavras se purificam.
Os olhos refletem os sentimentos que podem ser entendidos como palavras.
Reflexão, reflexão é a solução.
O rouxinol canta e alegra com sua canção.
Sigamos seu exemplo.
Temos esta obrigação para conosco e com os outros.

Mensagem de reflexão encaminhadas por um dos Poetas da Colonia Espiritual Lar
das flores ou como é conhecida Recantos de Amigos no dia 02/09/16 pelo médium
Ilson Roberto Forner

33 VIBRAÇÕES
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Espiritas vibremos com muito amor por todos os espíritos que estão em processo de
reencarnação.
Vibremos para que as futuras mães não caiam na negatividade e impeçam este
irmão de retornar.
Vibremos pelos espíritos que estarão chegando para auxiliar na transformação do
planeta.
Vibremos para que eles não desviem de suas missões e compromissos assumidos
eles trabalharam, estudaram e se prepararam muito para isso.
Vibremos para que encarnados não possam sofrer as influencias negativas e
sucumbam de suas missões.
Vibremos pelos espíritos que ainda precisam melhorar e aceitar Jesus como sendo
nosso mestre e guia.
Vibremos para que eles progridam e resistirão a suas más tendencias.
Espiritas vibremos pelos espiritas para que todos em uma grande corrente, ajudem
os mensageiros de Jesus nas transformações do planeta, ela é uma realidade e todos
espiritas tem sua parcela de contribuição.
Vibremos para um mundo melhor e isso acontecerá.

Mensagem de reflexão encaminhadas por um dos Poetas da Colonia Espiritual Lar
das flores ou como é conhecida Recantos de Amigos no dia 02/09/16 pelo médium
Ilson Roberto Forner.
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34 RESILIÊNCIA E EMPATIA
O cerne das relações humanas, no momento atual da transição planetária, tem
trazido a nós, no plano espiritual, inúmeras reflexões.
Ambas capacidades apresentam variações de excesso tão distintos que, por vezes,
impedem o progresso.
A resiliência traz de forma benéfica, alívio e expiação do coração.
Trata-se de aceitar, tolerante, as diferenças do outro, apenas com o objetivo de
semear a paz.
Em excesso, pode ser considerado também como desleixo ou pouco caso.
Alguns pais, por exemplo, aceitam com resiliência as atitudes dos filhos, por
considerar natural da personalidade esta ou aquela característica.
Outro desdobramento da resiliência aplicado com excesso é o auto anular-se para
evitar conflitos.
A vítima desse processo sempre acaba abrindo mão dos seus conceitos, da sua
alegria e da sua própria forma de viver. É o amor doente.
Colocamo-nos pois a pensar em tantos enredos em um a só palavra de intenso
significado. Neste processo, que não tem unicamente culpados ou inocentes, temos
observado também traços de empatia.
A palavra que se destina a caracterizar a capacidade de colocar-se no lugar do outro
no que se refere a sentimentos, mistura-se com as tantas características humanas.
Ora se mostra como simpatia, ora como antipatia, pois estes outros conceitos
referem-se à construção do amor.
A antipatia busca a fundo igualar-se ao ser de que se é antipático.
Só conseguimos nos incomodar com aquilo que é semelhante a nós.
Da mesma forma, a simpatia mostra claramente o amor que brota vagaroso, para
dias melhores.
Voltemos, então, ao conceito de empatia. Diferentes formas rudimentares da
manifestação divina reverberam-se nos seres terremos, despertando as mais
diversas energias plasmadas ao infinito.
Tudo é amor meus amigos! Jesus, o Mestre Divino, já experimenta a bilhões de anos
a plenitude da perfeição do amor.
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Suas atitudes perfeitamente resilientes e empáticas explicaram a todos os seres, em
todas as situações e circunstâncias de forma clara e objetiva!
O que temos esperado para segui-lo?
A resiliência e a empatia do outro?
A transição planetária não só brilha como chama à responsabilidade. Sejamos mais
prudentes com o sentimento e as atitudes, para conosco e para com os outros.
Façamos brilhar a aurora do novo amanhecer, pois Jesus está conosco!
Paz e bem!
(mensagem psicografada em 23.09.16 pela médium Camila Porto)
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35 DOR E SOFRIMENTO: CAUSAS DAS AFLIÇÕES

Por que a dor?
Por que sofro?
São perguntas que muitos espíritas fazem, mas não deveriam fazer.
Já sabem as respostas.
O acúmulo de doenças mentais nos trás dor e sofrimento, e consequentemente o
aparecimento de doenças.
Sim, sabemos que há casos que acontece o contrário, doenças que causam dor e
sofrimento, mas essas não levaremos para o após morte.
As doenças emocionais, devido ao nosso orgulho, vaidade, perdas ao próximo,
ciúmes desregrado e a falta da prática do amor e caridade, são algumas das causas
que nos trazem doenças emocionais que nos dão como consequência dor e
sofrimento.
O que fazer pado quera eliminar ou aliviar essas dores?
Tudo está em nós, em nossa mudança, em fazer a reforma íntima sem sofrimento,
em eliminar ou diminuir as causas.
Colocar em nosso dia-a-dia os ensinamentos de Jesus.
Se nesta encarnação conseguirmos diminuir uma das causas que nos fazem mal. Na
próxima encarnação poderemos praticar e eliminar outras causa, até que possamos
atingir a angelitude.
Jesus assim nos ensinou quando disse que poderíamos ser deuses e fazer muito
mais do que ele.
Vamos dar o primeiro passo, ser espírita e se esforçar para se melhorar a cada dia.

Laércio
COLÔNIA RECANTO DE IRMÃOS
(mensagem psicografada pelo médium Ilson Roberto Forner em 01.10.16)
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36 POR QUE SOFRER?

A maior parte de nossas dores e sofrimentos são frutos de nossa expectativa de algo
que ainda não aconteceu.

Sofremos por antecipação devido a nossa falta de fé, falta de confiança no Criador.

Jesus disse: olhai para as aves do céu que não plantam, nem colhem, mas não
perecem de fome.

Chegou o momento de mudar nossa sintonia de pensamentos.

Por que não ter confiança em dias melhores?

Por que não aproveitar nossas dificuldades para crescer como pessoa?

Jesus nos ensinou que o que nos salva é nossa fé.

Tenha fé em dias melhores.

Tenha fé em si mesmo, porque na maioria das vezes, a solução dos problemas está
dentro de você mesmo.

Se algo ainda não deu certo, acredite que no final dará.

Tudo concorre a nosso favor, inclusive as dificuldades da vida.

Tudo é questão de ponto de vista.
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Comece a ver o lado bom de tudo na vida.

Uma doença melhora o sisteme imunológico, as discussões servem para nosso
autoconhecimento e nossos adversários são o nosso melhor espelho.

Os desafios da vida impulsionam nossa evolução.

Em tudo dai graças a Deus.

Seja forte e tenha bom ânimo.

Irmã Margarida
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada em 01.10.16 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)
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37 MENSAGEM DE CONFIANÇA
Em um trabalho mediúnico há momentos de paz quando, dispostos a ouvir com
carinho os irmãos necessitados, nos colocamos a serviço da comunhão, como
fizeram também os primeiros cristãos.
O contato com os desencarnados se faz, sobretudo, pelos liames do amor, mesmo se
quando ainda encarnados tivéssemos nossas diferenças, o que se mantém no além
túmulo é o que na relação representara os traços de união.
Por que aqui a relação é com o invisível, não temos no plano do audível a completa
experiência que vive o médium em contato com o ente desencarnado, apenas se faz
audível uma parcela do sofrimento, ou, no caso do irmão reconfortado, da bemaventurança já conquistada.
São o que poderíamos chamar de notícias esparsas do mundo invisível, ao qual cada
um de nós retornará ao seu tempo, quando se esgota, por fim, a experiência
necessária.
É por este motivo que a palavra de ordem, a ordem da própria consciência, é
perseverar hoje e sempre.
Não há cansaço para o espírito que se entrega ao amor sem limites!
Que Deus Pai Todo-poderoso seja louvado, por seus filhos tão amados, por todo o
sempre.
Graças a Deus!
Do amigo Renato
(mensagem psicografada pelo médium Josafá Crisóstomo em 07.10.2016)

***
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38 ADVERTÊNCIA
Muitos de nós, quando não sabemos os rumos que pretendemos tomar, somos como
barcos à deriva, já construídos, mais ou menos acabados, úteis como mera jangada
ou transatlântico, mas cujo capitão não está no comando.
Os nossos irmãos menos afortunados em compaixão e caridade, que ainda transitam
nas veredas do mal, aproveitam-se dessa nossa condição de náufragos do espírito e,
então, usam de nossos talentos, escravizando-nos em circunstância nefastas.
Há verdadeiras hordas de miseráveis no plano espiritual usados por pessoas mal
intencionadas. Mas, não sejamos ingênuos, tais espíritos que alistam verdadeiros
exércitos de escravos, já os esperam na porta da tumba.
Portanto, aceitem de um vez por todas a advertência do Filho do Homem, o Cristo
Salvador, Ele lhes disse: Orai e vigiai!
Não percam tempo alimentando a soberba ou o egoísmo fatal, pois são tais os males
que os enfraquecem e os colocam em situação de risco perante os malfazejos do
invisível.
Que Deus Pai nos proteja a todos, agora e sempre. Graças a Deus!
Seu irmão, socorrista dos enfraquecidos, João Pimentel.
(mensagem psicografada pelo médium Josafá Crisóstomo em 14.10.2016)
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39 ENCONTRO CONSIGO MESMO
Vivemos mergulhados no fluido universal, somos parte Dele e Deus, que o constitui,
compreende todo movimento que lançamos ao nosso redor.
Podemos estar encarnados ou desencarnados, mas não deixamos o campo das
vibrações que nós mesmos produzimos com nossos pensamentos, sentimentos,
corpos e com a qualidade das nossas relações.
Por tudo isso, precisamos frequentar os grupos de orações, de estudos e, portanto, de
refinamento de nossas atitudes sociais no âmbito do lar, no campo profissional, na
casa espírita.
Não podemos ingenuamente nos perder no que tange às aparências, afinal, nenhum
contato é fortuito, gratuito, sem razão.
Todos os que se encontram aqui têm como tarefa ajudar uns aos outros a progredir.
Portanto, não tenhamos preguiça, nem enfado.
Podemos e devemos estender a mão, ajudar aquele ou aquela que encontramos no
nosso caminho a se encontrar e que ele ou ela se encontrando no caminho do bem e
do perdão, do amor e da união, possa prosseguir com mais segurança e bemaventurança, assim como Cristo profetizou que seria, por fim, para todo aquele(a)
que seguisse o Seu caminho.
Herbert
(mensagem psicografada pelo médium Josafá Crisóstomo em 28.10.2016)
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40 BENS ESPIRITUAIS
Os tesouros da terra não valem um cêntimo ante os tesouros que nos aguardam nos
céus.
A vida espiritual nos reserve experiências únicas, que esplendem em sabedoria.
Aqui, é um irmão que reencontramos para com ele fazermos as pazes, ali, é a
oportunidade de prescrever um novo trajeto em uma nova vida na terra.
Assim, vamos evoluindo, pois, nesse processo de nascer, morrer e renascer.
Esse movimento incessante da vida que acompanha o movimento dos mundos e do
universo habitado pelo sopro de Deus, é esse movimento que preside nossas
existência em planos distintos a cada vez e que nos ensina o aprendizado do amor: o
único sentimento que nos favorece, que nos permite a aliança com o poder divino
que é sempre generoso para com os irmãos, que não se alicerça na soberba, mas na
compaixão!
Essa experiência da relação plena do aprendizado do amor em comunhão, a partir do
autoconhecimento, é que promove a riqueza a serviço do bem comum em todos os
setores desde o que se revele material ao que se estenda em dons espirituais.
Que o amor de Jesus se derrame sobre nós: que assim seja!
irmão Rafael.
(mensagem psicografada pelo médium Josafá Crisóstomo em 28.10.2016)
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41 EQUILÍBRIO

Quão difícil é manter o equilíbrio em momentos de grandes tensões.
De um lado há o impulso á cólera, de outro lado o comodismo da indiferença.

Cada ser, cada existência são somatória de experiências.
Somente plea escola da vida, pelas provas da experiência, poderemos alcançar nosso
autoconhecimento, nossa reforma íntima.
Equilíbrio é o nosso desafio.
Como alcançá-lo não há receitas, cada pessoa poderá encontrá-lo de uma forma
diferente: há tempo de calar, há tempo de falar, há tempo de agir e há tempo de
esperar.
Todavia, fica uma sugestão: nos momentos de tensão, procure se distanciar em
pouco do problema, eleve seu pensamento a Deus, então, peça mentalmente o
conselho divino.
Tenha certeza, que por meio da intuição, você receberá a sugestão certeira que irá
lhe ajudar a encontrar o equilíbrio necessário para o enfrentamento da situação
difícil.
Deixo um fraternal abraço a todos.
De sua irmã,
Maria Madalena.
Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem psicografada em 13.11.16 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)
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42 SÓ O AMOR CONSTRÓI
Tudo no universo obedece à lei geral do amor.
Deus em sua infinita bondade, criou tudo o que existe para o seu divino propósito.
As famílias são unidas e mantidas por laços de amor entre casais e filhos.
Os artistas e profissionais trabalham por seus ideais com amor.
O amor é a energia divina que sustenta todo o universo.
Deus é amor.
Até tiranos e malfeitores amam algumas pessoas.
Por que não exercitar melhor nosso amor?
Qual é a qualidade de nosso amor?
Será que fazemos nossas atividades com amor?
Quando algo é feito com amor, é bem feito mesmo com as dificuldades que se
apresentam.
O exercício do amor não é fácil.
Jesus amou os judeus e por eles fora incompreendido.
Todavia, ele não desistiu deles e nem de nós até hoje.
Desse modo, não desista de seu amor, não desista de lutar por aquilo que você
acredita.
Por meio do amor é feita a construção de nossa evolução.
De seu irmão,
Thales.
Colônia Recanto de Irmãos.
(mensagem psicografada em 20.11.16 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)

***
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43 PALAVRAS

A palavra é a manifestação física do pensamento.
É o pensamento materializado por vibrações das cordas vocais, que pode ser
registrado para a posteridade pela escrita, filmagem ou gravação de áudio.
No plano espiritual, as palavras ficam registradas no éter, no fluído cósmico
universal, e por sua vez, ficam vagando ao nosso redor e na vastidão do universo.
Aqui na Colônia Recanto de Irmãos temos o registro das belas palestras de Jesus que
foram captadas do espaço, mesmo depois de dois mil anos.
Ante o exposto, é importante refletir sobre a qualidade de nossas palavras. Se aina
conseguimos controlar tudo o que pensamos, devemos pelo meno selecionar nossas
palavras.
Em nossa boca devemos ter sempre palavras de apoio, fé, esperança, amor,
concórdia, paz e incentivo na construção de um mundo melhor.
Devemos refletir sobre que tipo de pensamentos deixaremos vagando pelo espaço.
Abraços fraternais

César Hanzi
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem recebida em 03.12.16 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)
***

http://espiritismoativo.weebly.com/ | Grupo Mediúnico Veredas da Mediunidade

7

53
VEREDAS DA MEDIUNIDADE - Espíritos da Colônia Recanto de Irmãos
44 DELICADEZA NO TRATO SOCIAL

Grande desafio é o trato social.
Diariamente lidamos com o mais variado tipos de temperamentos, de atitude.
Nós mesmos, temos as nossas variações de humor.
Por isso, é muito importante refletir sobre essa questão para ser uma pessoa
querida em todos os meio sociais.
Há aqueles que pensam que dizer tudo o que pensa, ser sincero, é a melhor forma de
lidar com as pessoas. Todavia, quem assim age, pode ferir muitas pessoas e angariar
muitos inimigos.
Outros pensam que é melhor se esconder no silêncio para não se comprometer.
Entretanto, esses perdem valiosas oportunidades para ajudar e criar laços de
amizade.
Qual o melhor caminho?
Jesus nos ensinou que devemos ser luzes perante as trevas. Assim, devemos ser
cordiais, prestativos e até mesmo possuir bom humor perante as dificuldades
sociais.
Devemos falar com educação, falar com emoção e saber o melhor momento de se
calar.
Por fim, a palavra chave para o trato social é Respeito.
Quem respeita sempre será bem vindo em qualquer ambiente social.

Thiago Ferreira de Souza
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem recebida em 03.12.16 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)
***
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45 ESPERANÇA

Esperança rima com a criança,
Que nunca se conforma com as dificuldades,
Que não se abate perante a necessidade,
Que não se contenta, mesmo sem a bonança.

Esperança vem da palavra espera,
Que significa que o que queremos,
Ainda não chegou ao seu momento,
Por isso só nos resta a espera.

Todavia, chegam momentos decisivos,
Nos quais colhemos os frutos aguardados,
Que plantamos no mundo divino,
O resultado depende apenas de nossos atos.

Ame sempre e faça o trabalho do bem.

José de Matusalém
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem recebida em 03.12.16 pelo médium Rodrigo Felix da Cruz)
***
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46 SOCORRO ESPIRITUAL

Irmãos Deus seja louvado
O trabalho no socorro espiritual é tarefa gratificante.
Socorrer os espíritos, que por vários motivos falharam, ou quando de seu
desencarne não aceitaram ajuda imediata e preferiram ficar vagando sem rumo ,ou
ficarem nas residências de seus entes queridos, ou porque tiveram outros motivos e
não quiseram aceitar o socorro espiritual até que foram feitos reféns de seus
algozes, eis a nossa missão.
As orações dos entes queridos são de extrema importância, pois formam um elo
entre o espírito e nós, como um caminho de onde encontrar o espírito que precisa
de ajuda e seus parentes pedem nossa intervenção no socorro, assim nosso trabalho
fica muito mais fácil.
Quando estes irmãos aceitam nossa ajuda tudo é feito em prol de uma rápida
recuperação.
Nos, simples trabalhadores de Jesus , que fazemos parte da colônia, assim como da
equipe de socorristas, gostaríamos de pedir a todos que estejam lendo estas linhas,
não se esqueçam nunca de seus entes queridos, mantenham as orações pedindo a
Jesus que possa ajudar o ente querido da melhor forma, mas o importante é fazer as
orações com alegria e não com tristeza eles somente precisam de alegrias.
Irmão espírita que trabalha no socorro espiritual no plano físico, tenha a certeza
que o trabalho de você é de extrema importância e ajuda muito a convencer o
espírito sofredor a aceitar ajuda.
Não esmoreça e continue firme na pratica do bem e que sempre Jesus o ilumine.

Irmã Cida –
Colônia de Socorro espiritual – Recanto de Irmãos
(mensagem recebida em 03.12.16 pelo pelo Grupo Veredas da mediunidade)

***
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47 REENCARNAÇÃO

Processo divino para que possamos a cada encarnação melhorarmos na pratica do
amor
Falhamos em nossa promessa de cumprir nosso plano rencarnatório.
Falhamos às vezes não propositalmente e sim porque ainda estamos em
aprendizado e de nossas falhas poderá nascer grandes aprendizados, tudo dependerá
de nós.
Quando tivermos a consciência da falha cometida já é um grande passo em nossa
evolução.
Jesus nos ensinou a perdoar 70x7 a quem nos ofendeu, que possamos usar este
ensinamento em nosso beneficio, se cometi falhas e me perdoou, que possamos
utilizar este perdão em nossa evolução.
Mágoa não nos levara ao bom caminho evolutivo
Se ainda tenho dentro de mim muitas mágoas e posso reconhecer isso, já é uma
reflexão é um bom sinal para que eu possa melhorar e seguir em frente.
Que possamos aprender cada vez mais com nossa encarnação e ter a certeza que
esta encarnação é a nossa melhor encarnação e possamos cumprir o maior numero
coisas boa dentro de nosso plano reencarnatório.
Aproveitemos essa passagem de ano, onde as promessas são feitas e promessas são
renovadas para colocar em nossas metas todas as boas coisas de Deus que nos
auxiliará a melhorar nosso caminhar.

Um amigo espiritual da Colonia Recanto de irmãos.
(mensagem recebida em 03.12.16 pelo pelo Grupo Veredas da mediunidade)

***
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48 CAMINHADA

Onde começa?
Onde acaba?
Encurtamos?
Prolongamos?
Somos realmente responsáveis por encurtar ou prolongar nossa caminhada?
Estas perguntas podem nos causar indignações.
Mas, na verdade deveria causar reflexões
Se analisarmos o que fazemos hoje saberemos se nossa caminhada será curta ou
longa.
Jesus diz: Eu sou o caminho ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Se pretendemos ter uma longa caminhada nesta oportunidade reencarnatória,
vamos seguir os seus caminhos e os seus ensinamentos.
Fazendo de nossa vida uma vida feliz e saudável, colocando todos os dias a pratica do
perdão, da tolerância e do amor ao nosso próximo.
Uma boa caminhada a todos.

Amigo espiritual da Colônia Recante de irmãos

(mensagem recebida em 03.12.16 pelo pelo Grupo Veredas da mediunidade)
***
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49 ANO NOVO
Ao contrário de uma certa cena jocosa em vídeo viral em que certa personagem diz
que para o Ano Novo que se aproxima ela quer é deixar a pobreza, abandonar a
todos e encher a cara para esquecer o que viveu neste ano velho, você e ninguém
que se pretenda ser minimamente sério vai por este caminho: muito pelo contrário,
devemos reiterar nossos compromissos com o campo profissional, de formação
intelectual, com os amores, os relacionamentos de amizade e de parentescos, com a
cidade, o país e os grupos sociais a que pertencemos.
A efeméride existe apenas para nos dar um respiro, ou seja, precisamos parar,
avaliar, reorganizar os modelos de ação (princípios e objetivos), ajustar a rota para
alcançar objetivos próximos e ainda apontar para novos rumos, nossa diretriz.
Não nos esqueçamos jamais que estamos trilhando o caminho dos imortais, apenas
dentro de um segmento da experiência que é finito enquanto campo de
possibilidades de uma existência, em que o novo ano se chamará 2017.
Depois, estaremos noutro segmento por conta de outros anseios e necessidades.
César
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada pelo médium Josafá Crisóstomo em 03.12.2016)

***
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50 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO
Se pretendes fazer uma reunião tendes que escolher o local, quem vai participar e,
sabendo o tipo de propósito a que ela se destina todos os recursos que serão
necessários para que os participantes se sintam acolhidos e dispostos a realizar o
que deles se espera.
O mesmo vale para qualquer objetivo que tenham pessoalmente.
Não se pode achar que estarás pronto para retornar, por exemplo, ao plano
espiritual, sem o devido preparo da mente e do corpo espiritual, o verdadeiro corpo
da alma quando ela deixa o invólucro material.
Assim, não te apresses em querer desistir desta vida, ou seja, antes que termines a
tarefa a que te destinas dela participando.
As outras pessoas com quem te relacionas ainda precisam muito do seu testemunho
de trabalho, de responsabilidade, de dedicação, de fortaleza calcada em princípios que
a muito custo conquistastes.
Leva adiante a tarefa da caridade que, como para todos os humanos, sempre se
reveste do seu próprio modo de ser.
Ninguém será caridoso como um São Francisco de Assis, não apenas por que aquela
alma era santificada, beata e excelsa, mas por que ele era único como únicos somos
cada um de nós na imensidão da criação.
Anselmo.
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada pelo médium Josafá Crisóstomo em 03.12.2016)

***

http://espiritismoativo.weebly.com/ | Grupo Mediúnico Veredas da Mediunidade

7

60
VEREDAS DA MEDIUNIDADE - Espíritos da Colônia Recanto de Irmãos
51 O QUE FAZER?
Quantas pessoas não se perguntam a esse respeito quando se veem atormentadas
diante daquelas encruzilhadas em que parece que perdemos o rumo e já não
sabemos que direção dar às nossas vidas?
O número de irmãos desesperados é imenso e não se trata de apenas uma dúvida
existencial (embora ela também possa sobrevir), mas de uma dificuldade, muitas
vezes, de encarar uma descoberta sobre si mesmo que não se imaginava possível, ou
isso se deve a um desespero momentâneo, ligado a uma dificuldade em cumprir
determinados compromissos a que ainda resistimos por medo de não sermos
aceitos, ou seja, quando a culpa se instaura e paralisa nossos reflexos mais caros,
impedindo o caminhar adiante.
E, então, o que fazer?
Aceite com humildade a aparente derrocada ou fragilidade extrema, esses momentos
representam uma lembrança de que é humano, e filho humílimo do Pai.
É o momento mesmo de bradar por socorro espiritual, de pedir ao criador o sopro
curador que ele primeiro instituiu quando da criação original.
Só assim poderás recomeçar.
Reconstruir-se sempre é a tarefa que a Divindade em você lhe solicita
prementemente.
Teresa Batista
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada pelo médium Josafá Crisóstomo em 03.12.2016)
***
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52 AMOR
Palavra linda quando é tratada com correspondência.
Doença quando não é correspondido, e muitos sofrem por não ter esse amor.
Jesus disse : amará o teu próximo com todo o seu amor.
Ele nos ensina a não sofrer com a prática do amor.
O sofrimento vem de nosso orgulho, vaidade, arrogância, prepotência e apego às
coisas materiais. Eu quero aquilo e como não tenho, sofro.
Se sofres por amor e pensa em ceifar sua vida, lembre se que sua dor e seu
sofrimento não cessarão com o fim do corpo físico, e pior, terás maior
comprometimento de suas dívidas.
Não sofra, não tenha pensamentos destrutivos!
Pare, reflita, faça recordações de quantas coisas em outras épocas quis e não teve, e
sofreu por isso, e hoje pode até dar risadas porque aquilo passou.
Se sofres hoje, amanhã não mais sofrerá e a vida continuará. Em breve vai rir do
passado.
Se apegue aos ensinamentos de Jesus.
A doutrina espírita, poderá te auxiliar a aliviar seus sofrimentos, lá existe muitos
trabalhos edificantes.
Procure uma boa casa. Encontrará muitos irmãos que precisarão muito de sua
ajuda.
2017 será o ano de ajuda mútua, para não permitir que os pensamentos ruins
prevaleçam.
Façam parte da corrente do bem.
Muita paz a todos
Laércio, coordenador de trabalho de fortalecimento de encarnados
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada pelo médium Ilson Roberto Forner em 03.12.2016)
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***
53 DÚVIDAS OU CERTEZAS?

Quais são as respostas?
Estão em nós ou em outras pessoas?
Por vezes, ficamos à mercê de outras pessoas, para tomarmos nossas decisões e
muitas delas até bem simples como a cor de roupa a ser usada.
Poderemos sim ouvir e refletir, mas a decisão deverá ser nossa e sempre nossa.
Nós responderemos pelas decisões.
Não adianta querer colocar nos outros os erros que tivemos por seguir os caminhos
que foram estabelecidos por terceiros.
Na hora do pagamento, o carnê estará em nosso nome, e como Diz Jesus deveremos
pagar até o último centil de nossa dívida.
Jesus ensina que podemos nos recolher em nós mesmos e orar, façamos isso
sempre que precisarmos tomar decisões e na dúvida uma pergunta podemos fazer: “
O que Jesus faria nesse momento?”
Assim , tomaremos a decisão e mesmo que ela não seja a mais correta, será nossa
decisão.
Um Amigo
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada pelo médium Ilson Roberto Forner em 03.12.2016)
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54 AVENTURAS DE UM AMIGO

Em tempos não tão distantes, onde lhe era necessário alçar seus planos e objetivos,
apenas alguns poucos objetos faziam parte de sua bagagem.
Parte dos sonhos, realizaram se com tanta rapidez de momento, que por vezes não
percebeu.
Outra parte não vingou. A designação divina impera sempre no objetivo de
disciplinar o coração.
Ainda há outra pequena parcela do montante de desejos, que foram realizados, mas
que com o tempo, deixou de ser sonho, desejo e realidade.
Foi onde então, com a ajuda de tantos que decidiu mais uma vez,buscar novo sentido
e novos objetivos, desta vez, mais voltado para a evolução interior.
Talvez seja essa a batalha mais sangrenta e dolorosa que já enfrentaste.
O objetivo final agora é outro.
Batalhar para ser um simples entendedor dos rastros de Jesus, exige lhe mudança de
valores.
É hora de serenar, retomar os pertences que conseguiu carregar por todo o
percurso e encontrar através do seu bom senso e criatividade, novos rumos para tais
pertences...
Tudo ocorre à maneira que precisa.
As dores são parte de um processo de cura interior.
No mais, lhe cabe escutar também histórias de lutas e batalhas.
Um grande abraço da sempre presente.
Irmã LIA
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada pelo médium Camila Porto em 03.12.2016)
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55 DIFICULDADE
O que consideras fácil de compreender, para outro é impossível neste momento.
O que cogitas ser irremediável pode ser muito fácil se olhar por outro ponto de vista.
A condição terrestre nos oferece chance maravilhosa de sofre na carne e na alma,
para depurar falhas e desenganos.
Ao apresentar se diante de nós alguma dificuldade, quase sempre compartilhamos a
indignação, verbal ou mentalmente.
Afinal, não somos merecedores desta ou daquela situação, não é mesmo?
Mais adequado seria uma vida onde nossos desejos são concretizados
incessantemente!
Ah!! Quão bom seria observar mais além!
Sem o envoltório carnal, as dificuldades se agravam!
É apenas consequência e silêncio cósmico!
Dissabores e dificuldades caros amigos, são benditas oportunidades para optarmos
em acelerar nosso progresso! Reparar erros, reformar visões e atitudes...
Encaremos os problemas com a cabeça erguida e com a consciência plena de que
tudo está resolvido.
Tem um problema?Pode resolvê lo? Resolva. Nada Mais.
Se não pode resolver agora, o próprio universo fornecerá meios claros para que
tome uma atitude madura para solucioná lo.
Não tem um problema?
Não crie ondas mentais para algo que não há necessidade.
Em todos os casos, vale o ditado popular:
“O que não tem remédio, remediado está”
Maria
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada pelo médium Camila Porto em 03.12.2016)
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56 AUTO CONTROLE
A experiência molecular da encarnação traz na sua base, estruturas pré definidas de
caráter espiritual.
Somos sempre aquilo que construímos até aqui. Diante das dificuldades e desafios
inerentes à encarnação, a mais difícil delas é a capacidade de auto controlar se.
Uns, por medo de encarar as consequências, pouco se arriscam; quase nada tiram de
aprendizado.
Outros, não filtram sequer um som, que tenham desejo de emitir. Colhem quase que
ininterruptamente os frutos imediatos das palavras e ações que transmitem ao
mundo.
O Mestre Supremo,quando disse “arrancai um olho” não se referiu às vias de fato,
mas procurou direcionar o raciocínio de forma clara e concisa, para o sentido de
mudar imediatamente a função vibratória.
Portanto caros amigos, cada molécula, célula composições vibra à medida com que
desejamos.
“Todos Sois Deuses” Disse o Mestre. A Centelha Divina É parte de nós!
Qual tipo de vibração suas células têm emitido? É irritadiça?Amarga? Mal
humorada? Pessimista?
Ou oferece alento ao mundo?
Nem tanto ao Céu , nem tanto à Terra.
Direcionemos , através do auto controle, nossas vibrações magnéticas àquilo que
realmente é necessário e salutar.
Por fim, vibremos alegria pela chance concedida em estar aqui e auto controlar
nosso universo interior.
Paz e Luz
Samuel Operário
Colônia Recanto de Irmãos
(mensagem psicografada pelo médium Camila Porto em 03.12.2016)
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VEREDAS DA MEDIUNIDADE é um conjunto de mensagens psicografadas por um
grupo de médiuns amigos que se dispuseram a trazer ao lume mensagens de
Espíritos da Colônia Espiritual Recanto de Irmãos.
Em VEREDAS DE MEDIUNIDADE o Leitor encontrará importantes ensinamentos
que poderão servir para reflexão e autoajuda, através de mensagens que poderão ser
utilizadas para meditação, realização do Evangelho no Lar e para a exposição do
Evangelho nos Centros Espíritas.
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