QUINTA-FEIRA, 04-08-2011

Pergunta:
Eu conheço uma pessoa, um rapaz que está quebrando coisas, ele olha assim uma coisa de vidro e
ela quebra, um aquário, por exemplo, quando ele se aproximou, quebrou. Já tem acontecido com outros
objetos de vidro, recentemente ocorreu com um copo de vidro que ele colocou com água antes de dormir,
quando foi no dia seguinte pela manhã, o copo estava trincado ao meio. Aí, ele me ligou e perguntou o que eu
achava? Ele não tem uma religião definida. Eu disse para ele que era energia. Mas eu desejaria levar uma
resposta para ele a respeito do fenômeno.
Resposta:
Quem foi que disse que a resposta não é espiritual, que ela não foi de alguém que estava passando e
respondeu. É excesso de energia, mas você conturbou o resto da resposta. Vamos chegar até ele, mas vamos
passar por você? Nós que somos trabalhadores da seara do Cristo, nós devemos nos preparar, nos disciplinar.
Mesmo assim nós teremos falhas. Avalie aquele que não se prepara, é invigilante, relapso.
Quando nós somos suscitados para ajudar de qualquer forma, não precisa nós termos a ostensividade
espiritual para nós ajudarmos e sermos ajudados pela seara espiritual. Na verdade, aquele que trabalha sem
esperar ou não almejando o retorno do fruto do seu trabalho, este é o verdadeiro trabalhador do Cristo. Eu não
estou lhe repreendendo, eu estou ensinando a todos, a tua pergunta, ela serve para o nosso ensinamento. Nós
devemos aproveitar toda a oportunidade para evangelizar todos os nossos irmãos. Não percam uma só
oportunidade desta, quer você creia ou não. Independente da bandeira que você ostente, estude o evangelho e
faça uso dele, não só para ler, mas para suas ações, seus pensamentos.
Se você é médium praticante, se você desenvolve os seus dons, muito mais responsabilidades todos
os senhores e senhoras têm, porque vocês vão lidar com espíritos e assim como seres humanos, os espíritos,
alguns exigem freios, exigem conhecimento para convencê-los. Eles, os espíritos exigem um repositório de
conhecimento do médium, pra que eles façam uso dele, senão, não haveria propósito de estudarmos O
Evangelho, O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns. Qual propósito seria se não fosse para potencializar,
pra ajudar a nós mesmos e aos nossos irmãos.
Tolo é aquele que vem aqui, ali ou acolá, houve, vê, lê, sente, o magnetismo produzido pelo médium
ou pelo espirito e se contenta com isso. Isso, essas manifestações, elas são ferramentas, elas não gabaritam e
não são salvo conduto de preparo pra nenhum médium. O espírito que chegar aqui e falar em contrário não
está falando a verdade. O que gabarita o médium, o cristão, são seus estudos, são seus atos, são seus
sentimentos e não se ele pode ou não produzir magnetismo, se ele pode ou não incorporar, psicografar, ou
tantas outras manifestações. Isso é tanto assim.
Vejam o que é solicitado de todos, estudo, vigilância, oração, pra que? Pra cada vez mais, cada
médium ser, ele principio ativo espiritual perfeito, para que ele possa ajudar. Como é que eu vou salvar alguém
que se afoga em um mar revolto se eu não sei nadar. Ora, talvez eu chegue pra afundar mais ainda.
O fato é que nosso irmão tem sim, energia de sobra. Mas, isso não é o principal, o principal é que ele
está desequilibrado. Como é que se diz por aqui? O médium desequilibrado, ele tem uma capacidade
erroneamente traduzida, muito maior, erroneamente traduzida, muito maior do que o médium prático. Pergunte
aqui, tem dois, três ou quatro médiuns que sabem o que eu estou falando. O médium desequilibrado vê espírito

por todo canto. O médium desequilibrado, quando ele bota o pé dentro de uma casa, toca fogo em todo mundo.
O médium desequilibrado, ele destrói o casamento dele em dois estalos. O médium desequilibrado, comete o
crime maior do que ele sabe, ele sabe, que não pode cometer, que é o suicídio.
É por isso que existem tantos, como esse, vai ajeitando, vai dominando, vai, esse aqui é muito
tranquilo, vai pautando, olhe você tem que andar é por aqui. Porque ele sabe, ela sabe, aqui deste lado
também sabe outra. E um médium desequilibrado, ele destrói quem tiver por perto. Não é assim?
Minha irmã, muitos dizem Senhor, Senhor. Poucos serão salvos. Minha irmã, toda uma geração
honrava a Deus pela boca, mas o coração estava distante. Sabe o que isto significa, saber que Deus existe,
que ele é bom, que ele salva, até o irmão que se debate em sofrimento e agonia, sabe. Agora, o que ver,
amargar o gosto da auto superação, da evolução em carne, do amor ao próximo, ah, aí é difícil, se arranja logo
um milhão de subterfúgios, para impedir, para dificultar o exercício constante da palavra de Deus.
Olhe, aqui, quem muito tem, será mais cobrado e aquele que não tem, este será mais tirado ainda, se
lembram disso, alguém se lembra disso? Eu vim aqui por permissão divina, se eu vier aqui para eu satisfazer a
vaidade de alguém, há, eu vou responder, eu vou responder e vou pagar caro. Não se engane não viu! Espírito
também leva castigo, castigo no modo, na expressão vulgar de se definir.
Aproveitemos os momentos, para exercitar o que nós estudamos, o que todos nós estamos vendo
aqui, aproveitemos, não vamos ficar estupefatos com o fenômeno que a noite apenas está começando. Vamos
aproveitar a palavra, para colocar em dia a nossa lição. Inclusive eu vou deixar um recado para o médium, se
ele continuar atrapalhando, em vez de sonhos ele vai ter pesadelos. Ponto final. Entendeu o que eu digo,
desequilíbrio, desequilíbrio faz brotar tempestades, desequilíbrio faz brotar enfermidades carnais, de origem
orgânica, psíquica ou sentimental.
Diga ao seu irmão que ele apesar de não ostentar uma religião, que na verdade ele não está errado, na
verdade ele não está errado, nós temos que usar a religião para aumentar a nossa capacidade de servir a
Deus. Eu estou equivocado? Se ele tem essa capacidade de servir a Deus sem religião alguma, amém, amém.
Agora diz pra ele que é só essa existência, e as outras, dele? Como foi?
Mas fale pra ele o seguinte: Ore mais, contenha-se mais, não deixe seu pensamento vagar, apesar de
que, às vezes nós cometemos alguns deslizes no pensamento e depois ele se acalma, chega num
determinado local e outro médium começa a se sentir mal. Não, não fui eu não que, eu já me equilibrei. Se tu
me convidares, pra uma caminhada eu vou. O médium desequilibrado convida alguém pra dar uma caminhada
com ele. Tem alguém pensando que precisa ser médium, não.
Médium é aquele que é intermediário de alguma coisa. Qualquer ser encarnado, que se desequilibra,
que pensa mal, que fala mal, que age mal, está fazendo assim, venha, venha, venha, só para o que não presta.
Em vez de ajudar, chega sete, para enterrar mais ainda. Se lembra, dessa passagem na bíblia, estão
lembrados. Alguém aqui está lembrado?
Jesus Cristo expulsou um e disse, quando aquele um voltar, ele volta com mais sete. Lembras do louco
que estava possuído por um nome que eu não vou falar, que ele disse assim para Jesus Cristo, que tem eu
contigo, bem sei que tu sois filho do Altíssimo. Alguém lembra disso na Bíblia? Ótimo. Aquilo ali é um
ensinamento. A casa está suja, mal acabada, cheia de buracos, cheia de ratos, mora só o miserável que é
dono dela, não é verdade? Tire o miserável de dentro, limpe a casa, varra, conserte, bote um cheirinho, bote
uns móveis novos, olha a quantidade que fica do lado de fora, só esperando para se refestelar dentro da casa
e desmantelar todinha de novo, não é verdade isso?

Eu estou falando para cristãos que tem tanto assim de conhecimento de espíritos da doutrina espírita,
eu não estou falando para leigos. Leigos, eu não me manifestaria. Porque a minha habilidade é muito pequena,
para evangelizar aqueles que não tem muito conhecimento ou conhecimento nenhum.
Fale para ele que ore, meu irmão fique vigilante, porque o sentimento ruim, o pensamento ruim atrai
coisa ruim. Não precisa você defender a sua bandeira de espírita não, não precisa ninguém aqui defender
bandeira de espírita, agora precisa sim, defender a bandeira de cristão, precisa sim vestir a camisa. Lógico,
nós temos um caminho muito grande para percorrer.
Eu não estou aqui pregando para que daqui a dois minutos todos estejam perfeitos, eu só estou aqui
porque errei, e eu não sou hipócrita, eu posso ser incisivo. Posso ser quadrado, mas errei, errei e estou aqui.
Eu sou incisivo para que todos compreendam. Alguns aqui entendem a linguagem que eu utilizo, outros não.
Pra esses outros tem os outros.

