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AOS LEITORES

DE LÁ PRA CÁ, é uma obra de mensagens espíritas,
psicografadas.

Mensagens

recebidas

de

nossos

irmãos do lado de lá, para que do lado de cá
entendamos,

um

pouco

mais

a

vida

após

o

desencarne. Quero deixar bem claro, quando me
refiro a mensagens espontâneas, são aquelas em
que não houve pensamentos ou pedidos especiais,
foram mensagens que surgiram espontaneamente,
as demais, elevei meus pensamentos a Deus
pedindo

um

conselho

ou

mensagem

para

determinado assunto que me afligia. DE LÁ PRA CÁ,
é uma obra simples e pura que tem por escopo
difundir a doutrina espírita com todo o respeito que
o assunto requer.
““EEM
M C
CR
RIIS
STTO
O EE PPA
AR
RA
A C
CR
RIIS
STTO
O””..
Ivone
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PREFÁCIO
Que o sol brilhe em suas vidas, iluminando seus
caminhos, como iluminou os da autora.
DE LÁ PRA CÁ é uma obra de mensagens
psicografadas recebidas de vários Espíritos amigos,
tendo como instrumento à mesma autora de Sol do
Passado Brilhando no Presente, Ivone Martins. As
contra-páginas são frases ditas por diversos
espíritos, extraídas das obras de ALLAN KARDEC.
São mensagens singelas, mas de grande conteúdo
espiritual, para o nosso dia a dia.
Mideli
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"NASCER, MORRER, RENASCER E PROGREDIR
SEMPRE. ESSA É A LEI".
Esta inscrição se encontra no túmulo de Allan
Kardec, no cemitério de Pére, em Paris.

EM CRISTO E PARA CRISTO
(Momento de descrença e desespero)
Sempre haverá uma luz nas trevas, ela sempre
iluminará quando estivermos no escuro dos nossos
pensamentos, sem sabermos o que queremos, a luz
é fonte de energia para os que querem saber dos
mistérios do firmamento, e de suas almas.
Porque sem luz não há lugar para a sabedoria da
mente, ela precisa da luz para que haja
pensamentos positivos, para melhor entendimento
dos mistérios espirituais. Para que a luz brilhe e
afaste o negativismo, diga em oração pelo seu dia e
sua noite:
"Oh! Espírito protetor do meu ser material vele esse
dia e essa noite, não deixe que Espíritos maléficos
me importunem, em nome de Deus e pela Santa
Cruz, amém".
Deus é nosso "Pai", ele quer que sejamos todos
irmãos em seu ser, só assim, chegaremos ao infinito
do seu amor.
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Força erga-se, lute, com lealdade, com coragem,
com audácia, erga a cabeça, e tudo será belo...
Não fique sem saber o que quer, como quer, para
que quer e como quer, pare, pense medite, e tudo
será resolvido.
Como é belo saber que ainda há vida na vida;
Como é belo saber que existe sempre um pouco de
paz, quando há desamor;
Como é belo saber que ainda há fé onde existem
tantos incrédulos;
Como é belo saber que há chuva, onde existe tanta
seca;
Como é belo saber que ainda existe amor, onde
quase tudo é ódio;
Tudo é belo, quando queremos que seja belo, e tudo
é feio quando queremos que seja feio.
Vamos, levante a cabeça, vá em frente, sorria tendo
sempre em seus pensamentos essa frase, ela é sua
não esqueças:
"EM CRISTO E PARA CRISTO".
Use-a em suas correspondências, folhetins,
mensagens, etc...
MENSAGEM RECEBIDA
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"Os espíritas se revestem temporariamente de
um invólucro material perecível, cuja
destruição pela morte lhes devolve a
liberdade".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC

AGORA EU SEI
(Espontânea)
Só agora sei que tudo se resolve se tivermos amor
em nossos irmãos;
Só agora sei que a fé nos dá a eternidade da vida;
Só agora sei que passarei pelo que devo passar, com
fé, resignação e perdoando a quem deve ser
perdoado, para um dia poder merecer o perdão de
meu Deus meu "Pai".
A fé é como o rio não tem fim, a fé vai até alma e lá
se deixa ficar; o rio vai até o mar e lá ficará para
todo o sempre por que o rio depois que adentra o
mar será eternamente mar; a fé vai à alma, alma vai
até o fundo e lá ficará.
Não sou o que sou, sou o que quero ser.
E serei o que quero. Sei de onde vim e sei para onde
ir chagarei lá, porque tudo é obra de Deus.
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Devemos ser compreensivos com os menos
esclarecidos, para que possamos nós mesmos ser
melhores.
Loucos, e insensatos são aqueles que não trazem
amigos em seus corações.
Lembre-se:- sejas melhor hoje do que ontem e
amanhã melhor do que hoje; dia, após dia, seja
sempre melhor do que fostes ontem.
Alma! Espírito!
Espírito e alma;
Amor! Fé.
Fé é amor;
Dor! Resignação;
Resignação alivia o mal.
Sofrer! Saber;
Saber sofrer, com fé, amor
e resignação é chegar mais perto da perfeição.
Chorar! Sorrir;
Sorrir e chorar.
Amar! Odiar;
Odiar nunca,
Amar sempre.
Fé o remédio para todos os males, com ela tudo se
resolverá.
MENSAGEM RECEBIDA
"O homem quintessência o espírito pelo
trabalho, e tu sabes que somente pelo trabalho
do corpo o Espírito adquire conhecimentos".
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EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC
REZES
(Momento de melancolia)
Como é maravilhoso, saber que podemos nos
comunicar.
Para sentires o melhor do amanhã, lembre-se das
palavras do Criador: "Quando chegar o momento
saberás o que te é dado a saber".
Quando estiveres triste reze;
Quando estiveres alegre reze;
Quando estiveres só reze;
Quando estiveres sem saber o
que dizer ou fazer reze.
Encontrar o caminho do "Senhor" é saber encontrar
a solução para cada um de seus problemas.
Reze, porque só a oração consola, através dela
encontraremos a verdadeira paz.
MENSAGEM RECEBIDA
"Os bons Espíritos fazem todo o bem que lhes é
possível e sentem-se felizes com as vossas
alegrias. Afligem-se com os vossos males,
sobretudo quando vêem que não os estais
suportando com resignação, porque então
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esses males não vos serão proveitosos: agis
como o doente que se recusa a tomar o
medicamento destinado a curá-lo, só porque é
amargo".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC
OLHE
(Revolta contra tudo)
Olhe a sua volta e veja que nem tudo é desamor.
Olhe para você, e veja em que está ajudando, para o
seu mundo ser um pouco melhor. Olhe para você,
veja o que esta fazendo, para ser mais lógica, na sua
existência de matéria, será que você não está sem
amor por você mesma? Será que você não chegou à
conclusão que tudo é amor quando se quer amor!
Que tudo é ódio quando se quer ódio;
que tudo é alegria quando se quer alegria.Sem
lógica, sem amor, não há vida para a evolução que
tanto pretendes, será que não sabes que tudo é
como o vento, que sopra forte evaporando-se nas
profundezas da atmosfera. Ou será que não queres
que seja assim? Ah! mais é assim, e assim será,
porque já lhe disse: - "Tudo tem sua hora e vez", e
logo, serão abertas às portas, da verdade e da paz
esperada, porque a fé só é completa com a
sabedoria da lógica.
Só pela vida;
pela vida só.
Levando somente,
Uma mochila a da fé.
Só não podemos ser;
Então o que fazer?
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Sermos todos irmãos,
cantando um canto de amor,
a Deus nosso salvador.
MENSAGEM RECEBIDA
"Lembra-te de que os Bons Espíritos só
dispensam assistência aos que servem a Deus
com humildade e desinteresse, repudiando
aqueles que buscam no caminho do Céu um
degrau para a conquista das coisas da terra;
afastam-se do orgulho e do ambicioso, pois o
orgulho e a ambição constituem
invariavelmente um véu lançado sobre as
claridades celestes; e Deus, não se serve do
cego para tornar perceptível a luz".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC
SAIBAM
(Sobre a vida, do lado de lá)
Quero que saibam, que nós somos iguais, aqui ou
ali, não temos segredos, todos sabem o que
queremos e o que fazemos. Sim eu tenho muitas
mensagens para vocês:
Saibam que a luz é eterna;
Saibam que o ódio perece no amor;
Saibam que a prece enobrece os sentimentos;
Saibam que o sorriso encanta a criança;
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Saibam que a saudade aumenta o sofrimento;
Saibam que a lágrima sincera encontra o
perdão;
Saibam que a vida será sempre eterna;
Saibam que o medo enlouquece o fraco;
Saibam que a fé é a pulsação do coração;
Saibam que Deus é a verdade eterna;
Saibam que sem Ele não há vida em lugar
algum.
MENSAGEM RECEBIDA
"A alma é um Espírito encarnado, o corpo é
somente o seu envoltório".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC

A PRECE
(Espontânea)
A lagrima é como a prece quando soluçada com
amor e sentimento ela terá valor. A prece quando
rezada com fé e convicção, terá seu valor.
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Porque a prece só terá valor quando dita de
coração, e não da boca pra fora; a prece dita em
pensamento é igual à feita em voz alta.
Sendo dita, ou pensada com fé, essa será a
verdadeira prece, que chegará sem dúvidas aos
ouvidos do Criador.
A prece deve ser o agradecimento, pelas coisas
considerado boas ou más.
A prece pode ser dita, ou pensada, aqui, ou ali, não
importa, desde que seja com fé, se não houver fé e
convicção do que se está orando, não haverá prece.
Saibam que nada é nada e tudo é tudo com a prece.
Só ela nós levará ao caminho certo nos momentos
incertos.
Orem, orem, porque só assim será aberto o caminho
da eternidade.
MENSAGEM RECEBIDA
"Em cada nova existência o Espírito dá um
passo no caminho do progresso. Quando se
tenha despojado de todas as imperfeições, não
mais necessitará das provas da vida corporal".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC
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O PERDÃO
(Espontânea)
Somos todos iguais perante o "Pai", sejamos então,
iguais uns perante aos outros, não sejamos sem
amor pelos nossos irmãos.
Eu sei que é difícil ser amigo de nossos inimigos,
mas se pedirmos ajuda do "Pai" será mais fácil. Pedir
sim, com fé, amor, e consciência do que se está
pedindo, para podermos reaver tudo que ele nos dá.
Isso é amor, isso é perdão, porque amar é divino, e
o perdão do "Pai" é sublime eterno.
MENSAGEM RECEBIDA
"A moral é a regra de bem proceder, isso é, de
destingir o bem do mal. Funda-se na
observância da lei de Deus. O homem procede
bem quando tudo faz pelo bem de todos,
porque então cumpre a lei de Deus".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC
FLOR EM BOTÃO
(Nasce uma criança)
A lei será cumprida, mais uma flor desabrocha,
nascendo para as glórias do Senhor.
Dentro das leis divinas tudo será felicidade e
harmonia para a flor em botão, mas lembrem-se, só
com os mandamentos da lei de Deus será
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encontrado o caminho da felicidade e do amor
eterno.
Flor em botão desabroche para a vida que começa
hoje, a vida da matéria, porque a da alma a muito já
é vivida.
-Pais, educais seus filhos nas leis do Senhor, e tudo
será realizado segundo o dogma da Cristandade do
senhor teu Deus;
- Pais, teus filhos são o espelho, da tua alma, andem
no caminho certo e eles te seguirão, porque são o
fruto da tua semente ela sendo boa, o fruto
amadurecerá, crescendo com deficiência na certa o
fruto perecerá.
Tens o dom das virtudes de: criar, amar, educar e
zelar pela honra desse fruto que hoje
necessariamente precisa e segue os teus passos.
Não esqueçam das palavras do Criador:
"Daí hoje, e recebereis amanhã".
Será que entendeis o que foi dito, acredito que sim;
porque a todos foi concedido à inteligência e o livre
"arbítrio" para saber das lógicas do mundo e do
firmamento.
É só, felicidade ao botão que desabrocha.
MENSAGEM RECEBIDA
"Deus sabe discernir entre o bem e o mal. A
prece não oculta as faltas. Aquele que a Deus
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pede o perdão para suas faltas só o obterá se
mudas de conduto. As melhores preces são as
boas ações, pois os atos valem mais que as
palavras".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC

TENHA FÉ
(Momento de descrença)
Venho ao teu apelo porque sei que é de coração.
Sem fé, sem oração: - repito, mais uma vez, não se
vai alugar algum.
Muita fé e oração, para que tudo seja paz, hoje e
amanhã.
Só assim será feita à vontade de Deus, que é toda
bondade para com seus filhos, não esmoreça, para
não perder a fé, reze e encontrarás a solução e a paz
desejada.
Não fique sem fé, tudo será de acordo com a
vontade e determinação do Senhor.
Não é agora que irás perder sua fé de moça justa,
que sempre foi contra a injustiça. Reze e leia muito.
MENSAGEM RECEBIDA
"Reunidos por uma comunhão de pensamentos
e de sentimentos, têm os homens mais força de
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atração dos bons Espíritos. O mesmo se dá
quando reunidos para adorar a Deus. Não
penseis, entretanto, que por isto a adoração
individual seja menos aceitável; cada um pode
adorar a Deus pensando Nele".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC
SEM DEUS
(Espontânea)
Salve o Pai, salve o "Senhor" do universo. Quando é
que o nosso Pai, não sabe o que pensamos? Sabe
sempre. Salve o nosso salvador que é nosso "Deus",
ele sabe tudo que queremos e o que somos, ele é o
grande "Alma da vida, para a vida".
Sem seu olhar nada veremos;
Sem seu amor nada seremos;
Sem sua piedade não sairemos do lugar.
Não seremos nada hoje, se não tivermos o amanhã
da fé, da caridade, porque o amanhã será o hoje de
ontem, conseqüência dos atos praticados no
passado.atos, que serão julgados um a um, como se
fossem sementes sendo separadas dos "joios", para
poderem germinar. É assim, que nossos atos bons
ou maus serão peneirados.
Sendo assim, não podemos esquecer que sempre
existira um amanhã ensolarado de esperanças,
porque Deus é a própria esperança da vida após a
vida.
MENSAGEM RECEBIDA
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"A nenhum Espírito é dada à missão de praticar
o mal. Aquele que o faz age por conta própria,
sujeitando-se, portanto, as conseqüências.
Pode Deus permitir-lhe que assim proceda,
para vos experimentar; nunca, porem, lhe
determina tal procedimento. Compete-vos,
pois, repeli-lo".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC
TÃO BOM
(Espontânea)
"Você vai ser a leitura das nossas palavras".
- Vai ser tão bom, quando todos se entenderem sem
segundas intenções;
- Vai ser tão bom, quando todos forem irmãos em
Cristo;
- Vai ser tão bom, quando todos se amarem como
irmãos, como se fossem almas gêmeas;
- Vai ser tão bom, quando todos seguirem o mesmo
caminho, o da paz;
- Vai ser tão bom o dia que tudo for amor;
Como eu, você é filha do meu Deus, somos todos
iguais, somos filhos e irmãos de um só Pai. Ore por
mim, para que eu possa chegar ao caminho da luz,
ainda carrego recordações de seu mundo carnal,
estou me esforçando para tudo esquecer e poder um
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dia ser um espírito mais elevado a serviço do nosso
Pai.
Fique em paz. Vai chegar a noite, vai chegar o dia,
durma bem.
MENSAGEM RECEBIDA
"Quando vos achardes na incerteza, invoca o
vosso bom Espírito, ou orai a Deus, o Senhor de
todos, para que vos envie um de vós como seu
mensageiro".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC
INSENSATOS
(Espontânea)
Somos todos irmãos, aqui, ou ali, agora e
sempre.Sejam mais amigos com os menos
esclarecidos, para serem melhores consigo mesmo.
Loucos e insensatos, são aqueles, que não tem amor
pelos seus irmãos. Vamos nos unir em oração para
que encontrem a paz.
Estou indo, mais se lembrem: - "hoje mais que o
ontem, amanhã mais que hoje, sempre melhor, até
atingirem a compreensão da fé e do perdão".
Alma! Espírito!
Espírito e alma.
Amor! Fé;
Fé e amor.
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Dor! Resignação;
Resignação alivia do mal.
Saber sofre: com fé, amor, resignação é chegar mais
perto da perfeição.
Chorar! Sorrir;
Sorrir e chorar.
Amar! Odiar;
Odiar nunca.
Amar sempre.
Com muita fé e tudo será resolvido.
MENSAGEM RECEBIDA
"Quanto mais o homem se aproxima da
natureza espiritual, mais facilmente entra ele
em contato com os Espíritos; é a rudeza de
vosso invólucro que torna mais difícil e mais
rara a percepção de seres etéreos".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC

TODOS SEREMOS IGUAIS
(Espontânea)
Vou dizer algo, quer queira, quer não, sou um
espírito tentando evoluir e aprender mais. Recebi a
tarefa de estar hoje com você, é bom estar aqui.
Chegará o dia, que todos saberão muito mais da vida
do lado de cá.
Deus ama seus filhos, e pensa muito em vocês, é
bom estar aqui, falando, aconselhando, com isso,
estamos evoluindo cada dia mais. Com o passar do
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tempo, resignação e fé, poderemos ser mais
elevados, com ajuda de nós mesmos, e a de vocês.
Quero dizer: - "Que só o amor é o melhor da vida".
O amor chegará em todos que tem fé e confiam em
nosso "Pai".
Aqui todos, trabalham para seu futuro, sua evolução,
quer estudando, lendo, pesquisando aqui e ali, para
podermos transmitir para vocês daí. Aqui seguimos
uma escala de programações e desenvolvimento,
cada qual com sua tarefa seu destino.
Como vocês ai, cada qual trabalha para obter o pão
de cada dia. Nós para obtermos o nosso sublime
destino de um dia estarmos, de vez ao lado de nosso
"Pai", para ajudá-lo ajudar, os mundos e suas almas
pecadoras, como dizem: "almas desalmadas".
Tiramos proveito de cada palavra, cada leitura, cada
gesto, os minutos são preciosos, por isso, nem
sempre podemos estar onde nos chamam, por vez
estamos em outros mundos que não é o vosso,
aprendendo e iluminando outras almas.
Como você sabe, existem aqueles irmãos que estão
sempre a vagar aqui e acolá, prontos a vir ao
encontro de quem pense em nós, porque não se
preocupam em aprender.
Não são maus, só precisam de esclarecimentos e
conselhos, às vezes não aceitam a existência de um
Ser supremo, que tudo sabe, e tudo vê, por isso,
demoram mais a encontrar o caminho certo, bem
como vocês daí.
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Um dia todos seremos iguais, nesse dia haverá paz
nos mundos, todos os mundos. Hoje, já falei
bastante. Vou, porque alguém chama, vou, porque
quero ensinar e aprender.
MENSAGEM RECEBIDA
"Os bons Espíritos simpatizam com os homens
de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os
Espíritos inferiores, com os homens viciosos, ou
que podem tornar-se viciosos. Disso decorre
suas afeições, sempre resultantes da
semelhança de pendores".
EXTRAIDO DE OBRAS DE KARDEC
O FRUTO DA VERDADE
(Momento de descrença)
Olá, preste atenção nessas palavras: A semente está
lançada,regada cuidadosamente terá frutos, e os
frutos colhidos serão a verdade. As árvores dão
frutos e flores ficam linda na primavera a estação
das flores da alegria, do amor. A primavera está
chegando para você também, chegará com muitas
flores, só que terás que regá-las, com mais amor e
fé para que não murchem no inverno e permaneçam
floridas em todas as estações. Entendeu?
MENSAGEM RECEBIDA
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"As relações dos Espíritos com os homens são
constantes. Os bons Espíritos nos atraem para
o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos
ajudam a suportá-las com coragem e
resignação. Os maus nos impelem para o mal;
para eles é um gozo ver-nos sucumbir e
parecer-nos com eles".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC
APRENDIZES
(Não conseguia comunicação)
Só nos é permitido vir, de acordo com as tarefas, a
serem executadas ali, acolá, sempre guiadas pela
mão do Salvador. Somos uma família unida em
Deus nosso salvador, aprendizes da sua imensa
sabedoria.
Ele, só Ele sabe, quando e porque devemos vir até
vocês. Sabe, já estou executando rápidas as minhas
tarefas, graças a minha vontade de aprender e
conseqüentemente querer transmitir mais a vocês.
Agora posso andar, com meus próprios passos,
posso estar com vocês quando quiser, desde que,
esteja limpo das tarefas cotidianas, vou aqui, acolá,
sem precisar de permissão.
Quando atingimos um estágio mais elevado,
podemos sair sem permissão dos nossos superiores.
Superiores são aqueles que já passaram por tudo o
que estamos passando hoje, eles são mais elevados
do que imaginas, estão sempre servindo a um a
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outro, ensinando o bom caminho para nós e para
vocês.
Dia virá que também, estarei ao lado de Deus nosso
"Pai", estou me esforçando para que esse dia chegue
logo. É só, até depois.
MENSAGEM RECEBIDA
"O homem quintessência o espírito pelo
trabalho, e tu sabes que somente pelo trabalho
do corpo o Espírito adquire conhecimentos".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC
A CURA
(Cura das doenças)
Sim - quando nos é pedida e sabemos que são
merecedores, talvez seja alcançada, quando feita
com o pedido do coração, a muitos é dado à cura dos
sofrimentos físicos, para que suportem mais a vida
passageira daí, e acreditem mais nas obras
espirituais.
Não - às vezes não é nos permitido, porque, quem
pede não é merecedor da cura daquele mal, deve
passar por ele para a evolução de sua alma, então,
não podemos nada fazer, está escrito que esse ser
tem que passar por essa dor, para que sua alma
entenda que a fé e a oração são o melhor remédio
para os males terrenos.
É bom que se interesse em saber
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- Não agradeça porque se não soubesse ou não
pudesse não responderia. Até mais, seu amigo, sem
ser.
Aleluia! Aleluia! Até mais.
MENSAGEM RECEBIDA
"A matéria é o laço que prende o Espírito; é o
instrumento de que ele se serve e sobre o qual,
simultaneamente, exerce a sua ação".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC
SERÁ A MINHA ALMA?
(Espontânea)
Sei o que é felicidade;
Sei o que é paz;
Sei o que é fé.
Sabes, tu és a minha matéria que deixa meu Espírito
evoluir, porque hoje não és mais aquela matéria sem
conteúdo, agora tu és meu silêncio na eternidade, és
mais uma maquina a serviço do Criador. Eu agora
sou Espírito de luz; sou feliz, sou todo iluminado;
para iluminar-te na matéria do teu corpo, só não
venho mais amiúde, porque, precisas saber, que nós
somos guiados por Ele, para podermos guiá-los em
teu Mundo.
Sei que te esforças para comunicar-se conosco, tu
será tão iluminada que não será preciso nem pensar
para que nosso "Pai o Mestre" entenda que precisa
de comunicação com nosso mundo; seja mais calma,
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para que possamos nos comunicar melhor. Só a fé,
e o amor, é que nos levam ao caminho do Mestre,
estais em franca evolução para as comunicações com
os teus irmãos.
Hoje, eu sou o teu melhor amigo
e serei sempre, porque tu és a minha doce menina,
que ainda está crescendo para a vida eterna.
MENSAGEM RECEBIDA
"Não pode haver divisão de um mesmo Espírito.
Todavia, cada um é um centro, que irradia para
diversos lados, e é por isso que parecem estar
em muitos lugares ao mesmo tempo. Vede o
sol: é um somente; no entanto, irradia por toda
parte levando muito longe os seus raios, o que
não quer dizer que se divida".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC

SEMPRE CRISTO
(Momento de depressão)
Sempre
Sempre
Sempre
Sempre
Sempre
Sempre
Sempre
Sempre

haverá
haverá
haverá
haverá
haverá
haverá
haverá
haverá

um amanhã, para o hoje;
um sorriso, na tristeza;
alegria, no sofrimento;
uma esperança, na desgraça;
uma canção, no silêncio:
uma luz, na escuridão;
uma flor, no jardim;
uma gota d'água, para a sede;
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Sempre, haverá sempre, porque sempre, também é
sinônimo de fé.
Hoje e Sempre Cristo. Só com Ele encontraremos a
paz desejada.
"SEMPRE CRISTO"
MENSAGEM RECEBIDA
"Deus existe: do que não podeis duvidar, e isso
é o essencial. Acreditai no que vos dizemos e
não procureis ir além, perdendo-vos num
labirinto do qual não conseguireis sair. Isso
não vos tornaria melhores, pelo contrario,
aumentaria o vosso orgulho, porquanto
acreditaríeis saber, quando na realidade nada
sabereis. Portanto, deixai de lado todos esses
sistemas; tendes inúmeras coisas que vos
tocam mais de perto, a começar por vós
mesmos: estudais as vossas próprias
imperfeições, a fim de vos desembaraçardes
delas".
Será isso bem mais útil do que pretenderdes
penetrar no que é impenetrável".
EXTRAÍDO DE OBRAS DE KARDEC

*************
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<Meus queridos leitores, uma noite dessas
navegando pela Internet li a mensagem abaixo de
AUTOR DESCONHECIDO, procurei descobrir o autor,
mas, até o momento permanece incógnito. Resolvi
transcrevê-lo para que todos saibam que DEUS
existe e está em todos os lugares>.

ONDE ESTAVÁ DEUS
Muitos de nós escutamos esta pergunta nos últimos
dias: Onde estava Deus, quando as Torres gêmeas
de Nova York e o Pentágono foram atacados?
Bem, quero dizer que eu sei onde estava Deus.
Na manhã de 11 de setembro de 2001...
O nosso Deus estava muito ocupado.
Deus estava distraindo as pessoas que pensavam em
pegar seus vôos da Aerolíneas American e United.
Os quatro aviões juntos teriam capacidade para 1000
passageiros, mas nessa manhã só viajaram 266.
Deus estava a bordo dos quatro aviões, cuidando um
trágico destino.
Ele estava dando calma aos aterrorizados
passageiros em cada avião.
Nenhuma das famílias que receberam as última
chamadas de seus entes queridos dentro dos aviões,
através de seus telefones celulares, disse que
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escutara gritos de passageiros dentro do avião Deus
estava com cada um deles, dando-lhes consolo.
E mais, Deus estava dando forças e coragem a três
passageiros do avião que caiu na Pensilvânia, para
lutarem contra os seqüestradores e assim pudessem
evitar uma tragédia maior.
..Deus estava muito ocupado, criando obstáculos
para milhares de empregados das Torres gêmeas.
Depois de tudo, somente 20.000 pessoas estavam
nas torres quando o primeiro avião bateu.
Nos edifícios juntos trabalham cerca de 50.000
pessoas.
Muita gente que trabalha nas Torres disse a
imprensa que tinham tido mau pressentimento, e
ficaram com medo, seus despertadores não tocaram,
perderam o ônibus, perderam o trem, etc...etc... e
chegaram tarde ao trabalho...e se salvaram.
Depois que os dois aviões cumpriram seu macabro
objetivo, Deus estava com os bombeiros,
encorajando-os a dar suas vidas para salvar a vida
de outros.
E Deus estava, também, sustentando, com suas
mãos, as torres de 110 pisos cada uma, para que
milhares de pessoas tivessem tempo de escapar.
E quando finalmente já não pode com o tremendo
peso das paredes de cimento e vigas de aço, as
torres ruíram, e ruíram para baixo, e não para os
lados.
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Isto também foi um milagre, pois se as torres não
tivessem caído para baixo e sim ruído para o lado,
haveriam arrasado junto com elas, mais de vinte
quadras ao redor e milhares mais haveriam morrido
...E quando as torres desabaram... Deus abriu os
braços e recolheu 6.000 de seus filhos e os levou
com Ele ao céu, repetindo-lhes uma e mil vezes, até
a exaustão, "o pior já passou; agora estão comigo,
não sofram, porque ao meu lado gozarão de vida
eterna".
Deus chegou às portas do céu, ali depositou as 6.000
almas que recolheu e logo cobriu o rosto com as
mãos e chorou... Sim, Deus chorou...
Chorou pela alma de 19 de seus filhos que não pode
salvar e que se perderam para sempre, por terem
vivido com tanto ódio em seus corações.
E isto não foi tudo... Deus desceu de novo a terra
para dar consolo e resignação a cada uma das viúvas
que perderam seus maridos, e aos maridos que
perderam suas mulheres, e aos filhos que perderam
seus pais e aos pais que perderam seus filhos, e se
chegou à casa das pessoas que foram afetadas por
esta tragédia, dando-lhes força para seguir adiante
com suas vidas.
E meu Deus seguirá sempre com todos nós.
Ele é a força, é motor, e pilar de nossas vidas;
Ele nunca nos abandona nos momentos difíceis.
Sendo assim, se alguém te perguntar "e onde
estava Deus em 11 de setembro de 2001?", diga-lhe
com muito orgulho e certeza que...
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DEUS ESTAVA EM TODOS OS LADOS.
Apesar de todos os danos e da magnitude desta
tragédia, eu vejo o rosto de Deus em cada parte
dela.
E se esta mensagem te chegou ao coração, e se
estás de acordo com ela, compartilhe-a com um
amigo ou com alguém que esteja se perguntando
onde estava Deus em 11 de setembro?
Que Deus te abençoe!!!
PAZ!!!

**********
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