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DIANTE DE ENFERMIDADES
Psicofonia: Shyrlene Campos
Espírito: Christopher Smith

DIANTE de uma enfer-
midade nós nos sen-
timos, muitas vezes,

desamparados, inquietos. É
muito comum as pessoas per-
derem o equilíbrio da alma, fi-
carem com a alma enferma, o
que causa impacto, desequilí-
brio de todo metabolismo orgâ-
nico, tornando o corpo também
enfermo.

Isso ocorre porque senti-
mentos inferiores, atitudes não
saudáveis, palavras insensatas
que ferem, desequilíbrios que
provocam desarmonia, criam
cistos que se alojam nas mentes
das pessoas.

Os cistos criados vão se
acumulando no cérebro da pes-
soa e acabam por prejudicar
todo sistema orgânico. Os cis-
tos podem provocar dor de ca-

beça, depressões que não pos-
suem justificativas. São de-
pressões dolorosas provocadas
pelo próprio dinamitar da nossa
alma, do nosso emocional. En-
tão, passamos a não confiar em
ninguém, passamos a ter como
companhia permanente a inqui-
etação, o “stress”. Se nós cui-
dássemos mais da nossa alma,
seríamos bem mais felizes, exi-
giríamos bem menos da vida,
porque a vida nos proporciona
tudo aquilo que nós oferecemos
a ela.

A vida é
uma eterna se-
menteira e po-
demos plantar
sementes muito
especiais de
equilíbrio, de
solidariedade, Christopher
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de fraternidade, de renúncia,
de compreensão, de paciência,
de Caridade. Desse modo, va-
mos obter em troca uma imensa
colheita de alegria, de equilí-
brio, de saúde integral de nossa

alma. Estaremos em paz com o
nosso interior e não estaremos
à mercê de influências espiritu-
ais negativas. Passamos, dessa
maneira, a ter menos aflições e
mais satisfações na vida.

REFLEXÃO E PRECE A MARIA
Psicofonia: Shyrlene Campos

Espírito: Scheilla

Q UANDO Deus viu o
quanto a Terra es-
tava sofrendo, Ele

pensou: “É preciso levar um
pouco mais de consolo e es-
perança para a Terra”. Então,
Deus plantou na cidade de Na-
zaré a Rosa mais Sublime, Ma-
ria de Nazaré.

Santificada por muitos no-
mes, por muitos povos, Ela é
a Flor Sublime do Senhor que
derrama bênçãos sobre todos os
filhos, sem questionar o que fi-
zeram e fazem. O que importa
para Mãe Santíssima é ajudar,

principalmente, quem diz es-
pontaneamente dentro de sua
alma:

- Senhora, ajude-me!
E pensando nessa Mãe

Amorosa, lembremo-nos de
que Ela deseja que não tenha-
mos o coração cheio de mágoa,
porque a pessoa que nos ma-
goou hoje, pode ser aquela que
nos vai estender a mão amanhã!

Que não nos amargure-
mos diante da maledicência do
mundo, porque, às vezes, as pa-
lavras proferidas, em vez de fe-
rir, reforçam a dignidade em
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nossa vida.
Que não choremos deses-

peradamente pelo que perde-
mos de posse ou de afeições,
pois tudo na vida se renova,
tudo na vida é marcado pelo
exato tempo de Deus e cada um
de nós já passou por tempos di-
fíceis!

Vamos nos lembrar
d’Aquela que vivendo no meio
de muita dor, de muita violên-
cia, de muita miséria, nunca
deixou de socorrer quando so-
licitada, mas também, a todos
respeitou na sua dor sem bater
na porta para perguntar:

- Você está sofrendo
muito?

Não! Ela sempre pergun-
tou:

- Como posso ajudar?
Como posso consolar?

Se Ela não tinha meios
para ajudar, nem consolar, Mãe
Santíssima dizia: “Vamos orar
ao Pai que é provedor de todas
as bênçãos, que dará alívio para
sua dor, que dará alívio para os
seus pés, que dará segurança

para sua vida, que trará felici-
dade nos dias que virão”.

Doce Mãe de Jesus, Flor
Sublime que perfuma a Terra,
que ampara todas as criaturas...
Se as mulheres representam
as cocriadoras, auxiliares subli-
mes de Deus, como ainda Você
é e foi em Seu tempo, Você pos-
sui uma imensa ternura por to-
dos que habitam a Terra, por-
que todos representam o seu Fi-
lho Jesus, representam Aquele
que deseja, sinceramente, que
todos se tornem melhores e que
a dor de cada um, venha como
vier, possa se tornar benéfica
em experiência, em força, em
boas decisões de vida, para que
não caiam mais, para que não
errem mais.

Que Mãe Santíssima possa
abençoar e fortalecer o que
existe de melhor em seus cora-
ções, pois todas as pessoas pos-
suem um bem oculto dentro de
seu ser e que no momento certo
desperta para o caminho indi-
cado por Jesus, em Seu Evan-
gelho de Luz!
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NOSSAS ESCOLHAS
Psicofonia: Shyrlene Campos

Espírito: Skanay

SABEMOS que existem
perturbações espiritu-
ais e vibrações pesa-

das, obsessão, todo e qualquer
tipo de perseguição. Sabemos
racionalmente que são fatores
negativos que devem ser altera-
dos. Tudo isso o Espiritismo ex-
plica e auxilia.

Se o Espiritismo é uma
forma de ajuda para os que
sofrem determinadas perturba-
ções espirituais, comportamen-
tais, nós temos que entender,
acima de tudo, que os recursos
necessários para tudo superar-
mos estão mais dentro de nós do
que fora.

Ninguém pode nos auxiliar
mais do que nós mesmos, pois
são nossas decisões na vida, são

nossas escolhas, o nosso com-
portamento equivocado, nossos
vícios, nosso modo de agir e
reagir diante das situações que
vão alterando, muitas vezes, o
clima de harmonia que tanto de-
sejamos ter e manter.

Assim, se buscarmos o
Bem, se buscarmos realizar em
prol do semelhante aquilo que
pudermos de melhor, e não me
refiro a ajuda material, mas sim,
a sentimental, isto é, compreen-
dermos, sermos capazes de se-
car o pranto, mesmo sabendo
que a pessoa que chora é cul-
pada, sermos capazes de calar
dentro de nosso coração, com a
chave do amor, todo sentimento
malsão, de malquerença, de ma-
ledicência, de ciúmes, de inveja,
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de competição desleal. Enfim,
sermos capazes de desejar para
todos sempre o melhor, com a

mesma intensidade que somos
capazes de desejar o Bem para
nós mesmo!

VISÃO ESPIRITUAL
Psicofonia: Shyrlene Campos
Espírito: Bezerra de Menezes

NOSSOS olhos nos per-
mitem ver ao nosso
redor, mas possuí-

mos também a visão espiritual
que é muito mais ampla, por-
que se os olhos físicos identifi-
cam uma paisagem, os olhos es-
pirituais vão muito além da ma-
téria, pois eles observam, sen-
tem toda grandeza de Deus, por
mais minúscula que seja, obser-
vam situações do mundo e são
capazes de compreender a ne-
cessidade que todos possuímos
de sermos compreensivos, soli-
dários, caridosos.

Essa Caridade é tão am-
pla, pois existem tantos necessi-
tados do corpo e da alma, que
por mais que nos esforcemos,
por mais caridosos que possa-
mos ser, sempre existirão mui-
tos necessitados.

Vocês, às vezes, veem uma
mulher com a mão estendida pe-
dindo um pão e a ajudam por-
que foram capazes de enxergar
a necessidade dela. Porém, não
estão vendo a pessoa que fez
o pão, que levantou de madru-
gada e que, muitas vezes, na sua
casa de obreiro, não conseguiu
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deixar o pão para a sua família.
São os contrastes da vida.

Muitas vezes, a empregada
doméstica que pega o ônibus, o
metrô, para trabalhar em casas
de famílias abastadas, nas casas
em que trabalham se alimentam
bem, cuidam da higiene, são
protegidas, recebem remunera-
ção, todavia, muitas vezes, es-
sas empregadas, alimentam-se
nos lares onde servem com lá-
grimas ao lembrarem que em
suas casas tem pouquíssimo ali-
mento para seus filhos.

Vocês alegram-se com a
bênção que é o leite, con-
tudo, às vezes, são insensíveis
à dor de uma mulher que vê a
lata de leite em pó de seu fi-
lho acabando, sem saber como
irá alimentá-lo no dia seguinte.
Muitas dessas mães estão espe-
rando o salário que ainda de-
morará para receberem e ou-
tras nem possuem emprego ou
não podem trabalhar por esta-
rem embalando o seu filho no

braço.

Vocês, às vezes, obser-
vam uma professora dando aula,
com sacrifício, com carinho,
mas não conhecem, às vezes,
a vida de luta dessa professora,
pois em seu lar pode estar um fi-
lho que nunca lerá uma página
de um livro. São mães aben-
çoadas, são situações que estão
fora do alcance dos olhos físi-
cos, mas elas existem.

Meu coração dói quando
eu vejo, às vezes, tantos produ-
tores de leite jogarem no chão
o leite que sobrou ou que pelo
fato do preço do leite estar
baixo, preferem não distribuí-
lo pelos bairros, porque daria
muito trabalho, trabalho demais.
É mais fácil jogar esse leite ao
lado do curral...

Meus filhos, usemos os
olhos da alma, pois o nosso
compromisso com a Luz é
enorme, não podemos descrevê-
lo em palavras, nem em sen-
timentos, por mais superiores



ANO III - N◦ 3 PÉROLAS DE LUZ Março de 2018 8

que sejam. Nosso compromisso
para com Deus, para com o
nosso semelhante é enorme, é
imenso!... Somos viajores de
muitas jornadas e nem sempre
nessas jornadas tivemos o res-
peito pelo nosso corpo físico,
para com o próximo, para com
a nossa reforma interior.

Por isso, que possamos
cuidar da matéria, que tra-

balhemos, que lutemos, que
possamos progredir material-
mente, mas que jamais nos es-
queçamos do nosso progresso
espiritual, do
avanço neces-
sário em busca
de novos ru-
mos no cami-
nho estreito do
Bem. Dr. Bezerra
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