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UMA LIÇÃO DE AMOR
Psicofonia: Shyrlene Campos
Espírito: Bezerra de Menezes

UM dia, Maria de
Nazaré caminhava
com uma amiga

para ir pegar água no poço,
quando Ela viu, na beira da
estrada, muitas florzinhas sil-
vestres. Essas flores são insis-
tentes, representam a beleza
de Deus e são capazes, mesmo
no deserto, de teimar em florir,
aqui e ali.

A amiga de Maria foi na
direção das flores rasteiras e
Maria disse para ela:

- Não pise nas flores do
chão! Elas embelezam nossas
vidas, resplandecem nos nossos
olhos a grandeza de Deus. Se
você pisar nessas flores, elas
não produzirão o néctar pre-
cioso para as abelhinhas, não

serão alimento para o colibri...
Não pise nas flores do chão.

A amiga de Maria riu e
disse:

- Maria, em tudo Você vê
Deus. Em tudo o que Você
faz, sempre vê Deus. Essas flo-
res para mim são apenas flores,
mas para Você elas representam
uma vida tão extensa, tão fér-
til... Não vou pisá-las.

Ao se afastar do local, na-
quele instante, uma serpente fu-
giu dentre as flores e atravessou
o caminho.

A jovem mulher deu um
grito de susto e falou:

- Maria, Você salvou mi-
nha vida!

- Não, minha amiga, quem
salvou a sua vida foi Deus. Po-
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rém, lembre-se de que as abe-
lhas e os colibris buscam o
seu alimento, o néctar das flo-
res, e os répteis podem se es-
conder na sombra projetada no
chão. Aprenda a olhar o Céu
sem descuidar-se da Terra, olhe
onde seus pés pisam e procure
conservar sua vida.

E foram buscar a água
abençoada. A mulher, insisten-
temente, olhava para Maria. E
Maria, olhando para o Céu, di-
zia:

- Obrigada, Senhor! Por-
que em tudo o que nos cerca
existe uma imensa lição de
amor! Obrigada, Senhor, pela
vida, obrigada pelas lições que
o chão nos ensina! Que o Céu
possa aprovar nosso comporta-
mento, nossas atitudes na vida!

Certamente, essa mulher
nunca mais deve ter pisado nas

flores do chão. Deve ter tido
muito cuidado com os matos
rasteiros que estão às margens
do nosso caminho.

Aqueles que estão no
nosso caminho são, efetiva-
mente, nossos companheiros de
jornada. Aqueles que estão à
margem de nosso caminho são,
às vezes, colaboradores ou me-
ros espectadores.

De qualquer maneira, po-
demos ajudar a todos que esti-
verem precisando e desejando
ajuda. Precisamos sempre bus-
car uma vida mais intensa, mais
bela e mais produtiva!

Sigamos em frente com as
lições que Mãe Santíssima nos
oferece, na singeleza do Seu
ser! Não pisemos nas flores do
campo, porque em todas elas
Deus resplandece.

“APRENDAMOS A SERVIR PARA MERECER E

MERECER PARA SERVIR CADA VEZ MAIS”
Bezerra de Menezes
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NOSSA MENTE
Psicofonia: Shyrlene Campos

Espírito: Skanay

NOSSA mente, nada
mais é do que a ma-
nifestação do espí-

rito. É o espírito que governa
todo nosso pensar, é o espírito
que nos dá essa consciência do
sentir, do desejar, do realizar.

Se alguém possuir uma
mente privilegiada, pode ocor-
rer de não possuir sentimentos
sublimados. Por outro lado,
pode acontecer de alguém pos-
suir sentimentos sublimados e
uma mente singela. É a mani-
festação do espírito através do
pensar, de acordo com a deter-
minação cármica de cada um.

De qualquer modo, qual-
quer ser humano pode se esfor-
çar para fazer de sua mente um
celeiro abençoado de Luz, de

trabalho cristão, de realizações
no Bem, de amor ao próximo.

Deus espera que cada cri-
atura, que Ele criou, um dia
desperte para a Luz e para o
Amor. Sabemos que a jornada
não é fácil. A jornada terrena
é cheia de testes, de ofertas, de
ilusões, de fantasias, de violên-
cia, de pouca ou nenhuma ação
no Bem. Sabemos que toda
essa variedade de espíritos, nas
mais variadas condições evolu-
tivas, resultam em muita diver-
sidade de comportamentos, de
mentes. Apesar de tudo, o Bem
prevalecerá sempre!

Assim sendo, mesmo que
seja com lutas, muito esforço
e dor, conseguiremos superar,
avançar e crescer sempre bus-
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carmos e praticarmos as verda-
des sublimes, os exemplos e en-

sinamentos de nosso Mestre Je-
sus.

A DOR ENSINA
Psicofonia: Shyrlene Campos

Espírito: Rosa Luana

Ador nos ensina que ca-
minhar entre pedras e

espinhos resulta em
ensinamentos preciosos para
buscarmos caminhos mais se-
guros.

O capim pode estar verde,
viçoso, mas se o vento forte
chega, todos se inclinam na
mesma direção, todos se do-
bram para o chão.

A força dos vendavais ter-

renos, como ocorre com o ca-
pim, sempre nos fazem inclinar
em direção a terra, quando de-
veríamos buscar o Céu, buscar
o convívio da Luz. Não há nada
na Terra que possa substituir
a doce companhia de Jesus!...
Nem mágoas, nem sofrimentos,
nem desespero ou decepções,
nada justifica!... Por outro lado,
tudo justifica a renúncia, a de-
dicação, o amor.

Direção Geral: Dr. José de O. Campos & Shyrlene Soares Campos
Diagramação e Revisão: André Suaki dos Santos, Dr. José de O. Campos,
Fábio V. R. da Silva, Maria Sueli V. da Silva, Valdinei M. Borges
Tiragem: 2000 exemplares
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RECANTO DAS ROSAS
Psicofonia: Shyrlene Campos
Espírito: Christopher Smith

NO Plano Espiritual
existe uma colônia
dirigida somente

por mulheres e acolhe exclusi-
vamente mulheres. Na Terra
comemora-se o dia da mulher e
nós, do Plano Espiritual, acha-
mos que todos os dias são dias
muito especiais para Deus e
para as mulheres, porque Ele
fez da mulher a Sua copartici-
pante da vida.

Essa colônia acolhe prin-
cipalmente aquelas que eram
consideradas mulheres perdi-
das, muitas que eram chamadas
mulheres da noite.

No entanto, esse termo não
condiz com a verdade, pois se
a mulher, em algum momento,
teve um companheiro que foi
motivo para essa perdição, por

que só a mulher é vítima?
No início do século XX, os

empregos eram difíceis e a mu-
lher não tinha facilidade para
ter uma profissão. Muitas vi-
viam em necessidades extremas
e algumas possuíam familiares
doentes. Muitas buscavam a
noite porque sofriam o precon-
ceito dos próprios pais.

Jesus, ao conversar com a
Samaritana, ao aceitar junto a
Si Maria de Magdala, a mais
famosa de todas as cortesãs da-
quela época, deixou claro que a
pessoa que erra possui o direito
de uma nova oportunidade para
acertar.

No Plano Espiritual essas
mulheres, vítimas do precon-
ceito, do descaso, são acolhidas
nessa colônia. Ela existe graças
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a um coração bondoso, um cora-
ção puro, a uma jovem íntegra
que, por piedade, por amor, as-
sim que chegou ao Plano Espiri-
tual, teve a permissão de Jesus
para dar início ao atendimento
a essas mulheres. Essa colônia
é chamada Recanto das Rosas e
é dirigida pela venerável Teresa
de Lisieux1

Quando encarnada, Teresa
de Lisieux sempre foi muito
doce, muito terna, muito pura.
Ela não se envolvia com as coi-
sas do mundo. Às vezes, era até
criticada por amar tanto Jesus.
As pessoas diziam para ela:

- Você vai terminar sozi-
nha, porque só pensa em Jesus.
Você é uma jovem muito bela,
você poderia ter o mundo!

Porém, ela retrucava:

- Meu mundo é Jesus! O
Mestre é o meu amado!...

Quando estive nessa colô-
nia, com a ministra Veneranda2,
encontramo-nos com várias jo-
vens, filhas dos chamados coro-
néis do café, do leite, da cana
de açúcar, que, por terem esco-
lhido mal o homem de suas vi-
das, sentindo um amor que, na
verdade, não era um amor cor-
respondido, foram enxotadas de

1 Teresa de Lisieux, conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus, foi uma freira
carmelita descalça francesa conhecida como um dos mais influentes modelos de
santidade para católicos e religiosos em geral por seu “jeito prático e simples de
abordar a vida espiritual”. Juntamente com São Francisco de Assis, é uma das santas
mais populares da história da Igreja. O papa Pio X chamou-a de a maior entre
os santos modernos. (Fonte Wikipedia: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Teresa_de_Lisieux - Acesso em 05/04/2018)

2 A Ministra Veneranda do Minstério da Regeneração da Colônia Espiritual de Nosso
Lar é a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais
antiga do Governo e do Ministério, em geral. Permanece em tarefa ativa, nesta cidade,
há mais de duzentos anos. É criatura das mais elevadas da colônia espiritual. Os
11 Ministros que com ela atuam na Regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer
providência de vulto. Em numerosos processos, a Governadoria se socorre dos seus
pareceres. (Fonte: Livro Nosso Lar do Espírito André Luiz, pisicografia do médium
Francisco Cândido Xavier)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Lisieux
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Lisieux
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casa e mergulharam sozinhas na
noite da provação extrema. São
muitas as vítimas. E onde estão
os homens que não são conside-
rados perdidos? Que não respei-
tam a orfandade? Que não res-
peitam o abandono? Que não
estendem a mão para socorrer?

Será que somente as mu-
lheres vão carregar o ônus de
todo esse problema?

Não! Os homens também
são responsáveis pelos seus
atos.

Muitos podem achar que o
Recanto das Rosas é uma colô-
nia de muito sofrimento, de pes-
soas lastimosas e infelizes, toda-
via, ela não é triste. É uma colô-

nia onde as mulheres aprendem
a se valorizarem, tomam co-
nhecimento do que representa
a missão da mulher, o respeito
que deve ter por si mesma. É
uma colônia belíssima, onde se
sente o cheiro dos grandes ro-
seirais a perder de vista. Nessa
colônia é difícil encontrar um
arbusto, uma árvore, pois só se
vê rosas e mais rosas.

É um lugar onde se valo-
riza o amor, a
maternidade, o
respeito ao pa-
pel da mulher
como cocria-
dora de Deus
na Terra.

Christopher
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