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Firmeza de PropósitosFirmeza de Propósitos
         Nestes dias turbulentos em que o Nestes dias turbulentos em que o 

descompromisso e a leviandade parecem descompromisso e a leviandade parecem 
tomar conta das pessoas é que os tomar conta das pessoas é que os 
testemunhos de comprometimento com a testemunhos de comprometimento com a 
Causa abraçada tem maior valor.                    Causa abraçada tem maior valor.                    
                                  

              Àquele que anela servir ao Cristo deve Àquele que anela servir ao Cristo deve 
reavaliar, continuamente, sua jornada reavaliar, continuamente, sua jornada 
realizada para ver como estão seus realizada para ver como estão seus 
cometimentos.  cometimentos.  



  

        Esta casa, neste ano a mais de existência, Esta casa, neste ano a mais de existência, 
deve ser fortalecida para continuar a cumprir deve ser fortalecida para continuar a cumprir 
com seu compromisso de espiritualidade: ser com seu compromisso de espiritualidade: ser 
uma escola de almas que, mais do que uma escola de almas que, mais do que 
consolar, esclareça e ilumine consciências, consolar, esclareça e ilumine consciências, 
facultando-lhes o despertar espiritual. facultando-lhes o despertar espiritual. 
                        
   A cada servidor pede-se a    A cada servidor pede-se a firmeza de firmeza de 
propósitospropósitos para que não esmoreça ante aos  para que não esmoreça ante aos 
crescentes desafios que a tarefa exige.crescentes desafios que a tarefa exige.  



  

        Consciência espírita, lúcida e de bom Consciência espírita, lúcida e de bom 
senso, que aceita a oportunidade de senso, que aceita a oportunidade de 
trabalho, agindo sem esperar o trabalho, agindo sem esperar o 
reconhecimento  direto ou imediato, mas que reconhecimento  direto ou imediato, mas que 
serve com a intenção de, somando, serve com a intenção de, somando, 
multiplicar. multiplicar.   
                        
    Meus amigos, a hora é de alegria, pois     Meus amigos, a hora é de alegria, pois 
muito já se realizou e realizam, mas as muito já se realizou e realizam, mas as 
possibilidades são amplas e o trabalho é possibilidades são amplas e o trabalho é 
sempre dado ao que o deseja e encontra-se sempre dado ao que o deseja e encontra-se 
apto a desempenhá-lo.apto a desempenhá-lo.



  

        Organizem as rotinas, as normas e os Organizem as rotinas, as normas e os 
procedimentos para que sirvam de indicativo, procedimentos para que sirvam de indicativo, 
mas não as tornem leis maiores que a Lei de mas não as tornem leis maiores que a Lei de 
Amor.Amor.
                                                      Um Amigo.                                                      Um Amigo.

Psicografado em 03/08/07, no Gesm.Psicografado em 03/08/07, no Gesm.  



  

O GESM E A CAUSAO GESM E A CAUSA

 ...Quando se reúnem companheiros ...Quando se reúnem companheiros 
empenhados em difundir as benesses empenhados em difundir as benesses 
doutrinárias espíritas, faz-se importante doutrinárias espíritas, faz-se importante 
observar que o trabalho espírita traduz-observar que o trabalho espírita traduz-
se por abnegação desinteressada, se por abnegação desinteressada, 
espírito de sacrifício, renúncia superior, espírito de sacrifício, renúncia superior, 
esforço continuado para a implantação esforço continuado para a implantação 
da luz entre lôbregos escombros.da luz entre lôbregos escombros.



  

O GESM E A CAUSAO GESM E A CAUSA

 Para que a instituição, decididamente, Para que a instituição, decididamente, 
atue no labor da caridade, que se atue no labor da caridade, que se 
transforma em pilar abençoado do transforma em pilar abençoado do 
Consolador, nos dias de agonias e Consolador, nos dias de agonias e 
dores, desencantos e lágrimas do dores, desencantos e lágrimas do 
mundo, recorrer-se-á, sem dúvida, aos mundo, recorrer-se-á, sem dúvida, aos 
diversificados elementos que contribuam diversificados elementos que contribuam 
para atingir-se os objetivos luminosos. para atingir-se os objetivos luminosos. 



  

O GESM E A CAUSAO GESM E A CAUSA

 Torna-se imprescindível a consciência da Torna-se imprescindível a consciência da 
necessidade de ser útil, empregando esforços necessidade de ser útil, empregando esforços 
para angariar recursos materiais para a para angariar recursos materiais para a 
manutenção da obra, sejam campanhas manutenção da obra, sejam campanhas 
beneficentes, serviços artesanais, que se beneficentes, serviços artesanais, que se 
convertem em renda pecuniária, desde que convertem em renda pecuniária, desde que 
não se desloquem, tais atividades, dos não se desloquem, tais atividades, dos 
princípios de nobreza evangélica, exarados princípios de nobreza evangélica, exarados 
pelo Apóstolo das Gentes, quando nos afirmou pelo Apóstolo das Gentes, quando nos afirmou 
que “tudo nos é lícito, mas, nem tudo nos é que “tudo nos é lícito, mas, nem tudo nos é 
conveniente...” conveniente...” 



  

O GESM A CAUSAO GESM A CAUSA

 É necessário coordenar os meios de, após a É necessário coordenar os meios de, após a 
equipe afinada nos sentimentos e emoções equipe afinada nos sentimentos e emoções 
cristãos, erigir-se as paredes que abrigarão os cristãos, erigir-se as paredes que abrigarão os 
irmãos unidos nas lides em questão, atentos, irmãos unidos nas lides em questão, atentos, 
no entanto, à expressão do Mestre sobre a no entanto, à expressão do Mestre sobre a 
precaução de construir-se, sobre a rocha da fé precaução de construir-se, sobre a rocha da fé 
e da fidelidade ao bem, a casa que abriga da e da fidelidade ao bem, a casa que abriga da 
intempérie, sem ruir pela precariedade das intempérie, sem ruir pela precariedade das 
bases... bases... 



  

O GESM E A CAUSAO GESM E A CAUSA

 Apresenta-se, como de enorme validade, o serviço da Apresenta-se, como de enorme validade, o serviço da 
higienização das suas dependências, para que o higienização das suas dependências, para que o 
asseio promova bem-estar aos que a ela se asseio promova bem-estar aos que a ela se 
acheguem, alertando-se, contudo, para as acheguem, alertando-se, contudo, para as 
exteriorizações vibratórias dos tarefeiros desavisados, exteriorizações vibratórias dos tarefeiros desavisados, 
na condição de detritos morais infelizes, gerando na condição de detritos morais infelizes, gerando 
miasmas e torpezas, comprometendo os propósitos miasmas e torpezas, comprometendo os propósitos 
sagrados do conjunto, atraindo, por sintonia, Entidades sagrados do conjunto, atraindo, por sintonia, Entidades 
perturbadoras e sem compromissos com o bem, perturbadoras e sem compromissos com o bem, 
sempre prontas a desagregar, confundir, danificando sempre prontas a desagregar, confundir, danificando 
sem piedade as obras onde se alojam. sem piedade as obras onde se alojam. 



  

O GESM E A CAUSAO GESM E A CAUSA

 ... A Equipe, portanto, dar-se-á ao labor de ... A Equipe, portanto, dar-se-á ao labor de 
atender às abençoadas lutas e necessidades atender às abençoadas lutas e necessidades 
materiais da Casa sem, entretanto, olvidar que, materiais da Casa sem, entretanto, olvidar que, 
acima de todas as injunções que nos ligam ao acima de todas as injunções que nos ligam ao 
templo de pedra, que o tempo abaterá, temos templo de pedra, que o tempo abaterá, temos 
o compromisso de aprender e vivenciar, servir o compromisso de aprender e vivenciar, servir 
e crescer, assumido com a e crescer, assumido com a Causa Causa que, por que, por 
bênção de Deus, brilha mais alto, sobre todos bênção de Deus, brilha mais alto, sobre todos 
os nossos pontos de vista e acima de todos os nossos pontos de vista e acima de todos 
nós. nós. Cintilação das Estrelas J. Raul Teixeira pelo espírito CamiloCintilação das Estrelas J. Raul Teixeira pelo espírito Camilo
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