
E SEUS TRABALHADORES



Grupo Espírita Seara do Mestre

Aos 21 anos, algumas reflexões...
03.08.1989 – 03.08.2010



REFLEXÕES

 O que viemos fazer no GESM?
 Quem são os trabalhadores da 

Casa e quem pode candidatar-
se a tal mister?



BEZERRA DE MENEZES

 “O conhecimento espírita  é, sem 
dúvida, a melhor oportunidade de 
conscientização para o homem que 
pretende libertar-se do cativeiro de 
milenar comodismo espiritual, 
afastando-se, em definitivo, das 
sinuosas estradas da ilusão, com até 
então, diminuto aproveitamento das 
lições que lhe possibilitam o 
crescimento diante da vida.”

A CORAGEM DA FÉ



VIANNA DE CARVALHO
 “(...) O conhecimento que realmente 

liberta impõe conduta compatível com 
as informações constatadas, exigindo 
radical mudança de hábitos doentios e 
primários, com os quais se encontra 
acostumado o indivíduo, para galgar 
um patamar mais elevado de 
comportamento, que exige esforço, 
porém compensa pela plenitude que 
propicia.”

ESPIRITISMO E VIDA – 18



MANOEL P. DE MIRANDA

 “Em uma Sociedade Espírita, a tarefa 
primacial é a de iluminação da 
consciência  ante a realidade da vida, 
seus fins, sua melhor maneira de agir, 
preparando os indivíduos para a 
libertação do jugo da ignorância, a 
grande geradora de males 
incontáveis...”

TRILHAS DA LIBERTAÇÃO – 56



MANOEL P. DE MIRANDA*

 “O indivíduo, quando não possui 
valores éticos-morais e espirituais  para 
sobrepor-se àquele que considera 
competidor, atira-lhe lama, a fim de 
ocultar-lhe o brilho, exibindo a própria 
baba.”

TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS E OBSESSIVOS – 
166 



ALLAN KARDEC

 “Nunca, porém, dissemos que esta 
ciência fosse fácil, nem que se pudesse 
aprendê-la brincando, o que, aliás, não 
é possível, qualquer que seja a ciência. 
Jamais teremos repetido bastante que 
ela demanda estudo assíduo e por vezes 
muito prolongado.”

O LE – INTRODUÇÃO, ITEM XII



VIANNA DE CARVALHO

 “O Espiritismo... favorece com uma 
visão otimista, por considerar que a 
fatalidade inamovível é a perfeição que 
todos lograrão a esforço pessoal, sob a 
inspiração do Pai. Para conseguir-se, no 
entanto, essa convicção geradora de 
salutares efeitos morais é 
imprescindível o estudo da Doutrina, 
com aprofundamento mental dos seus 
postulados...



VIANNA DE CARVALHO

 “Referimo-nos a estudo, em razão de que 
uma simples olhadela nos seus livros 
básicos ou uma leitura superficial, 
ocasional, podem ser consoladoras, para o 
momento da aflição, nunca, porém, 
suficientes para uma real mudança de 
óptica sobre a vida, afetando o 
comportamento, que se deve renovar, 
mudando de expressão.”

REFLEXÕES ESPÍRITAS – 124



ALLAN KARDEC
 “A verdadeira Doutrina Espírita está no 

ensino que os Espíritos deram, e os 
conhecimentos que esse ensino comporta são 
por demais profundos e extensos para serem 
adquiridos de qualquer modo, que não por 
um estudo perseverante, feito no silêncio e no 
recolhimento. Porque, só dentro desta 
condição se pode observar um número 
infinito de fatos e particularidades que 
passam despercebidos ao observador 
superficial, e firmar opinião.”

O LE – INTRODUÇÃO, ITEM XVII



VIANNA DE CARVALHO

 “O espírita verdadeiro não se sente 
completado, mas em construção 
evolutiva. Estuda sempre, observando 
as ocorrências e buscando retirar o 
melhor proveito, a fim de crescer 
emocionalmente sempre mais.”

ESPIRITISMO E VIDA – 40



JOANNA DE ÂNGELIS*

 “O estudo  é trabalho do Espírito para 
empreender a apreciação ou análise de 
certa matéria ou assunto especial, 
adquirindo conhecimento. Estuda  a 
Doutrina Espírita e estuda-te.”

ALERTA – CAP. 12



IRMÃO X*

 “A grande questão de todos os tempos 
não é propriamente a de conhecer, mas 
a de entender a finalidade  do 
conhecimento.”

PONTOS E CONTOS – CAP. 27



EMMANUEL*

 “Inteligência que não ama  pode ser 
comparada a valioso poste de aviso, que 
traça ao peregrino informes de rumo 
certo, deixando-o sucumbir ao 
tormento da sede. Todos temos 
necessidade de instrução  e de amor. 
Estudar e servir são rotas inevitáveis na 
obra de elevação.”

PENSAMENTO E VIDA – CAP. 04



EMMANUEL*
 “Pelo amor, que, acima de tudo, é serviço 

aos semelhantes, a criatura se ilumina  e 
aformoseia por dentro, emitindo, em favor 
dos outros, o reflexo de suas próprias 
virtudes; e, pela sabedoria, que começa na 
aquisição do conhecimento, recolhe a 
influência dos vanguardeiros do 
progresso, que lhe comunicam os reflexos 
da própria grandeza, impelindo-a para o 
Alto.”

PENSAMENTO E VIDA – CAP. 04



CHICO XAVIER
 “Os nossos amigos espirituais sempre nos ensinaram 

a considerar os Centros Espíritas como a Escola 
mais importante da nossa alma, porque é no Templo 
Espírita que nós recebemos de outros e podemos 
doar de nós mesmos os valores que servirão a cada 
um de nós para a vida eterna. (...) Portanto, um 
Templo Espírita é uma Universidade de formação 
espiritual para as criaturas humanas. No Centro 
Espírita, orientado segundo os preceitos do 
Evangelho, nós vamos encontrar os estudos e os 
raciocínios adequados à nossa necessidade de 
vivência em paz no mundo com a vivência 
igualmente do Amor uns para com os outros, 
segundo o ensinamento de Jesus que nós não 
podemos esquecer: “Amai-vos uns aos outros como 
eu vos amei...”
FECE, REVISTA INFORMAÇÃO – ABRIL DE 1977



ALLAN KARDEC*
 “(...) Os bons Espíritos só vão aonde os 

chamam com fervor  e sinceridade. É o que 
ainda os homens não compreendem 
bastante. Cabe-vos, pois, dar o exemplo, vós 
que, se o quiserdes, podereis tornar-vos uma 
das colunas do novo edifício. Observamos 
com prazer os vossos trabalhos e vos 
ajudamos, porém, sob a condição de que 
também, de vosso lado, nos secundeis  e vos 
mostreis à altura da missão que fostes 
chamados a desempenhar.”

O LM – 2ª PARTE, CAP. 31, ITEM 16 



BEZERRA DE MENEZES*
 “Um Centro Espírita onde as vibrações dos seus 

frequentadores, encarnados  ou desencarnados, 
irradiem de mentes respeitosas, de corações 
fervorosos, de aspirações elevadas; onde a palavra 
emitida jamais se desloque para futilidades e 
depreciações; (...) um Centro assim, fiel observador 
dos dispositivos recomendados de início pelos 
organizadores da filosofia espírita, será detentor da 
confiança da Espiritualidade esclarecida, a qual o 
elevará à dependência de organizações modelares do 
Espaço, realizando-se então, em seus recintos, 
sublimes empreendimentos, que honrarão os seus 
dirigentes dos dois planos da Vida.”

DRAMAS DA OBSESSÃO
Mensagem: Silêncio é Prece



REFLEXÕES

Quem são os coordenadores do 
GESM?



ROQUE JACINTO
 “Os Benfeitores Espirituais organizam, em 

nossa ausência, a complexa aparelhagem 
indispensável para a execução de difíceis e 
especializadas tarefas de recuperação de 
almas doentias. Um verdadeiro laboratório, 
dispondo de recursos avançados, para 
combater as emanações enfermiças dos 
encarnados e desencarnados em 
desequilíbrio psíquico. Um posto de socorro 
e medidas de urgência que permite aos 
Espíritos Superiores estender seu raio de 
ação à periferia geográfica de nossa 
edificação humana.”



ROQUE JACINTO

 “No Centro Espírita não vamos 
aprestar-nos a confabular com os 
emissários de Jesus em nossos planos. 
Vamos sim participar de um recinto, 
adredemente, sustentado pelos Irmãos 
Maiores.”



MANOEL P. DE MIRANDA
 “Um Espírito lidador, devidamente preparado para 

as experiências de socorro aos obsidiados, é dínamo 
potente  que gera energia eletromagnética, que, 
aplicada mediante os passes, produz distonias e 
desajustes emocionais no hóspede indesejável, 
afastando-o de momento e facultando, assim, ao 
hospedeiro a libertação mental  necessária para 
assepsiar-se moralmente, reeducando a vontade, 
meditando na oração, num verdadeiro programa 
evangélico bem disciplinado que, segura e 
lentamente, edifica uma cidadela moral de defesa em 
volta dele mesmo.”

NOS BASTIDORES DA OBSESSÃO – 27



REFLEXÕES

Quem é o chefe do GESM?



EMMANUEL
 Liberato Mumício, sob a orientação do 

empregado de Vertúrio, cercou o casebre 
dos seguidores do Evangelho, quando o 
dono da casa proferia as últimas palavras 
da oração ensinada pelo Mestre... Neste 
instante, o emissário da perseguição, 
quase ébrio, se postou diante da 
assembleia cristã, bradando para os 
esbirros, afoitos:

 Entremos! É aqui mesmo. A malta de 
raposas está no covil!...

 Ninguém respondeu. Os agentes armados 
penetraram ruidosamente o recinto.



…EMMANUEL

 Sarcástico, Mumício observou:
 Já visitei agrupamentos como este. 

Nunca vi uma raça tão acovardada 
como a dos aprendizes do judeu 
Crucificado. Tomam bofetadas, 
entregam mulheres, sofrem o cárcere e 
morrem debaixo de insultos, sem 
qualquer reação! Asquerosos 
morcegos!...



…EMMANUEL
 Cuspinhou algumas pragas e, relanceando  o 

olhar pelos circunstantes, interrogou com 
estardalhaço:

 Quem é o chefe do bando?
 Vendo que ninguém respondia, reajustou a 

frase e renovou a pergunta:
 Quem é aqui o chefe da casa?
 Lucano ergueu-se, digno, e apresentou-se:
 O chefe da casa é Jesus e eu sou o 

responsável.
AVE CRISTO – 2ª PARTE, CAP. 04



MANOEL P. DE MIRANDA

 “Há um tremendo equívoco na sua 
assertiva. Nesta Casa o Chefe é Jesus-
Cristo, a Quem todos devemos 
consideração e respeito. Os outros, 
aqueles que porventura se considerem 
como tal, estão enganados e aos demais 
enganando.”

TRILHAS DA LIBERTAÇÃO – 285

Diálogo entre o Sr. Almiro (Dialogador) e o Espírito Khan Tugtamich.



Abençoe-nos o Cristo neste singular 
momento.

          

O compromisso de uma Casa Espírita é o 
de enobrecimento das almas.

     Através das suas ações junto aos que a 
buscam temos o socorro, o alívio, o 

esclarecimento, o direcionamento, o 
resgate, o reajuste e a evolução 

espiritual.



     Para que todas essas tarefas sejam bem 
executadas é indispensável o 

comprometimento de servidores que 
demonstrem sua fidelidade à Casa e à 

Causa do Cristo ao longo dos anos.
     Após as muitas tempestades que se 
abatem, no âmbito da vida pessoal e da 

Casa Espírita, alguns permanecem e 
aprendem a servir.

     Esse comprometimento é que permite 
à espiritualidade confiar tarefas de 

relevância.



     Na vida , 21 anos é momento que se 
espera maturidade, para todos os atos. 

Este grupo atinge, também, uma 
história acumulada que lhe confere um 
grau diferenciado de responsabilidade.

     A Casa cresceu e os trabalhos 
multiplicaram-se espalhando sementes 

a distâncias inimagináveis.



     Entretanto, meus irmãos, a 
responsabilidade cresce.

     As Trevas espreitam com especial 
atenção e abatem àqueles que se 

permitem o afastamento do ideal, pela 
invigilância, pelo orgulho e pelo 

egoísmo.
     O Alto sustenta aos que se dedicam 
com afinco, pois a luzes espalham-se e 

os exemplos bons disseminam-se e 
frutificam em outras searas.



     Façam calar suas suscetibilidades e 
jamais deixem de trabalhar unidos.

     Valorizem os esforços e as experiências 
dos companheiros de ideal. Os que 
permanecem há mais tempo não o 

fazem sem esforço e sem a aquisição de 
valores e conhecimentos, que não 

podem ser desprezados.



    Continuem a sonhar, a materializar o 
ideal anelado, a trabalhar e a espalhar o 

Bem.
     Vibramos para que este grupo seja 

cada vez mais uma Seara do Mestre 
Jesus.

     Agradeçamos a oportunidade de, nas 
duas dimensões da vida, continuarmos 

a aprender servindo.



    Fortaleçamos nosso comprometimento 
com esta Casa e com Jesus e 

prossigamos, todos juntos, a acolher às 
almas aflitas e a iluminar as 

consciências que anseiam pelo 
despertar espiritual.

     Obrigado, Jesus, pela oportunidade 
bendita!

                   Josué, em nome da Equipe da Casa.
  

• Psicografado no Gesm, em 30.07.10, por Antonio Nascimento.      
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