
MOVIMENTO DA FRATERNIDADE 

08.2007 

1 

 

 Apanhado do Livro de Atas 2 

Temas Relacionados ao Movimento da Fraternidade 

 

 

O texto que está sendo disponibilizado foi feito a partir de material cedido pelo Grupo da 

Fraternidade Irmã Ló, composto por atas referentes a reuniões de materialização acontecidas nos anos de 

1949, 1950 e 1951, em Belo Horizonte, a sua maioria em casa do senhor Jair Soares, e ainda por 

mensagens espirituais deste mesmo período. O material pode contribuir para a construção histórica do 

“Movimento da Fraternidade” que conhecemos, auxiliando-nos a compreendê-lo melhor, por ser inédito 

para a maioria dos fraternistas e também por ter sido elaborado na época inicial do movimento. 

As informações julgadas mais importantes para maior entendimento do Movimento de 

Fraternidade foram compiladas nestes dois textos, neles organizadas cronologicamente e, na medida do 

possível, acompanhadas por trechos das atas ou mensagens. 

É preciso dizer que as pessoas que escreveram os textos não estiveram envolvidas nas reuniões 

de materialização. Estas pessoas agradecem fraternalmente àqueles que contribuíram para o trabalho, 

especialmente ao Grupo da Fraternidade Irmã Ló, pela disponibilização do material. 

 

 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

 

 Livro: Atas das Reuniões – 15/12/1949 a 19/11/1951 

 

 

Neste segundo Livro de Atas das reuniões realizadas pelo Grupo da Fraternidade, que 

compreende o período de 15 de dezembro de 1949 a 19 de novembro de 1951, temos uma realidade 

diferente da que é relatada no primeiro Livro. 

As reuniões de materialização continuavam a acontecer, mas as materializações dos espíritos não 

se davam mais com tanta intensidade e nitidez. Os espíritos continuavam a se manifestar (entre eles 

Ernesto, Cícero e Alfred Scheicher) e a orientar as atividades do Grupo através da incorporação no 

médium, que neste período era Enio Wendling.  

Os trabalhos, durante as reuniões, continuavam em andamento: as doutrinações, os tratamentos a 

enfermos encarnados, através do receituário e cirurgias, a visita a enfermos nos lares. Como já havia 

sido orientado por Joseph Gleber, a pedido de André Luiz, os trabalhos estavam passando para uma 

nova fase e assim também o caráter das reuniões acompanhava as mudanças, deixando de atender à 

curiosidade através dos fenômenos e passando para uma assistência mais efetiva em favor dos 

necessitados.  

Conforme orientação recebida da espiritualidade para preservar o ambiente da casa de Jair 

Soares, a reunião foi transferida de local, passando a ser realizada em prédio na Praça do Cruzeiro, no 

Bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte.  

Na leitura das atas temos a impressão que algumas dissensões de idéias estavam acontecendo e 

se deviam principalmente ao Hospital André Luiz. A idéia do Hospital surgiu no Grupo da Fraternidade, 

entre os integrantes encarnados e desencarnados, e essas dissensões refletiram diretamente no Grupo. 
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O número de integrantes na reunião variava em torno de 5. O momento vivido por eles 

apresentava-se bem delicado. Alguns já haviam se afastado do trabalho e outros, que permaneceram, 

encontravam dificuldades em si mesmos.  

Observamos essas dificuldades no decorrer das atas e se faz menção, muitas vezes, pela 

Espiritualidade, a desânimo, rebeldia, falta de disciplina e responsabilidade entre os encarnados. As 

mensagens recebidas neste período têm uma tônica semelhante, mencionam as dificuldades existentes 

no caminho daqueles que se dispõem ao trabalho com o Cristo e, ao mesmo tempo, semeiam a 

esperança. 

            As reuniões de materializações costumavam durar, ao que parece, cerca de 4 horas. Começavam 

às 20h, havia um momento de concentração, com hinos e palestras úteis, e após, acontecia a prece e o 

início das manifestações, conforme consta nas atas e no trecho abaixo, de ata de 15 de março de 1950: 

 

“Às 20 horas as portas foram fechadas e, como sempre, durante quarenta e cinco minutos 

ouviram-se músicas e depois palestras-perguntas a respeito do trabalho a ser realizado sob a direção 

do nosso Levi. 

(...) 

 Passava um pouco das 24 horas quando as luzes foram acesas.” 

 

Muitas foram as visitas de Francisco Xavier às reuniões e são relatados intercâmbios entre ele e 

os componentes do grupo também através de mensagens e cartas. A Espiritualidade com freqüência faz 

menção à disposição íntima necessário nos participantes encarnados nas reuniões. No dia 15 de 

dezembro, ela reforça este aspecto, com a presença de Chico Xavier: 

 

“Durante as projeções acima apontadas – disse-nos Chico Xavier no final da sessão – 

Emmanuel, presente aos trabalhos, mandou-o concentrar-se fortemente com o objetivo de mais 

intensamente auxiliar o esforço dos espíritos. À proporção que os enfermos eram medicados, Chico 

Xavier sentia que considerável parcela de energia lhe era retirada do organismo e aproveitada 

diretamente no órgão afetado do doente. (...) Emmanuel – disse-nos o Chico – observou-lhe que 

contribuísse psiquicamente com a mesma disposição de alma que teria caso o enfermo fosse alguém 

enormemente ligado ao seu coração. Esse estado de alma, essa altitude e atitude sentimental era 

absolutamente imprescindível ao perfeito êxito dos trabalhos de auxílio aos enfermos...” 

 

Aconteciam muitas operações espirituais no tratamento aos encarnados. A operação feita em 

César Burnier, em seu estômago, pelo espírito Fritz, no mesmo dia 15 é largamente relatada pelo próprio 

operado: 

 

 “Quando eu me deitei na mesa, José Grosso ajeitou-me, sob o corpo, o colchão, correu as 

cortinas e se retirou para o interior da cabine do Fábio. (...) Pouco depois abriu-se a porta da cabine... 

(...) Alguém se aproximou de mim, silenciosamente. Eu sabia que esse alguém era o irmão Fritz. Ouvi-

lhe a voz, segundos antes, junto da cortina, quando ele saudou a assistência. Fritz deslizou até mim. 

Vinha com a lampadazinha na mão. Não lhe vi o semblante. Não havia luz para isso. Mas percebi-lhe 

nitidamente a respiração calma. Suas mãos (estava sem luvas) pousaram muito de leve no meu 

estômago.” 

  

Após a operação: 
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 “Essas dores eram acompanhadas de ardores e ondas de calor no interior do estômago. Tinha a 

sensação de que esse órgão estava magoado. As dores davam impressão de cortes longitudinais, de 

agulhadas fortes atravessando-me o estômago. No terceiro dia tudo voltou, mais ou menos, ao normal, 

e os sinais foram desaparecendo aos poucos. Apalpando o estômago percebo que os endurecimentos 

principais desapareceram por completo.” 

 

A operação feita em Simas, em 17 de dezembro de 1949, devido a sua asma, foi também 

relatada: 

 

“Rumor de passos, batidos de porta, manejo de instrumentos de metal, eis, em poucas palavras, 

os detalhes apreendidos pelos nossos sentidos nos dez minutos em que o irmão Simas esteve segregado 

de nós. Outra vez mais, tal qual como nas operações anteriores, fortíssimo cheiro de éter penetrou 

nossas narinas. (...) Aproveitando alguns instantes em que nos encontrávamos sozinhos, Simas 

esclareceu: não sentira a menor dor. Percebera os cortes, as agulhadas, tudo. Foi o próprio Fritz quem 

o operara. 

Terminados os trabalhos, feitas as preces de agradecimento, solfejados os cânticos costumeiros 

e despertados os médiuns, Simas exibiu a todos as costelas, permitindo-nos ver as cicatrizes. Estas 

estavam localizadas na base do seu pulmão direito, mais para a direita.” 

 

 Em 22 de dezembro de 1949, a Espiritualidade concede recesso de Natal e Ano Novo aos 

participantes da reunião, ressaltando a necessidade de moderação nestes dias, conforme recomendação 

de José Grosso. Neste dia Palminha também adverte sobre as faltas dos encarnados, participantes da 

reunião, assim como acontece em outras reuniões: 

 

“(José Grosso) Recomenda-nos ainda o máximo cuidado para não abusarmos do álcool e da 

carne durante esse tempo. Mas permitem-nos o seu uso moderado. E acrescenta: todos vão ser 

fiscalizados... Palminha dá entrada na sala com seus gracejos. Nesta noite vem ele disposto a revelar 

publicamente coisas que os seus olhos viram no nosso meio. E, com a surpresa de todos, inicia o seu 

grosso relatório contando deslizes e faltas cometidas ou pensadas pelos assistentes. (...) Parece que 

Palminha não tem feito outra coisa a não ser o registro dos nossos erros.”  

 

 Na ata do dia 10 de janeiro de 1950, Joseph Gleber, assim como a espiritualidade, fala da 

necessidade de mudança de sede do Grupo, saindo da casa do irmão Jair e irmã Ló. Futuramente o 

Grupo da Fraternidade passaria a se reunir na Praça do Cruzeiro, no bairro Cruzeiro em Belo Horizonte: 

 

 “Uma música alemã é posta a tocar na vitrola e logo em seguida a saudação afetuosa do Irmão 

Joseph Gleber. Vem dizer da necessidade da mudança de local das reuniões, isto porque é do programa 

deles receberem obsedados para tratamento. Prevêem desde já um grande aumento de números de 

doentes. Tomando essa resolução tiveram em vista preservar a saúde dos habitantes da casa, 

principalmente das crianças. Fala com muito carinho do ninho acolhedor que representou essa casa 

para a organização do núcleo, local que estará sempre assinalado em seus corações. Como prova de 

afeto a esse passado de progresso realizarão mensalmente uma reunião no local...” 

 

 No mesmo dia 10 de janeiro, ouve-se a voz de André Luiz pela primeira vez na reunião, 

estimulando os companheiros ao trabalho e instituindo uma penalidade para faltas: 
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  “Uma outra entidade e com um grande foco de luz se aproxima. Voz diferente e também muito 

evangélica. Fala também da necessidade da mudança da sede e isto pelo aumento de trabalho que o 

Grupo irá ter. Vem trazer a nós, especialmente abraços da irmã Veneranda e do irmão Clarencio. Diz 

que as exigências que estão sendo feitas têm o espírito de conservar a pureza do trabalho e evitar que o 

fermento da anarquia venha perturbar uma tão bela seara. Sem rancor dá penalidades. Informa mais 

que, doravante, todo e qualquer membro que cometer três faltas será afastado do Grupo. Há 

necessidade de disciplina e compreensão. (...) André Luiz lhe fala da grandeza do trabalho que será 

realizado e que o mesmo irá tomar um ritmo vertiginosíssimo e com reflexos muito longe.” 

 

 No dia 13 de fevereiro de 1950, a espiritualidade informa que Maria Alice, o espírito de uma 

jovem que freqüentemente se materializava na reunião, muitas vezes sapateando, está preste a 

reencarnar, e por isso está se despedindo: 

 

“Desta feita o Palminha veio dar-nos uma notícia bastante triste: Maria Alice iria reencarnar-se 

imediatamente em Belo Horizonte. Assim, de acordo com suas palavras, Maria Alice viria pela 

derradeira vez ao nosso meio, a fim  de despedir-se de nós, pois deveria ser conduzida diretamente do 

nosso ambiente pela irmã Scheilla para o seio materno que lhe fora destinado. 

(...) 

Todos a amavam muito como uma filha. Seu ingresso, agora, na carne, era pranteado como se 

tratasse de uma morte ou de um enterro...” 

 

 A Espiritualidade também fala sobre os estudos, lembrando sua necessidade e propondo reuniões 

para esta prática. No dia 4 de março de 1950, o irmão Joseph Gléber fala de estudos sobre ectoplasmia: 

 

“Em pequena palestra diz que irão criar reuniões de estudo da metapsíquica, ou seja, para 

atender aos que desejam o estudo da parte científica, que solicitam provas. Esse estudo abrangerá a 

parte da ectoplasmia principalmente, possibilitando que pelo conhecimento se possa dar resposta às 

próprias dúvidas. Jair faz um apelo no sentido de que os trabalhos não fujam a sua finalidade 

primordial que é o tratamento de irmãos doentes, alívio para os sofredores do mundo. 

Responde então o irmão Joseph que a diretriz do Grupo não seria modificada e que essas 

reuniões de estudo seriam independentes das reuniões do Grupo.” 

 

 Os Espíritos dirigem-se aos encarnados para comentar da impossibilidade de realizar ou 

completar determinados trabalhos pelas poucas vibrações ambientes. Isso ocorre muitas vezes, como é 

relatado na ata do dia 6 de março de 1950: 

 

“Suas palavras (de Jair) são ouvidas pelo irmão Joseph que dirige logo após palavras aos 

assistentes, fazendo-o com certa gravidade. Sua palestra focalizou os seguintes aspectos: A) As 

deficiências de forças impediram a realização das operações marcadas. Lamentava a ausência do 

primitivo entusiasmo. B) A mediunidade, tal como uma pilha elétrica, necessita de reabastecimento 

através de vibrações fraternais. C) Oferecimento de nova oportunidade; caso não se verifique uma 

reação favorável, serão suspensos os trabalhos de curas e operações em benefício do próprio médium. 

D) Lembra a necessidade de uma vibração sincera, pois as palavras não adiantam se não refletem os 

sentimentos verdadeiros e sinceros. E) Despedindo-se manda sejam encerrados os trabalhos. 

 Os presentes, profundamente contristados, proclamam o pesar que os invade...” 
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 Em ata do dia 15 de março de 1950 relatam o problema concernente a vibrações de sexualidade 

no recinto: 

 

“Em seguida surgiu o irmão Fritz que deveria continuar a palestra iniciada por André Luiz 

sobre „passes magnéticos‟. Deixava de realizar seu objetivo devido a circunstância de última hora. 

Vibrações de sexualidade prejudicaram o total de vibrações necessárias. Discorreu nesta oportunidade 

sobre o Amor e a sexualidade fazendo ver as diferença entre eles e o perigo que esta constituía ao nosso 

progresso, despedindo-se logo mais.” 

 

 No mesmo dia 15 acontece a que parece ser a primeira reunião do Grupo da Fraternidade em 

nova sede, na “Praça do Cruzeiro, 127”. Na ata respectiva informa-se que foi uma “reunião privativa 

dos elementos iniciantes, ou melhor, dos que primeiro compuseram o mesmo Grupo.” 

 

 Irmão Fritz refere-se ao desânimo que por vezes chega a alguns companheiros, lembrando os 

prejuízos que isso acarreta: 

 

“Essa sua falta de confiança não lhe dá nenhum crédito junto à Espiritualidade. Mesmo assim 

continuarão a oferecer o seu auxílio. Pretende conversar com o mesmo diretamente a respeito do 

assunto.” 

 

 Na ata do dia 22 de março de 1950 é relatada a presença do espírito Rodolfo, médico irmão de 

Scheilla. Neste dia Joseph Gleber traz orientações acerca da organização das reuniões: 

 

 “Informa que as reuniões de operação serão assistidas somente por 8 pessoas. Mostra-se 

satisfeito com a melhora do ambiente vibracional dos presentes. Vai marcar outras  operações. Serão 

sempre realizadas às quartas-feiras. A primeira e terceira quarta-feira será assistida pelos elementos 

antigos do Grupo e a segunda por 8 desses elementos antigos e mais 2 novos. Criou igualmente uma 

suplência de 8 novos para preencher as faltas.” 

 

 Na mesma data, mencionando o Hospital André Luiz, a Espiritualidade fala do compromisso de 

alguns encarnados com ele: 

 

“Alguém pergunta em quê está o hospital e que nota alguma dificuldade... Responde o irmão 

Palminha que isto na terra dele chama-se moleza... „Vocês vieram ao mundo para construir o Hospital 

e ai de vocês se não realizarem essa obra...‟ Alguém lhe pede para ajudar a conseguir o terreno. „Eu 

não sou corretor de imóveis... Nós temos muita coisa para fazer...‟” 

 

 No dia 26 de março de 1950, cerca de um mês e meio depois da menção à reencarnação do 

espírito Maria Alice, a espiritualidade têm necessidade de sair da reunião para atender a uma 

emergência. Informam depois que o processo reencarnatório havia sido interrompido por um aborto: 

 

 “Passado muito tempo voltou o José Grosso e então ficamos sabendo que tiveram necessidade 

de ir prestar socorros a nossa irmã Maria Alice que há mais de um mês estava em processo de 

reencarnação, sustado abruptamente por um aborto provocado pela futura mãe. Tratava-se de uma 

senhora que se diz espírita e esposa de um pregador...” 
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 Na ata do dia 29 de março de 1950, consta que a reunião passa a se destinar apenas a tratamento 

de enfermos, segundo o irmão Joseph Gléber. Ele passa também outras instruções: 

 

“(...) Ouve-se o irmão Joseph conversando com a operada, perguntando como se sente. Vem à 

assistência e diz que doravante só se preocuparão com operações e tratamentos. 

 Com a finalidade de palestras espirituais só teremos uma reunião mensal e ainda, uma vez por 

mês, a reunião das crianças. As reuniões de tratamento só poderão ser assistidas pelos elementos 

designados. Não aceitarão visitantes e não tolerarão faltas. Uma falta sem justificativa trará o 

afastamento do componente.” 

 

 A Espiritualidade encarece muitas vezes a necessidade de colaboração dos participantes, em 

pensamentos, atos e fala, mesmo fora da reunião, como nesta ocasião, dia 05 de abril de 1950, já estando 

o grupo na nova sede: 

 

“Dirige-se agora aos membros do Grupo, mencionando que há muito vem percebendo certas 

conversas a respeito de assuntos atinentes à espiritualidade. Conversas que apesar de não terem o 

caráter de ironizar alguém do nosso Grupo e não demonstrarem o desejo de apresentar queixas quanto 

ao nosso trabalho, poderão todavia vir deturpar a boa obra. Fala-se que os espíritos muito têm 

prometido e pouco cumprido. Referem-se ao grama de rádium, músicas, hinos e a mensagem da irmã 

Maria João de Deus. Pergunta (Joseph) se será unicamente dos Espíritos a culpa? Se chegamos a dizer 

que é possível realizar tal fato é lógico que estamos em condições de realizá-lo, cumprindo a nossa 

promessa, mesmo porque não prometemos em vão e também não concordamos com tudo para agradar 

somente... Se há culpados os maiores serão os próprios membros materiais. É a falta de ambiente por 

falta de harmonia. É a ausência completa de compreensão de Cristo nesses momentos em que nos 

reunimos. É certo que o rádium foi trazido uma noite e não pôde ficar justamente porque não tinha 

ambiente... conseqüência de descuido por parte dos irmãos encarnados. Depois que o grupo se 

transferiu para aqui não tem havido a vibração necessária. A vibração que se nota é a causada por 

inquietações materiais, problemas materiais, familiares, preocupação quanto à possibilidade da 

reunião acabar muito tarde...  

 Enfim, não existe o primitivo entusiasmo, aquele interesse dos primeiros tempos. E num 

ambiente assim o trabalho é impossível, impedindo até que possam acender as lâmpadas que trazem. 

Nessa hora se esquece o Amor do Cristo, o ideal da Fraternidade. Não fosse isso e tudo já teria se 

cumprido e com acréscimo até... 

O próprio Cristo, que era uma base poderosa de conhecimento, preferiu o silêncio, porque esse 

é sempre construtivo. Com o silêncio evitamos falar ou comentar aquilo que não se deva... Estamos 

procurando trabalhar com a caridade que Ele tanto pregou e não será ridicularizando ou agindo com 

discussões e polêmicas que irão nos auxiliar. 

Se motivo existe para criticar-nos eles estão convosco. Enquanto esse estado de coisas continuar 

nós não poderemos cumprir as nossas promessas e o nosso próprio estar neste ambiente se deve 

exclusivamente à misericórdia de Jesus. Se não procurarmos vibrar com Ele, apoiarmo-nos no seu 

amor, nada realizaremos. É necessário que abandonem as preocupações materiais, o sentimento de 

crítica e de desconfiança. Com Cristo teremos Caridade, Amor.” 

 

 No dia 27 de maio de 1950 temos o resumo da palestra feita por Joseph Gleber: 
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 “Havia outrora em uma cidade, pequena, despretensiosa e humilde igrejinha construída com 

dificuldade e esforço, porém com carinho e abnegação. 

 Ali se cultivava o amor, a palavra de Cristo era ouvida e executados todos os seus desejos. A 

assistência aos necessitados era todo o cuidado daqueles simples trabalhadores que ali se 

congregavam. 

 Decorrido tempo porém foi crescendo a fama da humilde igrejinha. Cartas de longe chegaram-

lhe às portas, trazendo insistentes pedidos de toda a parte, novos elementos dela se aproximaram e lhe 

ofereceram sua cooperação. E a igrejinha cresceu. Já não era mais aquela humilde e obscura 

congregação do início. 

 Então seus colaboradores compreenderam que a igrejinha necessitava mais espaço, que a 

igrejinha humilde já não os comportava e pediram licença para construir outra maior, aonde pudessem 

com mais conforto continuar os trabalhos. 

 Os amigos do outro plano desejaram negar seu consentimento para esta mudança, mas tal foi o 

entusiasmo dos cooperadores que eles se deixaram levar pelo empolgamento geral e a igrejinha 

humilde foi transferida para luxuoso e confortável prédio aonde todos se acreditaram bem instalados e 

se encheram de júbilo. O contentamento foi geral. 

 Logo novos trabalhadores se apresentaram. Aqueles que não quiseram cooperar com a 

igrejinha humilde correram pressurosos a oferecer seus trabalhos. E seus salões se encheram. Porém 

ali agora já não havia mais tempo para o trabalho construtivo. O luxo e o conforto empolgava a todos e 

a igrejinha começou a se afundar no caos. Os amigos do outro plano, depois de se esforçarem para 

conseguir a continuação dos trabalhos interrompidos, depois de repetidos avisos e repetidas 

admoestações cristãs, viram-se obrigados a abandonar a igrejinha e esta nada mais produziu. 

 Seus frutos antes bonitos e saborosos apodreceram e ela, abandonada por todos, prestes a 

desaparecer, viu-se forçada a suspender o auxílio aos necessitados e compreenderam todos a 

necessidade premente de voltarem à simplicidade e ao anonimato.” 

 

 Também no dia 31 de maio de 1950, consta outro resumo de palestra de Joseph Gleber: 

 

 Havia outrora, próximo a uma cidadezinha, dois fazendeiros que viviam felizes e tranqüilos em 

suas fazendas, das quais tiravam o sustento e a alegria da família. 

 Resolveram eles um dia semear sementes de trigo e a terra boa e acolhedora foi adubada, 

preparada e recebeu em seus seio as sementes que mais tarde se transformaram em belas e douradas 

espigas. 

 Colheram o trigo farto que lhes iria proporcionar grandes riquezas. Prudente, lembrou-se um 

dos fazendeiros de construir  humilde celeiro, no qual guardou os grãos de trigo para serem mais tarde 

novamente entregues à terra em outra semeadura. O outro jovem, porém, vendo tanta riqueza e tanta 

fartura, não teve nenhuma preocupação e julgou mesmo desnecessário qualquer cuidado para proteger 

os grãos. Estes, expostos ao relento, apodreceram e, deteriorados, jamais produziram outras espigas e 

veio a pobreza e a inquietude. 

 Assim tem acontecido com o nosso querido Grupo Scheilla. Uns, previdentes, cuidam de guardar 

os grãos de tudo o que tem sido colhido, enquanto que outros desperdiçam, jogam ao vento as espigas 

douradas das grandes dádivas que Jesus já lhes prodigalizou e, descuidados, passam o tempo 

desperdiçando o precioso tesouro que lhes foi confiado. 

 Os previdentes acabam de construir agora este celeiro humilde, do qual deverão sair mais tarde 

os frutos saborosos que reconduzirão todo o Grupo ao trabalho verdadeiro da Seara, que fará brotar os 
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grãos da compreensão e do amor, no trabalho de assistência aos necessitados, na vigilância, no desejo 

fraterno de amparo e de carinho. 

 

 Em 21 de junho de 1950, a respeito do Grupo, André Luiz vem enumerar aos encarnados 

determinadas falhas, e Fritz dá alguns avisos para o funcionamento: 

  

“A seguir André Luiz compareceu para citar duas falhas que vêm sendo observadas no Grupo 

da Fraternidade: 

1
a
 – a falta de interesse dos homens pelos trabalhos do Grupo, sua ausência quase completa das 

reuniões de quinta-feira. Disse que os homens não estão sabendo se colocar na posição de servidores, 

que no espaço a questão do sexo é secundária, pois cada espírito trabalha do mesmo modo pela sua 

evolução. Disse ainda que para se alcançar Jesus é necessário que se saiba mandar e servir. O que 

manda encontra Jesus, porém o que serve sempre o encontra ainda mais depressa. 

A irmã Ló perguntou se tais irmãos deverão continuar sendo escalados para visitas, tendo André 

Luiz respondido afirmativamente e que deverão eles receber aviso de que não poderão faltar às 

reuniões e caso continuem mantendo tal atitude serão afastados. 

2ª – organização dos fichários do Grupo Scheilla e do Grupo da Fraternidade. Encareceu a 

necessidade de tais fichários e terminou dizendo que confia nos irmãos que estão presentes para a 

realização destes trabalhos... 

Atendendo pedido de Levy que lhe fala do trabalho que vem tentando realizar de aproximação 

dos elementos dissidentes, André Luiz lhe fala da necessidade de servir sempre a Jesus e que o 

julgamento que poderá receber dos homens não deve feri-lo. 

A  seguir Fritz compareceu para avisar aos membros do Grupo Scheilla que os trabalhos que 

forem realizados na sede do Grupo sem prévia autorização não contarão com a presença deles e se 

ocorrerem casos de loucura, os amigos do espaço não poderão ser responsabilizados. Acrescentou 

ainda que continua responsável pela escala dos elementos que deverão compor cada reunião e que em 

hipótese alguma deverão comparecer irmãos que não tiverem por ele sido escalados.” 

 

 Sobre o Hospital André Luiz, em 28 de junho de 1950 a Espiritualidade continua se 

pronunciando, dando uma idéia do que se passa na época: 

 

 “Fritz falou de seu profundo pesar com as ocorrências de sábado na reunião dos Conselheiros 

do Hospital André Luiz. 

 Joseph falou também do pesar causado a toda espiritualidade, principalmente à Scheilla que 

„disfarça suas lágrimas com perfumes‟. Disse ele que não pode forçar o livre arbítrio dos homens e está 

pronto a ceder aos mesmos a direção do Hospital para o qual prevê absoluto fracasso. Porém para o 

Grupo Scheilla jamais a espiritualidade cederá a direção. Ao Levy que lhe fala de seu desejo de não ter 

cargos, Joseph informa que foi ele quem o escolheu para o cargo de segundo secretário do Hospital, 

recomendando ao irmão Levy retirar da cabeça qualquer idéia de Diretoria e servir sempre a Jesus.” 

 

 Os encarnados, consultam a espiritualidade sobre a possibilidade de internação de pessoas na 

nova sede, no dia 01 de julho de 1950, recebem resposta afirmativa: 

 

 “Joseph compareceu rapidamente, tendo o irmão Jair pedido aprovação para que se internem 

doentes na sede do Grupo Scheilla. Aprovado.” 
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 No dia 13 de julho de 1949 foi feita palestra pelo irmão Joseph em reunião do Grupo da 

Fraternidade: 

 

 “Meus irmãos, que a paz do divino Mestre esteja em vossos corações. 

 Meus queridos amigos, eu desejo hoje narrar-lhes uma história oriunda da Índia, história esta 

talvez conhecida por quase todos, mas história também que desejava fosse relembrada a todos os 

momentos para o nosso próprio bem, para a nossa felicidade espiritual. 

 Conta-se que um dos grandes Sadus da Índia, poderoso pelas suas qualidades espirituais, pela 

sua prática do Yogui, pelos seus dotes maravilhosos, resolveu como oferenda ao Senhor, como 

dedicação ao Pai, fazer um voto perpétuo de pobreza, superando-se a todos que foram bons e recolher-

se a um canto do mundo para melhor falar com Jesus, preparando assim a sua evolução espiritual. 

 Este Sadu procurou as margens de um dos rios da Índia onde fez a sua morada e aonde 

esperava passar o fim de sua existência material. Plantou algumas macieiras e passado algum tempo 

em que as provisões que tinha levado se esgotaram, era com uma daquelas maçãs que ele se alimentava 

todos os dias. 

Certa vez, sentado à beira do rio a comer uma das maçãs, seu alimento único durante todo o 

dia, pensou ele para consigo mesmo que talvez não houvesse no mundo ninguém mais humilde, mais 

pobre do que ele, que por certo não existiria no mundo criatura que passasse durante 24 horas 

comendo apenas uma única maçã e era assim que, lançando as cascas da maçã que comia nas águas do 

rio, que ele se dirigia ao Senhor pedindo que lhe aumentasse os dons espirituais, que lhe desse forças 

porque ele tinha certeza que o maior voto de pobreza, que o maior desapego das coisas materiais eram 

nascidos dele. 

Passado algum tempo, o Sadu, resolvendo dar um passeio pela margem do rio, encontrou 

algumas centenas de metros abaixo, outro pobre, que não tinha título de Sadu como ele e não era 

afamado, que se alimentava humildemente das cascas da maçã que ele atirava no rio e que eram seu 

único alimento. 

É assim, meus amigos, que todos nós pensamos, que todos nós desprezamos as coisas materiais, 

nos comunicamos com Jesus, certos de que a nossa grandeza em servir é enorme. 

Nós, ao saborearmos o fruto do trabalho, nos esquecemos de que com as cascas, com os pedaços 

de tempo na hora vazia da nossa vida, poderemos nos empregar na prática do bem. 

Nós nos esquecemos de que um bom que vivia entre os bons, veio a este mundo para nos trazer 

bondade, veio a este mundo para nos ensinar a verdade e o único alimento, a única oferta que lhe 

demos, foi o fruto do ódio, o fruto do descrédito, mas que até hoje, passados dois mil anos da sua vinda, 

as sementes de seu sagrado evangelho ainda cobre os erros da humanidade.   

 Não vamos ser personalistas, porque o orgulho não é fruto da bondade, não nos foi ensinado e, 

também, não condiz com as verdades do evangelho. 

 Nós precisamos oferecer nossa humilde colaboração, alimentando sempre a esperança de cada 

vez mais servir. 

 Procuremos nos nossos momentos de orgulho nos recordar de que já fomos assassinos, com a 

nossa cara inocente, já maltratamos muitos de nossos irmãos em existências passadas. 

 Portanto, todo nosso tempo deverá ser empregado ao serviço do Senhor. 

 Vamos saborear o fruto do trabalho humilde para que, doravante, possa o Pai ver em nós os 

filhos muito amados que Ele espera há milhares de anos. 

Que a paz de Jesus esteja em vossos corações.” 
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 Os receituários, neste período, tornam-se bastante freqüentes nas reuniões. A Espiritualidade 

continua orientando os trabalhos, sempre dando diretrizes. No dia 19 de julho de 1950, fala sobre o 

caráter e local das reuniões de cura e de desenvolvimento: 

 

 “Fritz transmitiu as seguintes instruções: no prédio da praça do Cruzeiro não haverá mais 

reuniões de desenvolvimento, pois que lá estão sendo instalados aparelhos necessários aos trabalhos de 

cura. Uma vez por mês será ali realizada uma reunião com esta finalidade. Deste modo o Jair deverá 

providenciar outra sede para os trabalhos de seu desenvolvimento que se realizam às segundas-feiras. 

O irmão informou preferir fazê-los em sua residência, tendo sido aprovado. Para as reuniões de sexta-

feira, que serão realizadas neste ambiente, deverá Levy convidar quem melhor quiser cooperar, 

contanto que façam parte do Grupo da Fraternidade, o que foi lembrado pelo Jair.” 

 

 Dia 02 de agosto de 1950, irmão Joseph dá instruções sobre a reunião de materialização (para 

curas) e a de tratamento do médium, seus locais de realização e sua freqüência. As reuniões de 

materialização, a esta altura, são indicadas numa freqüência bem menor que a de antes, devendo ser 

feitas duas vezes ao mês, como se lê abaixo: 

 

 “Haverá mensalmente duas reuniões de materializações, sendo que uma será realizada neste 

ambiente e outra em casa do irmão Jair. As que forem realizadas neste ambiente (em casa do irmão 

Levy) serão para tratamento do médium e para isto serão aqui instaladas as máquinas necessárias e a 

que se efetuará em casa do Jair será para cura de doentes. Lá também serão instaladas as máquinas 

necessárias. Jair solicitou ao irmão Joseph providências para que o irmão Palminha, responsável 

espiritual pelo Fábio, transmita a este apenas instruções evangélicas. Joseph comunicou ainda que 

doravante usará homeopatia no seu receituário e só em casos urgentes empregará alopatia.” 

 

 A reunião do dia 5 de setembro de 1950 conta com três pessoas: Ênio, Jair e Ló. Um espírito, que 

os integrantes acreditam ser Joseph, transmite: 

 

“O trabalho deve continuar assim mesmo – o do Hospital. O trabalho e as visitas devem ser 

reforçados. Não desanimar nunca. (...)” 

 

 Em 19 de outubro de 1950, em carta endereçada a Jair Soares, o espírito Manoel Soares 

aproveita para alertar os encarnados: 

 

 “Meu caro Jair, 

 Acima de tudo devemos colocar a nossa fidelidade a Jesus. Serão infelizes todos aqueles que se 

afastam à primeira dificuldade da tarefa. No Apostolado do Senhor encontramos as mais decisivas 

provas de um espírito superior, de obediência aos sublimes desígnios do Pai. Jesus também temeu ante 

o sofrimento, porém esse temor serviu para maior prova de confiança dar ao Pai na súplica fraterna e 

cristã: “Se for possível passe de mim esse cálice, porém seja feita a Vossa vontade e não a minha...” 

 Se o Senhor assim procedeu com tão grande espírito de humildade por que nós, vermes da terra, 

não confiamos também na Misericórdia do Senhor? 

 Já adquirimos porventura aquele estágio de compreensão superior de podermos julgar o que é 

certo e errado? 

 O que é a Verdade? Pergunta Pilatos a Jesus e ao mesmo tempo se apressou em impedir a 

resposta e possível definição do Mestre. 
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 Compreendemos a verdade relativa, pequena como pequeno é o nosso alcance espiritual! 

Muitos se afastam do serviço ativo na presunção de estarem sacrificando no altar da verdade, 

do interesse doutrinário e no fundo atendem somente ao próprio Eu ferido... Queremos espezinhar e não 

sermos espezinhados mesmo que seja para o testemunho a Jesus!  

 „Aquele que se considerar sem culpa atire a primeira pedra!‟ deve ressoar ainda por muito 

tempo junto aos nossos ouvidos personalistas, indolentes e só propensos a ouvir o que possa satisfazer a 

vaidade da nossa própria inferioridade... 

 Estamos trabalhando o mais possível para evitar que a nossa amada Vera cometa o mesmo 

suicídio que tem infelicitado a vida de tantos médiuns... 

 Dolorosamente o drama procura se repetir: Efigênia, Amauri, Levi... 

 Será por invigilância dos amigos espirituais? Não! Posso garantir-lhe e a prova é que a nossa 

V. tem recebido da nossa parte os mais santos incentivos. Era preciso que vissem e sentissem o carinho 

e afeto do nosso amado “José Grosso” para com essa nossa irmã. Solicitude e carinho de quem quer 

ser ponte de salvação que conduz a outra margem da vida e não alçapão para precipício... 

 Para nós o livre arbítrio é mais do que sagrado e essa nossa grande devoção para tão sublime 

conquista de nossas almas que, muitas vezes, mostra uma espiritualidade incoerente e dispersiva quanto 

no fundo tudo se resume no pavor de influirmos em decisões que devem pertencer exclusivamente ao 

nosso dom divino de livremente decidir... 

Jair amado, seja hoje e sempre fiel ao Senhor, pois, mais cedo ou mais tarde, estaremos todos 

reunidos para o banquete de núpcias, as desejadas núpcias de nossa irmanação com as almas de nossas 

almas... 

„Muitos são os chamados e poucos os escolhidos...‟ 

Os nossos olhos espirituais também se marejam de lágrimas perante tanto sacrifício da parte de 

cá e tanto desperdício da parte de lá... 

Que Jesus nos proteja e ampare! 

Transmita a nossa amada Vera a nossa súplica de fidelidade ao  

Senhor e que, acima da maldade humana, ela se mantenha pura, vestindo a túnica do esforço 

construtivo! 

Tudo tem a sua santa finalidade. 

Fraternalmente o abraço do  

Manoel Soares.” 

 

 Na ata do dia 14 de novembro de 1950, a Espiritualidade dá mais diretrizes com relação ao 

Hospital André Luiz: 

 

“Por intermédio de Ênio, em estado consciente: 

Diz que a construção do Hospital será iniciada em fevereiro de 1952. Falou de dificuldades por 

parte de sócios, mas se tivermos confiança iniciaremos esta obra que para muitos já está concretizada e 

para muitos – que ela fracassou. 

Pediremos aos encarregados principais desta grande responsabilidade que, apesar de todas as 

dificuldades e aborrecimentos, devem permanecer nos seus respectivos cargos e devem realizar todos os 

esforços para que a obra se concretize para os necessitados.” 

 

 Há, nas atas, duas cartas de uma mãe desencarnada à filha médium. Ambas possuem orientações 

interessantes e a segunda, datada de 4 de dezembro de 1950, é a que segue: 
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 “Minha querida filha, 

 Que Maria, a nossa doce mãe, estenda o seu manto de paz e amor sobre o seu coração que 

aspira às coisas boas do Mundo. É meu desejo dirigir-me ao coração de minha Vera para pedir-lhe que 

seja mais acessível às coisas que nos falam da espiritualidade. Já lhe foi dito uma vez que nos 

preocupamos muito quanto a interferirmos no livre arbítrio dos nossos semelhantes, obedecendo mesmo 

a determinativas dos nossos Mentores Espirituais. Ainda para com os nossos entes familiares não 

podemos esquecer a necessidade de tal reserva. Não quero lhe pedir a fé cega, todavia desejaria que 

ajudasse a preparação do canteiro de sua alma para facilitar a germinação das sementes espirituais 

que aí estão sendo colocadas por acréscimo da Misericórdia do Senhor. 

 Que beleza, minha Vera, quando nele possam desabrochar as maravilhosas e perfumadas flores 

do Amor confiante, do Amor que se entrega por Amor a um Amor Maior. 

 Animo-me a fazer o presente pedido porque sei que não será sacrifício para sua alma essa 

concessão fraterna, como laço que nos ligará mais intimamente, mais estreitamente, enlaçando nossos 

corações na vibração de uma maior solidariedade como acariciante perfume a impregnar nossos 

espíritos. 

 Veja, falo de estreitar laços como se o coração de mãe já não estivesse todo enlaçado ao de sua 

filha! 

 Entretanto, acima do nosso afeto, do nosso querer, existem leis ponderáveis que norteiam as 

nossas ações e às vezes queremos contrariar a marcha dessas mesmas leis, sujeitando-nos a sua ação 

inexorável, como tenazes que nos apertam em um círculo estreito e abafado... 

 Já pensastes na dor de um coração amante, de um coração de mãe, que se vê impossibilitado de 

aproximar-se do ente adorado por dificuldades que inconscientemente esse ente coloca no caminho? 

 Pensastes também na tortura desse mesmo ente a sofrer a conseqüência de embaraços que ele 

cria e sem saber do significado terrível dessa criação? 

 Repito: não lhe peço a fé cega, mas peço-lhe a confiança construtiva. 

 Se cremos na sobrevivência dos nossos amigos, se sabemos da possibilidade-realidade da 

comunicação mútua, por que não confiarmos e esperar esse entendimento? 

 Que isso seja conquistado por intermédio de uma confiança sadia e não porque fomos atendidos 

nisto ou naquilo. 

 Com Jesus alcançaremos píncaros inacessíveis aos comuns dos mortais e lá em cima faremos 

jus à posse das flores solitárias que vicejam nas alturas e que, quanto mais altas, mais desejadas. 

 Peço-lhe assim, carinhosamente, que não abandones o exercício de psicografia. Mantenha-se na 

confiança do lavrador que ao colocar a semente no solo só pensa nos frutos do futuro, não se quedando 

no pessimismo das possíveis pragas ou dificuldades atmosféricas que possam surgir... 

 O AMANHÃ COMPENSARÁ O NOSSO ESFORÇO DE HOJE. 

 Depois das trevas da inquietação teremos a luz da realização do ansiado pelas nossas 

vibrações... 

 Perdoe, e o Jair também, a extensão da presente, fruto de uma inquietação que nasce do amor 

maternal. 

 Que Jesus a cubra de bênção e a proteja. 

 Saudosamente beija-a a tua 

  Dina.” 

 

No dia 30 de janeiro de 1951, temos o primeiro registro de manifestação do irmão Alfredo. 
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Em 13 de fevereiro de 1951, o espírito Enéas, através de mensagem, procura mostrar aos 

cooperadores a necessidade de manter as vibrações elevadas, para o bom andamento da reunião 

mediúnica bem como para a qualidade vibracional no atendimento aos enfermos encarnados e 

desencarnados: 

 

 “(...) 

 Bondosos amigos, trabalhai sempre, orientai bastante e não esqueçais jamais os compromissos 

assumidos na espiritualidade. 

 Que o desalento, que o cansaço, que a apatia não sejam as muitas das pedras que se encontram 

pelas estradas que todos vós peregrinos tendes que percorrer. De mim, é só estas palavras. Estou 

satisfeito pela amplitude do trabalho e no mais AVANTE! E aqui fica o aprendizado”.  

 

 Neste mesmo dia, a espiritualidade define a crítica como um dos empecilhos para os homens, 

devendo ser evitada principalmente nas reuniões.  

 

“Bondosos irmãos, é cheio de satisfação e alegre mesmo que nós agradecemos ao Mestre 

pedindo a ele que, nos nossos corações, mesmo a crítica sadia possa ser guardada para não ser 

expressada, porque senão os nossos íntimos serão impregnados e mesmo essas críticas sadias 

machucarão o nosso próximo.  

Lembrai-vos, amigos, que todos são alunos nesta escola e cada um esforça-se no trabalho para 

aprimorar. Silêncio, trabalho, harmonização dos nossos pensamentos para que a oficina do nosso 

cérebro possa sempre receber, captar as mensagens mais altas. 

Que os vossos corações possam sempre sentir-se satisfeitos nessas lutas árduas da vida. 

 

(...) 

Nota: diz o irmão Kempler que esta última mensagem foi resposta a um seu pensamento.” 

 

 No dia 27 de fevereiro de 1951, em mensagem de Scheilla a Jair Soares, está evidenciado o 

constante carinho e incentivo da espiritualidade aos companheiros encarnados, envolvidos na tarefa 

mediúnica para que continuem fortalecidos no trabalho altruísta e na difusão da fraternidade entre os 

homens:   

 

 “Querido Jair, estou satisfeita em ver que os amigos daqui estão jubilosos pelo seu trabalho 

neste lar, no teu núcleo de trabalho e conduzindo os Grupos para a Fraternidade. 

 Querida Ló, querido Jair, que vocês possam sempre, em todos os momentos, viverem em paz, 

viverem em harmonia que é para, Jair, do teu lar também sair o exemplo. Ló, nada de dores. Jair, não 

se esqueça nunca da fraternidade, do amor, da responsabilidade. Pedirei ao Pai, de acordo com o meu 

trabalho, para proporcionar-lhes tranqüilidade, paz e harmonia.  

 Lembranças a todos. 

 

 Meus queridos irmãos, que o Mestre possa sempre cobrir os seus empreendimentos para que 

possais vencer neste ideal que é a subida para o Alto.  

 Congratulamos irmão Jair por esta festividade que é lembrada na espiritualidade em relação às 

etapas vencidas e o seu carinho às coisas do Mestre”.  Scheilla 
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 A Espiritualidade vem em determinado momento orientar os encarnados sobre a importância de 

manter sempre as conversações num clima de muita harmonia. Dirigindo-se ao Jair, pede a todos 

atenção quanto aos momentos de hesitação individual ou do grupo envolvido no trabalho, que não levam 

à ampliação dos trabalhos e sim a sua estagnação. Em face das dificuldades observadas nas atas, pelas 

quais passavam o Grupo e componentes dele, a Espiritualidade, em diversos momentos, dirige-se a cada 

membro do grupo particularmente, procurando, através das alertivas, sensibilizá-los: 

 

 “O nosso irmão José pediu para falar para você que precisa muita incentivação, muita 

confiança, muita harmonia nas conversações para que o trabalho possa correr perfeito, porque se 

encontra, irmão Jair, numa fase muito boa. Que todos os assistentes desta mesma reunião possam 

sempre nas suas horas de lazer manter as suas conversações sempre com ponderação NO LAR, NO 

LAR, na rua e na reunião. O nosso irmão José pediu para eu transmitir para você afetuoso abraço. 

 Que você possa receber no teu íntimo todas as vibrações amigas dos que aqui ficam. 

 Irmã Ló, confiança porque amanhã encontraremos a libertação. 

 Irmão Paulo, que o teu pensamento possa sempre ser o pensamento da elevação mais alta. 

 Bondosa irmã Ana, as suas esperanças estão firmes como é firme a espiritualidade. 

Para o irmão Ênio, que a vacilação nunca encontre abrigo em seu íntimo, porque nos 

dedicamos e se houver vacilação a dor nossa será muito aumentada e o trabalho demorará.  

 Precisaremos desprendimento para o trabalho.  

 Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre esteja em vossos corações e Jesus possa nos ajudar.” 

 

 No dia 6 de março de 1951, um irmão espiritual reforça a postura de reconciliação, abrir o 

coração de forma sincera para o bom andamento do trabalho e ainda para que este possa surtir efeitos 

benéficos aos que são acolhidos ao atendimento fraternal, bem como para o aprimoramento de cada um: 

 

 “Irmãos, companheiros que me ouvis, abram os vossos corações para as conciliações, para as 

aspirações do trabalho realizado para que os vossos amigos e companheiros que vos cercam de 

carinhos há milhares de anos possam sentir-se fortalecidos e sempre alegres em ver que seus pupilos, se 

assim permitir dizer, vão realizando a obra necessária para a evolução individual de cada um. Eu estou 

satisfeito em ver que o irmão Enio vai indo bem, tendo todos vocês como guardiões. Fui cientificado 

que o irmão Jair vem incentivando o nosso irmão Enio e o meu júbilo é maior. E que o nosso irmão 

Enio possa sempre enfrentar, esforçar para ficar diante da adversidade sempre firme, porque assim o 

meu júbilo maior será. 

 Isto é que o meu humilde espírito deseja para ele.  

 Irmão, companheiro Jair, em tuas palavras inspiradas lembrai sempre de seu companheiro.  

 O nosso irmão e companheiro Paulo, lembrai sempre do teu companheiro nas horas em que 

tiverdes de colocar-se em condições de beneficiar o próximo. Um só pensamento, um só desejo, uma só 

vontade de ajudar, uma só prece e o próximo será auxiliado.  

 O trabalho da nossa irmã que se encontra ao lado do nosso irmão Paulo (refere-se a d. Ana), 

vem sendo realizado dentro de uma conduta de espiritualização controlada.  

 Vibrações emocionantes, gestos espalhafatosos, atitudes arrogantes, passes malabaristas, de 

nada tirareis proveito, nem o próximo e nem vós.  

 Educai a serenidade nos vossos espíritos, criai sempre a calma nos vossos nervos, paciência nos 

vossos impulsos, para que a calma, a serenidade não seja uma educação de momento.  
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 Muito e muitos têm a calma para mostrar a educação, mas nos momentos em que outros os 

chocam desaparece a calma... Quero que todos vós possam possuí-la de coração, de espírito, porque 

assim fazendo em número maior descerão os amigos espirituais para desbravar as mentes obscurecidas.  

 Bondosos irmãos e companheiros, eu vou partir levando no meu espírito o desejo humilde de 

servir dentro de minhas possibilidades o Mestre querido. Boa manhã, boa tarde, boa noite.  

 Que os bondosos amigos e companheiros possam perdoar por ter demorado conversando 

convosco porque não sei dos vossos trabalhos que descerram nesta noite, mas o meu desejo foi sadio e 

cheio de entusiasmo por ver que o nosso bondoso Enio vai bem.” 

 

Em 13 de março de 1951, temos uma mensagem que fala sobre a importância das reuniões. Nela 

se pede atenção para as mensagens muitas vezes esquecidas, principalmente nos momentos difíceis da 

luta diária. E ainda ressalta que, para a causa do Cristo, exige-se muito trabalho, dedicação, vigilância.  

 Já em outra mensagem deste dia, a Espiritualidade se refere à importância da pureza mediúnica, 

fazendo uma relação desta com um poço. Seguem abaixo as mensagens: 

 

 “Boa noite, queridos irmãos, e que Jesus possa abençoar a todos. O dia passou e surgiu a noite 

e nós continuamos a trabalhar. E vocês continuam a trabalhar neste templozinho, nesta humilde 

igrejinha, dando encorajamento a aqueles que perambulam e, conscientes já de suas responsabilidades, 

orientam e incentivam, e nós os que aqui estamos levamos os irmãos desnorteados para um porto 

seguro, para uma igreja maior. 

  O trabalho continua por noite adentro. 

 Os nossos espíritos, cansados da luta do dia, muitas vezes acham sem significação muitas 

reuniões. Eu vos digo que este é o verdadeiro abastecimento para aqueles que ainda não encontraram a 

verdade. Muitos fogem de mim porque eu tenho a característica de apresentar-me com a batina e 

muitos me pedem conselhos também, a mim que ainda sou um pequeno iniciante trabalhador desta 

infinita e grande lição que é a eternidade. Portanto, bondosos companheiros, estejais sempre firmes no 

bom propósito de colaborar sempre porque  se assim continuar fazendo na espiritualidade os nossos 

bondosos amigos receberão todos vós e o tempo em lamentação não será perdido. E quando os vossos 

corações generosos aqui na espiritualidade poderão interceder para os seus entes queridos na luta 

terrena. Bem sei que milhares de mensagens apelando para os vossos corações generosos têm sido 

feitas mas esquecidas... Mas todos aqueles que estão com o pai lembrarão em horas amargas de uma 

das mensagens e é aí que nós estamos prontos para colaborar incondicionalmente se o irmão pedir, 

lembrar de algo realizar. Meus irmãos, que os vossos espíritos fiquem na Paz do Senhor. 

 

*** 

 

(sotaque alemão) 

 

  “Meus queridos irmãos, que a Paz do divino mestre esteja em vossos corações e que Jesus 

possa sempre nos ajudar. 

  Um engenheiro que tem o desejo de fazer um poço localiza a região aonde deve ser construído 

esse mesmo poço. Iniciado o trabalho, muita terra é removida.  Finalizada a obra, todavia, resíduos 

de cimento, terra, ferro, que é material próprio para construção do poço, permanecem no mesmo. 

Canalizam a caudal límpida que, calma, corre para o poço da sua fonte. 
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  Começa o poço a encher-se de água e a água toma uma tonalidade escura devido aos resíduos. 

O vigilante do poço é que tem a obrigação de fazer a retirada desses resíduos para que a água continue 

sempre límpida, para que os habitantes das imediações que dela se utilizam possam bebê-la pura. 

Se o vigilante não ficar sempre atento, a água continuará suja. 

  Eu, como um dos habitantes, fui buscar água e vi que estava um pouco suja. Foi um sacrifício 

muito grande que consegui apanhar um pouco d‟água mesmo assim. Hoje, felizmente, a água está 

límpida no poço. 

 Irmão Jair, terça-feira passada o poço da água estava um pouco sujo. Quinta-feira um pouco 

mais limpo e eu bebi a água.  Hoje quero beber junto do poço. E todos vocês, meus queridos amigos, 

são os vigilantes. Trabalho, vigilância, dedicação! 

 

 Jair- Qual a causa? 

 

O livre-arbítrio e nós respeitamos, mas felizmente tudo se normalizou. 

  

 Jair - Estranho que a espiritualidade nada nos tem orientado a respeito de o Enio estar 

freqüentando outras reuniões, tomando parte em outros trabalhos? 

 

 Irmão Jair, só quando se passa por isso é que cada um de nós compreende, cada vez mais, a 

responsabilidade, por isso tudo é necessário e podem contar sempre com a nossa boa vontade e 

rogaremos ao Pai para que tudo possa entrar no ritmo do trabalho executado. As intuições necessárias 

todos os irmão recebem e quando os irmãos não atendem outros falam por eles e tudo se esclarece.  

 Irmão Jair, em determinadas oportunidades como essa o nosso irmão Enio, muitas vezes, 

mistura os seus pensamentos com o que eu tenho a dizer. 

  O Poço ficará sempre limpo se a vigilância também for sempre ativa, como é natural. 

  Espero que, com o tempo, quando o coração do nosso irmão abrir mais, tudo será muito, muito 

bom. Agora, irmão Jair, o receituário.” 

 

A orientação do dia 20 de março pontua que todos têm tarefas assumidas no Plano Maior da 

Vida, e que não se pode esmorecer na caminhada, mencionando que muitos assim fizeram: 

 

“(sotaque alemão) 

 

Meus queridos irmãos, que a paz do divino mestre esteja com vocês e que o Cristo possa vos 

ajudar. Irmão Jair, tiramos deste núcleo elementos para beneficiar os nossos enfermos que estão mais 

aptos a recebê-lo. 

 Deixamos patente que a tarefa é árdua porque sabemos que a lei do Pai é imutável e por isso 

tudo é feito de acordo com as possibilidades de cada um. 

  Muitos enfermos têm o desejo de logo sarar, outros têm desespero, muitos outros, descrentes, 

outros bastante desesperados e alguns com a esperança.  Nós pedimos ao Pai para ajudar a todos, mas 

só recebem a nossa pequena colaboração aqueles que merecem. No meio dos leprosos a tarefa é árdua. 

Dizem uns: o mal de Hansen é provação; dizem outros: que é uma moléstia curável, incurável, portanto 

não direi nada a não ser que a tarefa é árdua. 

  Muitos, quase todos, desconhecem a razão do sofrimento. Trabalhemos no silêncio e peçamos ao 

pai que nos ajude. 
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 Lembrai-vos que sois aqueles viajantes que receberam o itinerário da grande caminhada, 

milhares e milhares de viajantes. Todos vocês deixaram cópia do itinerário na grande firma. Muitos 

amarrotaram o itinerário e lançaram-no na cesta imunda; outros, relendo sempre o itinerário a fazer, 

acharam-no monótono, e muitos outros esqueceram- no em prejuízo de si mesmos. Posso 

afiançar a vocês que o dirigente da firma está bem esperançoso em relação aos irmãos que 

permanecem com o itinerário. 

 O meu apelo se dirige aos esforçados viajantes pedindo-lhes que continuem sempre com o 

itinerário porque a cópia está com o dirigente da grande firma e, se todos vocês, quando em presença 

do diretor, dão testemunho do itinerário percorrido, vencido, aonde deixar a marca de suas passagens, 

serão aquinhoados com o amparo, com a proteção e aí tornarão a encetar nova viagem, mas aí em 

missão.” 

 

 Em 3 de abril de 1951, Joseph Gleber traz a seguinte mensagem, lembrando que não achemos o 

trabalho demasiado e exagerado: 

 

 “NÃO DIREI PORQUÊ, MAS HOJE DEVEMOS FICAR MUITO SATISFEITOS, PORQUE AS 

OPORTUNIDADES PERMITIRAM UMA PREPARAÇÃO QUE NOS SATISFEZ BEM. 

 IRMÃO JAIR, PARA QUE O MAIOR NÚMERO DE RECEITAS SEJA ACESSÍVEL PARA O 

NOSSO PLANO, SE POSSÍVEL PARA VOCÊS REUNIREM-SE NOS 1º E 3º DOMINGOS DE CADA 

MÊS ÀS QUATRO HORAS. ESTAREMOS À DISPOSIÇÃO, PREPARADOS PARA VENCER AS 

DIFICULDADES QUE SE NOS APRESENTAM DURANTE O DIA. 

 QUE NENHUM DE VOCÊS POSSA ACHAR O TRABALHO DEMASIADO E EXAGERADO.” 

 

 Na ata do dia 10 de abril de 1951 é mencionada a existência de trabalhos mediúnicos específicos 

para atendimento a enfermos, como no caso das guerras e grandes catástrofes: 

 

 “Conversou conosco o irmão Karl. Relembra o trabalho que há anos atrás realizou no Grupo, 

aproveitando o médium para o trabalho de socorro aos espíritos vítimas da última guerra. 

  Mostra-se satisfeitíssimo quando o Jair relembra passagens desse mesmo trabalho. 

  Mostra-se preocupado com a situação da Europa Central, pedindo que vibremos em benefício 

daquela região. Menciona que espíritos como irmão Roosevelt, Trotsky e Gandhi continuam 

trabalhando pela paz. 

  Informa mais que a sua tarefa de assistência nesse sentido continua e que, graças a Deus, a 

cidade de Lídice está quase reconstruída, isto é, livre dos espíritos que lá se encontravam “mortos”. 

 Despede-se com muito carinho. 

 Sua voz é grave e cheia.” 

 

Em 15 de abril de 1951, o irmão Joseph Gleber discursa sobre a história da humanidade, 

indicando a diferença entre o sacrifício do pretérito, e o almejado na atualidade:  

 

 “Meus queridos irmãos, que a Paz do Divino esteja em vossos Corações e que o Cristo possa 

nos ajudar. 

 Bondosos irmãos, com grande alegria que aqui vos encontro, mostrando assim a determinação 

para o trabalho. Queridos irmãos, direi assim: como trabalhareis, como testemunhareis diante do 

Senhor. Nos recuados tempos da civilização, em longínqua região do globo, tribos, homens e povos 

trabalhavam no sacrifício das criaturas para o apaziguamento daquelas mesmas tribos, daqueles 
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mesmos povos e daquela mesma civilização. Nos grandes templos sacrificavam criaturas nos altares e, 

depois de jorrar sangue, temporariamente a paz surgia. Com o correr da civilização os homens de hoje 

achavam e acham que aqueles sacrifícios eram apenas sinal de perversidade. Agora compreendemos 

que quando uma criatura era sacrificada os espíritos maléficos rejubilavam-se de contentamento e as 

tribos ficavam em paz durante muitos meses. 

 Sacrificavam as criaturas aos bezerros, aos ídolos, e muitos acreditavam no Espírito. 

  Todos assim trabalhavam, todos assim sacrificavam-se, todos assim desprendiam cooperação! 

Hoje os bondosos irmãos estão sacrificando os vossos preciosos tempos, horas, minutos, para 

apaziguar o sofrimento de muitos. Nestes momentos de sacrifício estão cooperando para o 

esclarecimento dos que ainda se encontram nas trevas. 

 Portanto, achareis demais o trabalho; os vossos tempos preciosos são como o sangue 

derramado nos altares diante dos bezerros, mas desse sangue emanarão fortaleza de ânimo para 

aqueles que dele precisam. Portanto, trabalho, amor, e procurai desde já o desprendimento necessário 

para preparar o caminho a percorrer.” 

 

 

No dia 24 de abril de 1951 Joseph Gléber traz a mensagem abaixo mencionando o sacrifício e as 

diferentes posturas com relação a ele: 

 

  “Meus caros irmãos, que a Paz do Divino Mestre esteja em vossos corações e que Jesus possa 

sempre nos ajudar.  

  Meus bondosos irmãos, existe uma grande cidade que floresce de dia a dia no engrandecimento 

ao seu Construtor Divino. 

  Um dia bateram a um dos portões desta cidade dois viajantes esperançosos para o trabalho do 

Mestre. 

  Foram bondosamente recebidos, hospedados, instruídos, mas na grande cidade eles não 

poderiam permanecer se não buscassem em outra cidade o necessário. 

  Esforçaram os cooperadores dessa cidade, nutriram-nos de alimentação, esperança, energia e 

boa realização para os êxitos de seus atos. Partiram os dois viajantes desta cidade para outra, percurso 

perturbador em auspiciosas probabilidades de vencer e o receio de fracassarem. Chegaram aos portões 

desta outra cidade.  

 Começou o sacrifício, impuseram-lhes uma roupagem diferente, pesada, obrigando-os a se 

tornarem iguais às crianças. 

  Depois eles foram se tornando em personalidades maiores e ficaram entusiasmados em ver essa 

cidade. Um preferiu trajes modestos, simples, o outro trajes para satisfazer as convenções sociais. O de 

modestos trajes sofreu, foi caluniado, foi ridicularizado, passou fome, sede, mas tinha a esperança de 

procurar os atos que a outra cidade exigia. 

 Começou o simples a ter o olhar sereno, as mãos sacrificiais ficaram calojosas e ele esperava o 

dia de poder voltar à outra cidade, mas sempre trabalhando com sacrifício para adquirir os atos. 

Nesses 60 anos na cidade mais pesada uma vez somente viu o outro que no meio dos festivais se distraía 

alegremente e com vestes de fidalgo.  Continuava um humilde varredor de rua, nunca se revoltou. 

  Pela misericórdia do Pai o outro era, diariamente, convidado ao trabalho em procura dos atos, 

adiando-o, todavia, para depois, sempre para depois. Soou a hora para o simples e no trajeto nas duas 

cidades não sentiu cansaço porque o cansaço da outra cidade ele o tinha vencido. Chegou à cidade 

matriz do seu ideal! 
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  Os seus trajes se desfizeram e ele foi coberto de púrpura. Bem recebido, continuou no seu 

trabalho. O outro ficou e ainda permanece no percurso das duas cidades. Portanto, queridos irmãos, 

trabalhai à procura dos atos para que os espíritos de muitos não fiquem entre as duas cidades! 

Bondosos irmãos, que o Cristo possa permitir maior firmeza em minhas palavras e possa ainda nos 

ajudar sempre!” 

 

 Também, neste dia, a espiritualidade responde perguntas como as que seguem a respeito dos 

trabalhos em andamento e do Hospital André Luiz. 

 

“Pergunta: 

Com o fito de estudo torno a abordar o assunto. Julgo que houve uma queda vibracional nos trabalhos 

de segundas-feiras. Por culpa do médium ou dos assistentes? 

 

Resposta: 

Que os assistentes cheguem vinte (20) minutos antes das oito (8) e quinze (15) minutos antes das oito (8) 

palestrar aqui dentro em fraternidade. Não há motivo para a demora de chegada do irmão Enio. 

Entusiasmo e desprendimento. Esta palestra de hoje deverá chegar em suas mãos. (do Enio) 

 

(...) 

 

Pergunta:  

É meu desejo que o Grupo da Fraternidade possa ter um campo de atividade mais amplo, com uma 

maior disseminação de benefícios.  

 

Resposta:  

Muito bom. Muito bom. No próximo trimestre, na próxima eleição do Grupo da Fraternidade nós 

escolheremos os elementos. 

 

Pergunta:  

É nosso desejo modificar o projeto primitivo do Hospital, permitindo uma realização mais rápida da 

tarefa assistencial. Se possível faremos pavilhões separados, formando um círculo, que acha? 

 

Resposta:  

Que a sua informação está muito boa e o projeto poderá ser feito assim como foi explanado pelo irmão.  

Quanto aos irmãos infecciosos (na palestra acima o Jair mencionou também a conveniência de não 

cuidarmos de tuberculosos, mesmo porque e apesar de tudo serem os que mais estão merecendo 

cuidados dos poderes púbicos) chegando ao seu conhecimento algum caso doloroso e puderem fazer 

algo colocando-os nos hospitais de isolamento estarão da mesma cooperando com os enfermos desta 

mesma categoria.  

Quanto aos enfermos que chegarem até vocês (tuberculosos), vibrações e visitas bastantes para que a 

nossa aproximação seja possível e com o decorrer dos anos o Hospital possa ter dependência para estes 

mesmo enfermos.  

Estes esclarecimentos do irmão Jair para conosco precisam ser feitos com bastante irmandade, sem 

nenhum constrangimento.  
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Jair: (fala sobre o desejo de trabalho que nos anima e a certeza que a construção do Hospital será a 

realidade que irá coroar os esforços da boa vontade de todos que permanecem fiéis ao sublime ideal). 

 

Resposta:  

É por isso que continuamos com as reuniões de segundas-feiras, sábados e nos esforçaremos para as de 

terças. 

 

Pergunta: 

Quer ter a caridade de indicar os novos diretores do Hospital. 

 

Resposta: 

Deixarei a cargo do nosso irmão Jair e do nosso irmão Alberto. Ajudar o nosso irmão Jair e incentivar 

os visitadores aos enfermos.  

 

Jair:  

(Pede a cooperação dos amigos espirituais para a solução do problema “ terrenos” e diz que, apesar 

de tudo, da má vontade de alguns, a tarefa será levada a cabo. Pede também que os amigos espirituais 

mandem à seara os que estejam em condições de realizar tão bela tarefa.) 

 

Resposta: 

O Hospital tem que ser construído por vocês e que aqueles entusiastas da primeira hora e que hoje, 

infelizmente, vibram contra essa obra terão novo alento porque estão vendo, ou verão, o quase 

inacreditável.  

 

Pode continuar, querido irmão Jair, porque isto é prece ao Criador. (refere-se ao comentário que o Jair 

vinha fazendo).  

 

Irmão Jair, o nosso Hospital terá o seu boletim impresso com os determinados apetrechos e que o nosso 

irmão saiba - quando algum irmão vier fazer reclamação de algo que deu ao Hospital, porque muitos 

sentem tristeza de ter doado terreno para essa sublime realização - dizer a eles que tudo isso aqui ficará 

e que teremos que nos apresentarmos diante do Criador e do Mestre Amado.  

 

Que a confiança do nosso irmão Enio possa aumentar e que a vossa confiança na realização da tarefa 

permita o trabalho eficiente. 

(...)” 

 

 Na ata de 29 de abril de 1951 Joseph, no trecho abaixo, refere-se ao incômodo sentido pelo Enio 

quando da conversa (anterior à reunião) de duas moças a respeito do Jair, classificando-o como 

obsedado, mal assistido e bruto: 

 

 “Os ministros de um governador estão sempre satisfeitos, mas quando o Governador procura a 

todos instantes ajudá-los eles ficam insatisfeitos e entre si tramam conspirações para derrubá-lo e se o 

Governador não for enérgico ficará desalentado e pedirá exoneração. 

 Que os ministros dos governadores possam adquirir compreensão para ajudá-lo e não 

desencorajá-lo. Meus queridos irmãos, que Jesus fique com todos.” 
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 No dia 1º de maio de 1951 o espírito Ernesto lembra a importância do estudo, do trabalho, da 

vigilância e do esforço em favor do Mestre: 

 

 “Boa noite, vigilantes. Hoje direi boa noite, trabalhadores com o Mestre no sindicato Divino. 

Como na Terra, na espiritualidade também temos os nossos dias e o trabalho operoso do Amor. Para se 

conhecer o Mestre é necessário que compareçamos à escola e no quadro negro da vida é que o aprendiz 

aprende como estudar e assim avançar adiante do reitor. Portanto, bondosos trabalhadores e 

vigilantes, é com alegria imensa que aqui venho pela segunda vez para realizar um estudo das 

possibilidades melhores. Trabalhai, estudai sempre que não olhai lá fora pela janela aberta a balbúrdia 

das incompreensões humanas. Todos nós que temos a pretensão de conhecer de perto o Mestre devemos 

nos esforçar e sejamos mesmo camaradas no auxílio mútuo aos aprendizes que querem de fato 

aprender. E eu estou convosco e peço que todos vós estejais com o Cristo e comigo.  

  Que o mestre Jesus possa nos ajudar sempre. 

Um amigo que quer muito aprender”.  

 

 No dia 08 de maio de 1951, nas mensagens do Ferens Alberts e Alfred Scheicher, temos 

mencionada a importância da compreensão de todas as situações vivenciadas e o Hospital Espírita André 

Luiz.  

 

 “Boa noite, meus companheiros. Continuo satisfeito em ver que todos vocês trabalham, traçam 

planos, graças ao Pai, e executam-nos. Estou muito satisfeito porque percebo nos vossos corações a 

vibração necessária para o trabalho, sendo nessa seara os administradores. Companheiro Jair, os 

vossos ingentes esforços percebemos satisfatoriamente quanto às possibilidades para a aquisição para 

que o nosso querido Hospital torne-se uma realidade. Este humilde colaborador que hoje, pela primeira 

vez, neste ambiente traduz a sua palavra sincera faz o seu apelo para que vocês como administradores 

continuem trabalhando. Que os administradores possam saber OUVIR, que os companheiros possam 

saber VER, SENTIR e ver que todos que trabalham com o Cristo são reconhecíveis em todos os seus 

setores de trabalho. Aprendamos a OUVIR, aprendamos a ANALISAR, aprendamos a tirar PROVEITO 

de todas as situações para caminharmos assim para o Pai. Devemos trabalhar no anonimato, devemos, 

do que nos foi dado de acréscimo, dar sempre de graça. Das possibilidades vibratórias da 

espiritualidade possam os meus companheiros tirar sempre engrandecimento para o Criador. Do 

simples trabalhador e companheiro”. 

Ferens Alberts.  

 

(...) 

 

 Bondosos irmãos, que o trabalho aos assistentes e que dos assistentes aos enfermos possam 

sempre desenvolver-se no ritmo desejado para que possa haver mais união, e desta união que os nossos 

propósitos possam ser realizados. Refiro-me à aquisição (terreno para o Hospital), se esforçardes 

conseguirão o esperado terreno para o esperado o Hospital espírita “André Luiz”. Contarei para vocês 

assim: 

  Num grande continente, nos recuados tempos que se perderam de vista, havia e era conhecido 

por todos um mapa de um país inabitado. Poderiam neste país construir grandes colônias para abrigar 

os povos dos outros países deste mesmo continente. De um destes países habitado deste continente um 

grupo de homens dispostos idealizaram, prepararam, desenharam uma imensa colônia para ser 

construída neste país inabitado. O rei deste país do grupo dos homens convocou os determinados 
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voluntários, dotaram-nos, equiparam-nos e eles iniciaram a jornada. Povoaram este país inabitado. 

Nesse mesmo país inabitado, os técnicos, os administradores e muitos homens simples sabiam que 

existia uma pequena área também inabitada que era terra boa, ar puro, e desejavam construir lá, nesta 

pequena área, um sanatório, mas para chegar nesta área teriam os homens escolhidos que 

empreenderem travessia em grandes florestas de decepções, cheias de febre de morte, de desânimo e 

muitos desistiram certamente. Um bravo infante foi à frente desejoso de construir o sanatório, de 

desenhar na sua área os devidos apartamentos e por isso levou consigo engenheiros. Com a sua voz 

impressionante convocou ele mesmo muitos companheiros, mais de 200 colaboraram ativamente. Mais 

de dois mil (2000) o acompanhavam. Iniciou caminhada perigosa mas cheia, se vencida, de esplendor! 

   Desassossego, desânimo, decisões não tomadas foram percebidas e foram enfraquecendo os 

escolhidos. Foram vencendo as febres, foram vencendo as florestas, mas o trabalho aumentava sempre! 

 O audacioso infante recuou, tornou-se taciturno, mas os seus companheiros tinham sempre a 

esperança de ver brilhar em seus olhos o fulgor da vitória que estava bem próximo! O infante abaixou 

os olhos e com o mesmo propósito e ideais voltou-se para as outras zonas, mas não esqueceu-se nunca 

daqueles que  morosamente continuavam a avançar através da floresta. O rei do outro país procurou e 

deu a mão aos administradores incentivando-os, e os administradores vencendo dificuldades tremendas 

davam as ordens a aqueles que continuavam vencendo a travessia das florestas. E que beleza e que 

satisfação para os que continuaram na jornada porque a terra necessária para ser construído o 

sanatório está quase sendo conquistada! O desenho, os esforços do dinâmico infante continuam sendo 

as aspirações dos que continuaram para adquirir o terreno para o sanatório. 

 O infante continuava a trabalhar e os que continuaram na jornada e saíram vencedores 

continuaram com o infante. Deram as mãos! 

  O júbilo de todos foi imenso, não houve constrangimento porque as ordens dos administradores 

foram finalmente cumpridas e o infante voltou para continuar a obra do sanatório. Porque todos 

obedeciam ao rei, porque todos estavam com o rei e porque todos depositavam no rei uma confiança 

ilimitada, porque o rei deu ao seu povo um país espiritualizado e dentro desse país espiritualizado deu 

aos seus administradores o seu Hospital de que tanto esse país necessitava. E com esse país floresceu a 

paz, floresceu a Compreensão e o Cristo habitou com seus conhecimentos as regiões desse antigo 

continente. 

  Meus bondosos irmãos, assim foi com todos vocês. Partiram do país longínquo, aqui estão para 

espiritualizar este mundo inabitado quase de moral. 

  E ainda dentro desse país constroem os vossos ideais para que possam também sair dos vossos 

espíritos os erros e as vossas dívidas”. 

 Cooperai na construção do sanatório-HOSPITAL ESPÍRITA “ANDRÉ LUIZ”. 

(Joseph Gleber – Alfredo Scheicher) 

 (...) 

 Segundo informação de José Grosso, materializado, pelo Fábio, na fazenda Eureka, o irmão 

Alfredo é o mesmo Joseph, porém em encarnação anterior e quando vibracionalmente está mais ligado 

ao Enio.” 

  

 O espírito Paulo, em 18 de maio de 1951, ressalta a importância da responsabilidade das tarefas 

assumidas, não bastando somente a consciência das mesmas, mas também a persistência na continuidade 

dos trabalhos:  

 

 “Bondosos irmãos, que a Paz Divina do Senhor desça sobre seus espíritos que galhardamente 

vivem na carne executando o trabalho do servo fiel. 
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 Vivíeis outrora, bondosos amigos, nas lutas sanguinárias e por muito tempo todos vocês 

continuaram na luta incessante para a conquista de algo de que, graças a um Mestre, hoje conheceis as 

responsabilidades. 

  Vivem hoje na tarefa regeneradora de vossos espíritos e isso muito me alegra o coração 

sensibilizado, as vossas lutas para a compreensão mútua. 

  São tão grandes que muitos de vós chegam até a duvidar sobre a permanência do homem na 

face da terra. 

  Mas, amigos, isso é natural porque no meu espírito ainda habita uma nuvenzinha, nuvem de 

nada ter feito para o nosso querido Mestre Jesus e o que a minha visão espiritual muitas vezes 

descortina é tão belo que o meu espírito fica cheio de alegria e entusiasmo. 

  Queridos amigos, vocês hoje trabalham e as vossas inteligências percebem coisas 

extraordinárias, mas se fizerdes a caridade das virtudes as vossas visões espirituais serão tão belas que 

excederão a tudo. 

  Persistência, amigos, Amor, Compreensão, Paz e Tranqüilidade para os vossos espíritos. 

  Que a Paz do Sublime Senhor desça sobre os nossos espíritos.” 

 

 Abaixo seguem as mensagens de uma entidade que não se identifica, sendo a primeira do dia 29 

de maio e as outras do dia 05 de junho de 1951: 

 

   “Que a natureza na sua apoteose possa nos mostrar sempre o Criador. Milenares companheiros 

e irmãos, que a nossa trajetória para compreender o infinito possa ser marcada com a pureza dos 

nossos esforços diante da magnificente beleza da própria natureza. 

  Reverencio-me ao Senhor diante da magnificente natureza, de onde com os meus olhos eu vejo o 

sol que com a sua eterna e excelsa beleza a tudo penetra com o seu arrebol. 

  Irmãos amados, de há muito ou há muito, peregrinei na terra de onde pude, muitas vezes, 

contemplar a magnificência do amanhecer, aonde eu pude penetrar a rutilância no sol e quando, na 

minha meditação, eu olhava o pôr-do-sol, uma voz gritava no meu íntimo: 

  Quero estar com o criador, quero ter forças para O compreender cada vez mais, nem que isto 

custasse eternidade. 

  Quando peregrinei , principalmente pela Índia, procurei compreender o Mestre e fui 

compreendido; procurei estudar, ensinando; procurei armar as pequeninas coisas e amei; procurei 

compreender as misérias do mundo e as compreendi;procurei ter o sofrimento e compreendê-lo e nas 

minhas meditações o compreendi. 

  Hó Senhor de Compreensão incomensurável, faça que o meu pobre espírito nesta caminhada 

edificante que faço compreenda cada vez mais a grandeza do Universo! 

 Hó Senhor! que estes companheiros de milenária peregrinação possam olhar o alvorecer para 

Te compreender! 

 Possam, antes do trabalho diário, ver o amanhecer para Te engrandecer! 

 Hó Senhor!  Tu que estás em todos os seres, desde o inanimado, faça com que os nossos 

espíritos e os espíritos de todos os homens possam compreender a razão da Vida! 

  Só assim, Senhor, o meu espírito cansado estraçalhará a mordaça da incompreensão em relação 

à sublime natureza. 

  Queridos filhos, esta é a primeira vez que vos falo diretamente através de uma aparelhagem que 

eu mesmo ainda custo a coordenar. Mas permita o Pai que a próxima vez possa o meu humilde espírito 

sintonizar e dar maior clareza. 



MOVIMENTO DA FRATERNIDADE 

08.2007 

24 

 

  As minhas barbas longas e o meu olhar que anseia por ser uma penetrante bondade possam 

ficar por hora com vocês. 

  Que o senhor possa ter sempre em vocês o grande Amor. Boa noite.”  

 

 

 “Meus filhos muito amados, que a felicidade seja para os seus espíritos! Que o vosso santo 

trabalho seja realizado dentro dos ensinamentos do Amigo Jesus. 

  Meus amados filhos, que os milenários crepúsculos sejam cada vez mais o raiar das vitórias a 

vencer.  

 Que as milenárias noites após o dia laborioso no vosso orbe possam, doravante, serem cheias 

do trabalho dignificante porque assim sendo, amados filhos, se não virem o Mestre terão todavia a 

alegria de senti-lo, percebendo-o nesse despertar representado pelo trabalho progressista de milênios! 

 Meus filhos bem amados, nestes momentos os meus olhos enchem-se de lágrimas diante deste 

trabalho que me satisfaz.  

 Eu, o insignificante servo em uma região acima de uma das moradas do Pai, presenciei, senti e 

toquei o Mestre! Foi a apoteose divina! Seis servos espirituais transformaram-se em dínamos, 

transformaram-se em médiuns e diante dos meus olhos os mesmos seis médiuns tornaram-se como um 

farol... NO CENTRO APARECEU A FIGURA DO MESTRE!! 

 Senti a maior das alegrias que, por muitos séculos, não poderá ser traduzida devido a minha 

insignificância.  

 Fui informado que o Mestre encontrava-se em região muito distante daquela e, no entanto, ali se 

encontrava entre nós! 

 E o trabalho apoderou-se de mim, e o desejo de sofrer era o meu desejo, o desejo de aprender 

também era o meu desejo!  

 Já vai para 201 anos que meu espírito extasiado presenciou essa maravilhosa reunião. Ante o 

meu pequenino espírito apareceram normas para a caminhada. A alegria apossou-se completamente do 

meu espírito! 

 Voltei a minha região de serviço e para bem poucos essa cena gloriosa eu narrei!  

 Hoje eu aqui estou e a satisfação é do meu espírito.  

 Hoje aqui estou desejoso de algo receber.  

 Hoje aqui estou colocando à disposição do núcleo a minha vibração fraternal e paternal. 

 Hoje, nesta noite terrena, reunido entre vocês, medianeiros do Bem, hoje, com o desejo 

extraordinário, desejo igual a aqueles seis espíritos médiuns, eu encontro o Jesus Amigo, eu O sinto e 

neste momento o seu amplexo mistura-se ao meu coração! Hoje, nesta noite terrena, vocês estão com o 

Cristo e o Cristo está convosco! 

 Meus filhos muito amados, que o coração do Mestre possa cada vez mais construir com os 

vossos corações! Que os seus ensinamentos possam, cada vez mais, serem executados por todos vós 

porque mais tarde, na tela mágica de vossas visões, o Mestre aparecerá sempre.  

 Que o Criador, que o Mestre possa dar tranqüilidade ao vosso orbe! Meus amados filhos, que a 

Paz e os bons propósitos possam reinar nas vossas diretrizes”.  

 

 “Meus amados filhos, que o senhor fique convosco. Partirei ciente de que muitos trabalham e 

realizam com a alma esperançosa; partirei e pedirei nas minhas rogativas que Jesus possa ficar nos 

corações daqueles meus filhos bem amados que como trabalhadores se encontram no erro da 

inconsciência destrutiva. 
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  Partirei levando o mais puro perfume, que dos seus corações criados neste jardim foi oferecido 

durante a minha presença.  

Boa noite.” 

 

Ainda no dia 05 de junho de 1951, foi registrada a doutrinação de um espírito.  

 

 A mensagem abaixo, do dia 10 de junho de 1951, é um alerta para o despertamento para o 

trabalho. Segundo o irmão Joseph, trata-se de uma entidade com muito crédito de trabalho na 

espiritualidade. 

 

  “Meus queridos e amados filhos, que nesta base conservem em vossos corações o desejo do 

trabalho. Encontro-me satisfeito entre os meus amados filhos. Não faz muito tempo uma grande 

trabalhadora com a sua grandiosa bondade palestrava comigo. Mostrava a grande satisfação imensa. 

Para aqui chegar deixei bastantes coisas para resolver, pondo também ciente a grande trabalhadora de 

que aqui viria. 

  Todos nós continuamos satisfeitos, meus amados filhos. 

  Mais uma vez, providências foram tomadas, pontos de alerta foram avivados. 

 Transpus mais uma vez um turbilhão que, em volta, era a inconsciência. Aproximando-me deste 

orbe orei ao Pai em ver tão bela tarde, em reunir-me aos meus muito amados filhos e assim entrelaçar, 

cada vez mais, as nossas afeições de outras épocas. Meus amados filhos, trabalhai com segurança, 

trabalhai com Amor, trabalhai com sinceridade para que o próximo veja em vossos atos a Verdade. 

Meus filhos, muitos homens passaram, muitos homens, irmãos nossos, estão passando indiferentes ao 

trabalho.  

 Meus filhos se encontram na indiferença, meus filhos se encontram aparentemente na humildade 

e não dizeis vós que o irmão X vive bem porque ele desconhece até o próprio Pai? Não dizeis vós a 

nenhum outro que o irmão X vive simples e que ele é um bem-aventurado... 

 Deveis por eles orar porque o Pai quer de nós somente a luta como a árvore que luta com a 

terra para adquirir a seiva; como o dia que luta quando se aproxima a noite; como o animal que 

procura defender os seus filhinhos; como a água luta com o fogo. Todos estes que lutam estão com o 

Pai. Bem-aventurados aqueles que lutam! Bem-aventurados os que “lutam” quando não entram em 

acordo com o próximo! Bem aventurada a máquina que luta no seu mecanismo queimando óleo para 

movimentar-se! Meus filhos muitos amados, o Pai quer de nós luta constante para vencermos e assim 

compreender. A inteligência de todos deve ser posta a prova. Bem-aventurados aqueles de fato 

encontraram a verdade. Bem-aventurados aqueles que crêem na imortalidade da alma, no seu 

aprendizado, no seu adiantamento, e na sua luta e na sua glória! para a grande alçada ao Pai querido 

que espera.  

 Bem-aventurados aqueles que lutam para ver o Mestre. Orai, meus bons filhos, para todos os 

humildes, para todos aqueles que não têm inteligência para compreender a razão da vida. 

 Meus queridos e amados filhos, que o Mestre Jesus possa morar em vossos corações e orientar 

com a precisão misericordiosa de Seu Amor este milenário orbe. Trabalho! 

 Boa tarde. Que possa entrar a milenária noite, que os espíritos dos queridos filhos possam neste 

milenário aprendizado marcar mais um dia feliz”.  

 

 No dia 12 de junho de 1951, temos duas mensagens, a primeira que segue, segundo relatam 

lembra a voz do Espírito Sadu Ramar. A segunda é de Alfredo, que deixa também orientação final 

devido o afastamento de duas irmãs das reuniões: 
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“(voz desconhecida) 

 Meus irmãos, vós que sois uma parcela divina da sabedoria, boa noite. 

 Aonde a razão de tudo isso? 

 Encontrava-me em uma imensa varanda e uma bela tarde aproximou-se de mim um bramanez, 

não liguei importância, vestes esfarrapadas e traduzia perfeitamente um pária comum. 

 Aproximou-se mais de mim curvando-se reverenciosamente: SENHOR, COMO O APRENDIZ 

QUE PROCURA COMPREENDER AS COISAS DO ESCLARECIMENTO EU VOS PERGUNTO, O 

QUE É VIDA? 

 Eu vos pergunto, Senhor, O QUE É A CRIAÇÃO? 

 Ainda te pergunto, Senhor, o PORQUÊ DA EXISTÊNCIA DE TODOS OS SERES QUE VIVEM 

NESTA TERRA? 

 Fiquei extasiado em ver que este aprendiz desejava muito e eu muito sabia sobre estas coisas.  

 Tornou a perguntar: POR QUE SÃO CRIADOS OS VERMES E OS ANIMAIS BRUTOS? 

 POR QUE AS ÁRVORES CRESCEM, VIVEM E MORREM COMO NÓS OUTROS? ENFIM, 

SENHOR, RESPONDA-ME, O QUE É A EVOLUÇÃO? 

 Estava eu diante de um homem cujo espírito já era cem vezes mais avançado do que eu. 

 Sabedor disto não me atemorizei, disse-lhe: 

 O que tu procuras bem que já conheces. Pois eu direi o que eu sei sobre isto. A vida, meu irmão, 

é oportunidade que o Criador nos proporciona para que dela saibamos vencer ou perder. 

 A criação é a sintonia perfeita de que tudo deve mover-se ao impulso de suas próprias forças 

porque a iniciação da criação já foi feita pelo Criador. A existência, meu irmão, faz com que nós 

vejamos que tudo cresce, que tudo tem o seu tempo e que deste tempo nós, o vegetal e o mineral, temos 

nosso período para criar, para viver. E a vida das árvores e a vida dos seres inertes correspondem 

perfeitamente de que tudo evolui, de que tudo respira, de que tudo procura sintonizar-se com o Criador. 

 Assim como tu a mim chegaste desejoso de tudo isso saber, os seres minerais, vegetais e animais 

inconscientemente também desejam saber e desejosos de saber é que no seu silêncio perguntam ao 

Criador algo sobre a vida nova, princípios sobre a criação e diretrizes para uma existência frutífera. 

 Como tu que a mim chegaste pedindo algo que já possuis, a natureza pede ao Criador e o 

Criador dá o progresso e o progresso exige claridade e claridade almeja divindade e a dinvidade, 

bondoso irmão, como viste em tudo isso, é a Vida. E a Vida é o Criador e o Criador é a Vida e nós 

somos o TODO.  

 Silenciei e aquele bramanez esfarrapado afastou-se silencioso, agradecido, e eu tenho a certeza 

de que ele algo aprendeu e eu aprendi uma grande coisa: APRENDI A SER HUMILDE E A 

HUMILDADE JÁ É SÍMBOLO DE PROGRESSO.”  

 

“Irmão Alfred – Joseph: 

 

 “Meus queridos irmãos, que a Paz do Divino Mestre esteja em vossos corações e que Jesus 

possa nos ajudar.  

 Meus queridos irmãos, através das parábolas do Mestre conheceis a parábola da figueira que 

secou.  

 O Mestre no caminho de sua vida realizava grandes prodígios. Sentiu fome e, juntamente com 

companheiros de idéias sublimes, procurou algo para alimentar seus estômagos.  

 Encontrou a figueira e esta não tinha fruto algum. Nas vossas interpretações sempre maldizeis a 

figueira para ensinar, para explicar os ensinamentos do Mestre principalmente nessa passagem. No 
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nosso julgamento nós criamos novas figueiras focalizando a atividade de determinados irmãos. Não 

seria demais perguntarmos: 

 Quem sabe se antes de passarmos ali a figueira não tinha dado bons frutos? 

 Quem sabe se a figueira já era muito velha? 

 Quem sabe se a figueira fazia imensos esforços para dar os seus frutos aos viajores? 

  Quem sabe se a terra estava cansada e não ajudava a árvore no seu desejo de dar frutos? 

 Meus irmãos, na longa estrada da humanidade os homens conheceram uma árvore. Tudo o que 

a humanidade precisava a árvore lhe oferecia. 

 Passaram séculos, passaram os milênios e a árvore prodigalizava a todos no sentido de 

trabalharem, no sentido de alimentarem, no sentido de estudarem a razão daquela árvore na estrada da 

humanidade. 

 Aquela árvore salvou muitos homens, divinizou grandes gênios, levantou os pobres, alertou mais 

ainda os homens que pensavam no luxo e na riqueza. Desta árvore muitos grupos divinizaram-na. 

Fizeram de sua sombra monopólio exclusivo. E os grupos organizados administravam à humanidade os 

conhecimentos que a árvore dava a eles. E assim correram os milênios. 

 A árvore é a lei de Moisés. A árvore é a orientação do Mestre.  

 Muitos foram beneficiados, muitos zombaram dela e ela continuava sempre do lado esquerdo. 

Com o passar do tempo do outro lado da estrada da vida surgiu uma nova árvore. 

 A grande árvore foi perdendo a vivacidade e a pequena foi crescendo, crescendo... 

 A grande cedeu a sua seiva para a outra que se encontrava do lado. A que se encontra do lado 

direito está crescendo e quer somente ser livre. A mão do Pai desceu sobre esta árvore nova porque o 

Mestre Jesus, em Espírito de Verdade, pairou diante dela e esta nova árvore promete grandes frutos. 

 Esta nova árvore não tem mistério algum, esta nova árvore está ao lado da outra grande árvore. 

A nova árvore cresceu, formaram o arco de triunfo, fecharam a estrada e passarão por elas todos 

aqueles que de fato quiserem caminhar junto com o Mestre. Aqueles que de fato têm a fome do saber, 

têm a simplicidade dos humildes que seguiram Jesus. Esta nova árvore abrigará de fato aqueles que 

abrirem os seus corações ao próximo. A grande árvore da esquerda produziu muitos frutos, alimentou 

muitos homens, enriqueceu de sabedoria milhares de criaturas que de fato souberam compreendê-la! 

 Aqueles que fizeram e que fazem templos suntuosos para administrar os conhecimentos dessa 

grande árvore, os que dizem: árvore, árvore, eu estou contigo, eu te conheço... Os que assim falam só 

de lábios ficarão sempre do seu lado perdendo dia a dia a sua vitalidade.  

 É a figueira que vive e que frutos não produz! 

 E a árvore nova é a figueira que muitos frutos produz. A figueira nova foi plantada sem 

mistérios, sem ritual exótico, SEM RITUAL EXÓTICO e somente com a simplicidade.  

 Que todos os homens possam adubá-la, cada vez mais, com os seus atos.” 

 

 “PEDIREMOS AOS QUERIDOS IRMÃOS NÃO FALTAREM ÀS REUNIÕES, 

PRINCIPALMENTE ESTAS. NÃO QUEREMOS SACRIFÍCIO, MAS BOA VONTADE. NÃO 

QUEREMOS OBEDIÊNCIA, MAS COOPERAÇÃO.”  

 

As informações abaixo constam na ata de 19 de junho de 1951, assim como a mensagem de 

Alfred–Joseph: 

 

“Meus queridos irmãos, que a Paz do Divino Mestre esteja em vossos corações e que Jesus 

possa sempre nos ajudar. 

É com muita satisfação que, mais uma vez, encontro-vos aqui reunidos. 
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Peço que todos vocês vibrem Amor, vibrem Alegria! 

Consta nos anais do Universo que um genial Criador vivia satisfeito diante das suas coisas 

maravilhosamente criadas. 

Para que a criação das coisas fosse completa achou necessário criar algo mais para o conjunto. 

Idealizou e para plasmar essa coisa chamou um seu principal discípulo e lhe falou: Filho dileto, 

fornecerei a ti o material necessário, fornecerei os fluidos e tu, com a tua perícia, criará a massa e dará 

vida e criará mesmo esta coisa para harmonia do conjunto de minha criação. 

O discípulo partiu sabendo que precisava vencer o tempo. 

Com o seu grande conhecimento fez a grande massa, criando uma grande moradia. 

O tempo foi escoando e nesta grande moradia o discípulo preferiu um determinado apartamento 

e deste apartamento ele ia orientando os seus auxiliares. Milhares e milhares. 

Supervisionava tudo. 

Nesta grande moradia está a “coisa” idealizada pelo grande Criador. 

O discípulo viu que a moradia ia tomando aspecto novo. 

Em determinadas repartições havia monstruosos defeitos... 

No interior a massa para a construção continuava líquida, terrivelmente quente. 

Correram os tempos, foram vindo novos auxiliares, a massa líquida foi esfriando, os defeitos 

monstros dos apartamentos foram diminuindo... 

Seres grandemente visionários criados para ajudar na construção da moradia foram, com o 

correr do tempo, diminuindo... 

A construção foi condensando-se, foi tomando harmoniosamente parte no conjunto das coisas 

do Genial Criador. 

Correram os séculos... 

O discípulo deixou ordens ao regressar para junto do seu Mestre. 

Pareceres foram trocados, novas diretrizes e o Tempo foi escoando-se... 

 

*** 

O discípulo voltou para a sua mesma localidade na grande moradia. O número dos auxiliares 

cresceu... Constatou que a grande moradia tomava a forma idealizada. 

Tornou a deixar os seus auxiliares e partiu para junto do Mestre. 

Lá ficou muito tempo, muito tempo... e de lá mesmo já possuía a facilidade de supervisionar 

aquela “coisa” que tinha sido iniciada nos recuados passar dos tempos... 

A grande moradia estava repleta. Mil oportunidades foram concedidas a muitos... 

Entretanto milhares de descontentes que passavam a adversários... 

Poucos eram os que procuravam auxiliar. Incompreensão, vitórias, quedas, pouquíssimas 

ascensões... Escuridão completa nos habitantes daquela moradia... 

Quarenta mil séculos passaram!... 

Nesse ínterim dezenas de auxiliares do Mestre e amigos do Discípulo partiram em demanda da 

moradia, aquela “coisa” idealizada pelo Genial Criador. 

A moradia ora estável ora em desarmonia... 

Silencioso, o Genial Criador pensava como solucionar o problema. Chamou o seu discípulo, 

filho dileto, e disse: 

- Filho, para penetrardes e aproximardes da “massa” da moradia tens que preparar bastante, 

precisarás passar por tormentos inenarráveis...” 

O Discípulo prontificou-se prontamente. 
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Preparou-se durante 4.000 anos, diminuindo, condensando o seu grande conhecimento... 

Transformou-se satisfeito com lágrimas nos olhos milenários de sabedoria e despediu-se do Genial 

Criador. 

Foi avançando, avançando e para que ninguém suspeitasse revestiu-se como simples 

cooperador. 

Voltou para o seu predileto departamento. 

Os auxiliares, os trabalhadores, viram nele um excelente orientador. Estipulou normas, códigos, 

diretrizes com bondade, ensinando aos moradores da grande moradia a existência de Um Grande 

Construtor e que esse Construtor queria que essa moradia fosse uma harmonia perfeita na sua 

harmoniosa criação. 

Suas diretrizes contrariaram muitos... 

Apedrejaram-no na região do seu departamento... 

Morreu o Discípulo e as diretrizes imperam até hoje! 

Na grande moradia, nos seus milhares de Apartamentos e Departamentos já se notam algumas 

luzes, conseqüência do esforço de alguns moradores, de alguns trabalhadores e auxiliares conscientes 

da responsabilidade. 

Conclusão: o nosso grande Pai achou necessário criar um mundo que entregou ao Mestre Jesus. 

Jerusalém: Apartamento 

Palestina: Departamento 

Confundirei mencionando que o discípulo voltou três vezes ao determinado apartamento e 

departamento. 

Quatro mil anos preparou-se a última vez para diminuir a sua capacidade vibratória. 

Supervisiona-nos d‟onde se encontra junto ao Pai e os seus ensinamentos são diretrizes para 

nós. 

Trabalho pois para que uma luz seja acesa em um dos Apartamentos da grande Moradia. 

Que Jesus nos ilumine! 

Alfred” 

 

O irmão Alfred relata que, durante a reunião, no momento em que pediu uma prece, estavam 

sendo prejudicados os trabalhos. Um grupo de 700 espíritos animalizados, irmãos inconscientes da 

bondade, gritando “Suplício!”, passou destruindo parcialmente uma bateria anti-magnética. Mas tudo 

correu bem, pois as sentinelas acudiram a tempo e as defesas elétricas foram acionadas. 

Conforme mencionado em ata anterior, Jair Soares fez uma viagem à Fazenda Eureka, passando 

alguns dias ao lado de Jerry Labbatte, Dante Labbatte e Fábio Machado (os dois últimos faziam parte do 

Grupo da Fraternidade e agora integravam o Posto de Auxílio que ficava na Fazenda Eureka). Nestes 

dias o médium Fábio prometeu retornar aos trabalhos no Grupo da Fraternidade, em Belo Horizonte, e a 

respeito dessa notícia trazida pelo Jair o espírito Alfred se manifesta claramente: 

 

 “Se o bondoso irmão se dispuser ao trabalho, se o nosso bondoso Fábio desejar trabalhar não 

com vocês, mas com a espiritualidade, se os bondosos Diretores materiais do Grupo da Fraternidade 

perceberem no irmão Fábio sinceridade incondicional, se o nosso bondoso irmão se comprometer de 

levar a cabo o entusiasmo-construção, se o nosso bondoso irmão desejar espiritualizar-se, 

ESPIRITUALIZAR-SE, se a exibição não imperar, poderá extraordinariamente trabalhar, ajudar aos 

que ouvem e aos que transmitem. Será alegria para nós, para os outros irmãos espirituais. SE NÃO 

HOUVER SINCERIDADE DISCORDAREI INCONDICIONALMENTE. 

 (...)  
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Se o nosso bondoso irmão Fábio desejar somente exibir as suas faculdades nós discordaremos. 

PEDIMOS HÁ TEMPOS PARA ORAR PORQUE A CONFUSÃO PODERÁ SURGIR E O GRUPO NÃO 

TER MAIS A SUA CONSISTÊNCIA.” 

 

E por último, no dia 19, temos uma mensagem final sem identificação de quem seja o espírito: 

 

“Companheiros de trabalhos de ascensão, boa noite. Direi para vocês que apesar de tudo e de 

todos deverão estar ao trabalho. 

Garanto que se rejubilarão um dia se não se afastarem do trabalho extraordinário. 

Contudo e apesar de tudo, auxiliarei sempre o nosso irmão Enio e ele ficará sempre firme no 

trabalho. 

Sopre o vento do Nordeste ao Sudeste, do Este ao Oeste, pedirei a Jesus que todos vocês possam 

se manter firmes no trabalho. Transmita essa minha palavra ao irmão Enio: QUE O JOHNES ESTÁ 

SEMPRE AJUDANDO-O. 

Boa noite, bondosos irmãos.” 

 

Na ata do dia 26 de junho de 1951 temos a orientação do espírito Joseph Gléber para que o 

médium Enio, do dia 02 ao 12, repousasse às 21h e após o jantar procurasse ler obras edificantes e 

fórmulas de produtos antiinfecciosos para melhor contribuir no receituário dos enfermos. 

Abaixo seguem duas mensagens trazidas, neste dia, de incentivo aos trabalhadores no serviço do 

bem: 

 

“Que a bondade possa estar com vocês. 

Boa Noite. 

Como a miséria da Índia pode-se traduzir em muitas lendas edificantes – RAZÃO DA VIDA, há 

também muitas misérias de espíritos completamente ignorantizadas. 

E nesse Templo da Vida eu continuo sempre aprendendo e quero que este aprendizado não seja 

paralisador, não quero que meu espírito fique somente no templo da curiosidade analisadora. 

Numa pequena, mas movimentada cidade da Índia, com seu regimento invasor, vivia um Marajá 

no encantamento do seu palácio majestoso, vedado por altíssimos muros a montarem guarda ao 

esplendor de tão maravilhosa construção. 

Em determinado dia o Marajá foi cientificado de que um homem a ele queria falar. Um dos seus 

servos adiantando-se acrescentou: dulcíssima Majestade, encontra a te chamar aquele servo infiel que 

outrora abandonou o palácio e esta cidade. 

Exaltado, replica o Senhor daqueles domínios: aquele que adorava as formigas chamando-as de 

irmãs? Aquele que muitos outros servos chamavam de sábio só por ele dizer que a natureza não foi 

criada somente para o homem gozar? ESTÚPIDO!... Mande-o embora! Enxote-o daqui!!!... 

O servo atemorizado apressou-se em cumprir a ordem recebida. 

Quando os seus olhos encontraram os do peregrino infiel não teve coragem de expulsá-lo. Via 

nele um Sadu. Quedou e curvou-se submisso até o solo. 

Ali estava o companheiro fugitivo que regressava de longínqua região do Tibet, donde em 

santificante peregrinação, seminu, pés sangrando, regressava trazendo na face a expressão de quem se 

considerava vencedor. Vendo que o servo que tinha a missão de expulsá-lo nenhum mal lhe fazia, 

penetrou na grande sala. O Marajá fazia a sua sesta. 

O Sadu pediu-lhe: o meu estômago tem fome e eu necessito alimentá-lo! 

Saia, insolente! Replica o Marajá. 
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Permanece imóvel. Os meus pés sangram e o meu estômago continua a pedir alimento. Tenho 

fome e quero comer... Raivoso, cheio de maldade sarcástica lhe diz o potentado: é com esta sabedoria 

que volta ao meu palácio? Saia! Senão os meus guardas o expulsarão daqui. Imóvel, continuava o Sadu 

a reclamar um pouco de comida que era demasiada para o Marajá. 

Outro e mais valente servo é chamado para expulsar aquele que se considerava santo. Esse que 

também era hindu e algo conhecia da seita que formava santos homens estacou imóvel. 

O Sadu falou ao Marajá: quando este servo despertar não saberá que me viu e nem se lembrará 

do que ouviu. Insolente! Redargüiu o Marajá e com um assovio característico e usado nos momentos em 

que necessário era a eliminação daqueles que iam contra suas ordens chamou para o grande salão 

grandes e ferozes cães famintos. Investiram violentamente contra o Sadu, mas quando se aproximaram 

tornaram-se mansos, calmos, aumentando o espanto dos mudos expectadores daquela impressionante 

cena quando os ferozes molossos, carinhosamente, lambem as mãos daquele audacioso peregrino. 

Exasperado, o Marajá convocou todas as forças de que dispunha e o peregrino as venceu. 

O Peregrino era Senhor do Bem, possuía a sabedoria eterna! 

O Marajá era servo do Mal e a sua única posse era representada pelo esplendor da matéria que 

era também a testemunha muda de sua derrota! 

 

*** 

É assim, meus companheiros, que todos nós precisamos fazer na estrada da vida – ADQUIRIR 

O BEM e chegar, corajosamente, diante do Mal e pedir o seu concurso para o nosso progresso. Se não 

aprendermos a ver o mal com a calma necessária não o venceremos jamais! 

Outrora amamos também servir o MAL, e hoje precisamos voltar a ver o Mal para melhorar o 

nosso Aprendizado e sabermos então vencer! 

Fica aí algo que o discípulo Kaja deixa a vocês. 

Boa Noite.” 

 

“Meus amigos, quero dar o meu óbolo dizendo que poderão trabalhar, que estão mesmo dentro 

de todas as possibilidades, mas peço que a incredulidade diante das verdades eternas não habite as 

vossas mentes. Deverão sempre pensar que quando daí partirem encontrarão de fato algo mais 

verdadeiro, nunca a incredulidade, a dúvida do nada, medo, falta de fé... 

Nessas mesmas verdades e nos trabalhos continuamos. Quando vivi, espiritista, mesmo nos 

trabalhos duvidava dessas coisas daqui. Que todos vocês e o nosso irmão Enio nunca pensem como eu 

pensava. 

Boa noite e perdoe o meu desejo de servir muito franco. Boa noite.” 

(voz desconhecida) 

 

Na reunião do dia 01 de julho de 1951 temos uma mensagem sem assinatura, mas no final da ata 

temos uma pista de que seja do irmão Alfred. Este espírito esclarece que devido à condição de 

sofrimento apresentada pelo médium Enio, por seu mau comportamento no dia anterior, relembrou-se 

das suas quedas e transmitiu os seus sofrimentos: 

 

 “Meus queridos irmãos, que a Paz do Divino Mestre esteja em vossos corações e que Jesus 

possa nos ajudar. 

 Aqui reunidos, cada um fala com o Senhor através das suas palavras e súplicas, harmonizando 

num desejo de melhorar, todos abrindo suas almas e falando ao Criador. 

Irmanemo-nos! 
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Encontramo-nos satisfeitos e nesta satisfação abrirei o meu espírito ao Pai pedindo a Ele que 

não esqueça nunca esse trabalhador pequeno. Como é imenso o Teu trabalho, meu Senhor! 

Querido Pai, todos os que aqui se encontram têm a sua ânsia, têm o desejo imenso de muito 

realizar, e muito vencer. Querem eles que desapareçam de seus olhos todas as misérias, querem eles 

nos seus desejos que todos os homens caminhem para Ti, Senhor! 

Senhor, o meu espírito encontra-se neste momento agarrado à tela mágica de vossa inspiração, 

mas a tela mágica de vossa inspiração, Senhor, é muito amarga para sofrê-la, para alcançá-la! 

Senhor! O meu espírito sente-se cansado, sinto no meu peito opresso o desejo de desabafar, de 

movimentar cada vez mais, de chorar, Senhor!... E que possa descer pelos meus olhos a lágrima da 

imperfeição que ainda permanece em meu íntimo, Senhor! 

Preciso chorar, preciso desabafar, mas, para isto, eu já percebo que muitos homens, que muitos 

espíritos também têm o mesmo desejo, Senhor! 

Sei, felizmente, que um dia chorarei junto a Ti, mas, quando chorar, já estarei vencendo a 

opressão, a ânsia e o trabalho! 

Senhor Jesus! Faça-me sofrer mais vendo a miséria dos homens sem poder aliviá-los, Senhor! 

Faça o meu espírito sofrer mais vendo a miséria dos homens do mundo! 

Que meu espírito, Senhor, possa carregar sempre o desejo de aprender, o suplício constante 

para ver com quem está a Verdade! 

Faça com que o meu insignificante espírito se confunda diante da Tua grandeza, Senhor, para 

sofrer mais, muito mais... 

Que eu possa ouvir os lamentos nos leitos de dores para analisar que o sofrimento de fato 

constrói!... 

Faça com que eu possa, Senhor, mais uma vez, penetrar aquela região, diremos satânica, para 

acharmos que já estamos nos céus e que Tu estás conosco! 

Para acharmos que os nossos sofrimentos de hoje não são nada comparados com os daqueles 

que procuram viver como sonâmbulos, Senhor! 

Dai-me, enfim, ânimo; mais trabalho se achares necessário, mais sofrimento se lhe apraz, 

Senhor! 

Para que sofrendo eu não possa desanimar, estagnar, enregelar a minha consciência! 

Salvarei a minha individualidade sofrendo e subindo! 

Ajuda-me, Mestre, ampara-nos, Pai! 

Que os teus amigos superiores possam ser os nossos faróis! 

Senhor, vos agradeço!... 

Bondosos irmãos, procurem perceber quão grande é o meu sofrimento, mas procuro estar com o 

Mestre! 

Os vossos sofrimentos só cada um de vós poderei a vós mesmos explicá-los! 

Que Jesus possa vos ajudar!” 

 

 A espiritualidade, mais uma vez atuando diretamente na direção dos trabalhos, solicita que Jair 

Soares apresente, no dia seguinte, os nomes que irão compor a nova diretoria do Grupo da Fraternidade. 

Em nota posterior, na ata deste mesmo dia, temos a informação que os nomes apresentados nesta ocasião 

foram: 

 

“Paulo Leônidas Nascimento – Diretor 

Gabriel Magalhães Sandy – Tesoureiro  

Maria Roteia Costa – Secretária  
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Milton Iolandino Maciel – Socorrista” 

 

Sendo submetida a decisão à aprovação da espiritualidade, esta substituiu o nome de Milton pelo 

de José Nunes Maia. Sobre a direção do Hospital André Luiz orientam que prevaleça a reeleição para 

atender o trabalho e os compromissos assumidos. 

 Reforçam o pedido para que o Enio repouse às 21h, pois farão uma intervenção na região 

cerebral, buscando maior produção nos trabalhos. 

 

 Na ata do dia 17 de julho de 1951 temos uma mensagem do espírito Cícero e um diálogo entre 

Jair Soares e o espírito Alfred: 

 

 “Boa noite, amados irmãos e irmãs. 

 Bondoso Jair, sinto-me reconfortado. O meu espírito pequenino deseja viver interpretando as 

palavras dos profetas e do Mestre Nazareno, e para interpretá-las aqui venho reabastecer-me. Bondoso 

Jair, peço que todos continuem trabalhando porque assim estarão sempre à esquerda e à direita do 

nosso bondoso Mestre. Queridos irmãos, lembrai sempre de mim com uma prece e eu desejaria tanto 

que essa prece fosse o trabalho cristão. Ao bondoso Pedrinho, ao revolucionário Arlindo, o meu 

afetuoso abraço. Estou sempre satisfeito em perceber que a querida Guiomar vem se esforçando para 

que, quando cumprida a sua tarefa, possa aconchegar-se junto a mim. Quando eu penso na saudosa 

Guiomar ainda sinto o desejo de estar junto a ela. 

 Egoísta que fui queria permanecer mais algum tempo, hoje vejo que o Pai nos proporciona tudo 

a seu tempo. Abandonei o meu corpo físico com um pouquinho de saudade egoística. Graças ao Mestre 

e aos meus trabalhos realizados aqui na espiritualidade me foi concedida a vinda junto a vocês. 

 Que a fonte que jorra a água cristalina para saciar a sede de todos os filhos do Pai seja a fonte 

da água viva da verdade. E é nas interpretações, queridos irmãos, dos ensinamentos do Mestre que os 

homens compreenderão a verdade. E a calma e os conhecimentos do Meigo Jesus ficarão nos espíritos 

daqueles que buscam compreendê-lo. 

Queridos irmãos, muitas vezes no meu aguçado espírito de entender as parábolas do Mestre 

lutava para compreendê-las e as minhas interpretações satisfaziam-me, mas nas parábolas do Mestre 

existe muito e muito mais... interpretações construtivas que a capacidade intelectual dos homens ainda 

não alcançou. Se vocês lutam por compreendê-las bem aventurados sois. Aqueles que anseiam por 

praticá-las herdarão os céus. Para aqueles que as dizem de coração algo de valor ouvirão os céus e 

vocês, queridos irmãos, que as ouvem, as percebem e lutam por compreendê-las bem aventurados sois! 

Que as maravilhosas mensagens trazidas até vós possam despertar algo de verdade. Antes os homens 

nos buscavam, hoje nós procuramos os homens de boa vontade para mostrar-lhes novas diretrizes, para 

que esta morada do Pai possa ser morada de bonança, de Paz e de Bem-Aventurança. Queridos irmãos, 

bondoso Jair, meu afetuoso abraço ao Chico. 

Do irmão Cícero.” 

 

 

Alfred:“Meus queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre esteja em vossos corações e que 

Jesus possa nos ajudar. 

 Caros irmãos, não estou satisfeito, mas o meu júbilo excede a esta satisfação. 

 Vejo que todos estão correspondendo perfeitamente às nossas sadias determinações. Tudo está 

dentro da maior harmonia e do vivo interesse do trabalho ativo. Estão, pois, de parabéns os queridos 

irmãos cooperadores. Irmão Jair, o que me conta de novidade?   
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Jair: Novidade mesmo é a nossa alegria e quanto a mim são certamente as minhas imperfeições 

que aumentam. 

Alfred: Estamos muito satisfeitos. Como vocês eu também já estive no mundo, a luta é constante 

e o que deve nos satisfazer, alegrar, é o trabalho e isto está sendo realizado. 

 Jair: Estamos satisfeitos por percebermos que tiveram êxito na intervenção feita no irmão Enio 

e esperamos um aceleramento das possibilidades para o trabalho. 

Alfred: Pois não. E pediremos, sempre que possível, repousar às 21h até o dia 25. Poderá 

comparecer às quintas-feiras. Nas demais reuniões, até o dia 25, não. E os demais irmãos também 

foram beneficiados. Pediremos transmitir ao irmão Enio que, por caridade, procure ler os prospectos 

de produtos científicos, coisa que não foi feita. A capacidade receptiva foi aumentada e coroada de 

êxito. Dispendemos forças adquiridas em benefício dessa adaptação. Dois irmãos de trabalho ativo em 

planos da espiritualidade deixaram de lá trabalharem para nesse trabalho darem o seu concurso. 

 Portanto, se não me engano, consta dos ensinamentos do Mestre que “a quem muito foi dado 

muito será pedido...” 

 Se todos desempenharem a missão não direi que receberão recompensa mas serão bem 

recebidos quando aqui chegarem. Pediremos orar para o irmão F., o irmão L., o nosso irmão S., o 

nosso irmão F. e os outros que, por vezes, inconscientemente, dirigem seus pensamentos como dardos 

contra a nossa vibração. Irmão Jair, estamos prontos para o trabalho.  

 (...)”   

 

 No dia 30 de julho de 1951, uma pequena mensagem de Pai Neguinho: 

 

 “COMPREENDEI O TRABALHO, os vossos sacrifícios! O Pai recompensar-vos-á nas vossas 

próximas reuniões. 

 COMPREENDEI O TRABALHO!” 

 

Devido ao trabalho e empenho dedicados às atividades o Grupo da Fraternidade consegue 

melhorar o seu conceito no plano espiritual conforme mensagem abaixo da ata do dia 31 de julho de 

1951: 

 

“Meus irmãos, boa noite. Que este meu pequeno silêncio seja a minha homenagem aos seus 

esforços. Para traduzir a minha grande satisfação contarei para vocês a minha ansiedade de vos 

visitar: 

Ainda ontem o nosso irmão Cláudio chegou apressado junto a mim dizendo: “irmão Vicente, o 

Diretor do bureau está a tua espera”. Ouvindo tal chamado alegrei-me. Deixei um outro irmão no meu 

gabinete de trabalho e dirigi-me apressadamente ao birô que acusa os pedidos para os auxílios a 

determinados enfermos. 

Entrando no gabinete reverenciei e disse: “Aqui estou, irmão Paulus!” Disse-me: Irmão 

Vicente, amanhã será concedida a licença para visitar os irmãos que no nosso gráfico do grau O 

passou ao grau E. Devido aos teus trabalhos, irmão Vicente, poderás visitar aquele grupo.” Após ouvir 

tão grata notícia roguei ao Pai que me auxiliasse  e também ao Diretor. Retirei-me ansioso pelo dia de 

amanhã... Chegado hoje fui apresentado a determinados trabalhadores e com o irmão Cláudio parti 

rumo ao esforçado Grupo. As estrelas espalhadas cobriam a vastidão do Universo. Como que possuído 

de uma melhor levitação fui aproximando-me do local demandado. As lâmpadas elétricas clareavam 

parcamente as ruas. Pousei no chão. Um pouco acanhado fui convidado a entrar. Apontaram-me um 

senhor dizendo: “aquele é o diretor material dos trabalhos”. Demonstrava sinceridade no trabalho do 
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Mestre. Pegava uns papéis e começava a escrever, a copiar algo... Depois chega um irmão também 

trabalhador. Cumprimentos. Desejo de trabalho através de sorrisos e a grandeza do trabalho 

continuava a aumentar no meu espírito. Decorridos alguns instantes entrava um jovem, também 

trabalhador. Do seu íntimo via-se visivelmente o desejo do trabalho que, orientado pelos irmãos 

desencarnados e os encarnados, iria desenvolver cada vez mais as suas capacidades mediúnicas. Que 

beleza!... Promessas, idealizações, esforços. Vejo reunidos cinco grandes trabalhadores. Demandamos 

aos aposentos para iniciar o trabalho do equilíbrio. O trabalho da perfectibilidade e o trabalho em 

adquirir ascensão! Que maravilha! Só o Diretor é que nos causa um pouco de dificuldade. São 

colocados os devidos apetrechos e o seu cérebro sintoniza conosco. Confessa em parte o seu 

nervosismo. E eu assim falando aprendo mais. Duas bondosas irmãs trabalharam eficazmente na sua 

distribuição de vibrações positivadas para o bem. Uma reage heroicamente e na sua reação silenciosa, 

inconscientemente, adquire a calma. E os outros trabalhadores continuam. O bondoso Cláudio dirige 

sobre mim olhares de censura, mas é preciso reportagem para o meu birô para que os gráficos possam 

ser equilibrados e eu é que sou o encarregado. Agora vejo, não através dos vossos pensamentos neste 

momento, mas através do trabalho realizado dessas anotações que neste momento me são dadas... 

A letra O representa o 15º (décimo quinto) lugar e a letra E representa o 5º (quinto) lugar. 

Parabéns, pois, para este Grupo! 

Que todos possam desenvolver cada vez mais a sua ascensão para poderem ir me visitar no meu 

birô e no gabinete de trabalho do bondoso Diretor. Ficarei até o término desta reunião para aprender 

mais. Para o momento boa noite e não reparem o meu modo de expressar.” 

 

Ainda no dia 31, o irmão Alfred-Joseph: 

 

“Meus caros irmãos, que o Pai possa nos ajudar. Promessas são feitas, frases desperdiçadas ao 

léu passam por nossos ouvidos. Pedidos sem confiança chegam aos meus ouvidos. 

Lamentações, esperdícios de energias se fazem a todo momento. Queremos e exigimos mais 

dedicação e, quando os enfermos vos pedirem algo, se puderem orientá-los, poderão fazer.  

Se possível, na próxima terça-feira a vinda da nossa irmã enferma que já foi notificada. Pedirei 

silêncio em relação ao nosso trabalho. Irmão Jair, o Grupo da Fraternidade precisa ter mais carinho. 

Se o nosso irmão P. não comparecer na próxima reunião exigiremos nova diretoria. Pedirei mais que 

todos os componentes da reunião, da mesa principalmente, falem algo sobre o evangelho. Silêncio 

sobre os trabalhos realizados aqui. Caros irmãos, que o Divino Mestre possa sempre nos ajudar.” 

 

“Queridos amigos, estou satisfeito, inflamado mesmo. Que este laboratório possa de fato 

realizar as coisas do Senhor. 

Boa noite do Ernesto.” 

 

 A respeito da caridade, no dia 07 de agosto de 1951, temos uma mensagem que foi dada logo 

após uma doutrinação. O espírito não se identifica: 

 

 “Bondosos companheiros, o que é a caridade? É também a palavra esclarecedora incentivando 

os que estão mais errados do que nós. Essa caridade é como aquela que o Cristo fazia despertando 

almas para o rebanho do Pai. Compreendo as vossas lutas no campo da vida e felicito-os por esse 

trabalho de sacrifício muitas vezes.” 
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No dia 14 de agosto de 1951, Joseph solicita visita a irmã necessitada em Belo Horizonte. O 

espírito Scheilla traz mensagem, aos integrantes do Grupo. Jair Soares agradece emocionado e ela faz 

uma prece a Jesus pedindo forças para que vençam no “plano material e espiritual o seu trabalho de 

organização”. Estava emocionada: 

 

 “Meus queridos filhos, que os vossos corações estejam sempre cheios de amor do Cristo. Minha 

querida irmã Ló, como vai passando? E o querido irmão Jair? Querida irmã Ana? Querido irmão Jaci? 

 Queridos filhos meus, continuem no trabalho sem dar atenção àqueles que querem somente a 

perturbação. 

 Querida Ló, preciso do seu concurso na distribuição dos gêneros alimentícios, principalmente 

para os pobres. Tenho percebido de há muito, querido Jair, a sua luta íntima. Que o querido Jair não 

esqueça nunca do que prometeu na espiritualidade. A batalha é árdua e a insignificante serva que sou 

eu ocupa imerecidamente um cargo honroso e cheio de responsabilidade e que Jesus ajude-me para que 

eu possa desempenhar bem a minha tarefa. 

 Querido Jesus, ampare sempre essa pequenina trabalhadora e sua serva. Ao querido Chico o 

meu abraço. Queridos filhos, não esqueçam de trabalhar. O sacrifício é grande – são como sacrificar 

ovelhas aos deuses estranhos da antiguidade para os homens inconscientes... Queridos filhos, que os 

vossos corações possam estar cheios do Amor do Mestre. Boa noite.” 

 

Em 21 de agosto de 1951, duas mensagens sem identificação dos irmãos espirituais: 

 

 “Boa noite, meus amigos e companheiros. 

 É com grande satisfação no espírito que eu vos visito, e eu fico pensando quantos homens de 

potencial primitivo ficam paralisados a procura, diremos – do NADA! Estou entre a tristeza e a alegria; 

 Estou entre o Trabalho e a Compreensão; 

 Estou mais no Mundo que na Espiritualidade, mas estou satisfeito porque estando no mundo 

estou no Palácio da Vida, onde milhares de homens com as suas mentes estagnadas diante do trabalho 

sublime continuam vagando, nos aposentos deste grande palácio. 

 Desses milhões de súditos bem poucos se esforçam por compreender a sua suntuosidade. 

 Novos trabalhos, caros irmãos, serão submetidos a determinadas experiências que queimarão e 

estraçalharão os vossos pensamentos. Essas experiências se vierem confundirão os queridos irmãos. 

Desta fusão encherão as vossas capacidades para distribuir o melhor como o cristal que entrará em 

fusão para transformar-se depois em vidros que poderão guardar qualquer espécie de ácido sem se 

ressentirem. 

 Os queridos irmãos ficarão aptos, se tiverem assiduidade, se esforçarem no trabalho para 

compreender, se viverem no mundo compreendendo a espiritualidade, se viverem no Palácio Majestoso 

do Rei da Vida! Aí sim! 

 Não recompensa mais aprimoramento virá! 

 Como disse um irmãozinho: COMPREENDEI O TRABALHO! Boa noite, queridos irmãos e 

companheiros. 

 Está desempenhando aqui cada um o respectivo trabalho.” 

 

 “Meus queridos e amados filhos, o meu íntimo regozija-se ante o sadio trabalho que os meus 

queridos e amados filhos realizam. 
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 Dizem que as lágrimas são dos covardes, dizem que as lágrimas são daqueles desesperançados 

mas eu vos digo, queridos e amados filhos, que elas rolam pelas nossas faces quando nos sentimos 

sequiosos de algo realizar, em ver também a dor e a alegria do nosso semelhante. 

 Os olhos do nosso Irmão Alfred estavam cheios d´água e eu vi nisso muito trabalho realizado e 

muito trabalho a realizar. 

 Ele via a necessidade do enfermo esperançoso em receber a esperada receita e a sua titânica 

força para adquirir os mesmos remédios impressos na receita. 

 Ele via os vossos grandes sacrifícios, meus queridos e amados filhos, e eu nele percebia o desejo 

de mais sofrer para compreender o Criador! 

 E eu vos felicito, caro irmão Alfred, e eu vos estimulo, meus queridos e amados filhos! 

 Eu sofro com os enfermos que não podem adquirir os seus remédios! 

 E nesse sofrimento, e nessa aflição, eu pego o meu cajado e continuo percorrendo a escuridão... 

 Boa noite, meus queridos e amados filhos! 

 Que Jesus continue materializado em vossas reuniões através do vosso esforço.  Boa noite.” 

 

Joseph Gléber, na mensagem abaixo, refere-se à “base”: 

 

 “Meus queridos irmãos, esta base já está destinada como o patrimônio sagrado das nossas 

idealizações e dos vossos trabalhos.  

 Pediremos muito amor para com ela. 

 A base necessita fraternidade.” 

  

 No dia 28 de agosto de 1951 foi recebida uma mensagem, que foi identificada como sendo de 

André Luiz, apesar de o espírito não ter assinado: 

 

 “MEUS COMPANHEIROS, EU FOLGO EM ESTAR CONVOSCO PARA O APRENDIZADO 

DO MESTRE. 

 Eu vos saúdo em nome dos meus queridos orientadores. 

 Bondosos companheiros, deveis dar testemunho do vosso trabalho. 

 Falando – Ensinando; 

 Ensinando – Confraternizando; 

 Confraternizando – Exemplificando; 

 Adquirindo – Habilitando-se; 

 Praticando – Distribuindo; 

 Distribuindo – Ouvindo; 

 Ouvindo – Silenciando; 

 Silenciando – Caminhando; 

 Caminhando – Trabalhando sempre para o querido Jesus. 

  

Companheiros, eu vos saúdo em nome dos meus queridos orientadores. Boa noite.” 

 

 Neste dia outras mensagens foram trazidas pela espiritualidade: 

  

 “Senhor, Tu plasmaste o nosso Mestre não como um predestinado, mas sim como um Teu 

enviado, Senhor! 
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 Tu aprovaste que para um melhor exemplo carregasse, na sua trajetória no mundo, o justo, 

aquela pesada Cruz! 

 A sua vibração, diremos eclipsada. Senhor, dentro daquele corpo, aquela grande sublimidade 

sentiu-se cansada, fatigada, Senhor, devido às vibrações daqueles que exigiam tamanha prova! 

 Carregou-a e depositou-a naquele lugar imorredouro! 

 Senhor, faça com que eu possa carregar minha cruz!... 

 Ajudai-me, Senhor! 

 Deixe que eu sofra mais, que eu possa dentro da compreensão sofrer o cálice das amarguras do 

meu passado sem trabalho dignificante! 

 Senhor, que eu possa, querido Senhor, que eu possa, Jesus Amado, ajudar, aprender e  trabalhar 

na sua Seara, Senhor! 

 A tristeza muitas vezes empolga o meu pequenino espírito, relembrando passadas épocas!... 

 Que os sons maviosos da recordação possam empolgar o meu pobre espírito! 

 Que dos meus olhos, Senhor, possam de fato descer as lágrimas do passado e do presente cheio 

de glórias no teu trabalho, Senhor!... 

  Jesus, ajudai-me! 

 Ajuda a todos esses trabalhadores que estão na tua seara incompreendidos pela maioria dos 

homens! 

 Dizem que o trabalho é enorme!... 

 O trabalho é tão grande quanto a falta de compreensão desse mesmo trabalho! 

 Que eu possa sofrer mais!... 

 Que eu possa trabalhar mais!... 

 Que todos os meus momentos possam ser de lutas para recuperação do tempo perdido!... 

 Senhor Jesus, que nos meus momentos de repouso possa eu trabalhar mentalmente beneficiando 

os meus queridos irmãos enfermos! 

 Que eu, Senhor, possa ser ajudado pelo Teu grande Amor! 

 O trabalho é grande mas as recordações empolgam o meu espírito! 

 Não me sinta nunca desanimado para o Teu trabalho! 

 É a minha maldade, Senhor, que atua no meu espírito e o nervosismo apodera-se de mim em 

alguns momentos! 

 A morosidade deve ser banida!... 

 Que eu possa, Senhor, movimentar-me mais livremente e que os bondosos irmãos que se 

encontram em tarefa na carne possam de fato corresponder às sãs expectativas do Teu Sublime Amor! 

O Teu patriarcal trabalho! 

 

*** 

 Meus queridos irmãos, pouco se viu mas muito se realizou. Cooperai com a vossa mão esquerda 

e que a direita – que é os vossos santos propósitos, não veja a esquerda! 

 Trabalhai, meus queridos irmãos, intensamente! 

 Que Jesus me perdoe!... 

 Que Jesus possa fazer mais por esse rebelde filho!... 

 Meus queridos irmãos, que a Paz do Divino Mestre possa estar em vossos corações e que o 

Cristo possa nos ajudar!” 

 

 No dia 04 de setembro de 1951, irmã Scheilla se pronuncia incentivando ao trabalho: 
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 “(...) 

 Tenho fé, tenho confiança que o trabalho muito produzirá. Compreendei, queridos irmãos, a 

grande oportunidade que os maiores depositaram em nossos ombros. Jamais desanimeis. Confiança. 

Sacrifiquem-se mesmo porque o trabalho é de humilhação. Teremos que renascer de novo para 

compreender sempre mais a grandeza do Senhor. Lembrem sempre dessa humilde serva do Mestre 

Jesus. Queridos filhos, Coração, Amor, Perseverança! Notem bem: Perseverança que o mérito será 

visível. Queridos irmãos, que o Mestre vos ampare sempre.”  

 

O irmão Cícero se manifesta no dia 09 de setembro de 1951: 

 

“Meu bondoso e querido Jair, bondosos irmãos do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, 

felicidades neste grande empreendimento porque assim os bondosos companheiros estarão caminhando 

com o nosso Mestre. O caminho é áspero aonde encontraremos incompreensões, anarquias, falso amor 

e, infelizmente, deturpando o trabalho do nosso Mestre. Nesta casa lembrai-vos de que nenhuma ovelha 

do Senhor se perderá, isto muito sublimemente afirmou o nosso querido Mestre Jesus. Mesmo aqueles 

que caíram e perambulam no vale sombrio da incompreensão! 

O nosso Senhor jamais esquecerá as almas transviadas, as almas revoltosas e anarquizadoras. 

Devemos, queridos irmãos, compreender a Verdade ensinando o Evangelho. O maior roteiro se 

encontra no Novo Testamento. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós 

mesmos. Afirmo que nesta sementeira a fraternidade imperará, a saudade tornar-se-á em flores 

perfumosas do trabalho continuado para estarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma ovelha 

do Senhor se perderá! Quando percebermos um irmão que se desvia da verdade alegando 

incompreensão dos homens – SILENCIA E ORA. Se as palavras deturpadoras chegarem aos seus 

ouvidos, ama sempre e caminha porque o Cristo é Amor e quem está com o Cristo não conhece a 

utopia. Não conhece a maledicência, só adquire amor! 

Boa tarde, queridos companheiros e boa tarde, meu querido Jair.” 

 

Na ata do dia 18 de setembro de 1951, está registrado um diálogo entre o espírito Joseph Gleber 

e Jair Soares. Nele, Joseph fala do interesse demonstrado pelo espírito Clarêncio em conversar com o 

Grupo.  Jair lembra que a diretoria do Hospital Espírita André Luiz terá o mandato terminado no dia 30 

próximo e Joseph esclarece que a espiritualidade irá escolher os membros do Hospital e também do 

Grupo da Fraternidade. A espiritualidade diz compreender que são poucos os elementos para dirigir o 

Hospital e que a direção do Grupo da Fraternidade precisa ser mais enérgica.  

Seguem duas mensagens, uma de uma entidade que não se identifica e a outra, uma resposta do 

espírito Scheilla a ele e aos integrantes do Grupo: 

 

“Caros irmãos, o Amor sublime um dia habitará as vossas almas! 

Caros irmãos, o afeto sincero eleva os nossos espíritos para o Pai. 

Tornai um dia elemento palpitante, vivo, junto do Criador... 

Os tempos correrão, civilizações desaparecerão, costumes, graus de intelectualidade, graus de 

evolução moral, mas chegaremos se tivermos conosco o Amor sublime, a fraternidade!... 

As almas gêmeas darão as mãos e adorarão ao Pai conscientemente... 

Queridos irmãos, oportunidade bendita, oportunidade querida esta de se encontrarem na 

FAMÍLIA-irmandade, na FAMÍLIA-razão... 
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O vosso cansaço, as vossas preocupações, os vossos defeitos, os vossos vícios, as vossas 

deturpações, as reminiscências de algumas mentiras desaparecerão e para isso os caros irmãos já se 

esforçam... 

Querida Scheilla, prosterno-me diante da sua magnificente bondade! 

Irmã Scheilla, nós esperamos muito de Ti! 

Minha querida Scheilla, não me desampares nunca, não desampares nunca estes bondosos 

trabalhadores!... 

Uma parcela do sofrimento atinge a mim, calculo a querida irmã... 

Que Jesus, querida irmã, querida companheira, possa vos iluminar sempre!... 

Que a tua mão dadivosa desça sobre o meu coração opresso, desça sobre essas almas que lutam 

junto ao bendito fardo das experiências humanas... 

Querida irmã Scheilla, o meu sofrimento em ver os enfermos são luzes para o meu espírito 

pequenino... 

Que o sofrimento possa aumentar mais, mais, mais... e que o sofrimento nunca atinja a querida 

irmã... 

Porque, querida Scheilla, vós sois a mensageira dileta dos prepostos do Senhor Jesus! 

Me perdoe, querida irmã, os meus queixumes...” 

 

“Querida irmã Scheilla diz que nada fez para merecer paz e tranqüilidade. Que a grande 

bondade dos nossos corações possa ser súplicas ao Senhor para ajudá-la. Diz mais: que no trabalho de 

psicografia experimental há alguma deficiência mas será em breve tempo afastada. Que o Grupo tem a 

arma do amor. Retifica: tem a alma da caridade e o perispírito do amor. E esse conjunto individualizar-

se-á. 

Caros irmãos, quando o nosso coração se encontra vazio, quando a saudade de sermos ainda 

perfeitos nos prende ao nosso ideal de alegria, nos sentimos parados e, então, surge a mão dadivosa do 

Senhor, trazendo-a um ente querido. Traduzi bem o símbolo da amizade. 

Que Jesus possa nos orientar sempre. 

Que o querido irmão nos perdoe esse sacrifício de no escuro escrever esse meu indomável 

desejo de falar e que um dia eu possa ser, caros irmãos, um faxineiro do vosso Hospital. 

Querida Scheilla despede-se de todos pedindo aos queridos e dedicados filhinhos muito ânimo.” 

 

“Irmã Scheilla aceite a minha despedida e que o Cristo continue sempre a empolgar o seu mais 

sublime desejo.” 

 

 

 

Nota de edição: 

A escrita foi transposta para a forma contemporânea do português brasileiro. Por exemplo, 

palavras como logar, creança, creador e cousa foram redigidas como lugar, criança, criador e coisa, 

respectivamente. 

O texto, incluídas as mensagens, recebeu revisão segundo a Gramática Tradicional do português. 

 


