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Mensageiro é .... 
que ou o que leva e/ou traz mensagem

escrita ou oral; portador.

que ou o que anuncia ou pressagia;

anunciador, precursor, pressagiador.
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Mais um excelente
texto do nosso

querido amigo, para
ser estudado.

Gastão Crivel ini





As luzes da prece
inundaram o recinto.
Palpitava em tudo, agora,
uma claridade serena, 
doce, radiante, muito
diversa da luminosidade
artificial. Os flocos radiosos
que partiam de nós 
multiplicavam-se no ar,
como se obedecessem a
misterioso processo de
segmentação e caiam 
sempre sobre os corpos
inanimados e enrijecidos,
dando a impressão de lhes
penetrarem as células mais
íntimas. 
O trabalho da prece é mais
importante do que se pode
imaginar no círculo dos 
encarnados. Não há prece
sem resposta. E a oração,
filha do amor, não é apenas
súplica. É comunhão entre
o Criador e a criatura,
constituindo, assim, o mais
poderoso incentivo
magnético que
conhecemos. Acresce notar,
porém, que se a oração
traduz atividade do bem
divino, venha donde vier,
encaminhar-se-á para o
Além em sentido vertical,
buscando as bênçãos da
Vida Superior. É razoável,
porém, destacar que toda
prece impessoal dirigida às
Forças Supremas do Bem,
delas recebe resposta  

imediata, em nome de Deus.
Estamos colhendo mais um
ensinamento sobre os
efeitos da prece. Nunca
poderemos enumerar todos
os benefícios da oração.
Toda vez que se ora num lar,
prepara-se a melhoria do 
ambiente doméstico. Cada
prece do coração constitui
emissão eletromagnética de
relativo poder. Por isso o
culto familiar do Evangelho
não é tão só um curso de
iluminação interior, mas 
também processo avançado
de defesa exterior, pelas
claridades espirituais que
acende em torno. 
O homem que ora traz
consigo intransferível
proteção. O lar que cultiva a
prece transforma-se 
em fortaleza do Amor. 
Não esqueçamos que os
atos íntimos e profundos da
fé são necessários e úteis a
nós próprios. Na essência,
não é o Senhor quem
necessita de nossas orações,
mas nós mesmos que 
devemos aproveitar a
sublime possibilidade,
aprendendo com a
sabedoria Divina. Oração é, 
também, sintonia. Jesus
espera por nossa renovação
espiritual, acima de tudo. 
Em qualquer posição de
desequilíbrio, lembra-te de 



que a prece pode trazer-te
sugestões divinas e
ampliar-te a visão espiritual,
entretanto, para Jesus não
bastam as posições
convencionais, ou de
simples promessas. 
O Mestre confere-nos a
Dádiva e pede-nos a
Iniciativa. 
A oração é divina voz do
Espírito no grande silêncio.
Nem sempre se caracteriza
por sons articulados, mas, é
prodigioso poder espiritual
comunicando emoções e
pensamentos, imagens 
e ideias, melhorando o
quadro mental em que nos
cabe cumprir a tarefa a que
o Pai nos convoca. 
Muitas vezes, nas lutas do
discípulo sincero do
Evangelho, a maioria não
lhe entende os propósitos,
os amigos desertam, os
familiares cedem à sombra
e à ignorância; entretanto,
basta que ele se refugie no
santuário da própria vida,
emitindo as energias do
amor e da compreensão, 
para que suba,
espiritualmente, na direção
do mais alto, o lugar em que
permanece com os seus. 
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- VINHA de LUZ e OS MENSAGEIROS-
 

- textos escolhidos e simplificados
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Para saber mais, leia
diretamente na fonte.



“Cada um de nósvem a Terra paraaprender, aprender aamar. Não viemospara aprender a seramados, mas sima amar."- Chico Xavier -
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Estamos atualizando nossas redes.
Em breve você encontrará muito conteúdo.

Acreditamos que muitas outras pessoas podem
conhecer a Doutrina Espírita.

Por isso contamos com sua ajuda para
curtir, comentar e compartilhar.

Visite nossas redes

@vinhadeluzjundiai





Rua Frei Itaparica, 33
(paralela à rua Carlos Gomes)

Vl. Guilherme - Jundiaí
13216.180

(11) 4587.5357

vinhadeluzjundiai@vinhadeluzjundiai.org.br


