MENSAGENS 2018

DOMINGO – 01.04.2018

‘‘Que imbuídos de Boa Vontade possamos ser sempre Trabalhadores do Cristo.

Quando a semente é lançada à terra, e esta foi previamente preparada, oxigenada, arada, e é colocada na
profundidade correta, recebe todos os cuidados, nutrientes e água. Desta semente, brotará uma árvore
frondosa, com frutos belos, harmoniosos, perfeitos. E assim é o nosso trabalho. A semente do Amor é plantada
no coração destes irmãos associada ao seu merecimento, e também regada todo mês com os nossos cuidados,
com os nutrientes necessários, para que esta semente floresça nestes corações, impedindo o avanço da dor, da
doença, curando!
Que assim possamos ser Trabalhadores do Cristo, no arar desta terra.

Que assim possamos ser sempre cuidadores, lavradores cuidadosos neste terreno, que é o nosso próximo.
Que o Amor de Deus toque sempre os nossos corações.’’

Mensagem do Irmão Ricardo
Coordenador espiritual da atividade de Atendimento a Enfermos do GEDCC

‘‘O Universo agradece a todo aquele que se dispõe a servir!
Que a semente do Amor plantada em vossos corações possa ser alimentada sempre e floresça, dando as sombras necessárias ao seu
caminhar. Que este Amor possa ser alimentado nas atitudes de perdão, na palavra amiga, na escuta, no abraço afetuoso, na
compreensão, no olhar atento, no não julgar, no orar, em especial orar por aqueles que dificultam a sua caminhada.
Acaso o peso que carregam, nesse instante, faça com que os seus passos fiquem mais fundos, elevem o coração ao Alto e agradeçam a
Deus por este fardo, porque tenham certeza que, no passado, fizeram depositar em muitos ombros fardos imensamente maiores.
Acaso a dor assole seu peito, nesse instante, agradeça ao Pai.
Bendita é a dor que purifica, bendita é a dor que diminui as futuras dores da tua jornada!
Acaso quando olha ao redor encontre desafios, agradece ao Pai, porque Ele fortificará seus passos para que enfrentes estes desafios
com fervor, com ternura, com Amor.

Que possamos hoje e sempre agradecer ao Pai.
Paz para todos!’’

Mensagem do Irmão Nicolau

Administrador espiritual do GEDCC

‘‘ Quando observamos os vossos corações, os vossos sentimentos, detectamos, ainda em muitos, um sentimento comum: a mágoa. E a
mágoa é o resultado da insatisfação com o outro. Quando alguém não atende às nossas expectativas, a mágoa sobressai e marca os
nossos sentimentos, e o olhar para o outro se torna dificultoso. Quando, dentro de nós, alimentamos sentimentos de humildade,
tolerância, paciência e perdão, destruímos as energias da mágoa, que traz consigo outros sentimentos que destroem silenciosamente a
base da alimentação da energia do Amor.
Os gestos pequenos são os que constroem as grandes almas.
Aquele que caminha conosco e que, muitas vezes, torna esse caminhar mais difícil, é aquele para o qual deveremos ter o olhar de amor,
de tolerância, de cuidado, para que possamos construir, dentro de nós, o Templo Sagrado do Amor do PAI.
E assim, ao olharmos o outro, que possamos enxergar um ser semelhante a nós, criados pelo mesmo Pai, da mesma forma, com os
mesmos erros e acertos, mas a quem precisamos estender a mão muitas vezes, demonstrar o carinho, criar elos de amor, porque assim

mais facilmente entenderemos a razão de estarmos aqui.
Que o Amor do PAI nos una todos os dias. ’’

Mensagem da Irmã Rosalina

Trabalhadora espiritual do GEDCC

‘‘ A maior demonstração de caridade é retirar a dor do seio de quem sofre, seja ela de qual origem for.

Acaso a dor resulte dos males físicos, que possamos envidar esforços na direção do conhecimento de
quem os tem para que os males sejam identificados e reduzidos, tratados, para que esta dor seja
dirimida, seja extinta.

Acaso esta dor resulte dos males da alma, que possamos ampliar a dimensão do nosso olhar para
enxergar o centro do outro, identificando a sua dor mais profunda, mais oculta, mas que o impede de
caminhar feliz.
Que essa extensão na abertura do nosso olhar possa ter sempre a força do Olhar do PAI para nós.
Paz para todos. ’’

Mensagem do Irmão Luiz Alberto
Coordenador do Departamento de Assistência Mediúnica e Espiritual do GEDCC

TERÇA-FEIRA – 03.04.2018

‘‘ Que o Amor do Pai abasteça os vossos corações a fim de que habite, dentro de vocês, a força transformadora do

Universo.
Assim como o Sol que destrói as partículas nocivas e traz vida, sejam assim vocês em vossos pensamentos.
Que os seus pensamentos sejam aqueles que tenham a força de destruir as partículas nocivas que insistem em habitar
neste Planeta. E que, assim como o Sol, vocês possam levar vida àqueles que habitam na escuridão, levando luz, força

e destruição dos males.
Que vossas mentes sejam treinadas para estar vigilantes, não só com os vossos pensamentos; mas, também, com
aqueles que rodeiam vocês. Só assim habitarão um Planeta mais harmonioso neste período de transformação.
Que haja paz em vossos corações. ’’

Mensagem do Irmão Diasdã
Um dos coordenadores espirituais da atividade de Normalização Perceptiva do GEDCC.

‘‘ Os nossos corações se enchem de alegria em poder, mais uma vez, estar convosco, em poder

acompanhar um trabalho como este, de auxílio a tantos que vagam sem luz.
A Misericórdia Divina lança sobre nós o Seu olhar quando nos esforçamos em retirar a dor do coração de
quem sofre.

Muitas vezes, retirar a dor do coração que faz sofrer, e que sofre também pela tristeza, quebra um ciclo
de dor. E surge a Luz da Misericórdia do Amor do Pai, e somos os primeiros a sermos invadidos pela
potência de luz que brota quando há Paz!
Que a Paz da Misericórdia do Amor de Deus possa envolver a todos vocês, irmãos amados, queridos.
Que os nossos corações possam estar em júbilo de alegria ao término de uma tarefa de amor.’’

Mensagem da Irmã Lisa Reis
Trabalhadora espiritual do GEDCC

SEXTA-FEIRA – 06.04.2018

‘‘E eis que, mais uma vez, se encerra para vocês um ciclo; o movimento do tempo contado em meses, dias, horas, minutos e segundos.
E de que vale o tempo se o Amor não permeia as suas ações, se a transformação ainda não completou o ciclo dentro de vocês?... E o
tempo, que, para vocês, soma-se dia a dia, é mais um parâmetro para todos avaliarem o quanto é necessária a transformação, a
mudança, o amar.
O Amor verdadeiro deve brotar dentro de vocês, não só nestes dias, onde o clima de comoção favorece, mas em todos os dias de suas
vidas.
O Amor verdadeiro deve permear as ações daquele que acredita que há um CRIADOR e acredita que é fruto desta CRIAÇÃO, que crê no
PAI que concede a todos oportunidades diversas de resgatar os erros do passado.
O Amor verdadeiro deve nascer em suas ações: no perdão, na caridade, na tranquilidade, na confiança!
O Amor verdadeiro deve brotar em seus corações para que não permita mais o odiar, o irritar-se, o julgar, o emitir pensamentos

contrários ao que o Pai nos ensina dia a dia.
Que o Amor verdadeiro possa sempre fazer parte de suas ações. ’’

Mensagem do Irmão Diasdã

Um dos coordenadores espirituais da atividade de Normalização Perceptiva do GEDCC

‘‘Que haja paz no coração de todos vocês.

Quando a nossa compreensão trouxer o esclarecimento necessário para que possamos entender que o nosso objetivo
nesse planeta é auxiliar a quem sofre, estaremos felizes.
Quando olharmos ao redor, identificando que a dor no coração do nosso irmão é sempre maior que a nossa, isso nos
impulsiona ao caminho de retirá-la. E este caminho fará seu sofrimento menor, sua dor menor.

Quando conseguirmos atingir, através da Misericórdia do Pai, a essência do Amor que há nos nossos irmãos, eles
deixam de sofrer, e somos banhados por essa mesma Misericórdia, por estes fluídos benéficos. Estabelecemos, assim,
vínculos necessários ao nosso crescimento.
Que o Amor do Pai possa trazer esta Luz, clareando o olhar bondoso de cada um de vocês.’’

Mensagem do Irmão Ricardo
Coordenador espiritual da atividade de Atendimento a Enfermos do planeta Terra no GEDCC

DOMINGO – 06.04.2018

‘‘ Filhos queridos e amados do meu coração!... Minhas pérolas!... Minhas flores!... Estrelas que cintilam o céu do meu

amor!... Os acolho no meu peito nesse instante, aconchego, trago para junto de mim! Deixo comigo as vossas
inquietações, dores, angústias e transfiro a vós o meu amor para preencher os vossos corações, para envolvê-los em
força, para que a vontade de ser melhor seja intensa, para que o desejo de transformação se concretize nas ações
modificadas, nos sentimentos renovados, nos pensamentos transformados! O amor que tenho por vós, como

cantaram para mim, faz com que os acolha nas vossas diferenças, respeitando-os como são, mas confiando que este
amor é o poder alquímico que transforma o que é necessário transformar para que a luz brilhe intensamente dentro
de vós, porque vós sois luz! E me doo a vós, me doo a vós nesse brotar dessa luz que se expande e se torna intensa,
que se torna plena nos vossos corações! Sempre amando, amando a cada um e dizendo, filhos, que vocês são capazes
de tudo que pedimos a vós! E deposito em cada um esta confiança, porque ela vem Daquele que é Luz Maior, Jesus!
Que o amor de Jesus e o meu amor preencha cada um de vós! ’’

Mensagem do Irmão João de Matos
Coordenador espiritual do GEDCC

‘‘ Um ciclo se fecha dando continuidade a outro. Olhar para o outro é olhar para si mesmo! Olhar para si mesmo é um olhar para o outro!
Estamos juntos!
Somos sementes de uma terra árida! E temos muitas dificuldades para que essas sementes germinem. Precisamos ter coragem de enfrentar a nós
mesmos. Precisamos deixar a nossa zona de conforto e mostrar que somos soldados do Cristo! Precisamos pegar as nossas ferramentas e entrar
em ação, trabalhando todos os dias, todas as horas, todos os segundos para que possamos transformar essa terra árida em uma terra fértil, em
uma terra onde todos nós possamos ver brilhar a luz do Pai! Precisamos ser corajosos para deixar de lado as nossas dificuldades (merecidas por

sinal) e estender as mãos aos nossos irmãos que sofrem, aos nossos irmãos que imploram por socorro. Nós somos trabalhadores do Cristo, nós
precisamos nos amar, nós precisamos olhar para o outro como irmão, como amigo, como necessitado do amor do Pai, como todos nós ainda o
somos. Trabalhemos, meus irmãos, aproveitemos a oportunidade que o Pai nos oferece através do nosso Irmão João de Matos, que nos acolheu,
que busca, a cada segundo, nos ofertar as oportunidades de resgate, de transformação. Nós precisamos aproveitar todas essas oportunidades!
Somos iguais? Somos! E somos diferentes! A nós foi dada esta oportunidade aqui e agora para trabalharmos pela nossa harmonia, pela nossa paz,
pelo nosso equilíbrio. Se não aprendermos a olhar para o outro como o nosso irmão, como o nosso amigo, as nossas dificuldades para o
crescimento serão muito maiores. Reflitam! Não deixem essa oportunidade escapar da mão de vocês. Muita paz! ’’

Mensagem do Irmão Chió

Trabalhador espiritual do GEDCC

‘‘E afinal o que é o Amor? Onde encontrar a Paz? Qual o caminho para a Felicidade?
Quando conseguirmos responder estas questões, encontraremos a fórmula mágica da vida em harmonia.
E sabem qual é a resposta a estas questões?...
Retirar a dor do coração de quem sofre.
É o que fazemos aqui neste trabalho. E quando retiram a dor de quem sofre, descobrem o Amor!

É através dele que conseguem a energia que impulsiona a cura. E, ao olhar para estes, verificando a alegria no seu interior, descobrem o caminho da Paz. E assim podem, estando em
harmonia, experimentar a felicidade.
E este exercício de cura das dores físicas e da alma é para vocês a fórmula mágica da felicidade!
Quando sua mente emite as vibrações energéticas de estabilidade, de melhoria, de cura, condiciona o Amor.
Quando a sua boca, instrumento do verbo, leva aos ouvidos sofridos palavras suaves, consolo, esperança, nesse instante edificam a Paz.
Quando as suas mãos se ligam em canais abertos para transmitir as energias do Universo, que harmonizam e suavizam dores, encontram a Felicidade.
Vocês são instrumentos de Amor do Pai!
Vocês são Frascos Divinos das porções da essência de João de Matos, que, em nome do Cristo, trouxe de conhecimento a este grupo.
Quando vivenciarem, nos seus instantes de conflitos da vida, do labor diário, estes exercícios, experimentarão o estado de Perfeita Harmonia ainda encarnados!
E esse estado de felicidade plena pode ser conseguido. Porque a dor do seu irmão é o caminho para vocês, é o caminho para sua felicidade. E assim, as suas dificuldades, os seus entraves, as
suas dores, em consequência serão minoradas, serão debeladas, quando são instrumentos do Amor do Pai!
Com alegria, levem estas energias a estes tantos que batem à nossa porta com dor e saem daqui curados, melhores. Recebam os que chegam com sorriso alegre, transformem a sua vida com
estas energias de harmonia, de alegria, que conduz à felicidade. E terão experimentado o Amor
através da cura; a paz, pela energia de retorno; e a Felicidade, que é um estado pleno.
Quem vos fala é este amigo alegre, agora registrado...’’

Mensagem do Irmão José Olympio
Coordenador espiritual do Departamento de Saúde do GEDCC (Ambulatório Médico Expedito Sá)

‘‘O Universo agradece a todo aquele que se dispõe a servir com Amor.
O Pai nos dá infinitas oportunidades de crescimento, infinitos sinais de que é chegada a mudança dos tempos. Mas, que tempo
é esse? O tempo da regeneração, o tempo da extinção da dor, o tempo onde o mal não mais existirá?...
E como estamos nós? Preparados para estes novos tempos? Será que estamos preparados para receber esta Nova dimensão
de Amor?...

Nós, trabalhadores da Seara do Mestre, temos que nos esforçar, a cada dia, para retirar, de dentro de nós, o egoísmo, a
vaidade, o orgulho e, acima de tudo, o desamor.
A transformação deve tocar o coração de cada um de nós para que, a cada olhar, a cada abraço, a cada palavra proferida,
possamos estar imbuídos de caridade, afeto e amor. E, assim, estaremos preparados para atravessar esta fase de dor profunda

que precederá os novos tempos.
Paz para todos. ’’

Mensagem do Irmão Diasdã

Um dos coordenadores espirituais da atividade de Normalização Perceptiva do GEDCC.

