
O BRASILO BRASILO BRASIL
É MAIOR!É MAIOR!É MAIOR!   



Mais um excelente
texto do nosso

querido amigo, para
ser estudado.

Gastão Crivel ini



Levantemos a bandeira do
trabalho, do otimismo e da

esperança e ergamos nossas
forças na construção

dos dias melhores.

Cheguem todos os espíritos,
encarnados e desencarnados,
porque o solo brasileiro, queiram
ou não, produzirá os frutos
programados por Jesus.
As imposições condecoradas e
atraídas por aqueles que se sentem
confortáveis com as nuvens
imprudentes e trapaceiras,
elaboram os momentos
agonizantes de dias turbulentos e 
doentios, e de um amanhã
dedicado à cicatrização das
chagas; momentos já vivenciados
no mundo, inclusive no Brasil.
Todavia, essa dose é o conforto
proposto para um
desenvolvimento do bem próximo
e futuro. As Leis do Universo são
rígidas e perfeitas; elas não se
modificam ao sabor das ideias 
individuais, tampouco presenteiam
aqueles que se propõem
homenagear seus impulsos ou
tendências fertilizadas pelas
energias da inferioridade, para
alcançarem o mel dos prazeres
materiais muitas vezes primários,
em detrimento dos princípios
morais para os espíritos na atual
faixa evolutiva em que nos
encontramos. Somos os geradores
dos propósitos a serem abraçados
no porvir. Todas as construções,
individuais e coletivas, têm cargas
magnéticas de cada um na
ambientação na qual se locomove.
Reflitamos, profundamente, em
torno das palavras de Bezerra de
Menezes, expostas por Manoel
Philomeno de Miranda, no livro
Amanhecer de uma Nova Era: 

“Neste grave período de transição
planetária para mundo de
regeneração, aperta-se o cerco do
sofrimento às criaturas humanas e
os Espíritos resistentes no mal
percebem que não poderão
continuar nas façanhas infelizes a
que se entregam”. Em
consequência, enfurecidos e
revoltados, agridem com maior
ferocidade aqueles que se lhe
emaranham nos ardis, como se
esperassem driblar os planos
divinos.
 “Todo o planeta está envolto por
dificuldades crescentes,
decorrência natural da incúria e do
egoísmo da própria criatura
humana ao longo dos milênios”.
Decerto poderíamos nos encontrar
em outra faixa evolutiva, porém, as
mazelas produzidas na 
anterioridade nos levam a
enfrentar, nos dias atuais, uma
ambientação reencarnatória 
com os efeitos pessoais e gerais
referentes aos empreendimentos
outrora realizados. 
Portanto, para que o sucesso desta
existência se faça presente em
futuro próximo, precisamos,
resignadamente, despertar a
compreensão e o discernimento
sobre todos os fatos do cotidiano, e
louvar a Deus pelos momentos
regeneradores; relembrando 
sempre, jamais deixando no
esquecimento, as advertências de
Jesus quando materializado, e os
propósitos por Ele definidos e
expostos por Humberto Campos,
no livro Brasil, Coração do Mundo,
Pátria do Evangelho: “Mãos
erguidas para o Alto, como 
se invocasse a bênção do Pai para
todos os elementos daquele solo
extraordinário e opulento, exclama
então Jesus”. 



“Para esta Terra maravilhosa e
bendita será transplantada à
árvore do meu Evangelho de
piedade e de Amor. No seu solo
dadivoso e fertilíssimo, todos os
povos da Terra aprenderão a Lei da
Fraternidade Universal. Sob estes
Céus serão entoados hosanas 
mais ternos à misericórdia do Pai
Celestial”. Foi por isso que o Brasil,
onde confraternizaram hoje todos
os povos da Terra e onde será
modelada a obra imortal do
Evangelho do Cristo, muito antes
do Tratado de Tordesilhas, que
fixou as balizas das possessões
espanholas, trazia já, em seus
contornos, a forma geográfica do
coração do mundo. 
Henrique de Sagres, o antigo
mensageiro do Divino Mestre,
rejubila-se com as bênçãos 
recebidas do céu. Mas, de alma
alarmada pelas emoções mais
carinhosas e mais doces, confia ao
Senhor as suas vacilações e os seus
receios: “Temo, Senhor, que as
nações ambiciosas matem as
nossas esperanças, invalidando as
suas possibilidades e destruindo
os seus tesouros”... Jesus, porém,
confiante, por sua vez, na proteção
de seu Pai, não hesita em dizer
com a certeza e a alegria que traz
em si: “Helil, afasta essas
preocupações e receios inúteis”. 
A região do Cruzeiro, onde se 
realizará a epopeia do meu
Evangelho, estará, antes de tudo,
ligada eternamente ao meu
coração. As injunções políticas
terão nela atividades secundárias,
porque, acima de todas as coisas,
em seu solo santificado e
exuberante estará o sinal da
fraternidade universal, unindo
todos os Espíritos. Sob o influxo
das palavras do Mestre Jesus a 

Helil, levantemos a bandeira do
trabalho, do otimismo e da
esperança, e ergamos nossas forças
na construção dos dias melhores 
que estão por vir, a fim de termos a
honra de participarmos deles. As
injunções políticas, os
desregramentos levados a efeito no
âmbito do meio político, 
promovedores de inúmeras
imoralidades, jamais sobrepujarão
às revelações e necessidades
evangélicas que ora se instalam no
Brasil, porque quem está no leme é 
Jesus; suas afirmações se
cumprirão em obediência a Lei do
Progresso. 
Não podemos nos intimidar,
conforme nos orienta Eurípedes
Barsanulfo. É necessário afastar
preocupações e receios inúteis,
conforme orientou Jesus a Helil,
para nos colocarmos no caminho e
ao lado do progresso. É preciso
firmar no sentimento e no 
pensamento que não existem
momentos impróprios, momentos
ruins. Na nave Terra tudo que
observamos são fases e etapas
favoráveis ao desenvolvimento dos
espíritos a ela ligados, e ao seu
próprio crescimento na escala dos
mundos. Se a situação vivenciada
em determinados instantes trazem
conteúdos desagradáveis, temos de
considerar que o fato assim se
apresenta e é vivenciado por certo
grupo de pessoas devido a atos
pretéritos, mas, também, para
estimular o despertar espiritual 
benigno em muitos e, até mesmo,
certificar o efetivo descompromisso
com caminhos desfavoráveis por
parte de espíritos compromissados
com os enredos do bem; isto é, 
são provas, e provas guardam várias
finalidades, dentre elas
propiciarem correções, 



como, também, verificar se os
procedimentos certos realmente
estão instalados na alma. 
Assistimos no Brasil, nesse período
final de transição planetária, uma
enorme nuvem de realizações
perniciosas e violentas produzidas
por espíritos encarnados em
sintonia com desencarnados. São
almas atormentadas apegadas às
estruturas materiais, ainda longe
de entenderem que são Filhos de
Deus em processo evolutivo, e que
nesse exato momento passam por
situações as quais permitirão à
Espiritualidade Maior avaliar o 
nível espiritual no qual se
estabelecem. 
Essa avaliação que se efetiva dará
a indicação do nível do mundo
inferior à Terra para o qual cada
um desses espíritos deverá ser
conduzido, a fim de registrarem
novos tempos capazes de levá-los
a trilhas iluminadas pelo bem; e,
quem sabe, retornar a esta Escola
após etapas e ciclos regeneradores
perfeitamente cumpridos. 
Enquanto os últimos dias da
transição planetária se
locomovem, sejamos, todos que se 
orientam pelo bem, embora ainda
com falhas e imperfeições, os
responsáveis pela divulgação do
Evangelho de Jesus; garantindo,
com a normalidade desta ação 
fidelidade e compromisso, não só
com o aprendizado constituído,
mas, especialmente com Deus e
Jesus. E mais, não nos esqueçamos
de render gratidão ao Pai pela
oportunidade de transitarmos
sobre o solo brasileiro, espaço
designado por Jesus para ser o
Coração do Mundo Terra e a Pátria
do Evangelho. 

Eis porque o Brasil é o maior! 

finalidades, dentre elas
propiciarem correções, 



REVISTA INTERNACIONAL

DE ESPIRITISMO
(artigo de Roberto Vilmar Quaresma)



Se puseres amor notempo que Deus tereserva, nunca tesentirás sob odomínio do tédio oudo desânimo, porqueas tuas horas seconverterão emprazer de servir.fo
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Rua Frei Itaparica, 33
(paralela à rua Carlos Gomes)

Vl. Guilherme - Jundiaí
13216.180

(11) 4587.5357
contato@vinhadeluzjundiai.org.br



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

www.vinhadeluzjundiai.org.br


