
 
 

MENSAGEM PSICOGRAFADA EM  25/03/2020 

 

Glória a Deus nas Alturas e Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade. 

Meus queridos e amados irmãos de jornada, muitos corações aflitos se unem em 

desequilíbrio destruidor, na busca de consolo e orientação que os aliviem. 

Muito se tem falado, criando em torno do planeta, vibrações angustiosas e 

pestilentas. 

Jesus, nesse momento, está mais próximo da Terra e conta com os corações 

ceifados que geram o alimento que sacia nos momentos de profunda fome espiritual. 

Nossa maior missão é levar paz aos corações entorpecidos e turbulentos. É aliviar 

as dores da alma, sendo os verdadeiros mensageiros da paz. 

Jesus é trabalhador incansável que derrama, a todo momento, as luzes de Sua 

misericórdia, sobre todos, indistintamente. 

É preciso que saibamos receber, como distribuir, cumprindo o nosso compromisso, 

como Espíritas. 

Aproveitemos esses dias de reclusão involuntária, para voluntariamente nos 

dedicarmos ao Divino Mestre. 

O trabalho no bem, não cessa com a matéria, com a reclusão, com o mau tempo. 

A hora é de semear e de dar bons frutos. 

Lembrem-se dos trabalhadores da última hora e do quanto puderam produzir. 

Não percam essa oportunidade sadia, no meio da doença que se instalou nas almas 

aflitas. 

Não virem as costas para o Divino Mestre que clama por nossas mãos operosas. 

Nesse momento, nos unamos em prece, na divulgação amorosa que a Doutrina 

Consoladora plantou em nossos corações. 

Consolem meus filhos, acolham os que choram, levando a palavra do 

esclarecimento. 

Sejam fiéis no pouco, como têm sido no muito, e nada vos há de faltar. 

Muita dor, nessa hora, mas, muita proteção da Espiritualidade. 

Apenas confiem, meus queridos filhos, pois nada está perdido. Tudo segue um roteiro 

maior e infalível. 

Não se atormentem com as notícias, com os aflitos que estão em torno de todos. 

A hora é de seguir firme e em frente, sem olhar para trás, sem abalos, sem medos. 



Ninguém está a sós. 

Trabalhadores do bem são sempre firmes e não resvalam. Tenham a compreensão 

maior sobre os que se encontram abalados, mas, não entrem na sintonia que 

desequilibra. 

Se necessário, se afastem das notícias que não trazem maiores esclarecimentos. 

Orem e orem com fé. 

Não os deixaremos órfãos. 

Jesus a todos ampara. 

Muita paz! 

 

Antônio de Aquino 


