Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas

Unidade da Humanidade

Mensagem ao público pelo Espírito Leocádio José Correia através do médium
Maury Rodrigues da Cruz em 19 de agosto de 2015 na Sociedade Brasileira de
Estudos Espíritas, Curitiba, Paraná, Brasil.
Recomendamos que o irmãos todos extirpem de seu ser qualquer
divisionismo.
Esse é o momento de não dividir, enfraquecer e se destruir.
É preciso que os irmãos estivessem, firmemente plantados numa ideia de
unidade da humanidade.
Assim os irmãos estariam, nesse momento, semeando a paz, compondo a
luz e vivendo o espírito do cristianismo.
Queremos que os irmãos, na firmeza da dignidade do ser, ao encontrar
outra pessoa, possam valorizá-la tanto quanto os irmãos gostariam de ser
valorizados.
Que haja por parte dos irmão sempre a consciência critica de tentar fazer o
melhor.
É crítico a crise da Terra nesse século que os irmãos estão vivendo.
O terceiro milênio começou com grandes crises.
É preciso que os espiritista e outros religiosos estivessem sempre prontos
para uma grande construção.
Essa construção haverá de ser feita através do amor.
Através da boa vontade, do espírito crítico, da consolidação pelo bem.
Por isso, estamos sempre asseverando e propondo aos irmão, que os irmão
sejam flexíveis.
Que não sejam ortodoxos.
Que os irmão procurem por todos os meios alcançar a compreensão da
outra pessoa, consequentemente das instituições da sociedade e de toda a
totalidade da Terra.
-Espírito Leocádio José Correia

Médium Maury Rodrigues da Cruz:

Aqui estamos reunidos.
Em nome de Deus e de Jesus.
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Para alcançarmos efetivamente, o bem, a luz, a fraternidade.
Nos inteirarmos com espíritos bons e vivermos intensamente o sentido da luz,
porque do conhecimento.
Pedimos a todos que nesse momento façam prece.
Procurem realmente mergulhar em seu próprio ser.
Alcançando a reflexão para meditar sobre temas importantes da vida.

Pai, estamos reunidos em vosso nome.
Pedimos proteção, luz, esperança.
Que não nos falte, em nenhum momento, o exercício pleno da consciência da fé.

Que possamos na melhor forma possível fazer o encaminhamento da nossa própria
experiência na Terra.
Vivendo com dignidade, fraternidade e amor.
Que sob todos os pontos de vista, sejamos fortes para materializarmos o evangelho
de Cristo.
Sendo e vivendo toda a experiência do bem.
Compondo a fraternidade.
E existindo na dimensão de se transformar para melhor.
Num processo crítico de vivenciar e valorizar sempre a outra pessoa.

Que Deus os abençoe.
Que Jesus ilumine a todos nós.
Que possamos, com firmeza e coragem, alcançar momentos novos criativos e
críticos para nossa vida, para nossa evolução.

Em nome de Deus, de Jesus e dos Espíritos bons, damos por aberto nosso humilde
trabalho.
Que assim seja.
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Espírito Leocádio José Correia:

Que a paz e a luz de Jesus baixe até vós.
Que as forças que emanam da sabedoria divina do pai, recaiam em vosso espírito,
recaiam em vosso coração e brilhe sempre em vosso lar.
Leocádio José Correia, boa noite.

Que católicos, protestantes e espíritas e religiosas em geral, entendam
definitivamente que viver na Terra significa antes de mais nada, alcançar o
pertencimento a Deus e a humanidade.
Por isso recomendamos que o irmãos todos extirpem de seu ser qualquer
divisionismo.
Esse é o momento de não dividir.
Dividir, enfraquecer e se destruir.
É preciso que os irmãos estivessem, sempre, firmemente plantados numa ideia de
unidade da humanidade.
Assim os irmãos estariam, nesse momento, semeando a paz, compondo a luz e
vivendo o espírito do cristianismo.
Queremos que os irmãos, na firmeza da dignidade do ser, ao encontrar outra
pessoa, possam valorizá-la tanto quanto os irmãos gostariam de ser valorizados.
Que haja por parte dos irmão sempre a consciência critica de tentar fazer o
melhor.
Pelo menos tentar fazer o melhor.
É crítico a crise da Terra nesse século que os irmãos estão vivendo.
O terceiro milênio começou com grandes crises.
E é preciso que os espiritista, particularmente a quem me dirijo, e outros religiosos
estivessem sempre prontos para uma grande construção.
E essa construção haverá de ser feita através do amor.
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Através da boa vontade, do espírito crítico, da consolidação pelo bem.
Por isso, estamos sempre asseverando e propondo aos irmão, que os irmão sejam
flexíveis. Que não sejam ortodoxos.
Que os irmão procurem por todos os meios alcançar a compreensão da outra
pessoa, consequentemente das instituições da sociedade e de toda a totalidade da
Terra.
É crítico o momento da Terra.
É porque ainda continua – não bastou só o século XX – com guerras, intemperança
e com esse momento materialista atroz, que não tem feito outra coisa senão aviltar
ao homem e desencorajá-lo a viver a sua própria vida.
O Século XXI continua. Continua com angustia, sofrimento e grandes frentes
belicosas.
Mortes atentados, os centros urbanos poluídos com droga, com dependência
química, chacinas e assim sucessivamente. E os irmão todos os dias convivem.
São tantos os acontecimentos no sentido do desrespeito a vida, que os irmãos não
se assustam mais.
E nem ficam sobressaltados, porque sabem que, todos os dias, os centro urbanos
registram um profundo desrespeito à vida.
É importante que, os religiosos de um modo geral, estejam sempre preparado para
valorização da vida.
E isso se faz através de todo vosso ser, particularmente da vossa consciência.
Queremos que os irmão todos estejam em eitos de trabalho.
Aqui na Terra todos devem trabalhar. O trabalho tem a significação da disciplina.
Na medida que o indivíduo se disciplina, ele para de se preocupar tanto com a
outra pessoa no sentido de só querer corrigir o outro e não corrigir-se a si mesmo.
A Doutrina dos Espíritos está sempre propondo que é preciso antes de qualquer
coisa – para vencer a inveja o ciúme, a ostentação, o luxo, que conduz e a luxúria –
não se preocupar tanto com a outra pessoa no sentido de, nada mais nada menos,
diminuí-la.
É importante que os irmão saibam tolerar, por exemplo, o crescimento das outras
pessoas.
O progresso das outras pessoas.
Que coisa triste sentir que alguns ficam doentes até.
Entram em crise existencial.
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Porque gostariam de ocupar aquele lugar que outro irmão nosso está ocupando.
Não queiram competir no sentido de destruir.
Competição há de ser limpa e plena.
Quem for o alvo do alcance da própria, vencer o concurso, a dimensão crítica, com
mérito, que os irmãos saibam respeitar.
É muito importante que cada um tenha em si mesmo, um profundo respeito pela
outra pessoa.
A humanidade precisa, neste momento, de disciplina e ordem.
De paz social e de entendimento entre os homens.
Queremos que os irmão todos assim procedam e vivam a fraternidade humana.
Que Deus ilumine a todos os irmãos.
Que permitido pelo Creador que saiam dessa casa curados de todos os males:
físicos, morais, espirituais.
Que possam viver intensamente o sentido do bem.

Deus os abençoe.
Sejam muito felizes.
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