
 

CCEENNTTRROO  EESSPPÍÍRRIITTAA  BBEENNFFEEIITTOORR  
  

  

Mensagem psicografada pelo Médium Rinaldo De Santis em Reunião Pública,              
 

CE BENFEITOR – Rua Ercília, 252 – Camilópolis – S. André – SP - CEP 09230-570 

                                                   M 03 02 28  MARIA DE LOURDES 

ORA, LUTA E TRABALHA 
 

Alma dileta de nosso coração 

Não espera a orfandade,  

Como convite da caridade  

Que abençoe tuas mãos. 

 

Ora, luta e trabalha 

Valoriza o esforço Bendito 

Combatendo a boa batalha. 

 

Esquece a dúvida  insana 

Avança perdoando além 

Que a vitória soberana 

Pacificar-te-á no bem. 

 

Não escolhe a amizade 

Nem privilegia a desfeita 

A sinceridade e o amor, 

Tudo releva e ajeita. 

 

Alma iluminada que buscas a Jesus, aceita a doença na provação 

que te fere  

Porque não há ninguém no mundo que das trevas avance para luz,  

Sem o esforço que se infere, na adição da paciência que possa te 

resguardar. 

 

Alma paciente não te revoltes um só dia 

Mesmo que sejas assaltada a bolsa não desiste da alegria, 

Justificando a perda temporária faz da condição ordinária, uma 

lição de sublimação. 
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Não falha no trabalho e na perseverança caminha,  

Continua e avança sobre a negra tempestade rude e dura, 

Pois da nuvem que te ilude frui na chuva a água pura 

Concerta enquanto podes, 

Releves todas as ofensas 

Perdoa o agressor pois para o senhor. 

 

Fracasso e dores imensas, 

São pequenas gotas de luz 

Alma amiga e esclarecida 

Não te permitas fugir à vida, 

Pois as provações, a doença e a velhice que te alcança 

É o caminho que Deus te lança para o teu próprio bem. 

 

Espera diante da maior provação,  

Pressa e corrida desvairada  

Não te levará a nada, 

Na flecha da precipitação  

Alma humilde se conforta na pobreza  

Com a simplicidade resguardando-te da avareza e da ostentação. 

 

Oh! alma querida e boa 

Trates de todos os homens como os homens desejam e esperam e 

assim estarás amplamente iluminada pelos sublimes dotes da 

justiça, da verdade e da paz. 

 

Maria de Lourdes 


