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DINHEIRO - ÚTIL NA CONSTRUÇÃO DA PAZ E DO 

PROGRESSO 
 

Queridos amigos, o nosso agradecimento aos Benfeitores desta 

casa e a permissão que nos brinda na noite de hoje. 

Falar a vocês todos neste clima de pacificação carinhoso e que nos 

permite estendermos o nosso pensamento, a tantas criaturas que aqui 

vem nesta casa, muito semelhante a Sombra de um Abacateiro. 

Sábios amigos, nesta oportunidade abençoada, de estarmos 

cotidianamente ligados ao trabalho de nossos maiores amigos Emmanuel 

e Ernesto, que dirigem laboriosa tarefa, a fim de que o Movimento Espírita 

possa se enriquecer. 

 De formas que, nós aceitamos este desafio de falar aos espíritas 

nesta casa, no entanto, é claro, é evidente para nós, da condição que 

ainda não possuímos. 

O querido Dr. Silvio, a pedido do nosso Benfeitor Lázaro e Ernesto, 

formula para nós a pergunta, muito válida nos dias de hoje e um 

questionário tão repleto de dificuldades para nós, fará com que 

coloquemos o nosso humilde ponto de vista, baseado nas informações e 

ensinamentos dos queridos Doutor Bezerra de Menezes e de nosso 

estimado Emmanuel. 

A pergunta e o tema da noite, que nos foi proposto abeira-se do 

dinheiro, e sobre aquelas pessoas que são os avarentos e sovinas, 

pergunta-nos, o já conhecido por vocês desta casa, Doutor Silvio Torres, 

sobre o destino dos recursos materiais.  
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Já nos diz Emmanuel, que a pessoa amontoa, amontoa o dinheiro 

sem proveito algum, apenas para satisfazer os caprichos próprios, sem 

nenhum benefício para a educação, para o desenvolvimento do trabalho, 

sem nenhum indicativo de ajuda ao semelhante, não passa de um 

enfermo.  

Essas pessoas doentes, que apenas pensam em ajuntar o dinheiro 

sem proveito algum, que ajude as criaturas próximas, ou semelhantes, 

ao socorre-los em suas dificuldades temporais, de certo que haverão de 

ressarcir estes débitos em futuras reencarnações.  

O dinheiro, segundo nossos Benfeitores Espirituais é cobrado ao 

sangue da sociedade. De formas que, interromper o seu fluxo, guardando 

em um canto, sem proveito para o desenvolvimento de outras pessoas, 

para a evolução do trabalho e do estudo. 

 Poderíamos dizer que se transforma em uma trombose, a 

Trombose Social no qual existe o desiquilíbrio impedindo o fluxo deste 

sangue, nesta condição os companheiros ou companheiras que não 

permitem que este numerário circule e fique aprisionada aos seus 

caprichos, agem por egoísmo e o egoísmo acaba sendo, a embarcação 

que os leva a solidão. 

Dizem os amigos espirituais e Emmanuel, que nós não devemos 

desdenhar do dinheiro, não devemos colocar o dinheiro como se fosse 

algo mal, algo que destrói a pessoa que o possui. 

 Porque nos reportamos aos grandes e ricos, que são pessoas 

encarregadas por Deus de administrar estes bens materiais, e quantos e 

quantas irmãs não permitiram, através das suas fortunas, a geração do 

trabalho, a geração de fundação de escolas, o aprimoramento intelectual 
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de crianças que estavam abandonadas, a fundação de creches e trabalhos 

de assistência social. 

De formas que, segundo Emmanuel, devemos dizer que precisamos 

apoiar e não criticar estes administradores, que se fazem pessoas ricas 

para poder disseminar os recursos materiais e o dinheiro para a 

construção da paz, do progresso e do desenvolvimento humano em todas 

as áreas da sociedade.  

E também todos nós devemos respeito aos pobres, ou aos mais 

pobres, porque todos somos pobres diante de Deus, perto de nossas 

imperfeições e dificuldades, mas temos o Grande Pai, nos fez ricos em, 

coragem em esperança, em alegria, em serviço ao próximo e ao 

semelhante.  

Todos nós temos está riqueza, essa herança que pertence a Deus. 

De formas amigos que, os recursos materiais estão programados 

àqueles e àquelas, como missão, bem dificultosa que cabe nossas orações 

e melhores pensamentos para que eles bem cumpram suas tarefas aqui 

na Terra. 

 Falo especialmente aos filhos que aqui estão, para que estejam 

próximos aos seus pais savalguardando-lhes em oportunidades de amor 

e carinho, uma pequena fração do que eles fizeram a todos vocês quando 

eram crianças. 

 Falo em intenção aos filhos para terem paciência no momento da 

dor e da aflição. São momentos transitórios, que passarão, porque tudo 

passa e caberá ao vosso espírito, depois da tarefa concluída uma grande 

pacificação. 
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 Ajam com carinho, com cautela, para que seus pais e as suas mães, 

enfermos ou sobre cuidados especiais, tenham todo o possível para 

estarem em conforto. 

Recebam todo o carinho dos filhos, o agradecimento, palavras 

reconfortantes, afinal estão em um lar, em uma família que eles mesmos 

formaram e agora impossibilitados pela idade, precisam de outras mãos 

para continuarem. 

Queridos amigos, eu peço mil perdões aos irmãos desta casa, pelas 

nossas palavras, um tanto quanto desconexas da atualidade. 

Agradecendo ao Dr. Silvio Torres, ao Dr. Lázaro, ao Benfeitor 

Ernesto, ao nosso iluminado missionário, o Doutor Bezerra de Menezes, 

tanto, tanto tempo conosco e o nosso amado Emmanuel, eterno 

professor, do qual todos nós aprendemos na cartilha da vida, por suas 

palavras. 

De formas que, me despeço em mais um mês do Colegiado de 

Médiuns, Trabalho para nós tão importante que vem dignificar o 

intercâmbio entre o Céu e a Terra. 

 Parabéns a todos que estão administrando esta casa, 

espiritualmente e materialmente, o que nos deixa em um ambiente muito 

feliz. 

Que Deus nos sustente a todos nós Hoje e Sempre. 

 

Um Espírito Amigo Do Colegiado 


