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     ” INICIAR É FÁCIL, CONTINUAR É DIFÍCIL E TERMINAR É 

SACRIFICAR-SE”. 

 
Queridos irmãos e amigos do Centro Espírita “BENFEITOR” 

agradecemos com carinho as flores recebidas e aproveitamos para 

ressaltar o maravilhoso ambiente tão cheio de flores espirituais que 

também merecem o nosso irmão Ernesto, dirigente maior desta casa e 

dos trabalhos do irmão Rinaldo, que nesta ocasião me permite a 

utilização de seus recursos anímicos para que eu possa transmitir a 

vocês as nossas pequenas observações. 

Este convite espiritual nos tem aproximado tanto, fazendo com 

que sejamos nós os irmãos de fé e caridade, tão íntimos e tão 

renovadamente amigos, que a emoção toma conta do nosso coração, 

relembrando tantas tarefas que ao longo do tempo se projetaram com o 

filme na experiência mediúnica, mas hoje respondendo a uma indagação 

deste bondoso espírito Dr. Lázaro sobre a questão de irmãos e irmãs 

medianeiros que são sobressaltados ou julgam estar sobressaltados de 

influências espirituais inferiores, de irmãos obsessores, impedindo-lhes a 

continuidade em suas tarefas mediúnicas, alegando desequilíbrios 

emocionais e sensibilidades perturbadas não conseguindo eles se ater 

aos trabalhos que lhe foram conferidos na caridade. 

Esta pergunta do querido irmão Doutor Lázaro é muito propicia 

porque nós em nossas atividades mediúnicas, quando encarnados, 

sofríamos em 1959 o assédio de forças, todas governadas que nos 
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atacaram a labirintite de uma forma tão pesada que um ruído 

perturbador e intermitente nos dificultava ao extremo, as nossas 

atividades na Comunhão Espírita Cristã. 

Porém chegando em determinado ápice, fomos até o irmão médico 

oftalmologista, muito querido, Dr. Ilto Rocha que está conosco, dizendo-

nos ele, que assossegasse o nosso espírito, uma vez que, aquele 

fenômeno da labirintite iria cessar, como cessou, passado porém mais 

de dois anos, este problema voltou com intensidade redobrada, porém 

com pensamentos sonorizados de espíritos inferiores que atacavam com 

tamanho sarcasmos, os nossos amigos e amigas do espiritismo, nos 

ofendiam recordando situações por nós vividas no passado, vez por 

outra, atacavam também nosso círculo de amigos mais íntimo. De sorte 

que, o Dr. Bezerra de Menezes sugeriu que conversássemos 

intimamente com este ou aquele irmão, cujo pensamento sonorizado 

nos perturbava em extremo, para expor os nossos pontos de vista, afim 

de que deixassem, que pudéssemos trabalhar em paz. Ocorre que 

oitenta por cento destes irmãos conseguimos, através desse expediente, 

acalmar lhes os corações. No entanto vinte por cento ainda continuaram 

por um bom tempo. Sendo que os nossos Benfeitores Maiores pediram-

nos calma, rogaram-nos paciência, tolerância para aceitar em clima de 

trabalho aquela provação que nos fora entregue, para avaliar o nosso 

estágio de amadurecimento espiritual próprio, porque de uma forma ou 

de outra sendo médiuns, pessoas comuns, com tantas dívidas e tantos 

erros a corrigir, cabe a eles não ter privilégios ou facilidades que 



 

CCEENNTTRROO  EESSPPÍÍRRIITTAA  BBEENNFFEEIITTOORR  
  

  

Mensagem psicofônica de Um Espírito Amigo, através do Médium Rinaldo De 
Santis, em Reunião Pública no CE “BENFEITOR” – Rua Ercília, 252 – Camilópolis – 

Santo André – SP - M 14 05 30 UM ESPÍRITO AMIGO DO COLEGIADO 

poderiam, inclusive, lhes trazer maiores atrasos para a vida do espírito 

que é eterna. 

Dessa forma, respondendo ao querido benfeitor Dr. Lázaro 

entendemos, em nosso ponto de vista, que as obsessões aos nossos 

irmãos medianeiros são uma salvaguarda enviada por Deus para que 

através do sofrimento sempre possam resgatar oportunidades no 

tempo, de débitos passados e confirmarem-se como tendo dado o 

empenho à tarefa pela qual, inicialmente assumiram as atividades. 

Por isso que junto a Emmanuel recordamos que: ”Iniciar é fácil, 

Continuar é difícil e Terminar é sacrificar-se”. 

Foi assim com Jesus e será assim com todos nós. Que a paz que 

está neste ambiente possa lhes acompanhar em suas casas, que é uma 

Unidade do Evangelho do Cristo, cada residência. 

O nosso agradecimento a esta Casa, em especial aos 

colaboradores que desde cedo estavam aqui arrumando as cadeiras, 

preparando a água, realizando a limpeza, a fim de que todos nós 

pudéssemos desfrutar deste ambiente tão sereno e pacificador. 

Muita paz. 

 

Um Espírito Amigo Do Colegiado 

 


