
 

CENTRO ESPÍRITA BENFEITOR 

 

 

Mensagem psicografada pelo Médium Rinaldo De Santis em Reunião Pública, 
 

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

                                                                    M 19 01 18 PEDRO LÉO 

QUEM GOSTA DE SOFRER? 
 

Tem um capítulo no evangelho, bem e mal sofrer, 

Todo mundo sofre na vida,  

De uma certa maneira, 

Mas o sofrimento nos faz entender 

Que a tristeza e a dor, a depressão e o tédio 

Para todo mal tem um remédio. 

 

Se o sofrimento é falta de alimento, 

Pois saco vazio não para em pé 

A fome é o maior tormento, 

Na cidade ou no sertão 

Morrer de fome é  

Um sofrimento anticristão, 

 

Mas tanta gente sofre por coisa descabida, 

Por bens materiais, 

Que a gente recebe e a vida toma, 

Por intriga de parente 

Por discórdia de irmão 

Que fica uma marca em cada coração. 

 

A mensagem do sofrimento 

Está ligada a culpa, 

Pois se somos culpados ou inocentes 

Todo sofrimento antes 

De chegar na carne 

Se infiltra nas mentes. 
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É uma forma que arruma a Divina consciência, 

Retomar nossa confiança 

E resgatar do mal sentido nessa forma de cobrança 

Para que a lição seja aprendida 

E recobrada a razão 

Curando a ferida que se abriu na emoção. 

 

E assim restar o amor, 

Recobrar o perfume de uma flor, 

Sentir novamente o gosto do mel, 

Ver o mar verdejante e o azul do céu 

O passarinho no galho a cantar 

Possa novamente sua atenção chamar 

 

E depois de se ver 

Livre de sofrer 

A alma a acalmar 

O irmão abraçar 

E enfim voltar  

A viver. 
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