
PodSim 4 – Prazer que Rebaixa 

Mensagem mediúnica de enceramento 

 

A paz do Cristo em vossos corações.  

Estamos aqui, os vossos amigos da espiritualidade, para falar em nome 
do Cristo e vos ensinar entender o sentido verdadeiro da vida. O amor 
é o objetivo máximo. A dor é o caminho necessário.  

Juventude espírita, não vos enganeis com as promessas de felicidade 
falsa, de um mundo atrasado como a Terra. Sabeis que a vida maior 
pertence aqueles que souberam amar e sofrer em nome de Jesus de 
Nazaré.  

O Espiritismo é a revivencia do Cristianismo Primitivo, por isso, não 
podemos jamais, em nome do Consolador, vos enganar. A vida é a 
prova escolhida, a batalha necessária para que o espírito sublime seus 
potenciais latentes.   

A vida é a oportunidade gloriosa que deveis aproveitar a cada dia, 
agindo, amando, perdoando e servindo em nome de Jesus. Estais no 
mundo, amigos encarnados, com o principal objetivo de vos tornardes 
melhores, de aprenderdes a servir em silêncio e auxiliar a muitos que 
não conhecem a luz. Porque muitos de vossos amigos encarnados, se 
não mudarem a conduta, poderão precisar das experiências amargas 
que passou o espírito André Luiz. É um alerta amigo, é um convite 
fraterno que hoje estamos aqui a fazer em nome de Jesus.  

Trabalhemos juntos, cuidando de enfermos, perdoando os que nos 
magoam, compreendendo a profundidade dos ensinos do Cristo a 
partir da lúcida explicação de Allan Kardec e dos guias da 
Humanidade, que trabalharam com afinco na construção do edifício 
glorioso da Codificação que há de expandir-se no mundo.  

 

 

 



 

Amigos, irmãos, o Cristo é o nosso modelo. Não vos afasteis do amor 
divino, envolvendo-se com as loucuras pequenas da Terra. A vida é 
grandiosa e haveremos, com cada um de vocês, de construir uma base 
cristã de atuação na sociedade terrena.  

Convidamos a vocês a participar da equipe do Grupo Marcos 
encarnada, porque os vossos guias já nos conhecem, e trabalharemos 
juntos e por vossas mãos e vossas palavras, Jesus há de iluminar a 
terra.  

Muita paz.  

Visite-nos 

https://grupomarcos.com.br 

 

 


