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INTRODUÇÃO

Vós sois a luz do mundo.

Jesus (Mateus, 5:14)

Deus é Luz! Luz eterna, que nunca se extin‑
gue. E nós, por sermos Seus filhos, também somos luz;
luz essa ainda ofuscada pelas nossas imperfeições, mas
que compete a nós fazê-la brilhar.
O brilho da nossa luz só conquistaremos quando
verdadeiramente conseguirmos fazer ao próximo o que
desejamos para nós mesmos e adquirirmos as virtudes
que ainda não temos, a fim de que, imbuídos do mais
puro amor, nos disponhamos a balsamizar as chagas do
corpo ou da alma, reerguer os caídos da vida, consolar
os aflitos, levar esperança aos desiludidos, fé onde haja
descrença e amor onde o ódio prevaleça.
O amor, a mais sublime das virtudes, foi plenamente
vivenciado e exemplificado por Jesus em sua curta pas‑
sagem pela Terra. Cada ensinamento por ele deixado
é luz que transcende a todas as luzes que conhecemos,
Deus é Amor,
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mas que devemos relembrar e praticar através de um
amor puro e desinteressado.
Amor é luz que precisamos cultivar em nós, através
das mãos que se estendam para acariciar ou aliviar a dor
alheia, dos olhos indulgentes que saibam enxergar onde
a nossa ajuda se torna necessária, dos lábios que profiram
palavras de reconforto e de esperança aos desvalidos da
vida, dos ouvidos sempre prontos a escutar os lamentos
daqueles que muito sofrem, do coração que se sensibiliza
diante do sofrimento alheio e de todas as atitudes voltadas
para o bem, em favor dos nossos irmãos de caminhada.
Em TAMBÉM SOMOS LUZ, Irmã Maria do Rosário,
através de suas mensagens consoladoras, nos incentiva
a vivenciar o mais puro amor, nas mais diversas situa‑
ções que a vida nos leve a atravessar. Aprendamos com
ela, e façamos do amor ao próximo uma norma de vida
que nos engrandeça interiormente, levando-nos a trans‑
formar o nosso viver de hoje, numa exemplificação cons‑
tante do amor sublime que o Divino Mestre nos legou.
Que saibamos aproveitar estas mensagens para cres‑
cer interiormente, vencer as imperfeições que ainda nos
embrutecem a alma e conquistar as mais nobres virtudes
que nos permitirão uma aproximação maior de Jesus. Só
assim, a nossa luz, um dia, haverá de brilhar; não o bri‑
lho das vaidades humanas ou das glórias efêmeras, mas
o conquistado pela vivência plena do Evangelho, testifi‑
cando a presença do Amor Divino em nós.
A médium
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A FÉ SEM OBRAS

... e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.

(Tiago, 2:18)

angustiante de que algo de bom
aconteça para libertar-te dos problemas que te afligem,
entretanto, nada alcançarás sem esforço próprio e perse‑
verança no bem.
Dizes ter fé e acreditas que os bons espíritos haverão
de interceder junto ao Pai Maior em teu favor e, de bra‑
ços cruzados, ficas a esperar que um “milagre” aconteça.
A vida, porém, não é assim. Deus não concede privi‑
légios a ninguém, mas recompensa aqueles que buscam
pelas próprias mãos, a realização dos seus sonhos. E o
que tens feito de bom para merecer o que tanto desejas?
É a vaidade que faz com que te julgues um merece‑
dor das benesses celestiais. Deus dá a cada um confor‑
me suas obras, isto é, de acordo com os bons atos que
tenha praticado. Portanto, olha para dentro de ti mes‑
mo, ausculta tua consciência e verifica o que tens feito
Permaneces numa espera
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em função do bem do próximo e, consequentemente, da
tua evolução.
Não basta ter fé, pois, como disse Tiago, o Apóstolo,
a fé sem obras para nada aproveita ou a fé sem obras é morta
em si mesma. Assim, não mais percas tempo nessa espe‑
ra; levanta-te, anda, movimenta teus braços e estende as
tuas mãos na prática da caridade, e os teus caminhos
haverão de se abrir, mostrando-te novos rumos a seguir
de ora em diante.
Se lágrimas ainda turvam os teus olhos, em vez de
chorar, prossegue firme nessa busca de oportunidades
que farão com que consigas atingir os teus objetivos,
e tornar-te-ás um vencedor nos novos caminhos pelos
quais deverás seguir.
Só com a consciência tranquila por teres feito o má‑
ximo possível em prol da concretização dos teus mais
nobres ideais é que conseguirás acalmar o teu coração e
aguardar, serenamente, que a própria vida traga as so‑
luções que buscas para os problemas que torturam a tua
alma. E a tua fé fará o resto.
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A FORÇA DO AMOR

E, sobretudo isto, revesti-vos de caridade,
que é o vínculo da perfeição.

Paulo (Colossenses, 3:14)

sombrias obscurecem o teu viver, sem
que um raio de esperança ilumine os teus dias para te levar
a sorrir, pensa na força do amor de Deus que “dá a cada
um segundo suas obras” e parte, sem demora, a socorrer
os aflitos e desesperançados, porque é somente no cultivo
do amor ao próximo que sentirás tuas dores aliviadas.
Quando a desilusão permeia entre os momentos em
que a vida te sorri, busca na força do amor que trouxe‑
res em ti a coragem de recomeçar, procurando outros
sonhos para acalentar.
Quando as esperanças te parecerem perdidas, diante
das lutas acerbas que estejas enfrentando, se cultivares o
amor pelo próximo, encontrarás nesse amor a força que
te falta para iniciar outras lutas, pelas quais surgirão no‑
vos aprendizados de que estejas necessitando.

Quando as nuvens
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É através da força do amor que não te deixarás abater
quando a vida que esperas viver só te trouxer amargas
decepções. Faze dessa força a alavanca que te auxiliará
na superação dos obstáculos que encontres em teus ca‑
minhos evolutivos.
Entre um obstáculo e outro que te levem a crescer,
tornar-te-ás mais forte, para que nem mesmo as enxur‑
radas da vida te levem de roldão. E aprenderás com a
própria dor a visualizar a dor do próximo, a fim de que
esqueças os próprios sofrimentos, para dedicar-te de
corpo e alma a amenizar a dor alheia.
É a força do amor que te dará a coragem de a tudo
superar, sem revolta ou desânimo, lembrando-te sempre
de que o sofrimento nos fortalece para sabermos enfren‑
tar as maiores tormentas, sem jamais nos desesperar.
Foi pela força do amor que Jesus superou todas
as ignomínias, para poder implantar o seu reino de
amor entre os homens deste planeta que caminha para
a regeneração.
E é com a força do amor de Jesus para contigo que
superarás todas as decepções e dificuldades, se souberes
fazer do amor pelo próximo o objetivo primordial do teu
viver neste mundo, em que a dor ainda faz morada em
muitos corações.
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A LUZ DO AMOR

Amarás o teu próximo como a ti mesmo.

Jesus (Mateus, 22:39)

os corações aflitos e angustiados.
É luz a dissipar as trevas dos que ainda permanecem
na ignorância espiritual. É luz a clarear os caminhos dos
que transitam pelos desvios da vida.
A luz do amor sustenta aqueles que estejam a fra‑
quejar diante das intempéries que os atingem. Soer‑
gue os que tombam perante a dor que lhes machuca a
alma. Renova o ânimo dos que permanecem de braços
cruzados na busca de soluções para os problemas que
os envolvem.
Só o amor renova a esperança dos desiludidos, for‑
talece a fé dos que se entregam à descrença, é luz a cla‑
rear a visão dos que enxergam tudo negro à sua vol‑
ta, devolvendo a alegria aos que se encontram tristes
e acabrunhados.
Deixa, pois, que o amor aflore em teu coração, para

O amor é luz a aquecer
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que a luz, refletindo através de ti, se espalhe à tua volta e
consigas amparar aqueles irmãos que, ao teu lado, tran‑
sitam nesta jornada terrena, em constante sofrer.
Mesmo que a dor também esteja a vergastar a tua
alma ou que as aflições só te mostrem o caminho dos
desenganos, faze com que o amor não esmoreça no
teu coração.
O amor é luz, luz que vem do Alto e se derrama so‑
bre ti. Faze com que a luz do amor seja constante em teu
viver, para que os teus atos, sentimentos, pensamentos
e palavras que saírem dos teus lábios consigam aquecer
o coração dos desesperados, que nada mais fazem na
vida, além de se queixar ou de chorar.
Se assim agires, a luz do amor de Jesus haverá de es‑
tar sempre contigo, a iluminar-te a alma e envolver teu
coração numa bênção de paz interior, apesar de todos os
percalços da vida que, ainda, tiveres de atravessar.
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A LUZ SOB O ALQUEIRE

Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo
do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim
de que ela dê luz a todos os que estão na casa.

Jesus (Mateus, 5:15)

As verdades dos ensinamentos que recebes, não as ocultes
sob o alqueire da timidez ou do egoísmo. Procura, sim,
estendê-las aos que ainda não as receberam.
Se já pudeste conhecer os ensinamentos trazidos por
Jesus e esclarecidos pelo espiritismo, aproveita, agora,
a oportunidade que te foi concedida de estender o que
sabes, para que outros irmãos deles tomem ciência.
A luz, porém, deve ser distribuída a todos que a de‑
sejarem, pois não adianta mostrá-la aos “cegos” que não
queiram enxergar.
Não percas, assim, os momentos de convivência com
teus irmãos de caminhada, e procura iluminar seus co‑
rações, através dos atos de bondade e dos gestos de cari‑
nho que souberes demonstrar.
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Cada boa atitude praticada é uma oportunidade de
estender a luz da verdade aos corações endurecidos e
enregelados, diante das lutas inglórias da vida.
Faze o bem que puderes, estende paz aos irmãos que
se encontrem em desespero, reconforta as almas aflitas e
desesperançadas diante dos problemas a enfrentar.
Socorre os caídos, ampara os fracos que mendigam
um pouco de atenção, e estende tuas mãos aos carentes
de alguma forma de ajuda.
Semeia amor, onde o ódio prevaleça.
Estende luz, onde as trevas se fizerem presentes.
Planta alegria, onde a tristeza domine.
Leva esperança, onde a desilusão persista.
Incentiva a fé, onde o ceticismo impere.
Orienta o quanto puderes os que se encontrem sem
rumo na vida.
Revela os ensinamentos trazidos pelos bons espíri‑
tos, para que todos os que ainda se encontrem na igno‑
rância espiritual sejam esclarecidos pela luz da verdade.
Estarás, assim, colocando a luz, não sob o alqueire da
indiferença, mas no candeeiro da paz e do amor de Jesus.
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