Conservai a Fé
“A compreensão das coisas divinas aumenta com o nosso
progresso, à medida que nossas faculdades e nossos sentidos, em se
desenvolvendo, nos abrirem novas perspectivas sobre os mundos superiores”
( Cristianismo e Espiritismo)

...Recordamos, ainda, a palavra de um valoroso
apóstolo, que serve para todos nós como exemplo e
guia, Paulo de Tarso: tudo posso naquele que me fortalece.
Ele isso no momento de mais dura luta, com aquele
vigor que lhe caracterizava o espírito, enobrecido no
trabalho e no esforço de cada dia; com a serenidade
que só os que já sofreram muito são capazes de ter;

Trabalha, ama e ora!

com a disposição que só os conscientemente
generosos têm capacidade de atingir, e com amor.
Falamos ao vosso coração não como espírito já
desenfaixado da carne, mas como um irmão que
apenas está do outro lado da casa. Dizemos a todos

vós:Irmãos, vamos prosseguir! O amor de Deus
espera apenas que aprendamos a servi-lo, que nos
conservemos fiéis. O amor de Deus espera, apenas,
fidelidade aos seus ensinamentos.

Léon Denis

psicofonia 26/08/1967 CELD

CRBBM
ARTE & CULTURA ESPÍRITA

Tende:
como templo o Universo
como altar a consciência
como lei a caridade
por imagem Deus
por religião o Amor.
Léon Denis

31 de Julho de 2016

Léon Denis
O Druida de Lorraine

“A alma dorme na pedra,

sonha no vegetal,
agita-se no animal

e acorda no homem”.
(Leon Denis)

"O triskele celta é um elemento geométrico com três esferas
sagradas que manifesta e representa a divindade, o princípio
e o fim, a eterna evolução, o movimento, a vibração e a
perpétua aprendizagem.”
É representado com três espirais em movimento, que são a
manifestação da energia divina. Transportar este símbolo druidico,
é como levar os deuses consigo. (...) É igualmente um símbolo das
portas que se abrem para entrar no plano energético dos deuses.
(...)
Mas o triskele pode ter diferentes significados: a tripla
manifestação da energia divina - Força, Sabedoria e Amor - que
se relaciona com as 3 classes sociais dos antigos celtas: Guerreiros,
Druidas e Produtores.
Pode igualmente representar a Água, o Céu e a Terra que com
o seu movimento se reúnem todos no 4º elemento, o Fogo,
representado pelo círculo que os envolve. (...)

Pode ainda representar as 3 manifestações que tornam possível a
evolução humana: Corpo, Alma e Mente.
Em suma, quem possuir um triskele pode escolher a
representação que melhor se adapte ao seu eu interior

A Léon com carinho
O que fez nos apaixonarmos por Léon foi sua expressão de
falar das coisas simples da forma simples...
Falar apaixonadamente do que ama sem sofrer...
E mesmo que sofra... Sofre pela saudade de saber que tudo é possível..
Ha nele a esperança que não se finda, a pureza que não se acaba....
..A grandeza de um gênio e a simplicidade da criança.
A integração com o todo e a certeza de que faz parte de tudo isso sem se

achar mais e nem menos
A sabedoria do mais velho e a vivacidade do jovem.
Ha nessa Alma Querida, um Amor enorme... Que nos inunda o ser...
Permitindo que nos embebamos dessa fonte rica de saber do seu espírito
eterno.
Fala sobre o todo e sobre todos
Sobre o criador e criatura

Harpa Celta
Os bardos da antiguidade tinham um
papel proeminente na sociedade,
gozando de um estatuto privilegiado,
junto dos chefes, dos reis e do povo, tal
como nos refere o famoso Conto de
Taliesin. Para além disto, a associação do
bardo-druida à harpa é um poderoso
arquétipo da espiritualidade célticodruídica.
Símbolo de harmonia desde tempos
imemoriais, a harpa tem o poder de agir
sobre as paixões e emoções humanas,
ora agitando-as, ora refreando-as.
Estendendo as suas vibrações a quem
quer que a escute e agindo fielmente
segundo a doutrina pitagórica do
número, a harpa canta uma matemática
sonora em que a sua equação se resolve
dentro de cada um de nós.

da dor e do amor... Com a mesma singeleza e harmonia ...
Que mesmo as palavras rebuscadas tornam se singelas
E sábias... Pois vai em nós ... Ele fala conosco
E de nós... E não tem como não sabermos disso...
Pois mesmo que ignoramos suas mensagens estão impregnadas do seu
magnetismo...
E é o que sentimos... Mesmo que não entendemos algumas vezes
Foi assim que Léon entrou em nossas vidas.

os celtas exprimiam com este tipo de
desenho a idéia de que tudo está
ligado, amarrado e de forma simbiótica,
a evolução de todos se dá de forma
conjunta. É um símbolo da igualdade de
essências e da interconexão de toda a
vida (comovindo de uma coisa só).

CURIOSIDADE CULTURAL
Awen
símbolo da triplicidade, cada um dos
pontos são as posições do sol nascente no
Solstício de inverno, nos Equinócios e no
solstício de Verão, as linhas ou raios parte
da luz do sol, que estimula a vida e dá
inspiração. Símbolo do Druidismo
moderno representa a inspiração e as três
classes druídicas: Bardos, Ovates e
Druidas.

Cruz Celta

Trabalhemos com Jesus
“Todo o espírito

desejoso de progredir
trabalhando na obra de solidariedade universal recebe dos
espíritos mais elevados uma missão particular, apropriada a
suas aptidões e a seu grau de adiantamento”
( O problema do ser e do destino)
...Sugerimos a todos a oração, habitualmente, assim falamos,
..mas sugiro algo mais enérgico e de mais atenção por parte de
todos, que é a busca incessante de padrões de elevação
espiritual; padrões esses que não signifiquem apenas elevação
nos momentos de prece, mas, sim, elevação em todos os atos da
vida, quer sejam nesta casa, quer se passem fora dela.

O Símbolo da cruz, bem mais antigo que
o cristianismo era uma das principais
formas de expressão artística entre os
celtas. É seguida em sua base por um
círculo, que representa a unicidade e o
ciclo eterno.
Associada à coragem e ao heroísmo, a
cruz celta ajuda a superar obstáculos e a
conquistar vitórias graças aos próprios
esforços.
Essa cruz é um símbolo da eternidade,
que enfatiza a vida eterna no céu para os
eleitos de Deus.

O espírita deve ter atenção especial para sua mente, porque,
como disse Jesus, é da mente que partem os crimes, as

discórdias, os destemperos, quaisquer que sejam, Canalizar
energias para o Alto, no momento da prece, é tarefa de elevação
e beleza; mas canalizar energia para o Alto através da prece e do
trabalho é tarefa de elevação, adestramento e compreensão de
seus objetivos
Léon Denis
psicofonia 30/12/1988 CELD

Os três sustentáculos de um homem virtuoso:

A Prece

— Deus; — Sua consciência pessoal; — E o louvor de
todos os sábios.

O objetivo da prece consiste em elevar
nossa alma a Deus; a diversidade das fórmulas

nenhuma diferença deve criar entre os que nele
creem, nem, ainda menos, entre os adeptos do

Três coisas estão em desacordo com Deus:
— A infelicidade; — A mentira; — E o desespero.

Três lugares onde residirá Deus em sua plenitude:
— Lá onde ele for mais amado; — Lá onde ele for o
mais procurado; — Lá onde o egoísmo for mínimo.

Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando

Há três coisas onde Deus reside quando elas são
procuradas:

sinceras.

— A misericórdia; — A verdade; — E a Paz.
E.S.E. A. Kardec

Os três momentos de bênção para o Homem:
— Receber a vida tendo uma alma em seu nascimento
ou dentro do renascimento após um desfalecimento;
— Dar a vida ou engendrá-la;
— E trocar a vida, ou morrer, o que é ir do pior ao
melhor.

Albrecht Dürer

As Tradições Célticas
Existem três unidades primitivas.

Trabalhemos com Jesus e com Kardec

— Um Deus;
— Uma Verdade;

“Deus é o espírito de sabedoria, de amor e de
vida, o poder infinito que governa o mundo.”
(O Grande Enigma)

— Uma Liberdade, ponto onde se põem em equilíbrio
todas as oposições.

...Trabalhemos, irmãos, trabalhemos! Com Jesus, temos a força

Deus nos dá três provas daquilo que ele fez e daquilo
que ele fará, enquanto natureza; estas três provas são:
— Seu Poder infinito;

do amor; com Kardec, a força do conhecimento. Com o livro
espírita, que se espalha a mancheias, temos a força do

— Sua Sabedoria infinita;

conhecimento, e não poderia ser de outro modo, mas com o

— Seu Amor infinito.

trabalho, repetiremos, a força do amor dada e ensinada pelo

Existem três coisas que Deus, infinitamente perfeito,
não pode evitar:

Cristo. Caminhemos, irmãos!

— Em toda coisa, fazer o melhor possível;
— Em toda coisa, fazer o mais necessário possível;
— Em toda coisa, fazer o mais belo possível
Os três principais atributos de Deus:
— Essência; — Conhecimento; — E Poder.

...Arejem as ideias, arejem as ideias! Os espíritas devem ter
mentes arejadas, com disciplina; mentes abertas ao trabalho do
bem.

Arejem

os

conceitos;

arejem

o

conhecimento,

melhorando-o, tornando-o capaz de multiplicar-se, e muito.
Léon Denis
psicofonia 30/12/1988 CELD

Falamos da prece. Expliquemo-nos ainda a
respeito desta palavra. A prece é a forma, a expressão mais
potente da comunhão universal. Ela não é o que tantas
pessoas supõem: uma recitação frívola, exercício monótono e
muitas vezes repetido. Não! Pela verdadeira prece, a prece
improvisada, aquela que não comporta fórmulas, a Alma se

Léon Denis e os Fundamentos
da Filosofia Espírita
Antes, eu estava em ANWN, o
abismo, a menor partícula de vida que se pode
conceber e o mais perto possível da morte
absoluta. Depois eu passei dentro de cada forma
de existência e através de cada forma onde era

transporta às regiões superiores; aí haure forças, luzes; aí

possível que estivessem o corpo e a vida. Eu

encontra apoio que não podem conhecer nem compreender

cheguei até o estado de homem, ao longo do

aqueles que desconhecem Deus. Orar é voltar-se para o Ser

Círculo de ABRED, onde penosa e vazia foi

eterno, é expor-lhe nossos pensamentos e nossas ações, para

minha condição através das Idades, desde meu

submetê-los à sua Lei e fazer da sua vontade a regra de nossa
vida; é achar, por esse meio, a paz do coração, a satisfação da
consciência, em uma palavra, esse bem interior que é o
maior, o mais imperecível de todos os bens!
(O Grande Enigma– L.Denis)

desprendimento da morte dentro do abismo. E
isto, pela graça de Deus, sua grande bondade e
seu infinito amor. Através de cada forma
suscetível de encerrar a vida, dentro das águas,
nos ares, no céu, eu suportei rigores e tormentos,
mal e sofrimento, e pequenas e íntimas foram
minhas alegrias, até que eu me tornasse homem.
(Pensamento Céltico)

“..Que medites sobre estas páginas, leitor, ainda que
duro se torne para o teu orgulho pessoal o aceitá-las!
“Se o Espiritismo ressuscitar o espiritualismo, devolverá

E se as lágrimas alguma vez rociar em tuas pálpebras,
à sociedade o impulso que a uns dá a dignidade
à passagem de um lance mais dramático, não
interior, a outros a resignação e a todos a
recalcitres contra o impulso generoso de exaltar teu
necessidade de se elevarem para o Ser Supremo,
coração em prece piedosa, por aqueles que se
esquecido e ignorado pelas criaturas ingratas.
estorcem nas trágicas confusões da inconsequência de
Jean-Jacques Rousseau” Rev.. .Esp.1861

infrações às leis de Deus!”
Léon Denis
Belo Horizonte, 4 de abril de 1957
Psicografia de Yvonne Pereira – prefácio do “Memórias de um
Suicida”

A arte ideal é uma das formas da prece, seu
pensamento atrairá amigos invisíveis muito elevados; a eles
será fácil fazer realçar o brilho da chama acesa

A vida do homem de bem é uma prece contínua, uma

anteriormente e, da alma do artista, brotarão obras

comunhão perpétua com seus semelhantes e com Deus. Ele

inspiradas pelo belo e pelo divino. (espiritismo na arte –

não tem mais necessidade de palavras, nem de formas

L.Denis)

exteriores para exprimir sua fé: ela se exprime por todos os
seus atos e por todos os seus pensamentos. Ele respira e se
A prece, em verdade, nada pode mudar às leis

imutáveis; ela não poderia, de maneira alguma, mudar os
nossos destinos; seu papel é proporcionar-nos socorros e
luzes que nos tornem mais fácil o cumprimento da nossa
tarefa terrestre. A prece fervente abre, de par em par, as
portas da Alma e, por essas aberturas, os raios de força, as
irradiações do foco eterno nos penetram e nos vivificam.

(O Grande Enigma– L.Denis)

agita sem esforço em uma atmosfera fluídica cheia de ternura
pelos desgraçados, cheia de boa-vontade por toda a
Humanidade. Essa comunhão constante se torna uma
necessidade, uma segunda natureza. É graças a ela que todos
os Espíritos de eleição se mantêm nas alturas sublimes da
inspiração e do gênio.

(O Grande Enigma– L.Denis)

"Quando o socialismo houver triunfado, os
“ Creio poder dizer que o Espiritismo foi

homens compreenderão melhor o Universo,
porque, vendo na humanidade a vitória da

chamado para tornar-se o grande libertador do pensamento há

consciência e do espírito, sentirão bem depressa

tantos séculos escravizados. A magnífica obra do Espiritismo

que esse Universo, de onde saiu a humanidade,

será aproximar os homens, as nações, as raças, formar corações

não pode ser, em sua essência, brutal e cego, que
existe espírito por toda parte, alma por toda parte

e desenvolver as consciencias”

Léon Denis,
Congresso Espiritualista de Liège de 1905

e o próprio Universo é uma imensa aspiração, no
sentido da ordem, da beleza, da liberdade e da
bondade!“
Léon Denis,
Socialismo e Espiritismo

- Para onde nos dirigimos sempre defrontamos
a beleza da Criação, os sinais de Deus que não estão apenas
nos astros, conforme relatado nos Salmos, mas em toda parte,

Jerônimo de Praga
(1379 -1416)

seja no minúsculo grão de areia, na florzinha delicada, no
inseto leve e quase insignificante, assim como na glória estelar,
nas incontáveis galáxias.
“Em tudo e em todo lugar a divina harmonia apresenta-nos
convites discretos ou severos para que nos voltemos para a

“Meu Deus, vós que sois grande, que sois tudo,
deixai cair sobre mim, humilde, sobre mim, eu que não existo senão

Sua obra infinita e inexcedível, a fim de aprendermos os

por vossa vontade, um raio de divina luz. Fazei que, penetrado do

comportamentos

vosso amor, me seja fácil fazer o bem e que eu tenha aversão ao

compatíveis

com

as

leis

existentes,

mantenedoras da ordem e do equilíbrio. Inobstante, podemos

mal; que animado pelo desejo de vos agradar, meu espírito vença os
obstáculos que se opõem à vitória da verdade sobre o erro, da

anotar os imensos prejuízos causados pelas ambições

fraternidade sobre o egoísmo; fazei que, em cada companheiro de

desnaturadas, pela cobiça das noções ricas que pretendem

provações eu veja um irmão, assim como vedes um filho em cada

mais poder e grandeza, interferindo no sistema ecológico do

um dos seres que de vós emanam e para vós devem voltar. Dai-me
o amor ao trabalho, que é dever de todos sobre a terra, e, com o

planeta que nos serve de lar periodicamente no processo da

auxílio do archote que colocaste ao meu alcance, esclarecei-me

evolução. (Fala do Dr. Bezerra em perturbações espirituais –

sobre as imperfeições que retardam meu adiantamento nesta vida e

M.F.Miranda psicografia de D.Franco)

na vindoura”.*

(*) Prece, ditada pelo Espírito Jerônimo de Praga, a um grupo de
operários. Do livro Depois da Morte de Leon Denis.

Mensagem de Joana d’ Arc para Léon Denis

Servir sempre, servir mais

Tua alma se eleva e sente neste instante a proteção
que Deus lança sobre ti. Comigo, que a tua coragem aumente, e,
patriota sincera, ames e desejes ser útil a esta França tão querida,
que, do Alto, como Protetora, como Mãe, contemplo sempre com
felicidade.
Não sentes em ti nascerem pensamentos de suave

“A vontade, a confiança, o otimismo saõ forças preservativas,
proteções que, em nós, se opõem a toda causa de distúrbio, de
pertubação, interior e exterior.” ( O problema do ser e do destino)

....Deus, ao criar o homem, deu-lhe a notícia de sua
própria estrutura íntima, dizendo tê-lo criado à sua

indulgência?
Junto de Deus aprendi a perdoar mas, esses

semelhança. Para eu não houvesse, porém alguma

pensamentos não devem fazer com que, em mim, nasça à

dúvida quanto à nossa necessidade de trabalho,

fraqueza, e, divino dom! encontro em meu coração força bastante

através do simbolismo da criação em sete dias, deu-

para, procurar esclarecer, às vezes, aqueles que, por orgulho, me
querem monopolizar a memória.
E quando, cheia de indulgência, peço para

nos notícia de que a todos nós compete criar, criar,
criar.

eles as luzes do Criador, do Pai, sinto que Deus me diz:

Desta forma, em vossas atividades espirituais,

Protege, inspira, porém jamais faças fusão com os teus

deveis ter como básico, em vossas existências, a

algozes. Cristã piedosa e sincera na Terra, sinto no Espaço
os mesmos arroubos, o mesmo desejo de oração, mas

quero minha memória livre e desprendida de todo cálculo;

noção de servir, servir sempre, servir com amor,
servir em paz, servir mais, servir com dedicação,

não dou meu coração, em lembrança, senão aos que em

servir, até mesmo, nos instantes em que as forças vos

mim não vêem mais do que a humilde e devota filha de

faltarem, mas servir sempre. Não é outro o motivo

Deus, amando a todos os que vivem nessa terra de França,

por que as almas unidas em torno do bem encontram

aos quais procuro inspirar sentimentos de amor, de retidão

apoio uma nas outras, senão porque resolvem servir...

e de energia.

Leon Denis psicofonia 26/08/1978 CELD

“Existindo desde remota antiguidade no
seio de vastos oceanos, não sou nascido de um pai e de

Jan Hus (1369 -1415)
O Ganso da Boêmia

uma mãe, mas de formas elementares da natureza, dos
ramos da bétula, do fruto dos frutos, das flores da
montanha.
Toquei a noite, adormeci na aurora; fui
peixe no lago, águia nos cumes, lince na floresta. Depois,
escolhido pelo ‘Gwyon’ (espírito divino), pelo sábio dos
sábios, adquiri a imortalidade.
Passou-se muito tempo desde que fui
pastor. Por muito tempo andei na Terra antes de ser hábil
na ciência.
Enfim, brilhei entre os chefes superiores; vestido de
hábitos sagrados, segurei a taça dos sacrifícios.
Vivi em cem mundos, agitei-me em cem
círculos.”
O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. L.Denis cita o
poema do bardo Taliesin (534-599) é considerado como
um dos mais

antigos poetas galeses.

•Aquele que se cala com proveito raramente age
contra a sua consciência.
•Não, eu nunca preguei qualquer doutrina de
tendência para o mal, e o que ensinei com os meus
lábios agora selo com o meu sangue!
•Eles pensavam poder abafar e vencer a verdade,
que é sempre vitoriosa, ignorando que a própria
essência da verdade é que quanto mais quisermos
comprimi-la mais ela cresce e se eleva.
"Vocês hoje estão queimando um ganso (Hus significa "ganso" na
língua boêmia), mas dentro de um século, encontrar-se-ão com um
cisne. E este cisne vocês não poderão queimar." ( Iinterpretado
como sendo a vinda de Lutero)

John Wycliffe
“A Estrela da Manhã” da Reforma Protestante

- Para onde nos dirigimos sempre defrontamos
a beleza da Criação, os sinais de Deus que não estão apenas
nos astros, conforme relatado nos Salmos, mas em toda parte,
seja no minúsculo grão de areia, na florzinha delicada, no
inseto leve e quase insignificante, assim como na glória estelar,
nas incontáveis galáxias.
“Em tudo e em todo lugar a divina harmonia apresenta-nos
convites discretos ou severos para que nos voltemos para a

•A verdadeira autoridade emana da Biblia, que
contém o suficiente para governar o mundo.

•Esta Bíblia é para o Governo do Povo, pelo
Povo e para o Povo. (Tradutor da Bíblia para o
Inglês)

Sua obra infinita e inexcedível, a fim de aprendermos os
comportamentos

compatíveis

com

as

leis

existentes,

mantenedoras da ordem e do equilíbrio. Inobstante, podemos
anotar os imensos prejuízos causados pelas ambições

•Acredito que no final a verdade vai

desnaturadas, pela cobiça das noções ricas que pretendem

conquistar.

mais poder e grandeza, interferindo no sistema ecológico do

•Quanto mais alta a montanha, mais forte o

planeta que nos serve de lar periodicamente no processo da

vento: do mesmo modo, quanto mais sublime
a vida, mais fortes as tentações do inimigo"

evolução. (Fala do Dr. Bezerra em perturbações espirituais –
M.F.Miranda psicografia de D.Franco)

Doutrina Consoladora
“O Homem é um ser progressista...Progredir é
sua missão na terra, é seu maior dever”
(O Progresso – capt.1)

Em todas as suas pregações, pouco

...É doutrina consoladora, de apoio, de paz, que mostra que

antes de anunciar a palavra de Deus àqueles que se

ganhamos o mundo espiritual de acordo com nossa atividade

agrupavam à sua volta, a primeira coisa que

no bem, nas sucessivas encarnações. Mostra os mortos, os que
se foram, em comprovação das palavras de Jesus, quando nos

Francisco fazia era orar para que eles tivessem a paz.
“O Senhor lhes dê paz”, saudava-os. Por essa razão,

dizia que iria preparar-nos lugar no plano espiritual. Quantos
entes queridos que saem do plano carnal e criam espaço, nas

muitos dos que até aquele momento odiavam a paz,

cidades em que se abrigam, para os que ficaram e um dia para

com a ajuda do Senhor passaram a abraçá-la de todo

lá retornarão! São pais que dizem aos filhos, parentes que dizem

o coração e se transformaram em filhos da paz.

a parentes que não se desesperem.

Duas Vidas de Francisco - Tomás de Celano,

Religião consoladora, religião de paz, formosa religião, que
convoca os vivos a permanecerem vivos, sem antecipar a morte,
que os afastaria dos entes queridos; a viver para crescer
espiritualmente; a lutar, trabalhar, orar, silenciar, progredir.!
Léon Denis

psicofonia 02/11/1986 CELD
"São Francisco" - Militão dos Santos

Servir com Fidelidade a Deus e a Jesus
Minha vontade me encoraja: Avante,
sempre adiante; sempre mais conhecimento, mais vida,
vida divina
( O problema
do ser e do destino)

Há um objetivo, há uma lei no Universo? Ou esse
Universo é apenas um abismo onde o pensamento se perde,
por falta de ponto de apoio, em que ele gira sobre si mesmo
como uma folha morta ao sopro do vento?

...Jesus, o protótipo da simplicidade, nos exalta a sermos
também simples, bons, generosos, amigos; a sermos, enfim,

Há uma força, uma esperança, uma certeza que possa
nos elevar acima de nós mesmos na direção de um objetivo
superior, na direção de um princípio, um ser em quem se

irmãos uns dos outros.
...Sedes simples, sede bons, sedes leais, sedes servis, mas
com aquele servilismo que exalta, que consola, que conduz,
que é capaz de criar tesouros de fortaleza espiritual em

identifiquem o bem, a verdade, a sabedoria; ou não haveria
em nós e em torno de nós senão dúvida, incerteza e trevas?
O homem, o pensador, sonda com o olhar a vasta
amplidão. Interroga as profundezas do céu. Nele busca a

vossos corações.
...Amor, palavra dita, soprada, explicada, falada, escrita,

vista, enfim. Amor, palavra de todas as maneiras exaltada.
Amor, palavra tão pouco sentida! Queridos irmãos, senti
amor, vivei amor, tende amor, lutai com amor, senti com
caridade, lutai com caridade. Fazei com que as vossas vidas
sejam aquele campo repleto de flores...com aquelas que

solução de dois grandes problemas: o problema do mundo, o
problema da vida.
Considera este majestoso Universo, no qual ele se sente
como que mergulhado.

Segue com os olhos o curso dos gigantes do Espaço,
sóis da noite, terríveis focos cuja luz percorre as mornas
imensidades.

exalam o perfume doce da paz.

Leon Denis
psicofonia 26/08/1967
CELD

Interroga

esses

astros,

esses

mundos

inumeráveis, mas eles passam, mudos, prosseguindo seu
caminho para um objetivo que ninguém conhece.
O Grande Enigma: L.Denis

As Noúres: Técnica e Recepção das Correntes de Pensamento
Muitas palavras têm sido usadas para defini-las:
inspiração, visão, êxtase, rapto dos sentidos, intuição, mediunidade,
o

demônio, as

musas, o

espírito, a

subconsciência, a

superconsciência, etc.
O misticismo, as religiões, o espiritismo, a filosofia,

Trabalhemos com Jesus
“Todo o espírito

desejoso de progredir
trabalhando na obra de solidariedade universal recebe dos
espíritos mais elevados uma missão particular, apropriada a
suas aptidões e a seu grau de adiantamento”
( O problema do ser e do destino)

a arte, a psicologia, cada atitude do pensamento humano criou sua

expressão e observou de um ponto de vista particular o mesmo

...Sugerimos a todos a oração, habitualmente, assim falamos,

fenômeno.

..mas sugiro algo mais enérgico e de mais atenção por parte de
O místico, o santo, o profeta, o poeta, o artista, o

todos, que é a busca incessante de padrões de elevação

herói, o cientista, o inventor, numa palavra, o gênio, em todas as

espiritual; padrões esses que não signifiquem apenas elevação

suas formas, tem vivido igualmente aquele fenômeno. É um

nos momentos de prece, mas, sim, elevação em todos os atos da

fenômeno próprio dos grandes avançados na evolução, da qual o

vida, quer sejam nesta casa, quer se passem fora dela.

gênio não é senão o antecipador que agita o archote do espírito no
seio de uma triste normalidade.

O espírita deve ter atenção especial para sua mente, porque,
como disse Jesus, é da mente que partem os crimes, as

O fenômeno é tão universal e antigo quanto o

discórdias, os destemperos, quaisquer que sejam, Canalizar

homem; mais ainda, foi justamente na Antigüidade que ele foi mais

energias para o Alto, no momento da prece, é tarefa de elevação

reverenciado, quando o conhecimento se atingia diretamente por

e beleza; mas canalizar energia para o Alto através da prece e do

revelação e o método intuitivo e dedutivo, que a racionalidade

trabalho é tarefa de elevação, adestramento e compreensão de

moderna não mais sabe usar, era muitas vezes o único método de

seus objetivos

pesquisa para a solução dos problemas e a conquista do saber. A
alma humana, então mais virgem, parecia mais próxima das
origens, podendo atingi-las diretamente. ( Pietro Ubaldi)

Léon Denis
psicofonia 30/12/1988 CELD

Estou feliz de descer até vós, porque
experimento uma satisfação moral, um prazer real,
sentindo-me bem adaptado a seres que desenvolvem
radiações sensivelmente idênticas às do meu perespírito.
Deus projetou a parcela de luz que é a
alma, e esta radiação de pensamento divino deve
chegar, por transformações e crescimentos sucessivos, a
formar um foco radiante que contribuirá para a
manutenção e para o equilíbrio da atmosfera dos
mundos. Esse é um preceito de ordem geral que

indica a necessidade da pluralidade das vidas.
povoaram a vossa terra trouxeram o esboço das
futuras;

em

certos

pontos,

a iniciação

espiritual avançou bastante, os Egípcios, os Celtas, os
Gregos, por exemplo, traziam em si focos brilhantes que
paralisavam as forças materiais. Elementos do progresso
estavam já, por eles, implantados no vosso globo. O vai e
vem dos seres que viverão alternativamente à sua superfície,
depois no espaço, poderá a partir daí prosseguir com
regularidade.

aos estudos psíquicos futuros. Foi nele que se enxertou, no
vosso país, o pensamento do cristianismo, tal como o próprio
cristianismo se impregnou desse outro raio, o misticismo

oriental.
Existem

no

vosso

mundo

certos

pontos

privilegiados

fluidicamente que são como espelhos, condensadores e
refletores de fluidos, destinados a fazer vibrar os cérebros e os
corações dos povos do planeta.
Nestes pontos, três focos se acenderam: o foco oriental nas

As primeiras sociedades humanas que
civilizações

O celtismo é o raio que mostra o caminho

Índias; o foco cristão na Palestina; o foco céltico no Ocidente e
no Norte. Se estudarmos a gênese dos fenômenos que
concretizaram as doutrinas, vê-se que a causa superior continua
a mesma e que o vosso planeta é tocado por estas correntes, ou
feixes de ondas superiores, que são as verdadeiras artérias da vida

universal.
Pela

vossa

evolução, produz-se

agora

um novo

foco

radiante de pensamento que mostrará à humanidade toda a
beleza, a grandeza, o poder da obra divina.
ALLAN KARDEC.
mensagem psicográfica na reunião com Leon denis
12 de Junho de 1926.

A

alma

é

um

ser

intelectual,

pensante, imaterial na essência. O mundo das idéias,
no qual vive, não é o mundo de matéria: não tem
idade, nem envelhece; não muda em um mês ou
dois, igual ao corpo, pois, decorridos ano, lustro,
decênio, sentimos que conservamos a nossa
identidade, que o nosso eu permanece. (Camille
Flammarion - Narrações do Infinito)

O magnetismo, já́ o dissemos (n. 31), é o
agente universal. Tudo está submetido à influência
magnética, tudo é magnetismo na natureza, tudo, na
ordem espiritual, na ordem material e na ordem fluídica,

é atração resultante desse agente universal. Essa a
grande lei que rege todas as coisas. Os fluidos
magnéticos ligam todos os mundos uns aos outros,
ligam todos os Espíritos encarnados e desencarnados. É
um laço universal que Deus criou para nos unir a todos,
de modo a que formássemos um único ser, tendo em
vista ajudar-nos a subir até ele, conjugadas as nossas
forças. (Q.E. Roustaing)

Que alívio e que reconforto para o pensamento
humano por não ser mais esmagado sob o terror dos dogmas
tão terríveis como os do pecado original e das penas eternas!
Que consolo não mais conceber o Ser Supremo sob a um
implacável justiceiro que condenaria a suplícios as miseráveis e
fracas criaturas que somos nos.
A realidade é felizmente mais nobre e mais
grandiosa que essas sombrias invenções da Teologia.
A sorte de nossa eternidade futura não se decide
nos curtos instantes de uma vida terrena, uma ruga apenas
perceptível, no imenso oceano das idades!
A lei da evolução do princípio espiritual,
completando-se pelas vidas sucessivas, nos permitiu
compreender porque uma formidável desigualdade moral e
intelectual separa os filhos do mesmo pai, e como existem, no
mesmo globo, selvagens e povos civilizados, idiotas ao lado
desses gênios, que são a glória de nossa raça.
É
pelos
inumeráveis
e
concordantes
testemunhos dos que vivem no espaço que sabemos que não
existe inferno, nem paraíso, mas que nós somos os únicos
artífices de nossos futuros destinos.
É lentamente, mas num esforço ininterrupto,
que de- senvolvemos nosso ser espiritual, que ampliamos nossa
inteligência, que penetram em nós os sentimentos do justo, do
belo, do bem e que desaparecem os obscuros instintos do
egoísmo, as paixões e os vícios, para dar lugar ao sentimento de
fraternidade, que nos aproxima dessa causa primária, que é todo
amor. Revista Espírita, janeiro de 1907 – Gabriel Delanne
.

