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Prefácio

Ao receber a incumbência de prefaciar esta obra, recebi também a grande responsabilidade de auxiliar na difusão de valiosas
mensagens oriundas do mundo espiritual, área esta de que não
me considero um exímio conhecedor, mas pela qual tenho especial apreço, interesse e respeito. Sempre que quaisquer assuntos
referentes ao espiritismo vêm à tona, surgem em minha mente as
figuras proeminentes de Allan Kardec e Chico Xavier.
Na França do século XIX, numa tradicional família de magistrados e professores, nasceu Hippolyte Léon Denizard Rivail,
a quem anos mais tarde o mundo espiritual batizaria de Allan
Kardec. Com ele, veio a codificação do espiritismo, surgindo
assim a doutrina espírita, termo criado pelo próprio e que logo
se difundiu amplamente, através de vários estudos e obras. De
Kardec, tenho em meu acervo particular as obras O livro dos
espíritos e O evangelho segundo o espiritismo.
Já aqui no Brasil o expoente do espiritismo é Francisco
Cândido Xavier, carinhosamente o nosso Chico Xavier, considerado o “maior brasileiro da História”. Esse homem simples,
de olhar terno e fala suave foi, sem dúvida alguma, o mais fiel
seguidor da doutrina de Kardec. O maior e mais conhecido
médium do Brasil e do mundo deixou mais de 400 obras, tendo
psicografado aproximadamente 600 autores espirituais; o mais
frequente deles, Emmanuel.
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Com Chico Xavier, aprendi que a caridade é algo que devemos exercitar diuturnamente. No Grupo Espírita da Prece, em
Uberaba – MG, o atendimento não era apenas espiritual; eram
frequentes as obras de caridade no atendimento assistencial e
na distribuição de alimentos aos menos favorecidos. O legado
de fé, esperança e amor do médium mineiro inspira a todos nos
caminhos do bem. Certa vez, ele disse: “Abençoemos aqueles
que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem
às necessidades… Valorizemos o amigo que nos socorre, que se
interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber
como estamos indo… A amizade é uma dádiva de Deus… Mais
tarde haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam
experimentar solidão”.
E foi pela amizade que cheguei à confecção do referido prefácio. Sou amigo dos irmãos Adolfo, Glória e Sônia Costa, que
também residem aqui em Borda da Mata – MG e são primos do
Hugo Zamponi Filho, o Huzafi, autor desta obra, que reside no
Rio de Janeiro – RJ.
O livro é composto de mensagens canalizadas, reunidas pelo
autor e oriundas dos orientadores espirituais, ao longo de vários
anos de estudo da doutrina espírita e de uma abordagem holística
da vida. Essas mensagens, além de contribuírem efetivamente na
difusão do espiritismo, também são importante incentivo para
aqueles que desejam seguir um caminho de paz e fazer uma viagem para a luz.

Léo Guimarães
Jornalista, poeta, escritor, imortal da Academia Pouso-Alegrense
de Letras e Academia Independente de Letras.
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Apresentação

Em 2020, de posse de todo o material resultante da militância
espiritual ao longo dos anos e tendo como premissa o fato de que
todo conhecimento adquirido deve ser compartilhado, chegou o
momento de disponibilizar aos leitores minhas experiências, com
o objetivo de fundamentar a reflexão de cada pessoa na busca do
conhecimento (O quê? Por quê? Por que agora?).
Assim, a presente edição vem simplificar o acesso ao conhecimento e a reflexões decorrentes das mensagens canalizadas. O
processo de criação do livro foi baseado em mensagens instrutivas, canalizadas intuitivamente da dimensão astral pelos nossos
orientadores espirituais.
Visando a se ter uma leitura mais leve, clara e objetiva, o
formato em que a mensagem chega até nós é de poesia, tornando
prazerosa a leitura e o entendimento. Além disso, as quadras
que compõem as poesias são estímulo à prática da análise do
conteúdo sob diversos ângulos e não se restringem à dimensão
física somente. Resumindo, é um convite à abordagem holística
dos fatos da vida.
Essa é a origem e razão deste livro. Desejo que de alguma
forma, você, leitor, possa tirar proveito do material apresentado.

O autor
11

Ser
— Rápidas reflexões sobre a composição do ser.
Sete corpos nos compõem
Formando-se um inteiro.
Em camadas de energia
Do sublime ao mais grosseiro.
É difícil perceber
A nossa realidade.
Pois falta conhecimento
Da nossa eternidade.
Expressamo-nos em vários planos
De acordo com a consciência.
Onde ela se encontra focada,
Da vida, temos ciência.
Evoluir é da lei,
Divina por natureza.
Ascendendo aos vários planos
Caminhando, com certeza.
Caminhemos com certeza
Permeando a consciência
Nos diversos planos do espírito
Percebendo a abrangência.

Huzafi
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A abrangência da vida
Estende-se na eternidade
Pondo-nos a caminhar
Em busca da divindade.
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Dia das Mães
— Homenagem ao papel da mulher na vida
Data que homenageia
O amor maternal
Sublimando as mulheres
Na sua missão universal
É missão reprodutiva
De equilíbrio e sustentação
Permitindo aos espíritos
A prática da doação.
Amor incondicional
É o que diz o pessoal
Sem perceber, às vezes.
Que ele pode ser fatal.
Devemos procurar entender
Que o amor é fraternal
A unir tudo e todos
Sob a bandeira universal
Que se pratique o amor
Essa é a lei geral,
Com entendimento e razão,
Exercitando o coração.

Huzafi
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Salve o Dia das Mães
Que seja de paz e amor
Recebam nesta data
A bênção do Criador.
Parabéns a todas as mães
Comemorando esta data
Que recebam toda a luz
E que ao Mestre sejam gratas.
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Dia dos Pais
— Homenagem ao papel do homem na vida
Como o Dia das Mães
Os pais devem ser lembrados
Pois juntos sustentam a base
De tudo que foi programado
Eles são responsáveis
Por passar a segurança
Possibilitando aos que os cercam
Viverem sempre a esperança
Parabéns a todos os pais
Que cumprem com seus deveres
Educando com a razão
E amando todos os seres
Sejam vocês, ó, pais
Por Deus abençoados
Exemplificando sempre
A todos que são amados
Que os filhos de hoje
Se tornem pais amanhã
Forjados no amor divino
Trazendo uma mente sã

Huzafi
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Seja o pai de hoje
O herói dos que lhe cercam
Mantendo os pés no chão
Mostrando o caminho reto
Aproveitando o momento,
Sugiro ao pessoal
Que seja pai no plano físico,
Mas, também, no espiritual.
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E

ste livro é uma coletânea de mensagens canalizadas e
oriundas dos orientadores espirituais reunidas pelo autor
ao longo de anos de estudo da Doutrina Espírita e de uma
abordagem holística da vida. Essas mensagens, além de contribuírem efetivamente para a difusão do Espiritismo, também
são importante incentivo para aqueles que desejam seguir um
caminho de paz e fazer uma viagem para a luz.

Léo Guimarães
Jornalista, poeta, escritor, imortal da Academia Pouso-Alegrense de Letras e Academia Independente de Letras.
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