
MENSAGEM DESTINADA AOS CARAVANEIROS

“Meus amigos, muita paz. [...]
Jesus é o centro divino da verdade e do amor, em torno do qual 

gravitamos e progredimos. [...]
Daí, o imperativo de nossa unificação nos alicerces do serviço. 

Claro que a sintonia absoluta de todas as interpretações doutrinárias 
num foco único de visão e realização, [...]

Que os trabalhadores do bem sejam honrados na posição digna em 
que se colocam. Cultuemos, acima de tudo, a solidariedade legítima. 
Nossa união portanto, há de começar na luz da boa vontade. [...]

Guardemos boa vontade uns para com outros, aprendendo e 
servindo com o Senhor, e felicitando aos companheiros que se 
confiaram à tarefa sublime da confraternização, usando o próprio 
esforço. 

Rogo ao Divino Mestre nos fortaleça e ajude a todos nós.
EMMANUEL                        

Mensagem recebida em Pedro Leopoldo, em sessão no Centro Esp. Luís Gonzaga, a 11 de 
dezembro de 1950, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, e destinada  aos 
Caravaneiros presentes.
MACHADO, Leopoldo. A Caravana da Fraternidade. Rio de Janeiro: FEB, 2010.
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REFLETINDO SOBRE 
UNIÃO E UNIFICAÇÃO
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Gravitar para a unidade 
divina, tal o fim da 

humanidade.
Questão 1009 de O Livro dos 

Espíritos
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Nisto conhecerão que sois 
meus discípulos: se tiverdes amor 

uns pelos outros.
Jesus - Jo: 13-35
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E todos os que criam estavam 
juntos, e tinham tudo em comum

Atos 2:44



O R G A N IZA Ç Ã O  FE D E R ATIVA =R E D E



“ Uma das principais intuições da
teoria dos sistemas foi a
percepção de que o padrão em
rede é com um a todas as
form as de vida . Onde quer que
haja vida, há redes.”

- Frijof Capra
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Apresentador
Notas de apresentação
Condição e o teatro de realizações na área de Unificação.Trabalho isolado nem o Cristo que era perfeito fez.Chamou uma equipe e nos ensinou a trabalharmos em conjunto.Querer divulgar o Espiritismo de forma isolada e solitária é  ação de fragmentação da proposta do Cristo.Entõ manter a família espírita unida é pressuposto de alinhamento com Jesus.
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