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Esta é a história de um rapaz como tantas outras. Beirava seus vinte e poucos anos. Desencarna 

esse rapaz por overdose. 

Era como diziam muitos, um jovem promissor principalmente no que se referia à música. Tinha 

uma banda. Infelizmente enveredou pelo caminho das drogas e desencarna em plena juventude. 

Quando acordou no plano espiritual, após passar um longo período, ainda não acreditava no seu 

estado atual e queria somente ficar ao lado de seus antigos companheiros da banda e 

principalmente ao lado dos drogados. Colava-se a eles para usufruir das emanações que a droga 

lhes oferecia. 

Ficou assim por muito tempo apesar dos constantes apelos dos Benfeitores, fugindo principalmente 

do tratamento que lhe era aplicado. 

Só após algum tempo, os Benfeitores percebendo que as tentativas de ajuda não estavam surtindo 

o efeito desejado, resolveram então mudar de tática. 

Os Benfeitores ficaram sabendo da existência de um forte apelo por parte da avó desencarnada em 

favor do rapaz, e por méritos dela, resolveram ajudar. 

Fizeram então, uma reunião a fim de debater qual seria o tratamento mais adequado para aquele 

caso que até aquele momento tinha sido infrutífero. 

É aí que eu entro. Fui chamada para participar dessa reunião e confesso que estranhei o convite, 

uma vez que não costumo ser convidada para esse tipo de reuniões. 

Tão logo cheguei, após as apresentações, fizeram-me uma pergunta. 

-Marina, você trabalha num Centro Espírita que tem uma banda. Não é verdade? 

-Sim! Respondi. 

-Por favor, Marina precisamos de sua ajuda, você ficará encarregada de encaminhar alguns irmãos 

ao local desse Centro para a preparação do ambiente para o trabalho que iremos ali realizar em 

favor desse jovem. 

Confesso que fiquei mais uma vez surpresa diante do pedido e de pronto não entendi qual era a 

intenção daqueles Benfeitores e sem questionarmos seguimos suas orientações. 

Agora depois de algum tempo, obtive a permissão de relatar este fato e por que de tudo aquilo. 

Os Benfeitores precisavam que aquele rapaz tão desorientado e sofrido, sentisse um choque 

anímico a fim de que pudesse despertar do transe que ora vivia. 

Numa caravana bem constituída, e eu fazendo parte dela, trouxeram o rapaz aqui no Benção de Paz 

numa quinta-feira dia de trabalho onde há a exibição da banda e colocaram o rapaz no meio dela. 



Ele ficou simplesmente parado e atônito sem entender o que estava acontecendo. Com o passar de 

alguns momentos, ouvindo a música ele foi como que acordando daquele transe que se encontrava 

achando mesmo que fazia parte do grupo. 

Foi então, que os Benfeitores aproveitaram aquela situação e aplicando-lhe passes magnéticos a 

fim de restaurar seu períspirito começaram a doutrina-lo falando amorosamente tudo o que estava 

acontecendo. Deixou-se levar sem dificuldades e todos deixaram o local felizes não sem antes de 

uma cuidadosa higiene para que os fluídos que foram deixados não perturbassem o público. E o 

trabalho com a Graça de Deus, transcorreu normalmente. 

Queridos amigos de meu coração, querida família, narrei esta história para afirmar o quão 

importante é o local de um Centro Espírita. Ele realmente é sem dúvida nenhuma, um Hospital 

onde muitos Benfeitores vão buscar o socorro que necessitam aproveitando com certeza, o 

ectoplasma de várias pessoas a fim de ajudarem nos vários tratamentos realizados. 

Por isso, a importância do comparecimento, do silêncio e também da oração. A música serve de 

terapia, ao mesmo tempo que se deliciando com ela estão sendo tratados por vários espíritos que 

militam principalmente nesta casa proporcionando o alívio para as tensões e toda sorte de 

problemas. 

Por isso, a necessidade de acreditar na casa que frequentam. Por isso, a necessidade da oração, da 

irmanação com os companheiros, para que se possam formar uma egrégora de sentimentos 

positivos e vibrações elevadas ajudando, assim, muitos trabalhos que são realizados e invisíveis aos 

olhos humanos. 

Amemos, a casa que nos acolhe. Amemos aqueles que convivem conosco, amemos o estudo que 

nos dá a oportunidade do conhecimento tão importante para nós, amemos os momentos que 

usufruímos toda semana de aqui estar, amemos participar das atividades aqui existentes e amemos 

acima de tudo Deus e Jesus que nos proporcionam essa bendita e inigualável oportunidade. 

Tenho o maior orgulho de aqui estar sempre que sou solicitada, pois isso me proporciona a 

sustentação que preciso no decorrer desta minha existência do lado que ora vivo.  

Agradeço a todos pela presença. Sinto-me feliz quando aqui compareço e posso observar este salão 

lotado e rostos atenciosos nas palavras que o palestrante disserta. 

Saibam que todos saem daqui extremamente beneficiados. O trabalho restaurador neste local é 

intenso e não há palavras que possa descrever a beleza e a ajuda que cada um recebe. 

Perdoem-me esta mensagem tão extensa, é que às vezes me empolgo em demasia, mas tudo tem 

seu fim e este é o momento de encerrar não sem antes de deixar meu abraço afetuoso e o meu 

beijo carinhoso no coração de todos vocês e de minha família querida. 

 

Marina. 


