
 

  CCEENNTTRROO  EESSPPÍÍRRIITTAA  BBEENNFFEEIITTOORR  

  

  

Mensagem psicografada pelo Médium Rinaldo De Santis em Reunião Pública,              
 

CE BENFEITOR – Rua Ercília, 252 – Camilópolis – S. André – SP - CEP 09230-570 

                                                                     M 04 03 12 KAELLUS 
 

 

A INVEJA 

A inveja é daqueles sentimentos que ainda se encontram 

arraigados as imperfeições humanas. 

Ela é assim como a putrefação em um fruto afetado pela 

decomposição que pouco a pouco vai tomando conta, alastrando-se 

pouco a pouco, silenciosamente. 

Esta situação, nos dias de hoje pode ser considerada dentro da 

normalidade e nem nos admiramos em encontra-la assim tão amiúde. 

Nasce assim a inveja no egoísta que vê mais as necessidades e 

anseios próprios do que a dos outros. 

Dela advém uma preocupação constante e curiosa;  a ansiedade 

doentia de não aceitar o progresso do outro, a felicidade que se julga 

levianamente que o outro tem. 

Passa-se desapercebido as vezes, o ridículo em que se cai diante 

dos outros em defender-se um ponto de vista invejoso. 

Logo se percebe que o invejoso procura desacreditar ou desabonar 

os outros, porque não se tem a capacidade de chegar aonde o outro 

chegou. 
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A inveja esta presente em diversos graus e mesmo em sua forma 

mais sutil segue prejudicando de maneira relativa o invejoso e o 

invejado. 

O invejoso porque envenena os sentimentos e entorpece as 

faculdades sublimes que poderia desenvolver; 

E o invejado porque sofre as conseqüências das emissões do 

invejoso, sejam pelas energias destrutoras da emissão mental, ou pelas 

decepções das calúnias lançadas, principalmente se a vítima é dotada de 

sensibilidade psíquica ou mediúnica que lhe permitam assimilar a onda a 

que é submetido, por abrir porta as perturbações do agressor, em 

virtude das limitações e desequilíbrios próprios. 

A inveja é um câncer que se alastra, proveniente da ânsia de se 

querer ser mais do que se é, de suspirar por consideração e poder ou 

prestígio. 

É ainda uma doença e falta de equilíbrio que deve cada vez mais 

ser combatida, principalmente pelos espíritas sinceros e que desejam 

progredir. 

Pensemos na inveja e isolemos este sentimento. 

Vamos refletir para transformar a inveja pelo bem que alcança os 

outros em felicidade e sentimento de gratidão 

Kaellus 


