Mensagem de Chico Xavier em 1991
nos 35 Anos de “A Luz Divina”.
Nós estamos aqui em Uberaba, com a honrosa visita de vários
companheiros de São Paulo, que nos falaram a respeito do novo
aniversário da "A Luz Divina", instituição que nos merece muito
respeito e muito carinho, desde a administração do nosso amigo
Sr. Rubens Rigon, que tivemos a alegria de conhecer
pessoalmente.
Nós cumprimentamos a "A Luz Divina" pelo novo aniversário,
desejando que a sua obra alcance uma área cada vez mais
extensa, e de modo sempre intenso, porque sabemos que os
propósitos da entidade sãos os melhores possíveis, e que a tarefa
junto do grupo social, a que todos pertencemos, é uma tarefa
digna dos maiores encômios e do nosso respeito, traduzido
especialmente em cooperação mútua e desinteressada.
Acreditamos que a "A Luz Divina" possa estender-se cada vez
mais, no contexto da nossa comunidade social, porque é da
espiritualidade vinculada à fé em Deus e em nosso próprio
esforço, que nós esperamos caminhar na direção de uma vida
maior e melhor, segundo a aspiração de cada um de nós da
Doutrina Espírita, e abraçamos a confiança em Deus, com muita
intensidade e com todo o entusiasmo de que somos capazes, para
valorizar a vida e dar à nossa vida em geral as qualidades precisas
que nos farão felizes agora e no dia-a-dia.
Sabemos que isso tudo pede muito esforço, muita boa
vontade e muita dedicação, mas é justamente para vencer os
obstáculos que se nos deparam na estrada e no tempo, e que a
Providência Divina nos confiou a idéia de irmãos de Jesus e com a
Fraternidade das Criaturas Humanas.
É para isso que nós somos chamados a vencer espinhos e
pedras no nosso caminho, seguir adiante com a nossa constituição
ainda humilde e pequenina, mas com a confiança sincera para que
a luz esteja no culto de nossa fé e há uma estrela divina em
nossos corações.

Nossos parabéns, oh! "A Luz Divina", pelo novo aniversário,
esperando que os nossos irmãos que constituem o núcleo daquela
instituição abençoada não esmoreçam nem se sintam prejudicados
nessa ou naquela circunstância, mas sim que o otimismo esteja
sempre em todos e em nós mesmos, que estamos aqui na
tentativa de saudar a Casa de Rubens Rigon, sem achar as
palavras adequadas para isso, mas uma prece é um patrimônio
comum a todos, dela nos utilizamos para saudar os nossos irmãos
da "A Luz Divina" e desejar-lhes a felicidade e o êxito que se nos
façam possíveis na nossa marcha.
Com Jesus, para Deus.
Um Amigo Espiritual.
Francisco Cândido Xavier, Uberaba, em 29/03/1991.
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