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Acorda e ajuda
Emmanuel
“Segue--me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar
os seus mortos.” – Jesus (Mateus, 8:22)

Jesus não recomendou ao
aprendiz deixasse .aos cadáveres
o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse “aos mortos
o cuidado de enterrar os seus mortos.”
Há, em verdade, grande diferença.
O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que
se ausenta da vida.
Há muita gente que perambula
nas sombras da morte sem morrer.
Trânsfugas da evolução, cerram--se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando--se a
partilhar a experiência comum.
Mergulham--se em sepulcros
de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da
riqueza, moram em túmulos de cifrões~ se derrotados pelos hábitos
perniciosos, encarceram--se em
grades de sombra~ se prostrados
pelo desalento, dormem no pranto
da bancarrota moral, e, se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob
as lápides, dificilmente permeáveis,
dos enganos fatais.

Aprende a participar da luta coletiva.
Sai, cada dia, de ti mesmo, e
busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas.
Não te galvanizes na esfera do
próprio “eu”.
Desperta e vive com todos, por
todos e para todos, porque ninguém respira tão- somente para si.
Em qualquer parte do Universo,
somos usufrutuários do esforço e
do sacrifício de milhões de existências.
Cedamos algo de nós mesmos,
em favor dos outros, pelo muito
que os outros fazem por nós.
Recordemos, desse modo, o
ensinamento do Cristo.
Se encontrares algum cadáver,
dá--lhe a bênção da sepultura, na
relação das tuas obras de caridade, mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre “aos
mortos o cuidado de enterrar os
seus mortos.”
Fonte: livro “Fonte Viva”, pelo
espírito Emmanuel, psicografia
de Francisco Cândido Xavier.

VENHA CONHECER O ESPIRITISMO!
ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA
Todo segundo sábado do mês, às 20 horas
Facilitador: Edson Vander da Assunção
Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes
RUA CARLOS GRAU, 195 - BAIRRO VERONA

ESTÁ EM BUSCA DE
UMA PALAVRA AMIGA?
ATENDIMENTO FRATERNO E PASSES - Quartas-feiras, às 19h30
EVANGELHO E PASSES - Domingos, das 16h às 17h15
UNIÃO ESPÍRITA DE KARDEC
Rua Noruega, 110 - Jardim Europa - São Sebastião do Paraíso/MG.

PROMOÇÃO!!!
Livraria Espírita Mensageiros, de 18 a 23 de dezembro:

30% DE DESCONTO EM TODO O ESTOQUE.
Belíssimas agendas, apenas R$25,00 – Praça da Fonte
São Sebastião do Paraíso/MG - Telefone: (35) 3558 - 4768

Deus
Cassimiro de Abreu

Eu me lembro! Eu me lembro! – Era pequeno
E brincava na praia; o mar bramia,
E, erguendo o dorso altivo, sacudia,
A branca espuma para o céu sereno.
E eu disse a minha mãe nesse momento:
“Que dura orquestra! Que furor insano!
Que pode haver de maior do que o oceano
Ou que seja mais forte do que o vento?”
Minha mãe a sorrir, olhou pros céus
E respondeu: – Um ser que nós não vemos,
É maior do que o mar que nós tememos,
Mais forte do que o tufão, meu filho, é Deus.

A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS

ESPIRITUAIS

“A vida, filha, é assim como luz entre dois mundos. O amor nos faz agir
na Terra, impulsionados pela falta e pela saudade que nos impõem todos
aqueles que nos antecederam na morte, e, no Mundo Espiritual, a mesma
saudade e a mesma falta que sentimos dos nossos entes queridos que,
ainda na Terra, nos induzem a agir para que estejamos todos na mesma
faixa de abençoada união.
Reconforte nossos familiares com a sua fé viva e com a sua compreensão.
E creia, o seu trabalho de agora é uma luz sempre maior.
Nunca se veja intimamente isolada, porque você não esta só.
Guarde a esperança no coração por luz incessante, e conserve a bendita
certeza de que a morte é sempre vida, e vida muito maior e muito mais
ampla do que a vida em que permanecemos na Terra enquanto corpo físico.
Antenor de Amorim”
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CURSO DE ARTESANATO - NÍVEL BÁSICO
GRÁTIS E NÃO NECESSITA DE CONHECIMENTO ANTERIOR.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
Segundo estágio: confecção de caixas de MDF.
LOCAL:
Centro Espírita Jésus Gonçalves, Rua Antônio Ananias, 396 – Cristo Rei.
Sábado, das 9 às 12 horas. Inscrições na hora.
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Lincoln Vieira Tavares

Ao finalizar mais um ano no calendário terrestre, deparamo-nos
com as já tradicionais previsões
para o ano novo, com presságios
que são elaborados por pessoas
famosas e amplamente veiculados
pelos meios de comunicação, como rádio, televisão, internet, revistas e jornais, não somente no Brasil, mas no mundo toddo.
Allan Kardec estudou com certa profundidade o assunto no quinto livro da codificação espírita,
intitulado: A Gênese, no capítulo 16
“As predições, segundo o Espiritismo”, e também dedicou parte de
um capítulo, que está em Obras
Póstumas, abordando “Dupla vista – conhecimento do futuro - previsões”.
Resumidamente, com base nesses estudos, chegamos à conclusão, mesmo porque sabemos que
tempo e espaço são concepções
humanas, do seguinte:
Se alguém, por exemplo, subindo a uma montanha, tiver uma visão de longa estrada abaixo, cheia
de obstáculos, e sabendo que um
viandante irá trafegar por ela, perceberá, por antecipação, o que irá
encontrar essa pessoa, em sua
caminhada. Certamente serão pontes, pedras, perigos, árvores,
água, obstáculos, que deverá vencer. Dependerá dele, de sua capacidade, transpor tudo isso, para
chegar ao seu destino final. A isso
podemos chamar de livre-arbítrio.
O homem da montanha estará vendo o caminho, onde o viandante já
passou, onde ele está agora, e por
onde ainda irá passar. É o passado, o presente e o futuro.
Imaginemos, então, que esse
símbolo material seja agora visto
pelo prisma espiritual, e teremos o
seguinte raciocínio:

Alguém que possa se desligar,
temporariamente, das preocupações terrestres, ligando-se mais ao
plano espiritual, seria comparado
ao homem que subiu a montanha,
estará além do nosso planeta, e
poderá ter sua visão ampliada, sendo que para ele presente, passado e futuro serão vistos como uma
só estrada.
A estrada que, simbolicamente,
o homem da montanha viu, é a representação disso.
Os Espíritos superiores têm
essa visão, tanto mais amplificada,
quanto maior seja sua evolução.
Deus, então, tem a visão absoluta, total.
Mas, e quanto a revelar isso às
pessoas?
Existem duas situações: nem
sempre essas visões são corretas,
podendo tratar-se de mistificações,
conscientes, ou até inconscientes.
Por outro lado, a espiritualidade
não permite que determinadas coisas sejam reveladas, por serem
prejudiciais à própria evolução das
criaturas, que necessitam desconhecê-las, em seu próprio benefício.
Por fim, não se trata de um destino fixado, porque através do livrearbítrio esse trajeto poderá ser
modificado, inclusive pela maneira
de atuar de cada um de nós, bem
como, o Mundo Maior poderá alterar esse roteiro, se necessário.
Vamos concluir, então, com
Allan Kardec e Jesus, que a melhor forma será ignorarmos nosso
futuro, e seguirmos as pegadas do
Divino Mestre, no dia a dia, com
base em seu Evangelho de Amor,
à luz de nossa abençoada Doutrina Espírita.
Que o Ano Novo de 2018 nos
traga muita paz e muito amor!
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QUERO SABER

Editorial

O ano novo, predições
e previsões
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Felipe Salomão

Nosso leitor José Vieira
pergunta: “Penso muito
na minha mãe e no meu irmão, que já desencarnaram; minha mãe há sete
anos e meu irmão há três
meses. Eles não me saem
da cabeça e não consigo
sonhar com eles. Por quê?”
O Espiritismo no esclarece que o espírito, logo após a
desencarnação, não retoma um
estado consciencial pleno. Varia de
espírito para espírito o despertar na
vida espiritual. Para alguns demora
anos, para outros dias e para alguns, excepcionais, algumas horas.
A readaptação ao mundo espiritual
, portanto, não se da num passe de
mágica. Tudo depende do estágio
evolutivo no qual o espírito se encontra e como se deu sua desencarnação.
Para os que estão desencarnados há mais tempo, pode ser que nos
visitem em sonho e que estas lembranças fiquem resguardadas no
nosso inconsciente, a fim de nos preservar emocionalmente. Também
pode ocorrer que nos visitem durante a vigília e que não percebamos
suas presenças, seja pela luta coti-

diana, seja por estarmos
distanciados do seu estado vibracional.
Dizia o Dr. Elias Barbosa, médico psiquiatra em
Uberaba, já falecido, que
a espiritualidade amiga
não permite visita imediata e constante dos parentes desencarnados
para nos preservar, isto é, como
não temos, ainda, muita condição
espiritual, os desencarnados aguardam nosso amadurecimento emocional a fim de evitar que nos perturbemos emocionalmente. A melhor
atitude para com os desen-carnados
é, sempre, a nossa oração e a nossa vibração a seu favor, confiantes
de que reencontraremos os que já
partiram, e que todos somos filhos
de Deus e Ele não desampara nenhum dos seus filhos. Onde estivermos e como estivermos, Deus está
nos amparando e protegendo.
NOTA DA REDAÇÃO: as perguntas ao confrade Felipe Salomão devem ser dirigidas a: Mensagem Espírita, caixa postal 26 – São Sebastião do Paraíso/MG – CEP 37950000, ou pelo e-mail: joelcintraborges
@gmail.com

O LIVRO DOS ESPIRITOS
Allan Kardec

CAPÍTULO IX
DA INTERVENÇÃO DOS ESPÍRITOS NO MUNDO CORPORAL
1. Faculdade que têm os Espíritos de penetrar os nossos pensamentos. – 2. Influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. –
3. Possessos. – 4. Convulsionários. – 5. Afeição que os Espíritos votam a
certas pessoas. – 6. Anjos de guarda. Espíritos protetores, familiares ou
simpáticos. – 6. Pressentimentos. – 7. Influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida – 8. Ação dos Espíritos nos fenômenos da Natureza. – 9.
Os Espíritos durante os combates. – 10. Pactos. – 11. Poder oculto.
Talismãs. Feiticeiros. – 12. Bênçãos e maldições.
5 - AFEIÇÃO QUE OS ESPÍRITOS VOTAM A CERTAS PESSOAS
485. É exclusivamente moral a afeição que os Espíritos votam a certas
pessoas?
“A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas, quando um Espírito se
apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. À estima que essa
pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas.”
486. Interessam-se os Espíritoas pelas nossas desgraças e pela nossa
prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida?
Os bons Espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem
ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando
os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirareis
deles, assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita a
bebericagem amarga que o há de curar.!
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A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS

CARTA DE PAI
AGRADECIDO
Antenor
de
Amorim nasceu na
cidade de Pirenópolis, Estado de
Goiás, a 17 de julho
de 1875, e desencarnou no Rio de
Janeiro/RJ, em 26
de março de 1948.
Era casado com
Da. Nayá, com quem teve os filhos Lélia, Leônidas e Adelaide.
Essa mensagem foi recebida
por Francisco Cândido Xavier,
na noite de 23/10/71, em Uberaba/MG, e consta do livro “Enxugando Lágrimas”, por F. C.
Xavier, Elias Barbosa e espíritos diversos.
“Querida Lélia, filha querida.
Deus no ampare. Estamos
aqui, ao seu lado, e pedimos a
continuidade de sua fortaleza e
resignação.
Quatro anos se passaram,
em que tivemos de descer do
píncaro da alegria com o enlace
de nossa querida Simone para
sofrer a despedida de nosso
Alvicto.
Sabemos como foi rude a
prova, mas você, minha filha,
está no centro do lar, abençoando e sustentando os filhos queridos. Do que você orou, chorou,
pediu a Deus e aceitou com humildade, os nossos Amigos da
Vida Maior entretecem os recursos que lhe fazem a resistência
para continuar.
Nosso Alvicto está presente e
beija-lhe as mãos. Estimaria escrever, mas ainda não consegue.
Só mesmo aqui, no outro
lado da vida, é que podemos
compreender as dificuldades
daqueles que amam, transformados em emoções indizíveis a
lhes tomarem todo o ser, diante
da situação nova em que desejariam tudo dizer de arranco aos
entes queridos que ficaram na
Terra, sem possibilidade de fazer isso, de modo a derramar o
próprio coração nas palavras.
Esperemos.

ESPIRITUAIS
Pede-lhe, o companheiro amigo e
dedicado, serenidade e amor em todas as situações,
de modo a que os
filhos queridos permaneçam em harmonia com os problemas do mundo,
que só se consegue solucionar com
tempo e paciência.
Você nos compreende e isso
nos reconforta.
Estamos mais fortemente ao
lado de nossa Nayá nestes dias,
contando com o amparo de Jesus em nosso favor.
A vida, filha, é assim como luz
entre dois mundos. O amor nos
faz agir na Terra, impulsionados
pela falta e pela saudade que
nos impõem todos aqueles que
nos antecederam na morte, e, no
Mundo Espiritual, a mesma saudade e a mesma falta que sentimos dos nossos entes queridos
que, ainda na Terra, nos induzem
a agir para que estejamos todos
na mesma faixa de abençoada
união.
Reconforte nossos familiares
com a sua fé viva e com a sua
compreensão.
E creia, o seu trabalho de
agora é uma luz sempre maior.
Nunca se veja intimamente isolada, porque você não esta só.
Guarde a esperança no coração por luz incessante, e conserve a bendita certeza de que a morte é sempre vida, e vida muito
maior e muito mais ampla do que
a vida em que permanecemos na
Terra enquanto corpo físico.
Para toda as filhas queridas
e para o nosso Leônidas, o nosso abraço do coração.
E de pensamento ligado à
nossa Nayá e saudando a nossa estimada irmã e amiga que
nos acompanha fraternalmente,
a nossa Maria, com os agradecimentos a todos os irmãos que
nos possibilitam escrever esta
carta, abraça a você, carinhosamente, o pai reconhecido e amigo que não a esquece.
Antenor de Amorim”

Dezembro de 2017

Cântico
de Esperança
Maria Iara

Se me fosse dada a luz da inspiração
Para escrever um verso
Eu dedicaria a ti, Alma Imortal, romeira do Universo.
O canto de beleza que fluiria igual água cristalina,
Refrescando o vale imenso da descrença humana...
E diria que vens de Deus e para Ele te diriges,
Nessa romagem intérmina buscando perfeição.
E diria também, que em marcha mui pausada,
Vais despindo as roupagens do mal em tua caminhada,
Para finalmente, vencida toda a luta, te cobrires de luz.
Eu diria tudo isso, Alma Imortal, e não diria baixinho,
Gritaria, para que o mundo ouvisse e os homens se assustassem
Ao saberem que além de carne e pó, são seres imortais,
Criados para o amor, o bem e a perfeição.
E despertos, enfim, de um sono tão profundo
Pudessem, afinal,viver, sorrir, amar, progredir e transformar o mundo...
Tudo isso, eu diria, Alma Imortal, romeira do Universo,
Se me fosse dada a luz da inspiração
Para escrever um verso.

Farmácia Homeopática

Natureza

“A Homeopatia com qualidade”

Rua Dr. Placidino Brigagão, 1460
São Sebastião do Paraíso - M.G.
FONES: 3531-3122 e 3531-1817

CLUBE DO LIVRO
ESPÍRITA MENSAGEIROS
Seja sócio do clube e receba mensalmente, pelo preço de
lançamento da editora, um livro que esclarece e consola...
INFORMAÇÕES: Livraria Espírita Mensageiros. Tels: (35) 3558-4768.
Praça Com. João Alves, 180 Centro (Praça Fonte)

Rodovia BR 265, s/n km 1
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O espírito do Natal
Joel Cintra Borges

Na azáfama de fim de ano, escolhendo os presentes de Natal,
ou preparando as ceias, quase
sempre nos esquecemos da figura principal dessas celebrações: Jesus.
Pouquíssimas pessoas tiram
dez, quinze minutos, para meditar sobre essa figura extraordinária, Espírito quase que infinitamente mais elevado do que nós,
que aceitou a árdua tarefa de
reencarnar em um planeta rude,
atrasado, para não apenas ensinar, mas exemplificar, o verdadeiro significado da palavra Amor.
Podia ter nascido em berço de
ouro, ser filho do maior rei que

houvesse na Terra, e falar de cátedra, ditar ordens para que as pessoas se amassem, mas, sabia
que assim não daria certo.
Porque o ensinamento verdadeiro vem de mansinho, vem da base,
não pode ser inculcado à base de
decretos.
E nasceu da maneira mais humilde possível: numa manjedoura,
que é um cocho usado para dar
comida às vacas, aos cavalos. Filho de José, um carpinteiro, e de
Maria, uma dona de casa.
Desde cedo trabalhou com
seu pai na carpintaria, dando a
todos nós o exemplo de ganhar o
pão com o suor do rosto. No en-

tanto, seu brilho não tinha como
ser escondido. Assim, quando ia
ao templo com seus pais, nas simples conversas com os sacerdotes, era ele, criança, que ensinava.
Aos 33 anos deixou Nazaré, a
cidade onde vivia com sua família,
e iniciou seu magistério, que terminaria numa cruz, entre dois ladrões,
no Monte Calvário.
Curou muitas pessoas pelo simples toque de suas mãos, ou até
pelo pensamento, porque tinha um
conhecimento superior, dominava
os fluidos e os elementos. Assim,
quando falava a um paralítico:
– Levanta-te e anda! – certa-

mente ordenava às células, às
moléculas, aos átomos, que tomassem novas posições, de maneira que as pernas da pessoa ficassem normais.
O conhecimento que nos deixou, sintetizado nos quatro Evangelhos, mantém-se atual e de
uma sabedoria ímpar, depois de
passados dois mil anos, jamais
sendo igualado por qualquer dos
sábios do passado ou dos tempos modernos.
E então, será que não vale a
pena meditar um pouquinho sobre o aniversariante, sua mensagem, aquilo que ele quis verdadeiramente ensinar a todos nós?

“Estou convencido que vivemos novamente e que os vivos emergem dos mortos,
e que as almas dos que morreram estão vivas”. - Sócrates, filósofo grego (469 - 399 a.C.)

PROGRAMA
MOMENTO ESPÍRITA
Rádio Apar FM
www.aparfm.com.br
Segunda a sexta-feira, das 9 às 9h15.
PARTICIPAÇÃO:
Edson Assunção, James Warley e
Martha Lemes
APOIO: AME de S. S. do Paraíso

AUTO FUNILARIA E PINTURA

ABRA UMA JANELA
PARA A INTELIGÊNCIA,
ESTUDE XADREZ!

SERVIÇOS EM GERAL
RUA NORALDINO LIMA, 75 - FONE: 3531-3444
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.

www.clubedexadrez.com.br

LIVRARIA ESPÍRITA
MENSAGEIROS
Horário de funcionamento:
2ª a 6ª feira, das 9 às 11 horas
e das 13 às 17 horas.
Sábados, das 9 às 11 horas.
Praça Com.João Alves, 180
Centro (Praça da Fonte)
Telefone: (35) 3558-4768

DISK: 3531-7070
Av.Ângelo Calafiori, 420
São Sebastião do Paraíso - MG

FONE: (35)

As melhores marcas, os melhores
preços e facilidade para você
R. Pimenta de Pádua, 1029 - Fone: 3531-4998
R. Cel. Francisco Adolfo, 38 - Fone: 3531-3150
São Sebastião do Paraíso - M.G.

3531-2460
Tele/Fax: (35) 3531-7500
RUA PIMENTA DE PÁDUA, 1.410/A e B
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.

Av. Ângelo Calafiori, 423 - Centro
São Sebastião do Paraíso - MG

