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PALESTRA
A Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso convida
a todos para a palestra que será proferida pelo companheiro. Gérson
Félix de Oliveira, do movimento espírita de Passos.
Na ocasião, o orador fará o lançamento do livro “O Despertar da
Natureza Interior”, de sua autoria, sob inspiração do espírito
Boanerges.
TEMA: O despertar da natureza interior.
DATA: 1º. de junho, quinta-feira, às 20 horas.
LOCAL: Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes,
Rua Carlos Grau, 195 - Bairro Verona
São Sebastião do Paraíso/MG.

42ª FEIRA DO LIVRO
ESPÍRITA DE CÁSSIA

Sua presença é muito importante para o evento!

Local: Praça Barão de Cambuí - Centro - Cássia - MG
Data: dias 20, 21 e 22 de maio, das 7 às 19 horas.
Promoções: 450 títulos de livros. Descontos de 10 a 60%. Na compra
de 2 ou mais livros, ganhe um de brinde. Visite, prestigie e divulgue!
“...o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade
– a caridade da sua própria divulgação”.
Do livro: “Estude e Viva”, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz,
psicografia de Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira.

MARCHEMOS!

CIRURGIA MENTAL

Pelo espírito Castro Alves

Pelo espírito Henrique kruger

Há mistérios peregrinos
No mistério dos destinos
Que nos mandam renascer:
Da luz do Criador nascemos,
Múltiplas vidas vivemos,
Para a mesma luz volver
É a luta eterna e bendita,
Em que o Espírito se agita
Na trama da evolução;
Oficina onde a alma presa
Forja a luz, forja a grandeza
Da sublime perfeição.
É a dor que através dos anos,
Dos algozes, dos tiranos,
Anjos puríssimos faz,
Transmutando os Neros rudes
Em mensageiros de paz.

Tudo evolui, tudo sonha
Na imortal ânsia risonha
De mais subir, mais galgar;
A vida é luz, esplendor,
Deus somente é o seu amor,
O Universo é o seu altar.
Uma excelsa voz ressoa,
No Universo inteiro ecoa:
“Para a frente caminhai!
O amor é a luz que se alcança,
Tende fé, tende esperança,
Para o Infinito marchai!”
Fonte: livro “Parnaso de Além-Túmulo”,
por espíritos diversos,
primeiro livro psicografado
por 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.

Ante as lesões perispiríticas, precisamos admitir que a cura não chegará jamais de fora para dentro.
Urge, portanto, se nos propomos
a cura, iniciarmos imediatamente
uma mudança dos nossos hábitos e
pensamentos.
Tão somente quando erradicamos a causa, o efeito desaparece,
uma vez que, nos domínios do corpo espiritual, as mutilações sempre
surgem para induzirem a criatura ao
trabalho do próprio reajustamento.
Prejudicamos alguém; precisamos procurá-lo na pessoa dos muitos aflitos da humanidade para, ajudando-os hoje, nos redimirmos diante da vida.
Inutilizamos o nosso corpo; precisamos resignadamente usá-lo imperfeito hoje, lutando e trabalhando, para refazê-lo, no cumprimento
incondicional do dever. Desrespeitamos as leis de Deus; precisamos

segui-las e defendê-las hoje, enfrentando com fé e esperança, a solidão do caminho e os antagonismos
da descrença e da negação.
Assim, realizando o bem, pensando o bem e desejando ardentemente o bem, entre a oração e a
caridade, reconstituiremos a nossa
saúde. Eis que nos órgãos do
perispírito a melhor e mais eficiente
sala de cirurgia é a sala da caridade.
Amemos sempre...
Idealizemos o bem...
Não cultivemos pessimismo ou
tristeza...
Doemos... Doemos... e doemos...
E a nossa alma redimida, então,
ressurgirá ante a vida, íntegra e em
paz.
Fonte: livro Centelha Divina,
pelo espírito Henrique Krüger
e psicografia de Jorge Bichuetti.

CURSO DE ARTESANATO
NÍVEL BÁSICO
Grátis e não necessita conhecimento anterior.
Conteúdo programático.
PRIMEIRO ESTÁGIO:
Estudo das cores primarias e pintura em moldes de MDF.
Local: Centro Espírita Jésus Gonçalves
na Rua Antônio Ananias, 396 – Cristo Rei.
INÍCIO: dia 25 de março, sábado, das 9 às 12 horas.
INSCRIÇÕES NA HORA.
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Quero saber

Editorial

A casa de Betânia
Lincoln Vieira Tavares

O Evangelho, em diversas passagens, nos relata visitas de Jesus a Betânia. Ora em casa de
Lázaro, chamado “o leproso,” ora
no lar de Marta e Maria.
A aldeia de Betânia distava de
Jerusalém 15 estádios – o que
corresponde a mais ou menos 3
quilômetros – e Jesus, ao que indicam historiadores e o próprio
Evangelho, apreciava descansar,
quando podia, em casa de amigos,
principalmente onde residiam Marta, Maria e Lázaro.
Lucas relata que em uma dessas visitas, enquanto Jesus discorria sobre lições de espiritualidade
e Maria sentava-se aos seus pés,
Marta se desdobrava nas tarefas
do lar.
Jesus, alertado por Marta, refere-se ao fato de Maria ter escolhido a melhor parte, enquanto
que Marta, ansiosa, laborava com
muitas coisas.
Tirando o espírito da letra, percebemos que Marta representa o
mundo material, enquanto que
Maria a parte espiritual de todos
nós.
Vivendo no planeta Terra, em
busca de nossa evolução espiritual, torna-se necessário agirmos no
mundo de Marta, ou seja, material,
porque somos feitos de matéria e
temos necessidade do trabalho
para nossa própria sobrevivência.
Que seria das descobertas, invenções, aperfeiçoamentos da ciência,
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sem o trabalho no mundo?
Se ficássemos somente no
mundo de Maria, o espiritual, como
seria nossa civilização? O que se
deve buscar é o equilíbrio, “aliando as mãos operosas de Marta, à
espiritualidade de Maria.”
Jesus se refere à melhor parte
porque o lado do espírito será o
que ficará em favor de nossa evolução, sendo que a matéria é passageira, porém também instrumento para podermos viver onde
vivemos atualmente.
É muito necessário que façamos essa reflexão, pois, muitos
ainda não entenderam a mensagem do Divino Mestre, que são
palavras para a Vida Eterna.
A palavra Betânia, originária da
língua grega, quer dizer “casa das
aflições”, e podemos até fazer um
paralelo com as nossas mentes.
Quando Jesus visita Betânia, a
casa dos amigos, como que transforma a antiga casa das aflições
em casa da paz e do amor.
Podemos, principalmente em
momentos de provações em nossas vidas, considerar nossas mentes como uma nova casa de
Betânia, e se estamos aflitos, buscar a presença de Jesus, dos mensageiros do bem, para que também nos transformemos, como a
casa de Betânia, em paz duradoura, que será o início de um trabalho conosco mesmos, como nos
ensina a Doutrina Espírita.

N

Felipe Salomão

Nossa leitora Rosali
Terra, de Bom Jesus da
Penha/MG, pergunta:
“A partir de experiências realizadas pelos cientistas Francesco Redi (século XVII), e Louis Pasteur
(século XIX), a teoria da
abiogênese, ou geração
espontânea, passou a ser
rejeitada, ficando definitivamente comprovado que se- res vivos não se formam de matéria orgânica em decomposição. Essas
experiências comprovaram a teoria
da biogênese, ou seja, seres vivos
originam-se de outros seres vivos da
mesma espécie. Sendo assim, os
microrganismos que observamos
nos animais em decomposição, são
larvas das moscas que ali depositaram seus ovos. Então, pergunto: de
onde surgem os germes que corroem os cadáveres, uma vez que estes estão em urnas hermeticamente
fechadas, as quais, por sua vez, são
colocadas em sepulturas cimentadas por todos os lados?”
Agradecendo a gentileza da pergunta da nossa irmã Rosali, podemos informar que o nosso corpo é
um “depósito” de germes que absorvemos pela respiração, pela alimentação, ou pelo contato com nossos
semelhantes. Diz a ciência que todos temos circulando nas nossas
veias e artérias, bem como localizados nos diversos órgãos e sistemas

do corpo humano, vírus de
diversas doenças. Esses
vírus só entram em ação
quando há uma baixa na
nossa resistência orgânica. Como num resfriado,
numa gripe, numa pneumonia, por exemplo. Enquanto vivemos há, dentro de nós, uma luta permanente entre os micróbios destruidores e os mecanismos
de defesa da nossa higidez. Quando ocorre a morte do corpo físico,
esses mecanismos de defesa, forças que nos mantinham vivos, cessam de agir e os germes deletérios
entram em ação. Por essa razão há
a decomposição cadavérica, mesmo
em urnas lacradas, a qual é provocada pelos microrganismos que habitavam o nosso corpo. Por outro
lado, no próprio ar que permanece
dentro da urna, há uma infinidade
de germes prontos para agir assim
que as condições permitam. Acreditamos que assim fica explicada a
deterioração dos cadáveres, mesmo
daqueles colocados em urnas hermeticamente lacradas.
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

FONE: (35)

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
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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.
Influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos
471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade
indefinível, ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa,
devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física?
“É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente
entrais com os Espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono.”
472. Os Espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos, ou podem também criá-las?
“Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criálas, impelindo-vos, mau grado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por
exemplo, encontra um homem, no seu caminho, certa quantia. Não penses tenham sido os Espíritos que a trouxeram para ali. Mas, eles podem
inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a
de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a
de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a
todas as demais tentações.”
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A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS

Marco Antônio da Silva, nascido em 13/4/1955,
era filho de José Maria Campos da Silva e Da. Eunice
Salerno da Silva, residentes no Rio de Janeiro/RJ.
Subgerente de grande laboratório farmacêutico, era
casado com Da. Maria Creuza de Andrade da Silva e
tinha uma filhinha, Camila, de um ano e três meses.
Após um acidente de carro, ele teve que submeterse a delicada cirurgia do crânio, mas não evoluiu bem,
vindo a falecer cinco dias depois, em 11/4/1984, de
parada cardíaca. O nome Capelinha, que ele cita na
mensagem, é de uma cidade mineira, berço natal da
família paterna.
Esta mensagem foi recebida por Francisco Cândido Xavier, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba,
nove meses após sua morte, tendo ajudado muito a
levantar o ânimo de toda a família. Consta do livro
“Vozes da Outra Margem”, por F. C. Xavier, Hércio
Marcos C. Arantes e Espíritos diversos.
“Meu querido pai José Maria, lembrando-me da
mãezinha Eunice, peço-lhes para que me abençoem.
Papai, venho até aqui com o meu avô Camilo e
com a vovó Maria Campos, para dizer-lhes que tudo
segue comigo na luz da fé em Deus.
Maria Creuza e a nossa Camilinha estão em meu
pensamento e lastimo a parada cardíaca que me liberou da experiência física, porque tanto desejava
prosseguir com a família; no entanto, meu avô Camilo

Farmácia Homeopática

Natureza

“A Homeopatia com qualidade”

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

ESPIRITUAIS
me faz refletir nas Leis Divinas que escolhem o melhor para nós e não tenho razão para me queixar.
Não sabia que a Bondade Celeste me reservaria
afeições tão queridas deste outro lado da existência,
mas vejo que em Capelinha tesouros de amor nos
estão endereçados, com os meus avós e parentes
queridos. Isso não me faz esquecer os meus deveres
de filho, esposo e pai; no entanto, sinto-me mais corajoso para enfrentar os dias que hão de vir.
Peço-lhe, meu pai, reconfortar a nossa estimada
Creuza e proteger a nossa pequenina, tanto quanto
isto se lhe faça possível. Sei que o senhor não se
descuidará desse amparo que vem a ser amparo a
mim próprio e agradeço-lhe, pedindo a Jesus o recompense.
Meu intuito é apenas o de tranquilizá-los, e rogo à
Maria Creuza fé em Deus e confiança na vida, na
certeza de que Deus nunca falha. Com a esperança
em dias melhores, o ambiente que ainda persiste, com
a nossa separação temporária, se fará mais claro e
promissor.
Pai querido, com o meu beijo à filhinha e todo o
meu amor à esposa querida, envio lembranças ao
Carlos Henrique e, reunindo a sua bondade com a
bondade da mãezinha Eunice, beija-lhe reconhecidamente as mãos o filho agradecido, muito agradecido, de sempre,
Marco Antônio da Silva

PROGRAMA
MOMENTO ESPÍRITA
Rádio Apar FM
www.aparfm.com.br
De segunda a sexta-feira,
das 9 às 9h15
PARTICIPAÇÃO: Fátima Dowe,
Edson Assunção e Martha Lemes
Apoio: AME - S.S. do Paraíso

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)

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
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Melhor
sofrer
no bem
Emmanuel

“Porque melhor é que padeçais
fazendo bem (se a vontade
de Deus assim o quer), do que
fazendo mal.” – I Pedro, 3:17

Para amealhar recursos financeiros, que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem
muitas vezes adquire deploráveis
enfermidades, que lhe corroem os
centros de força, trazendo a morte
indesejável.
Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que
o acompanham até aos últimos
dias do veículo em que se movimenta na Terra.
Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais
desequilíbrios à vida física.
Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação
de aparelhos importantes da
instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula.
Por que temer os percalços da
senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da
ignorância permanece repleto de
forças vingadoras e perturbantes?
Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e
incompreensões, os conflitos e os
desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do
bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento?
Gastemos nossas melhores
possibilidades a serviço do Cristo,
empenhando-lhe nossas vidas.
A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição
e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada
que se apaga no serviço iluminativo
reserva-se destino diferente..
Fonte: livro “Pão Nosso”, pelo
espírito Emmanuel, psicografia
de Francisco Cândido Xavier.
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Existe moral
sem Deus?
Joel Cintra Borges

Fiódor Dostoiévski, no livro “Os
Irmãos Karamázov”, escrito em
1879 na Rússia, e que constitui
uma das mais importantes obras da
literatura universal, em certo trecho
conclui: “Se Deus não existe, tudo
é permitido”. Ele não faz essa citação nessa forma literal, mas, mas,
é o que se conclui de sua fala em
um trecho maior e mais explicado.
Parece que o mundo ocidental
atravessa uma crise de falta de
espiritualidade. Liberto da Inquisição, da venda de indulgências, do
temor do fogo do inferno, resolveu
também abolir a Bíblia, com o Velho Testamento, que fala de
Abraão, de Moisés, dos profetas;
e do Novo Testamento, com os
ensinamentos de Jesus.
Na Europa e nos Estados Unidos da América do Norte, o que
predomina é o materialismo. O ateísmo, admitido por mais de 50% das
pessoas, ou a religião praticada
por algumas pessoas, mas, de
maneira formal. Como se fosse
para cumprir uma tradição.
Há uma grande crise de espiritualidade. Ter espiritualidade é
acreditar que não somos apenas
corpos, homens ou mulheres, com
um prazo de validade de 70 a 80
anos, sujeitos a todo tipo de chu-

vas e tempestades! É crer que
existe algo maior que transcende
a matéria, uma alma, ou espírito,
que continua a jornada quando o
corpo que o abriga temporariamente volta ao pó de onde nasceu.
Há um grande perigo nessa crise de espiritualidade. Porque tudo
é permitido. Se a mulher engravida
e não deseja um filho agora, procura o médico e faz um aborto. Se
a secretária é bonita e insinuante,
por que não ter um caso com ela?
Se a esposa, ou esposo, já não nos
agrada, por que não partir para
outro casamento? O roubo, o estupro, o homicídio, o suicídio, deixam de ter uma face horripilante,
passando a ser percalços, detalhes
em um caminho que não conduz a
nada e cuja regra única é a obtenção de prazer.
Espiritualidade não se consegue apenas com a ciência, caso
contrário não existiria filósofo materialista. É uma busca mais profunda, que envolve não apenas o
estudo, mas, a meditação, a humildade, a observação atenta da natureza e dos fatos da vida, que não
são desconexos, não são frutos do
acaso. Estão ligados, porque tudo
faz parte de tudo.

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.
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Razões espirituais
Jorge Andréa

Na conduta da vida, o homem,
em sociedade, deve compreender
o seu procedimento para com todos aqueles que lhe cercam e com
quem convive; porém a sua grande obediência é para com a Verdade que carrega na intimidade do
espírito.
Quem vislumbrou a Verdade,
como impulso de universalidade,
sente nos pensamentos o caminho
a seguir, sejam quais forem os fatores do meio e as influências a que
está sendo submetido. A doutrina
espírita, com seu atuante dinamismo, oferece as condições ideais
para a conduta humana.
Devemos compreender que o
processo espiritual é lento por necessitar de ser vivenciado. Não podemos de uma hora para outra modificar os impulsos arquetípicos
que carregamos com a nossa imortalidade.
O bom senso nos diz que marchamos para a Unidade. Não nos
referimos a uma unidade de casas
com os poderes de um comando
único, mas a unidade de pensamentos, com direções várias, procurando entender os que possuem
capacidade de liderança e os que,
ainda aflitos, se encontram a meio
caminho, necessitando mais de
amparo do que normas.
Toda união deve ser simples e
natural, englobada em fé raciocinada e sem complicações. Muito
adorno é falta de substância; riqueza de detalhes periféricos é anemia
na ideia central.
O convite que o momento atual
humano nos faz é o de unirmo-nos.
Unificação de pessoas nas propostas de pensamentos universais, serão realidade sem servilismo ou falsa humildade.
Coragem de saber unir e des-

mascarar qualquer comando interesseiro.
A doutrina espírita com a sua dinâmica de universalidade está aparelhada, no momento atual da humanidade, a exercer o seu grande
papel.
Ao homem de hoje não cabe a
imposição de normas religiosas,
mas a amostragem de pensamentos éticos de consequências filosóficas e científicas que, bem compreendidos, representariam, em última análise, uma conotação religiosa de escolha pessoal.
Muitos serão os caminhos para
alcançar o estofo da doutrina espírita, com maiores ou menores alegrias, com preocupações e mesmo
em variadas dificuldades; mas para
nos integrarmos na essência do Espiritismo não haverá necessidade
de comando periférico e limitado a
ditar normas e condutas; cada qual
será responsável por suas atitudes
no grau evolutivo em que se encontra. A codificação kardequiana será
sempre roteiro seguro.
O espírita não se faz em aparências externas. No caudal de seus
pensamentos haverá, quase sempre, necessidade de uma tempestade e tormento da alma, a fim de
poder penetrar na essência da vida.
No trato da vida, o conhecimento, sendo da maior importância, necessita de um grande sustentáculo
– colocar o ‘coração’ na essência
fenomênica.
Se ficarmos somente na superfície, atendendo aos falsos líderes,
por melhor que pareçam as razões
técnicas e os processos intelectuais, jamais teremos a quietude dos
que visualizaram as auroras dos
caminhos evolutivos.
FONTE: LASTRO ESPIRITUAL DOS
FATOS CIENTÍFICOS. ED. LORENZ

AUTO FUNILARIA E PINTURA

SERVIÇOS EM GERAL
Rodovia BR 265, s/n km 1

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

ABRA UMA JANELA
PARA A INTELIGÊNCIA,
ESTUDE XADREZ!

www.clubedexadrez.com.br

