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O êxito espera por você, tanto
quanto vem exaltando quantos lhe
alcançaram as diretrizes.

Largue qualquer sombra do pas-
sado ao chão do tempo, qual a árvo-
re que lança de si as folhas mortas.

Não se detenha, diante da opor-
tunidade de servir.

Mobilize o pensamento para cri-
ar vida nova.

Melhore os próprios conheci-
mentos, estudando sempre.

Saliente qualidades e esqueça
defeitos.

Desenvolva seus recursos de
simpatia e evite qualquer impulso de
agressão.

Se você pode ajudar, em auxílio
de alguém, faça isso agora.

Enriqueça seu vocabulário com
boas palavras.

Aprendendo a escutar, você sa-
berá compreender.

A melhor maneira de extinguir o
mal será substituí-lo com o bem.

Destaque os outros e os outros
destacarão você.

Viva o presente, agindo e ser-

Ingredientes do êxito
 André Luiz

vindo com fé e alegria sem afligir-
se pelo o futuro, porque, para vi-
ver amanhã, você precisará viver
hoje.

Habitue-se a sorrir. Recorde que
desalento nunca auxiliou a ninguém.

Não permita que a dificulda-
de lhe abra porta ao desânimo,
porque a dificuldade é o meio de
que a vida se vale para melho-
rar-nos em habil i tação e resis-
tência.

Ampare-se, amparando os ou-
tros.

Censura é uma fórmula das mais
eficientes para complicar-se.

Abençoe a vida e todos os recur-
sos da vida onde você estiver.

Nunca desconsidere o valor da
sua dose de solidão, a fim de
aproveitá-la em meditação e reajus-
te das próprias forças.

Observe, todo o tempo é tempo
de Deus para restaurar e corrigir,
começar e recomeçar.

Fonte: livro “Respostas da Vida”, por André Luiz,

psicografia de Francisco Cândido Xavier.
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Felipe Salomão

Editorial QUERO SABER

Uma vez um amigo me disse que
um cachorro que vivia na propriedade
dele não conseguia atravessar uma
pequena ponte estreita, a que damos
o nome de pinguela ,  pelo fato de ter
parte de sua cauda cortada, como às
vezes acontece. Disse ainda  que al-
guém falou com  ele que a cauda do
animal, desde que  completa,  seria o
ponto de equilíbrio para a travessia.

Nunca pesquisei sobre o assunto,
mas podemos fazer algumas compa-
rações, com base no Evangelho e na
Doutrina Espírita a respeito.

Cada um de nós possui um ponto
de equilíbrio, ou seja, algo, alguma
coisa que nos permite atravessar as
dificuldades de nossa existência com
coragem, mantendo-nos de pé diante
de provas e expiações.

Existem aqueles que acreditam
em amuletos, colocação de objetos
como talismãs, ou até mesmo reali-
zam um ritual, de alguma forma, por
acreditarem  que isso lhes dará “sor-
te”, ou para não serem  vítimas de in-
veja, ou até perturbados por questões
que classificam como “sobrenaturais”.

Para eles seria o ponto de equilí-
brio, que lhes permite atravessar as
diversas “pontes”  com que todos nós
deparamos, em oportunidades várias.

Hoje temos aprendido com a Dou-
trina Espírita a respeito da desneces-
sidade de cultuarmos essas coisas
exteriores, sendo o importante o tra-
balho interior, através do conhecimen-
to de nós mesmos, da fé raciocinada
e o trabalho no bem.

O ponto de equilíbrio
Lincoln Vieira Tavares

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. Influ-
ência 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. Influ-
ência dos Espíritos nos acontecimentos da vida – 8. Ação dos Espíritos nos fenôme-
nos da Natureza. – 9. Os Espíritos durante os combates. – 10. Pactos. – 11. Poder
oculto. Talis-mãs. Feiticeiros. – 12. Bênçãos e maldições.

6 – Anjos de guarda, Espíritos protetores, familiares ou simpáticos
495. Poderá dar-se que o Espírito protetor abandone o seu protegido, por se lhe

mostrar este rebelde aos conselhos?
1  “Afasta-se, quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no

seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos Espíritos inferiores. Mas,
não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa
os ouvidos. O protetor volta desde que esteo chame.

  “É uma doutrina, esta, dos anjos guardiães, que, pelo seu encanto e doçura,
devera converter os mais incrédulos.

Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós
seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos
ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem; mais sinceros e dedicados ami-
gos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na Terra?  Eles se acham
ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e, aí permanecendo
por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão.

Sim, onde quer que estejais, estarão convosco.  Nem nos cárceres, nem nos
hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estais separados des-
ses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente,ao
mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos.”

P“Por que algumas Casas
Espíritas não aceitam traba-
lhar com os espíritos conhe-
cidos por pretos velhos? É por
causa do palavreado que eles
utilizam?”  –  Ézio Eli Teodoro
– S. S. do Paraíso - MG

Não é o fato de o espírito
se apresentar como preto ve-
lho que lhe dá ou tira qualida-
de espiritual. Nem mesmo o
seu linguajar. Acreditamos,
como ensina Jesus no seu Evangelho,
que “Conhece-se a árvore pelos seus
frutos.” No caso das comunicações
espíritas, conhecemos os espíritos pela
qualidade dos seus ensinamentos, pelo
teor das suas palavras.

Acreditamos que a prevenção que
algumas casas espíritas ainda têm,
deve-se, em grande parte, pelo fato de
as manifestações dos pretos velhos
serem características das atividades da
Umbanda. Assim, não querendo confun-
dir uma prática com outra, preferem que
os espíritos que se caracterizem como
pretos velhos não se manifestem nas
reuniões mediúnicas kardecistas.

O Livro dos Espíritos, nossa obra
básica, editada por Allan Kardec no
ano de 1.857, coloca que os espíritos
influem em nossas vidas, respeitamdo
nosso livre-arbítrio e que, inclusive,
pensamentos ou palavras de pessoas
encarnadas  podem ter efeito sobre
nós, desde que estejamos vivendo
dentro da mesma   faixa vibratória que
eles.

Ensina-nos também que todos
contamos com espíritos protetores
que velam por nós, principalmente o
chamado Anjo da Guarda.

Também a comunhão espiritual
constante com o Plano Maior da Vida,
através da vigilância e da oração, antí-
dotos contra as influências negativas.

Então, podemos concluir que para
os cristãos espíritas o ponto de equi-
líbrio deverá ser sempre através do
contato com os bons espíritos, seja
na oração, ou mesmo no trabalho diá-
rio,  voltado ao bem e ao amor ao pró-
ximo.

Aprendamos, nos momentos de
atravessar “pontes difíceis”; a buscar
o equilíbrio dessa forma, relembrando
sempre que Jesus é o nosso guia e
modelo; e que Deus jamais desam-
para seus filhos, que somos todos
nós, desde que façamos a nossa par-
te.

Por fim, sempre presente também
a promessa do Divino Mestre Jesus,
conforme está em  Mateus 11:28:  “Vin-
de a mim, todos vós que estais can-
sados e sobrecarregados e eu vos ali-
viarei!”

ABRA UMA JANELA
PARA A INTELIGÊNCIA,

ESTUDE XADREZ!
www.clubedexadrez.com.br

Há, também, aqueles di-
rigentes que alegam não
aceitar tais comunicações
porque o espírito não preci-
sa se caracterizar de preto
velho, podendo plasmar o
seu perispírito dentro de
uma normalidade. Certa fei-
ta, em uma reunião da qual
participávamos, o dirigen-
te perguntou ao espírito

comunicante por que ele se manifesta-
va como preto velho. A entidade respon-
deu que assim se apresentava para nun-
ca se esquecer que foram o orgulho e a
vaidade que o fizeram perder muitas
encarnações.  Afirmamos que não há que
se preocupar com o tipo pelo qual se
caracteriza um espírito e , sim, pela qua-
lidade do ensino que transmite.  “Não
pode a árvore boa dar maus frutos.”

NOTA DA REDAÇÃO: as perguntas
ao confrade Felipe Salomão devem ser
dirigidas a: Mensagem Espírita, caixa
postal 26 – São Sebastião do Paraíso/
MG – CEP 37950-000, ou pelo e-mail:
joelcintraborges @gmail.com

ESTÁ EM BUSCA DE
UMA PALAVRA AMIGA?

UNIÃO ESPÍRITA DE KARDEC
Rua Noruega, 110 - Jardim Europa - São Sebastião do Paraíso/MG.

ATENDIMENTO FRATERNO E PASSES - Quartas-feiras, às 19h30
EVANGELHO E PASSES - Domingos, das 16h às 17h15
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A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS ESPIRITUAIS

A ação imunológica, que nos de-
fende dos agressores, é a mesma
que nos pode curar.

Assim, temos em nós um médico
atencioso e competente instalado
no próprio períspirito.

Ante tal fato, parece-nos perti-
nente esclarecer os obstáculos que
nos têm impedido a autocura.

A doença se explica por si mes-
ma, quando a vemos surgindo, não
num corpo perecível, mas num es-
pírito imortal.

Temos as doenças que julgamos
merecer, ou melhor, as doenças a
que aspiramos, para que elas nos
equilibrem a mente, em face da lei
e da vida.

Quem se liberta dos erros de
ontem, fazendo no presente o bem;

Quem se aceita tal qual é, pro-

AUTOCURA
Pelo Espírito Henrique Krüger

Hilton Monteiro da
Rocha nasceu em Ube-
raba dia 14 de outubro de
1924 e desencarnou na
mesma cidade aos 4 de
maio de 1978, vítima de
infarto fulminante. Era ca-
sado com Da. Maria Se-
bastiana Monteiro (Maro-
ca), com quem teve qua-
tro filhos..

Era fazendeiro e pecu-
arista, residindo em Goi-
ânia/GO. Na ocasião; es-
tava em Uberaba a passeio, visitando
a Exposição Agropecuária, quando so-
breveio a desencarnação repentina.

Essa mensagem foi recebida por
Francisco Cândido Xavier em Uberaba,
na noite de 14 de maio de 1979, e
consta do livro “Entes Queridos”, por
Francisco Cândido Xavier, Caio Ra-
maciotti e Espíritos diversos.

“Minha querida Maroca, peço a
Deus nos abençoe.

Estou presente. Compreendo a sua
inquietação. As suas perguntas fica-
ram sem resposta.  Entretanto, na
despedida compulsória da desencar-
nação, os melhores assuntos ficam in-
terrompidos.

Você se lembra com que serenida-
de me dispus à viagem de que não
retornaria à nossa casa, senão em
Espírito. Esses impedimentos súbitos,
essas quedas de força, são algo de
que ninguém consegue a desejada
separação.

Caí, qual tronco decepado, pelo gol-
pe da morte física. Sei que você ima-
gina tudo o que me aconteceu e dis-
penso-me de recapitular as minudên-
cias do fato.

Hoje, o curso de um ano se com-
pleta sobre o ocorrido. Creio que, por
isso, o seu Espírito me atingiu com
tanto impacto de indagação e dor que
não resisti ao anseio de vir ao seu en-
contro, procurando afirmar-lhe que te-
mos estado juntos.

Não desanime. Nossos filhos são
nossos tesouros. Na vida espiritual em
que presentemente me instalo, a mãe-
zinha Virgínia e o pai Manoel continu-
am sendo os meus benfeitores e es-

pero que nossa família dis-
ponha em você da estação
de paz e amor, repouso e
devoção que as mães sa-
bem ser.

Márcio, Márcia, Mar-
cos e nossa Marcília con-
tinuam comigo, por dentro
da própria alma e, ainda
agora, venho de Brasília
onde visitei nossa Mari-
zete em tratamento. Você
não desconhece que ela e
o Luiz Antonio são também

nossos filhos.
Peço a você coragem e fé viva em

Deus. Não permita que o desânimo lhe
visite a vida íntima, em hora alguma.
Deus tem sempre novos meios de er-
guer-nos e sustentar-nos, acima de
qualquer estado de sofrimento ou de
angústia.

Rogo a você não esmorecer em
momento algum. Posso ainda muito
pouco, mas esse pouco é o meu co-
ração ao seu lado. Juntos venceremos
com a fé em Jesus a clarear-nos a vida
e os corações.

Querida Maroca, agradeço os seus
pensamentos em oração por minha
felicidade, mas peço-lhe não se faça
aflita, quando a sós conversa com seu
velho, fitando-me o retrato, à frente de
seus olhos ou por dentro de sua ima-
ginação.

Não estaremos separados. Conti-
nue devotada aos nossos filhos e con-
te com Deus que não nos esquece.

Não chore e sim guarde a espe-
rança na certeza de que nos reencon-
traremos mais tarde, quando as Leis
Divinas nos concederem semelhante
bênção.

Aliás, devo dizer-lhe que mesmo em
meu egoísmo de pai, curto os sonhos
do esposo, rogando a Jesus conceder
a você muito tempo na vida física, para
que você possa auxiliar a todos os nos-
sos com seu carinho e decisão.

Por hoje, não posso alongar-me. A
todos os nossos, o meu abraço de
muito carinho e para você, minha que-
rida companheira de sempre, o cora-
ção do esposo e amigo de todas as
horas, sempre mais reconhecido.

Hilton Monteiro da Rocha”

Rodovia BR 265, s/n km 1

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.

CURSO DE ARTESANATO - NÍVEL BÁSICO

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.

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)

curando humildemente crescer;
Quem crê em Deus, confiando na

sua misericórdia;
Quem não julga os outros, evi-

tando inscrever na jurisprudência do
rigor e da imortalidade;

Quem respeita o próximo e acre-
dita em si mesmo;

Quem sofre, resignado, inventan-
do alegrias;

Quem pensa o bem e o faz, in-
condicionalmente;

Quem, enfim, traz consigo a
consciência tranquila, já dispensa o
auxilio dos médicos, porque já con-
segue ser o médico de si mesmo,
na bênção do amor que redime, por
cobrir a multidão de nossos peca-
dos.

Fonte: livro “Centelha Divina”, pelo Espírito

Henrique Krüger, psicografia de Henrique Bichuetti.

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
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FONES: 3531-3122 e 3531-1817

Rua Dr. Placidino Brigagão, 1460
São Sebastião do Paraíso - M.G.

Farmácia Homeopática

Natureza
“A Homeopatia com qualidade”

AUTO FUNILARIA E PINTURA

SERVIÇOS EM GERAL

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

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

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

Tele/Fax: (35) 3531-7500
Av. Ângelo Calafiori, 423 - Centro

São Sebastião do Paraíso - MG
RUA PIMENTA DE PÁDUA, 1.410/A e B
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.

FONE: (35)
3531-2460

Antes os que partiram, preceden-
do-te na Grande Mudança, não per-
mitas que o desespero te ensombre
o coração.

 Eles não morreram.  Estão vivos.
Compartilham-te as aflições,

quando te lastimas sem consolo.
Inquietam-se com a tua rendição

aos desafios da angústia quando te
afaste da confiança em Deus.

Eles sabem igualmente quanto
dói a separação.

 Conhecem o pranto da despedi-
da e te recordam as mãos trementes
no adeus, conservando na acústica
do espírito as palavras que pronun-
ciaste, quando não mais consegui-
am responder às interpelações que
articulaste no auge da amargura.

 Não admitas estejam eles indi-
ferentes ao teu caminho ou à tua dor.

Eles percebem quanto te custa a
readaptação ao mundo e à existên-
cia terrestre sem eles e quase sem-
pre se transformam em cirineus de
ternura incessante, amparando-te o
trabalho de renovação ou enxugan-
do-te as lágrimas quando tateias a
lousa ou lhes enfeitas a memória

Eles vivem!
perguntando por quê...  Pensa ne-
les com saudade convertida em ora-
ção.

As tuas preces de amor repre-
sentam acordes de esperança e
devotamento, despertando-os para
visões mais altas da vida.

Quando puderes, realiza por eles
as tarefas em que estimariam pros-
seguir e te-los-ás contigo por infati-
gáveis zeladores de teus dias.

 Se muitos deles são teu refúgio
e inspiração nas atividades a que te
prendes no mundo, para muitos ou-
tros deles és o apoio e o incentivo
para a elevação que se lhes faz ne-
cessária.

Quando te disponhas a buscar os
entes queridos domiciliados no Mais
Além, não te detenhas na Terra que
lhes resguarda as últimas relíquias
da experiência no plano material...

Contempla os céus em que mun-
dos inumeráveis nos falam da união
sem adeus e ouvirás a voz deles no
próprio coração, a dizer-te que não
caminharam na direção da noite, 
mais sim ao encontro de Novo Des-
pertar.

Por muitos milênios as pessoas
acreditaram que a Terra era plana e
que as estrelas na abóbada celeste
eram fixas. Daí surgiu a palavra
firmamento, significando que os as-
tros estavam firmes no céu.

Na época dos grandes descobri-
mentos, de Cristóvão Colombo e
Pedro Álvares Cabral, entre outros,
muitos marinheiros tinham medo de
que, chagando ao fim do mundo, as
águas do mar se despejassem no
abismo com navios e tudo!

Mas, os grandes sábios, como os
gregos Pitágoras e Aristóteles, sé-
culos antes de Cristo, já haviam de-
duzido que nosso planeta é redon-
do.

Em seu livro Sobre o Céu, o gran-
de sábio grego Aristóteles descreve
a Terra como centro do Universo e
que em torno dela giravam o Sol, a
Lua e os outros planetas.

Essa imagem do Cosmo perma-
neceu como verdade absoluta por
quase dois mil anos. Mas, na Idade
Média, em torno do ano 1500, o
grande sábio polonês Nicolau Co-
pérnico, que era médico, matemáti-
co e astrônomo, desenvolveu a Te-
oria Heliocêntrica, ou seja, é o Sol
que está no centro, em torno dele
girando a Terra, a Lua e demais pla-
netas.

O físico, matemático, filósofo e
astrônomo italiano Galileu Galilei,
alguns anos depois, estudando o

A arquitetura
do Universo

céu a olho nu, ou com auxílio de pe-
quenas lunetas, chegou à mesma
conclusão. Mas, a Inquisição o obri-
gou a calar-se e mesmo renegar
seus escritos (porque suas ideias
contrariavam a Bíblia), sob pena de
ser queimado vivo.

Mas, ninguém barra o rio da ver-
dade. Sabe-se hoje que é o Sol que
ocupa o centro, sendo bem maior
que a Terra (333.000 vezes), em tor-
no dele girando os nove planetas e
seus satélites, estando longe, no
entanto, de ser o centro do Univer-
so. Na verdade, ocupa uma posição
modesta em uma galáxia chamada
Via Láctea, nada mais sendo que
uma pequena estrela entre duzen-
tos bilhões de outras!

Galáxias são grupamentos de
astros, todos em movimento, com
estrelas, planetas, satélites, aste-
róides, como se fossem grandes ar-
quipélagos no espaço infinito. Nor-
malmente têm formato espiral, em-
bora algumas tenham forma diferen-
te. Os cientistas (baseados não sei
em quê!) calculam que existam cer-
ca de cem bilhões de galáxias no
Universo.

Essas simples considerações nos
dão uma ideia  de nosso real tama-
nho e do tamanho de nossa atual
moradia no espaço. E nos mostram
quanto chão ainda temos pela fren-
te e quanta coisa existe para se des-
cobrir e compreender!

Joel Cintra Borges

Emmanuel

DISK: 3531-7070
Av.Ângelo Calafiori, 420

São Sebastião do Paraíso - MG
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