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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

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

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

Todas as criaturas humanas adoecem,
todavia, são raros aqueles que cogitam
de cura real.

Se te encontras enfermo, não acre-
dites que a ação medicamentosa, atra-
vés da boca ou dos poros, te possa res-
taurar integralmente.

O comprimido ajuda, a injeção me-
lhora, entretanto, nunca te esqueças de
que os verdadeiros males procedem do
coração.

A mente é fonte criadora.
A vida, pouco a pouco, plasma em

torno de teus passos aquilo que desejas.
De que vale a medicação exterior, se

prossegues triste, acabrunhado ou insub-
misso?

De outras vezes, pedes o socorro de
médicos humanos ou de benfeitores es-
pirituais, mas, ao surgirem as primeiras
melhoras, abandonas o remédio ou o
conselho salutar e voltas aos mesmos
abusos que te conduziram à enfermida-
de.

Como regenerar a saúde, se perdes
longas horas na posição da cólera ou do
desânimo? A indignação rara, quando
justa e construtiva no interesse geral, é
sempre um bem, quando sabemos orien-
tá-la em serviços de elevação contudo, a
indignação diária, a propósito de tudo,
de todos e de nós mesmos, é um hábito
pernicioso, de consequências imprevi-
síveis.

O desalento, por sua vez, é clima
anestesiante, que entorpece e destrói.

E que falar da maledicência ou da inu-
tilidade, com as quais despendes tempo

valioso e longo em conversação infrutí-
fera, extinguindo as tuas forças?

Que gênio milagroso te doará o equi-
líbrio orgânico, se não sabes calar, nem
desculpar, se não ajudas, nem compre-
endes, se não te humilhas para os desíg-
nios superiores, nem procuras harmo-
nia com os homens?

Por mais se apressem socorristas da
Terra e do Plano Espiritual, em teu fa-
vor, devoras as próprias energias, víti-
ma imprevidente do suicídio indireto.

Se estás doente, meu amigo, acima
de qualquer medicação, aprende a orar e
a entender, a auxiliar e a preparar o co-
ração para  a Grande Mudança.

Desapega-te de bens transitórios que
te foram emprestados pelo Poder Divi-
no, de acordo com a Lei do Uso, e lem-
bra-te de que serás, agora ou depois,
reconduzido à Vida Maior, onde encon-
tramos sempre a própria consciência.

Foge à brutalidade.
Enriquece os teus fatores de simpa-

tia pessoal, pela prática do amor frater-
no. Busca a intimidade com a sabedoria,
pelo estudo e pela meditação.

Não manches teu caminho.
Serve sempre.
Trabalha na extensão do bem.
Guarda lealdade ao ideal superior que

te ilumina o coração e permanece con-
victo de que se cultivas a oração da fé
viva, em todos os teus passos, aqui ou
além, o Senhor te levantará.

Fonte: livro FONTE VIVA, pelo Espírito Emmanuel,
psicografia de Francisco Cândido Xavier.

“Meu coração está marcado de
saudades dos dias vividos ao lado
de amigos fiéis, ao lado da espo-
sa que tanto bem me fez com a
fidelidade do sentimento a que nos
propusemos, de ajudar um ao ou-
tro. Eu me sentiria muito feliz se
vocês pudessem levar a ela todas
as bênçãos e vibrações, esse ban-
quete de luz que encontraram nes-
se ambiente, e que essas bên-
çãos possam envolver igualmen-
te a pessoas que também amo,
como a Laís, a Dulce, a Fausta e
o Neto. A todos, o meu coração e
os melhores sentimentos de amor
e de respeito.

Não posso negar que não con-
segui suprir toda demanda de
amor que as pessoas pediam,
mas fiz o que pude.

Os amigos conhecem nossos
defeitos e certamente por conhe-
cê-los é que nos auxiliam através
da oração, ajudando-nos a me-
lhorar-nos. Mesmo estando do
lado de cá, a luta continua, assim,
nunca deixemos para depois o
trabalho, em especial o da refor-
ma íntima de nós mesmos.

A emoção faz meus olhos fica-
rem cobertos de uma névoa, o que
provém de meus próprios sentimen-

Estás doente?
Emmanuel

“E a oração da fé salvará o doente,
 e o Senhor o levantará.”  (Tiago, 5:15)

tos. Mais um pouco e seria neces-
sário secar os olhos com as mãos
para conter as lágrimas. Mas, en-
trego a vocês a certeza de que con-
tinuamos nossa caminhada e con-
tinuaremos a servir ao bem.

Temos o mundo pela frente
para levar o movimento espírita.
Nosso desejo é servir, é fazer o
bem, auxiliando a todos indistinta-
mente, colocando nossas espe-
ranças no trabalho.

Esmar Bárbara”.
página 3

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

A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS ESPIRITUAIS
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Felipe Salomão

Editorial
Nossa leitora Nádia Bíce-

go, de São Sebastião do
Paraíso/MG, pergunta: “Par-
tindo da crença de que exis-
tem muitas vidas, qual a re-
lação de fato e verdade entre
o encontro de almas gêmeas?”

Essa pergunta, estimada
Nádia, já foi feita aqui na nos-
sa coluna. Entretanto, sempre
é bom respondê-la, porquanto
constantemente há pessoas interessa-
das nesse assunto, principalmente ago-
ra que a mídia vive tratando dele, ainda
que algumas vezes equivocadamente.

Antes de mais nada, devemos dizer-
lhe que o conceito espírita para almas
gêmeas não é o mesmo que tem sido
apresentado por aí. Almas criadas in-
completas para, um dia, reunirem-se e
completarem-se, não é o que ensina o
Espiritismo.

Almas que têm muita sintonia, mui-
ta afinidade, almas que se identificam,
enfim, este é o conceito admitido pela
Doutrina Espírita. E essa identificação,
essa afinidade, essa sintonia, podem
surgir com as inúmeras experiências vi-
vidas em conjunto por alguns Espíritos,
seja na condição marido/mulher, pais/
filhos ou, ainda, na de irmãos consan-
guíneos.

No entanto, esse fato não ocorre
como muita gente pretende e supõe, a

QUERO SABER

toda hora, com todas as pes-
soas. No geral, aqui na Ter-
ra, que é planeta de expia-
ção e provas (não devemos
esquecer-nos desse deta-
lhe), o mais comum é o en-
contro de almas que se de-
sacertaram ao longo da ca-
minhada e que aqui estão
de novo para os devidos
reparos.

A procura da alma afim é que motiva
os grandes compositores, os grandes
poetas, os grandes filósofos, os gran-
des líderes, os grandes idealistas, os
grandes artistas. Ocorre que, nessa
busca, como dizia o inesquecível ora-
dor espírita Newton Boechat, o que
muitas vezes encontramos é “almas que
gemem”, ou, ainda, “algemas”...

Recomendamos a você a leitura do
romance ditado pelo Espírito Emmanuel
ao saudoso médium Francisco Cândi-
do Xavier,  intitulado “Renúncia”. Você
verá a história de Alcione, belíssimo
caso de almas afins.

Fonte: Mensagem Espírita nº 133,
de maio de 2003.

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

Uma tarde, dias atrás, necessitando
levar algo ao Centro Espírita que fre-
quentamos, deparamo-nos com uma
andorinha que voava rápido, no salão
de palestras, sem encontrar a saída
para o exterior.

Como havia um trabalho de costu-
ra no recinto, existia uma porta aberta
para o lado do corredor externo, mas
como a ave voava muito alto, rente ao
forro, não conseguia sair. Se voasse um
pouco mais baixo, seria fácil encontrar
a porta, a fim de se ver livre.

Isso nos chamou a atenção e, to-
mando como símbolo o vôo da andori-
nha, iniciei uma reflexão imaginando
quantas criaturas não encontram a por-
ta de saída para muitas situações difí-
ceis por voarem muito alto, pela arro-
gância, orgulho, egoísmo, talvez até
complexo de superioridade.

É claro que a ave a que nos referi-
mos, regida pelo instinto, não tinha cul-
pa por ficar como que engaiolada, por
algum tempo, no prédio.

Porém, o símbolo torna-se real por
sabermos do livre-arbítrio do qual so-
mos dotados e também do conhecimen-
to já adquirido, principalmente através
dos ensinamentos do Evangelho de Je-
sus, hoje tão bem explicado pela nossa
amada Doutrina Espírita.

Ao tentarmos encontrar uma saída
para dificuldades que surgem no dia a
dia, dentro das provas e expiações a
que estamos submetidos, às vezes des-
prezamos a humildade e voamos muito
alto.

Queremos nos sobrepor, acreditan-
do em nossa autossuficiência, esque-

O voar baixo
cidos dos ensinamentos do Divino Mes-
tre sobre os últimos lugares, ou seja,
que os primeiros serão os últimos.

Desprezamos a simplicidade e nos
recusamos a acatar sugestões de com-
panheiros, no sentido de nos posicionar-
mos mais baixo, buscando a porta de
saída para as dificuldades.

Também é costume em nossos ar-
raiais espíritas adentrarem companhei-
ros novos que já querem voar alto, logo
na chegada, com excesso de entusi-
asmo e sem modéstia, descobrindo de-
pois a realidade, uma vez que todos
estamos no mesmo barco, necessitan-
do uns dos outros, o que nos faz re-
cordar aquela música tão inspirada:
“Ando devagar porque tenho pres-
sa...”

A moderação, reflexão, trabalho
com humildade, irão certamente nos
auxiliar na caminhada em busca da evo-
lução espiritual a que tanto almejamos.

Ensinamentos não nos faltam, to-
dos eles contidos no Evangelho do Di-
vino Amigo, os exemplos de nossos
mentores amados, que viveram entre
nós e que hoje ainda nos inspiram da
espiritualidade.

Voar mais baixo não significa com-
plexo de inferioridade, falta de entusi-
asmo, mas sim o inicio de um proces-
so evolutivo, a fim de que no futuro
possamos voar mais além, quando,
então, no dizer do sábio espírito
Emmanuel, nossas duas asas, o amor
e a sabedoria, já estiverem prontas para
tanto.

Nossa proposta é a de  que todos
meditemos sobre isso.

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. 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
CONVULSIONÁRIOS
481. Desempenham os Espíritos algum papel nos fenômenos
       que se dão com os indivíduos chamados convulsionários?
“Sim e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais

fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem amiúde explorado e exagerado, de sorte a
lançá-los ao ridículo.”

a) — De que natureza são, em geral, os Espíritos que concorrem para a produção
desta espécie de fenômenos?

“Pouco elevada. Supondes que Espíritos superiores se deleitem com tais coisas?”
482.  Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma      população o estado

anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas?
“Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam mui facilmente, em certos

casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isto e a parte que
alguns Espíritos naturalmente tomam no fato, por simpatia com os que os provocam.”

Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente
se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo,
tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão
das dores, por simpatia etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em quem tais crises se
manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência
que exercem uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetiza-
dos, inconscientemente.

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)
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A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS ESPIRITUAIS

O organismo físico e o perispírito pos-
suem, naturalmente, capacidade de defen-
der-se dos agressores externos.

A imunidade é um campo de ação divi-
na tal, que, no mundo, só se conhecem al-
gumas filigranas do seu magnífico papel
na vida.

Inoculamos milhões de germes em nós
mesmos, e eles são neutralizados, sem que
o parecer dos clínicos diagnostique o
surgimento de alguma moléstia.

É que a ação imunológica de cura não
age apenas após o sofrimento do corpo.
Ela previne, obviamente antes, vigilante e
fiel aos imperativos da vida e da alegria.

Imunidade e mente
Pelo Espírito Henrique Krüger

Esmar Bárbara
nasceu em Ituverava-
SP, em 26 de junho de
1935 e desencarnou
em 27 de outubro de
2014 em São Sebas-
tião do Paraíso/MG
(em consequencia de
um traumatismo cra-
niano ocasionado por
um tombo).

Era casado com
Da. Neuza Célia For-
tes Bárbara, com
quem teve os filhos
Dulce, Fausta, Laís e Francisco.
Sua profissão era de auditor de con-
tabilidade de empresas.

Residiu em nossa cidade por
muitos anos, prestando um imenso
auxílio ao movimento espírita local,
especialmente como orador, uma
vez que tinha muita facilidade de
expressão e um grande conheci-
mento da Doutrina Espírita.

Essa mensagem foi recebida  na
Casa do Caminho Bezerra de Me-
nezes, em Guaxupé/MG, na noite de
6 de agosto de 2016, em psicografia
feita pelo médium Marcelo Rodri-
gues da Silva.

“Queridos companheiros e ami-
gos de alma, ciganos e ciganas,
nosso trabalho é o ensinamento do
Cristo. Isso não vem a ser propria-
mente trabalho, mas oportunidade
que Jesus nos concede de, ao lado
de outros homens e mulheres de
boa vontade, aprendermos a de-
senvolver o amor e o perdão.

Agradeço a todos os amigos de
São Sebastião do Paraíso que vie-
ram até esta casa e gostaria tam-
bém de dizer aos companheiros do
Bezerra de Menezes que meu de-
sejo seria abraçar a todos, explican-
do-lhes que nosso trabalho tem
sido o de esclarecimento de almas,
confiança e fé.

Os companheiros, na oportuni-
dade, devem se lembrar que o tra-
balho do Espiritismo também é de
consolar, assim, é importante que
saibamos consolar os que se apro-
ximam de nós, que trabalhemos na
caridade de servir a quem precisa.

Recordo que aquela segunda-
feira, logo de manhãzinha, ouvindo
o chamado para que eu pudesse
voar, trouxe comigo as lembranças
dos amigos, as bênçãos de estar-
mos juntos, nos olhares de cumpli-
cidade de quem quer estar com Je-
sus.

Meu coração está marcado de
saudades dos dias vividos ao lado
de amigos fiéis, ao lado da esposa
que tanto bem me fez com a fideli-
dade do sentimento a que nos pro-

pusemos, de ajudar
um ao outro. Eu me
sentiria muito feliz se
vocês pudessem le-
var a ela todas as
bênçãos e vibrações,
esse banquete de luz
que encontraram nes-
se ambiente, e que
essas bênçãos pos-
sam envolver igual-
mente a pessoas que
também amo, como a
Laís, a Dulce, a Fa-
usta e o Neto. A todos,

o meu coração e os melhores senti-
mentos de amor e de respeito.

Não posso negar que não con-
segui suprir toda demanda de amor
que as pessoas pediam, mas fiz o
que pude. Os amigos conhecem
nossos defeitos e certamente por
conhecê-los é que nos auxiliam
através da oração, ajudando-nos a
melhorar-nos.

Mesmo estando do lado de cá, a
luta continua, assim, nunca deixe-
mos para depois o trabalho, em es-
pecial o da reforma íntima de nós
mesmos.

A emoção faz meus olhos fica-
rem cobertos de uma névoa, o que
provém de meus próprios sentimen-
tos. Mais um pouco e seria neces-
sário secar os olhos com as mãos
para conter as lágrimas. Mas, en-
trego a vocês a certeza de que con-
tinuamos nossa caminhada e conti-
nuaremos a servir ao bem. Temos
o mundo pela frente para levar o
movimento espírita. Nosso desejo é
servir, é fazer o bem, auxiliando a
todos indistintamente, colocando
nossas esperanças no trabalho.

Estamos muitas vezes tão toma-
dos pelas preocupações do mundo
que nos esquecemos do principal:
amor e respeito ao próximo, carida-
de em auxiliar aos outros. Trazemos
esse compromisso no altar de nos-
sa consciência, de nós mesmos e
para com nós mesmos. O povo pre-
cisa de Jesus e o Espiritismo tem
essa porta de entrada, dessa for-
ma não podemos nos distanciar das
pessoas.

Emocionado, ofereço essas li-
nhas, essas frases, essas palavras
a vocês e peço perdão porque
vocês mereciam muito mais. Peço-
lhes que sejam portadores do sen-
timento puro de minha alma e o di-
vidam com os irmãos de Doutrina
Espírita, porque essa doutrina tra-
duz Jesus para recomeçarmos nos-
sas vidas.

Um abraço do amigo e irmão re-
conhecido,

Esmar Bárbara”.

FONES: 3531-3122 e 3531-1817

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

Farmácia Homeopática

Natureza
“A Homeopatia com qualidade”

Rodovia BR 265, s/n km 1

A raiz, porém, de tal atividade, reside
no centro esplênico, órgão de comando do
perispírito, submisso às determinações da
mente.

A mente e o corpo vibram em uníssono,
através do trabalho dos centros
perispiríticos. E a ação do centro esplênico
se traduz no corpo, qualificando as opera-
ções imunológicas.

A tristeza e o pessimismo, o ódio e a
culpa anestesiam o centro esplênico, que
repercute em “defict” da imunologia geral
ou especifica.

A mente perturbada e o coração tres-
loucado deterioram a harmonia das defe-
sas interiores, entregando o corpo à mercê
de toda e qualquer agressão.

Cuidemos da vida mental... E, vigiando
os pensamentos, não esqueçamos que a
maior defesa do individuo é o pensamento
reto e o coração puro, pois a mente do cris-
tão que vive a sua fé de vida eterna, não
dispõe de tempo ou disposição para pro-
duzir o terror da morte.

Fonte: livro “Centelha Divina”, pelo
Espírito Henrique Krüger, psicografia de
Henrique Bichuetti.

AUTO FUNILARIA E PINTURA

SERVIÇOS EM GERAL
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
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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.

“Por que não entendeis a minha
linguagem? Por não poderdes ouvir a
minha palavra”. – Jesus (João, 8:43)

A linguagem do Cristo sempre se afi-
gurou a muitos aprendizes indecifrável e
estranha.

Fazer todo o bem possível, ainda quan-
do os males sejam crescentes e numerosos.

Emprestar sem exigir retribuição.
Desculpar incessantemente.
Amar os próprios adversários.
Ajudar aos caluniadores e aos maus.
Muita gente escuta a Boa Nova, mas

não lhe penetra os ensinamentos.
Isso ocorre a muitos seguidores do

Evangelho, porque se utilizam da força
mental em outros setores.

Crêem vagamente no socorro celeste,
nas horas de amargura, mostrando, porém,
absoluto desinteresse ante o estudo e ante
a aplicação das leis divinas.

A preocupação da posse lhes absorve
a existência.

Reclamam o ouro do solo, o pão do ce-
leiro, o linho usável, o equilíbrio da carne,
o prazer dos sentidos e a consideração
social, com tamanha volúpia que não se
recordam da posição de simples usufrutu-

Sentado o Padre Eterno em trono refulgente,
olhar severo envia a toda aquela gente!

Enquanto uns anjos cantam, outros vão levando,
ante a figura austera desse Venerando,
as almas que da tumba emigram assustadas,
vendo o tribunal solene, majestoso,
em que vão ser julgadas.

Dois grupos são formados,
um de cada lado:
o da direita, Céu; o da esquerda, Averno.

E Satanás, ao canto, o chifre fumegante,
espera impaciente, impávido, arrogante,
a “turma” para o Inferno.

Aconchegando o filho, a alma bem-amada,
e que na Terra fora algo desassisada,
uma mulher se chega e a sua prece faz,
rogando ao Padre Eterno poupe do Inferno
o pobre do rapaz.

Cofia o Padre Eterno a longa barba branca
e, o óculo ajustando à ponta do nariz,
o olhar dirige, então, à pobre desgraçada
e compassado diz:

“Os anjos vão levar-te agora ao Paraíso
e dar-te a recompensa, o teu descanso eterno.
Ali desfrutarás felicidades mil,
porém teu filho mau irá para o Inferno”.

Um anjo toma o moço e o leva a Satanás;
porém, a pobre mãe, ao ver partir o filho,
aflita, corre atrás!

E, ao incorporar-se ela às hostes infernais,
eis grita o Padre Eterno em tom assustador:
“Mulher, para onde vais?!!!”

E o que passou-se, então,
ninguém esquece mais:

— “Eu vou para o Inferno, ao lado do meu filho,
a repartir comigo a sua desventura!
As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto,
acalmarão no Averno a sua queimadura!

Eu deixo para ti esse teu Paraíso,
essa mansão celeste onde o amor é surdo!
Onde se goza a vida a contemplar tormento,
onde a palavra amor represa um absurdo!

Entrega esse teu Céu às mães malvadas, vis,
que os filhos já mataram para os não criar,
pois só essas megeras poderão, no Céu,
ouvir gritar seus filhos sem se consternar!

Desprezo esse teu Céu! O meu amor é grande!
Imenso! Assaz sublime! E posso te afirmar
que se não te comove o pranto lá do Inferno,
e os que no Averno estão são todos filhos teus,
o meu amor excede ao próprio amor de Deus!”

E ante o estupefacto olhar do Padre Eterno,
a mãe beijou o filho
–  e foi para o Inferno!

ários do mundo em que se encontram, e
nunca refletem na transitoriedade de todos
os patrimônios materiais, cuja função úni-
ca é a de lhes proporcionar adequado cli-
ma ao trabalho na caridade e na luz, para
engrandecimento do espírito eterno.

Registram os chamamentos do Cristo,
todavia, algemam furiosamente a atenção
aos apelos da vida primária.

Percebem, mas não ouvem.
Informam-se, mas não entendem.
Nesse campo de contradições, temos

sempre respeitáveis personalidades huma-
nas e, por vezes, admiráveis amigos.

Conservam no coração enormes poten-
ciais de bondade, contudo, a mente deles
vive empenhada no jogo das formas pere-
cíveis.

São preciosas estações de serviço
aproveitável, com o equipamento, porém,
ocupado em atividades mais ou menos inú-
teis. Não nos esqueçamos, pois, de que é
sempre fácil assinalar a linguagem do Se-
nhor, mas é preciso apresentar-lhe o cora-
ção vazio de resíduos da Terra, para rece-
ber-lhe,em espírito e verdade, a palavra di-
vina.

FONTE: LIVRO “FONTE VIVA”, PELO ESPÍRITO

Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier.

Diante do Senhor
Emmanuel

JUÍZO FINAL
Benedito Godoy Paiva

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

DISK: 3531-7070
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