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A caravana árabe
Meimei / F C.Xavier
Conta-se que um velho árabe
analfabeto toda noite orava com
tanto fervor e tanto carinho, que o
rico chefe da grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou:
– Por que oras com tanta fé?
Como sabes se Deus existe, quando nem ao menos sabes ler?
O crente fiel respondeu:
– Grande senhor, reconheço a
existência de Nosso Pai Celestial
pelos sinais dele.
– Como dizes? – indagou o chefe admirado.
O servo humilde explicou-se:
– Quando o senhor recebe uma
carta de uma pessoa ausente, como
reconhece quem a escreveu?
– Pela letra.
– Quando o senhor recebe uma

joia, como é que se informa sobre o
valor dela?
– Pela marca do ourives.
O velho árabe sorriu e acrescentou:
– Quando ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabe,
depois, se foi um carneiro, um cavalo ou um boi?
– Pelos rastros – respondeu o
chefe, surpreendido.
Então, o servo fiel convidou-o
para fora da barraca e, mostrandolhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso:
– Senhor, aqueles sinais lá em
cima não podem ser dos homens!
Nesse momento, o orgulhoso
caravaneiro, de olhos lacrimosos,
ajoelhou-se na areia e começou a
orar também.

A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS

ESPIRITUAIS

Palavras da mãezinha do comunicante:
“Meu Deus, não existem palavras que possam descrever a emoção e alegria que senti. Tanto eu, como meu filho Alan, que estava
comigo naquele dia, ficamos muito emocionados e choramos muito de felicidade.
Disse coisas lindas e consoladoras que me fizeram enorme bem
e me deram forças para continuar cumprindo minha missão aqui
na Terra, até a hora de nosso reencontro que, se Deus quiser,
acontecerá um dia.
Continuo, sempre que tenho oportunidade, indo à Uberaba e
peço sempre a Deus pelo querido Chico Xavier, para que continue
por muito tempo a sua missão de amor e bondade, cá na Terra,
ajudando a tantas pessoas que, qual eu, recorrem a ele numa
hora de dor e desespero.”
Irene Bernardo de Araújo Página 3
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Tele/Fax: (35) 3531-7500
Av. Ângelo Calafiori, 423 - Centro
São Sebastião do Paraíso - MG

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)

20ª SEMANA ESPÍRITA

DR. BEZERRA
DE MENEZES

De 27/8/2018 a 31/8 / 2018.
Local: Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes
Rua Carlos Grau, 195 – Jardim América
São Sebastião do Paraíso/MG

PROGRAMAÇÃO
27/8/18 - Segunda-feira - 20 horas
Abertura - Coral Jésus Gonçalves
Paulo Henrique Bueno – Carmo do Rio claro/MG
Palestra: tema livre.
28/8/18 - Terça-feira - 20 horas
Acácio Gonçalves de Freitas – Pirassununga/SP
Palestra: “Questão 459 de O Livro dos Espíritos – Influem os
Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos?”
Música com Lisa Amaral
29/8/18 - Quarta-feira - 20 horas
Aparecido José da Silva – Muzambinho/MG
Palestra: “A porta estreita”
30/8/18 - Quinta-feira - 20 horas
Adriano Márcio da Silva – Batatais/SP
Palestra: tema livre.
Música com Ivan Carlos Dutra
31/8/18 - Sexta-feira – 19 horas
Marcelo Rodrigues da Silva – Guaxupé/MG - Psicografia
Palestra: Edson Vander da Assunção – Tema livre
Música com Luiz Carlos Ladeia
ATENÇÃO: este evento de sexta-feira será na Escola Estadual Clóvis Salgado, Avenida Mons. Mancini, 435

FONE: (35)

3531-2460
RUA PIMENTA DE PÁDUA, 1.410/A e B
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
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QUERO SABER

Editorial

Para, olhe e escute
Lincoln Vieira Tavares

No passado, quando tínhamos
inúmeras estradas de ferro no Brasil, e quando a linha da estrada
passava cruzando ruas das cidades, ou em lugares de trânsito,
existia uma placa com os dizeres
acima.
Tratava-se de um sinal de perigo, convidando-nos a parar, olhar
e escutar.
Hoje, considerando os conhecimentos que temos adquirido,
com base no Evangelho de Jesus,
explicado à luz da Doutrina Espírita, podemos fazer um paralelo,
em termos espirituais, a respeito
desses dizeres.
Como é importante em nossas vidas, nos momentos em que
passamos por provas ou expiações, não avançarmos sem raciocinar, sem nenhum destino certo, impulsivamente!
É possível que esse tipo de
procedimento nos causasse sérios atropelamentos desnecessários.
Então seria a hora do PARE.
Serão momentos para ponderarmos a respeito da decisão a
seguir. Um intervalo de grande importância para um planejamento
mais consciente.
A seguir, olharmos, através de
nossa visão lógica, mas principal-
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mente da visão interior, que significa abrir nossos corações para a
possibilidade de haurirmos um
momento de intuição, visão espiritual, que certamente nos orientará acerca da decisão a ser tomada.
O momento do OLHE.
Não a visão somente pelos
olhos corporais, mas para dentro
de nós, buscando o auxílio do Plano Maior da Vida, que certamente
nos virá.
Por último o ESCUTE.
Escutarmos o nosso coração,
rememorando os ensinamentos já
recebidos, não somente ouvindo,
mas, escutando, mesmo que pelos ouvidos internos de nossa
alma, as orientações dos queridos
mentores espirituais, sobretudo de
nosso anjo guardião, que não nos
abandona.
Desse modo, poderemos depois seguir em frente, em busca
de soluções para conflitos de ordem material ou espiritual, certos
de termos tomado o devido cuidado, confiantes de que tudo nos
será dado conforme o nosso merecimento, pois agora teremos a
certeza do correto caminho a seguir.
Que Jesus abençoe a todos
nós!

ABRA UMA JANELA
PARA A INTELIGÊNCIA,
ESTUDE XADREZ!

www.clubedexadrez.com.br
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Felipe Salomão

“Como o Espiritismo
explica as maldades, os
crimes tão terríveis que
têm acontecido contra crianças tão inocentes? –.
José Viera Silva - Sao Sebastião do Paraíso/MG”
Caro leitor José Viera,
antes de tudo, obrigado pela
pergunta. A Doutrina Espírita nos ensina que somos um
espírito vivendo, provisoria- m e n te, num corpo material e não um
corpo que tem um espírito. Assim,
nossa realidade, nossa verdadeira
vida, é a espiritual. Esta é a grande
diferença da nossa doutrina. Ela revela a nossa integridade como espírito. Diz mais o Espiritismo: como
espírito, nossa vida antecede a vida
material, sendo o espírito, por intermédio do perispírito, que molda o
corpo que vamos habitar na Terra.
Portanto, o espírito é anterior ao
corpo. Assim sendo, quando vemos
uma criança no planeta, devemos
vê-la como um espírito numa veste

carnal adequada à situação biológica que está
vivenciando. Então, uma
criança é um espírito antigo que traz toda uma bagagem de experiências
vividas em múltiplas vidas. Nestas vidas, sem
dúvida, praticou vários
delitos que , agora, afloram para o devido acerto. A Lei Divina é sábia e nos encontra no exato momento indispensável
para o cumprimento dos Divinos Desígnios. Jamais se engana ou se
equivoca. Isto não quer dizer que não
lamentemos e até nos esforcemos
por evitar qualquer atitude contra crianças. Entretanto, conforta-nos saber que não há o acaso.
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

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.
6 – Anjos de guarda, Espíritos protetores,
familiares ou simpáticos
493. É voluntária ou obrigatória a missão do Espírito protetor?
“O Espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que
aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que
lhe sejam simpáticos. Para alguns, é um prazer; para outros, missão ou
dever.”
a) — Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o Espírito a
proteger outros indivíduos?
“Não; mas protege-os menos exclusivamente.”
494. O Espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiadaà sua
guarda?
“Frequentemente sucede que alguns Espíritos deixam suas posições de
protetores para desempenhar diversas missões.
Mas, nesse caso, outros os substituem.”

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.
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A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS

Aldan de Araújo
nasceu no Rio de
Janeiro/RJ no dia 5 de
dezembro de 1965,
tendo desencarnado
na mesma cidade em
16 de novembro de
1978, portanto, prestes
a completar 13 anos,
vítima de grave enfermidade crônica.
Filho de Áldano de
Araújo Filho e de Da.
Irene Bernardo de Araújo, deixou
um único irmão, Alan Bernardo de
Araújo.
A carta que enviou aos pais,
através de Francisco Cândido
Xavier, foi recebida dois anos após
sua desencarnação.
“Querida mamãe Irene, receba
o meu pedido de bênção e o meu
abraço, juntamente de nosso
querido Alan e com o papai Áldano.
Mãe, os dias correm e os
nossos pensamentos se fixam
cada vez mais na lembrança um do
outro. O seu coração querendo me
ouvir e eu ansiando por falar...
Admito, no entanto, que é bastante
esse estado mútuo de insegurança
e de inquietação para que nos
entendamos.Na Terra, trocávamos
ideias pelos velhos processos
verbais e agora que a vida de seu
filho mudou tanto, conversamos
pela vibração.
Querida mãozinha, você e o
papai Áldano não pensem que eu
tenha vindo fora do tempo. Sei que
os meus quase treze anos na vida
física representavam um alicerce
firme para que eu aí me demorasse, tanto quanto desejávamos, mas
Deus enviou a morte não para
separar-nos, e sim para fazermos
um caminho do mundo para o
Alto... Penso que é assim porque
a saudade nos arremessa as ideias
para as estrelas.
Mãezinha, compreendi tudo
naqueles dias e noites longas. Meu
tempo seria curto e, por isso, não
tive dúvidas quando aquele sono
pesado me punha peso nas
pálpebras. Agora que consegui
falar alguma coisa, peço para que
estejamos resignados e fortes.
Mãe querida, não se deixe levar
por ideias de sofrimento, quando
Deus nos concedeu tantas felicidades. Seu filho renasceu para
construir um jardim de amor espiritual, tão belo e tão grande que a

ESPIRITUAIS
descrença não pode
estender qualquer nuvem sobre ele.
Tudo passou... As
noites de doença nas
quais você, com meu
pai e com a Vó Almerinda sofreram tanto
por minha causa. Muito
lhes agradeço pelo
carinho com que me
cercaram de segurança
e de afeto.
Peço-lhe, queira viver. É
preciso. O nosso Alan não poderia
ficar aí sem o seu auxílio e o papai
igualmente
não
consegue
dispensar-lhe a orientação.
Estou tranquilo e estaria plenamente feliz não fossem as
saudades que me sufocam ainda,
mas espero que o seu amor me
auxilie a permanecer com serenidade e fé. Graças a Deus, essas
bênçãos não me faltaram, mas se
a dúvida consegue ensombrar o
seu coração querido, obrigando-a
a chamar-me em pensamento, qual
se estivesse eu agora distante ou
perdido, ainda sofro e muito.
Auxilie-me, querida Mãezinha, a
estar sempre em paz, pois desejo
crescer em conhecimento e
trabalho para ser útil.
Peço o mesmo ao papai Áldano;
compreendo, porém, que isso para
ele é mais difícil. Para Deus, no
entanto, pode existir o difícil, mas
não o impossível.
Tenho sido muito amparado
pela Vó Conceição e pelas preces
de nossa querida benfeitora
Antonieta.Rogo seja dito à Vovó
Almerinda que venho recebendo
todas as suas preces de bondade
e proteção e sou muito grato pelo
auxílio constante.
Mamãe querida, querida Mãezinha Irene, não julgue pudesse ter
ficado. Voltar mais cedo para cá
era obrigação traçada no Mais Alto
em nosso auxílio e sei que o seu
carinho não quereria que eu vivesse no mundo, a crescer doente e
inútil. Sei que a sua dedicação me
compreende e me sinto reconfortado com isso.
Ao nosso Alan o meu abraço,
com muito amor para a vovó.
E, porque não posso continuar,
receba, com o papai Áldano,
muitos beijos do seu filho, sempre
seu,
Aldan
19 dezembro 1980"
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Pensamentos
Pelo Espírito Henrique Krüger

No pensamento temos a base de
todas as construções da vida.
O Universo, hoje menos insondável,
nada mais é do que sublime materialização do pensamento de Deus.
Também, as ocorrências do destino humano não encontram em explicações alheias ao próprio do homem, pois
tudo que viceja na criação é moldado
com a matéria-prima da mente.
Da mente atuante, do espírito
pensante, emergem a vida e o destino.
Somos deuses, somos co-criadores...
O êxtase do santo e o delírio do louco irmanam-se no nascedouro, pois, se
o pensamento iluminado viabiliza os
vôos do espírito, é também o pensamento, o pensamento desgovernado,
que nos induz aos mergulhos de
desequilíbrios nas reentrâncias da nossa própria personalidade.

A obra benemérita de caridade ergueu-se dando corpo a um pensamento de bondade, e a doença inexplicável
surgiu do pensamento enfermiço, que
alterou a própria morfologia do organismo, traduzindo na dor da matéria as
angústias do espírito.
Tudo que existe, tudo que se produz são edificações da vida, que possui no pensamento o barro da criação.
Assim, parafraseando Jesus, ousamos afirmar que, onde mora nosso pensamento, aí também se encontra nosso destino,
Porquanto, a cada dia, superando
as próprias intempéries do meio, o nosso pensamento reconstrói a vida, conduzindo-nos à tranquilidade da libertação ou aprisionando-nos aos abismos
da destruição.
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

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.

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.

Rodovia BR 265, s/n km 1
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Diante do lar
André Luiz
O lar é o centro de nossas atividades no mundo. Efetivamente, a
Terra é a nossa temporária residência na vida e a Humanidade é a nossa verdadeira equipe familiar.
Entretanto, no microcosmo doméstico tens a lição e a bênção, a
escola e a estação de cura.
É por isso que entre as quatro
paredes da casa terrestre encontramos, enquanto na experiência física, os mais obscuros problemas.
Aí dentro, no reduzido espaço de
alguns metros, conhecemos o assalto do ciúme, o golpe da maledicência, o fel da incompreensão, a treva
da calúnia, o vinagre da crítica, o frio
da indiferença e a dor do cansaço,
recolhendo, muita vez, pedras e espinhos de mãos queridas que desejaríamos viver osculando com
inexcedível ternura. No acanhado
círculo da consanguinidade surgem
para a alma as mais aflitivas sugestões de fracasso e os mais fortes
apelos ao desânimo.

Todavia, é também na intimidade
desse anel de luta depuradora que
surpreendemos abençoadas oportunidades de acrisolamento e ascensão.
Absorvendo-lhe o clima inquietante, à maneira do metal impuro no
cadinho regenerador, nosso espírito em lhe recebendo a lixívia de suor
e lágrimas, alcança expressivos degraus de soerguimento, avançado
para a Vida Maior.
Não desprezes as dificuldades e
as crises que, porventura, te façam
da casa um templo de purgação.
Usa a humildade e a paciência, a
bondade e a tolerância, no comportamento diário, trabalhando e amando, aprendendo e servindo, e o teu
flagelado domicílio de hoje ser-te-á
amanhã preciosa base, da qual poderás desferir os mais nobres vôos
de paz e sublimação para a Grande
Vitória.
Fonte: livro “Atenção”, de autoria do espírito André
Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier.

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

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

AUTO FUNILARIA E PINTURA

Farmácia Homeopática

Natureza

“A Homeopatia com qualidade”

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

SERVIÇOS EM GERAL
RUA NORALDINO LIMA, 75 - FONE: 3531-3444
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.
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Olhos de
eternidade
Joel Cintra Borges

Eu não sou esse corpo magro, nem esses olhos baços, nem essas
mãos que tremem. Sou um espírito imortal, navegador de mil galáxias,
de aura amarelo-ouro. Sou a força de muitos furacões, a energia que
vibra luminosa no éter. A ideia, o sonho, a esperança, o insondável.
Algo que não verga, não quebra, nem se deixa domar. Pobre de
quem pensa que me dominou. Só Deus seria capaz de tal proeza.
Lívia Gadelha
No torvelinho da vida, algumas
vezes olhamos para nós mesmos
e pensamos:
– Estou mesmo um farrapo!
Uma derrocada financeira, desajustes matrimoniais, perda de
entes queridos, deslizes que culminam com prisão, problemas de saúde e um sem-número de coisas
mais, por vezes nos dão essa sensação de derrota, de fundo de
poço.
Na realidade, enfrentar essas
situações não é nada fácil. Ao contrário, é muito doloroso, tanto que
muitas vezes pensamos que a vida
nunca mais voltará a seu ritmo normal. Que nunca mais sorriremos,
nunca mais seremos felizes. Nevermore, como repetia o corvo de Edgar Allan Poe.
Há dois modos de ver o céu:
como firmamento, lugar onde estão as nuvens, Sol, Lua e estrelas,
como uma estampa na parede; ou
como uma pequena parte do Universo, essa imensidão incomensurável onde turbilhonam os astros,
uma infinidade de sóis, de mundos,
de matéria parecida ou diferente
da que conhecemos, mas, onde,
sem dúvida, também borbulha a
vida, com suas festas, com suas
dores...
Da mesma forma, a existência
pode ser encarada apenas como
o espaço entre o berço e o túmulo,
sem outra finalidade que a busca
do prazer, o qual, evidentemente,
varia de pessoa para pessoa. Ou,

numa visão mais profunda, como
um capítulo da grande novela que
começou há centenas de milhares
de anos, ou talvez milhões de anos,
na qual temos desempenhado todos os tipos de papéis, de rei a
escravo, de Quasímodo a Esmeralda.
Personagens essas escolhidas por nós mesmos (quando já
temos um certo discernimento),
sempre em busca de evolução
moral e intelectual. Crescimento.
A vida, desse modo, passa a ser
vista como um grande rio que vem
correndo através dos séculos,
cujas curvas, correntezas e quedas têm a finalidade de purificar
suas águas. Então, olhamos para
nós mesmos, não com “esses
olhos que a terra há de comer”,
mas, com olhos que enxergam
através do espaço e do tempo.
Olhos de eternidade.
Vemos, por essa óptica, que
nada está perdido, porque coisa
alguma destrói, diminui ou fere o
espírito. Habitando um corpo sadio
ou doente, em casa confortável ou
mísero barraco, ele espera apenas
um aceno da vontade para reiniciar
seu objetivo mais caro: progredir!
Compreendemos, também, com
a maior clareza, que nosso ente
querido não morreu, pela simples
razão de que ninguém morre. Está
vivo, em outra dimensão, esperando-nos, num mundo infinitamente
mais bonito, nossa verdadeira pátria, que é o Mundo Espiritual.

