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Na imprensa

PALESTRA
Reprodução

André Luiz
“Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa...”
Paulo (II Timóteo, 3:16)

A Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso convida
a todos para a palestra que será proferida pela psicóloga Dra. Deusa
Samú, de São Paulo/SP.
A oradora, que enfoca os temas com grande profundidade,
estará na sexta-feira em Cássia, no sábado conosco e no domingo
fará um seminário em Passos, na parte da manhã.
Tema: “Reencarnação e família”..
Data : 17 de dezembro, sábado, às 20 horas.
Local: Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, na Rua Carlos
Grau, 195 - Bairro Verona.
Sua presença enriquecerá muito o evento!

Escrever com simplicidade e
clareza, concisão e objetividade,
esforçando-se pela revisão severa e
incessante, quanto ao fundo e à forma,
de originais que devam ser entregues
ao público.
O patrimônio inestimável dos
postulados espíritas está empenhado
em nossas mãos.
Empregar com parcimônia e
discernimento a força da imprensa, não
atacando pessoas e instituições, para
que o escândalo e o estardalhaço não
encontrem pasto em nossas fileiras.
O comentário desairoso
desencadeia a perturbação.
Selecionar atentamente os originais
recebidos para publicação, em prosa
e verso, de autores encarnados ou de
origem mediúnica, segundo a correção

que apresentarem quanto à essência
doutrinária e à nobreza da linguagem.
Sem o culto da pureza possível não
chegaremos à perfeição.
Sistematicamente, despersonalizar,
ao máximo, os conceitos e as
colaborações, convergindo para Jesus
e para o Espiritismo o interesse dos
leitores.
O personalismo estreito ensombra
o serviço.
Purificar, quando não se puder
abolir, o teor dos anúncios comerciais
e das notícias de caráter mundano.
A imprensa espírita cristã
representa-se um veículo de
disseminação da verdade e do bem.
Fonte: livro “Conduta Espírita”,
de André Luiz/Waldo Vieira.

A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS

ESPIRITUAIS

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.

CENTRO ESPÍRITA “TOMÁS DE AQUINO”
Rua Miguel Martins, 389 - São Tomás de Aquino/MG.
SESSÕES PÚBLICAS:
2AS FEIRAS, das 19h30 às 20h30, estudos doutrinários.
4AS FEIRAS, das 20 às 21h, passes e estudos doutrinários.
6AS FEIRAS, das 20 às 21h, passes e estudos doutrinários.
SÁBADOS, das 7 às12h, sopa, evangelização infantil e trabalhos
com crochê.

“Aí na Terra, parecemos todos com as cartas a caminho do endereço,
mas, fora do envelope do corpo físico, somos impulsionados para a
direção exata em que se acham aqueles aos quais nos reconhecemos
vinculados pelo amor, que é uma luz eterna nos caminhos da vida.
Mãezinha, continue orando por mim. Ainda preciso desse auxílio. A
oração me faz lembrar um documento de crédito pelo qual conseguimos
encontrar muito auxílio, até que nos firmemos na segurança espiritual
com a possibilidade de auxiliar igualmente a outros.
Minhas lembranças a todos os nossos e receba em seu carinho a
confiança total de seu filho,
Hamilton”.
Página 3
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Editorial
Vida além da vida
Lincoln Vieira Tavares

Muitos escritores de renome, e
que revelam tendências espiritualistas, têm escrito algo sobre o
tema acima, ou seja, considerando existir uma continuidade de
nossas vidas em outro plano.
Sempre citam ocorrências da
chamada "quase morte", por sinal
muito interessantes.
São pessoas que após sofrerem a denominada "morte clínica",
e que, espontaneamente, ou mediante procedimentos médicos,
voltando à vida na matéria, revelam experiências espirituais muito
interessantes.
Trata-se de um progresso no
campo da visão espiritualista, até
mesmo em consonância com nossos princípios espíritas.
Nós, que hoje estudamos a Doutrina Espírita, temos já plena convicção, não somente da existência de um princípio a que chamamos alma ou espírito, que na verdade é o SER principal, o único
imortal, mas também, com base
nas experiências re-alizadas desde o tempo da codifica-ção espírita, por Allan Kardec, da possibilidade de comunicação entre os
dois mundos: o espiritual e o material.
Existem inúmeros fatos que
comprovam esse diálogo entre os
dois planos.
A base desses fenômenos iremos encontrar desde a antiguidade, nos livros chamados sagrados,
nas lições que nos deixaram os filósofos e cientistas do passado.
Vejamos, por exemplo, na Bíblia sagrada, no 1º Livro de
Samuel, capítulo 28, quando o Rei
Saul vai em busca de uma senhora, uma pitonisa (que hoje seria
chamada de médium), na cidade
de Endor, oportunidade em que se

faz presente o espírito Samuel, o
profeta, dialogando com Saul.
No Evangelho, Novo Testamento, está em Mateus no capítulo 17,
Jesus sobe ao Monte Tabor com
os discípulos Pedro, Tiago e João,
onde dialoga com os espíritos (obviamente, já desencarnados),
Moisés e Elias.
Platão, filósofo grego, já falava
de espíritos e do mundo espiritual, referindo-se a um gênio, com
quem dialogava, constantemente.
Hoje, através da mediunidade,
quantos seres queridos têm vindo
estabelecer comunicações com familiares.
São filhos que voltaram precocemente e cujo amor permanece,
consolando pais e mães; esposos
ou esposas que vêm falar sobre a
realidade da nova vida aos companheiros que ficaram; amigos que
trazem conforto aos que aqui ainda estão vivendo.
Importante é que tudo isso,
além da certeza da imortalidade e
da possibilidade do intercâmbio
espiritual, nos leva a uma séria
reflexão a respeito das responsabilidades que nos cercam, ou seja,
entendendo sobre a eternidade de
nosso SER, somos convidados a
buscar um aperfeiçoamento moral,
para que alcancemos a tão sonhada evolução espiritual.
A Boa Nova, que é o Evangelho de Jesus, hoje interpretada à
luz da Doutrina Espírita, é o roteiro seguro para o nosso progresso, além do consolo que nos oferece.
Podemos concluir, diante de
tudo isso, que a Doutrina Espírita,
dentro de sua simplicidade e
ensinamentos tão claros, nos esclarece consolando e nos consola esclarecendo.
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Quero saber
Felipe Salomão

A competente fonoaudióloga Dra. Rosângela Canoas
de Andrade, de São Sebastião do Paraíso/MG, pergunta: "Do ponto de vista espírita, o DIU é abortivo?"
Cara Rosângela, agradecendo a gentileza da pergunta, informamos-lhe que este
questionamento já foi feito por
outra leitora na edição de dezembro de 1997. Como o assunto foge à nossa área de conhecimento, consultamos o competente ginecologista francano Dr.Cleonar Borges de
Oliveira, com larga folha de serviços na
sua especialidade e na atividade espírita. Disse-nos o experiente médico que
o DIU (dispositivo intra-uterino) é
microabortivo, porque impede a nidação
do óvulo fecundado. Não que ele o DIU,
impeça a fecundação, e sim porque não
deixa que o óvulo fecundado forme o seu
ninho e se desenvolva. Os criadores
desse pequeno aparelho alegam que o
azinhavre expelido pelo cobre, o metal
de que é feito o DIU, impede a fecundação, não ocorrendo, portanto, aborto. Na
realidade, não é isso que acontece, pelo
que já foi exposto acima, porquanto a
ação do dispositivo só ocorre depois da
fecundação, o que caracteriza o aborto.
Conforme aprendemos com a pergunta 693 de "O Livro dos Espíritos ",
parte 3ª, capítulo IV, "Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é con-

trario à Lei Geral". Assim,
sem que nos tornemos em
delegados ou fiscais do comportamento alheio, posto
que, para isso Deus já colocou sua Lei na consciência
de cada um, acreditamos
que o uso do DIU não encontra respaldo na nos postulados espíritas, sendo,
no caso, preferível o uso de
pílula anticoncepcional. Resta-nos, ainda, a certeza de que tudo deve ser resolvido pela pessoa em nível individual,
depois de devidamente esclarecida, não
nos cabendo qualquer censura ou interferência, já que se trata de questão
de foro intimo, da qual só a suprema
justiça conhece todas as nuances. Sugerimos, finalmente, a leitura do livro "
Vida e Sexo", de Emmanuel, pela
psicografia do saudoso Francisco Cândido Xavier, especialmente o capítulo
17, onde o autor traça roteiro seguro
sobre o assunto, e também a obra "O
aborto à luz do Espiritismo', do Dr.
Eliseu Florentino da Motta Júnior.
Fonte: Mensagem Espírita
n.º 184, de Julho de 2008.
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
Livro segundo – Capítulo VIII
DA EMANCIPAÇÃO DA ALMA
• O sono e os sonhos • Visitas espíritas entre pessoas vivas • Transmissão oculta do
pensamento • Letargia, catalepsia, mortes aparentes • Sonambulismo • Êxtase • Dupla
vista • Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista.
CAPÍTULOIX
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
Faculdade que têm os Espíritos de penetrar os nossos pensamentos
456. Vêem os Espíritos tudo o que fazemos?
“Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo
a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente.”
457. Podem os Espíritos conhecer os nossos mais secretos
pensamentos?
“Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem
atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular.”
a) — Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa, do
que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta?
“Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado
uma multidão de Espíritos que vos observam.”
458. Que pensam de nós os Espíritos que nos cercam e observam?
“Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam
das vossas impaciências. Os Espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e
procuram ajudar-vos.
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A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS

Hamilton dos Santos, aprovado no vestibular de Engenharia,
não pôde, contudo, fazer o curso, em virtude
da grave moléstia que
o acometeu. Filho de
Odilon dos Santos e de
Thereza Campanharo
dos Santos, nasceu em
São Paulo/SP dia 31 de
dezembro de 1957 e
faleceu em São Bernardo do Campo]SP
em 5 de novembro de
1977. Era o segundo
de três irmãos, Donizetti, o mais
velho, e Rosângela.
Após a partida de Hamílton, sua
mãe passou a ir todos os meses a
Uberaba/MG, sempre na esperança de receber uma carta do querido filho. Na 14 ° viagem, um ano e
três meses depois de sua desencarnação, o filho escreveu, através
do grande médium Francisco Cândido Xavier, na noite de 15 de dezembro de 1978. A família recomeçou a viver!
“Mãezinha Thereza, abençoeme. Venho com a minha protetora Thereza Genaro, que me acolheu por mãe espiritual na vida
nova em que me encontro. Ainda
não consigo escrever muito.
Tenho a impressão de que esta
mesa é um telégrafo que ainda não
sei manejar. Desejo, no entanto,
aproveitar o ensejo para pedir à
senhora e ao meu pai Odilon para
que me auxiliem, ficando menos
tristes em se referindo ao meu regresso à nossa casa espiritual.
Peço-lhes para aceitarem os fatos
da vida com alegria e fé no poder
Divino.
Temos nossa Rosângela e nosso Donizetti precisando tanto de
assistência e de orientação, que
não me esquivei da obrigação de

ESPIRITUAIS
traçar estas linhas,
de maneira a confirmar-lhes que continuo sem alteração.
Perder o corpo,
quando a pessoa não
provoca isso, ao meu
ver é o mesmo que
nos desfazermos de
uma capa, seguindo
para diante com a
mesma identidade.
Ainda não estou
versado em muitos
assuntos e problemas de comunicação,
motivo pelo qual me satisfaço com
estas frases, nas quais o meu objetivo principal é rogar-lhes para
que vivam.
A existência no mundo é muito
importante para o nosso progresso espiritual e estarei confiando em
que saberão prosseguir com as
nossas tarefas para a frente, na
certeza de que a desencarna-ção
não nos separou.
Aí na Terra, parecemos todos
com as cartas a caminho do endereço, mas fora do envelope do corpo físico, somos impulsionados
para a direção exata em que se
acham aqueles aos quais nos reconhecemos vinculados pelo amor,
que é uma luz eterna nos caminhos
da vida.
Mãezinha, continue orando por
mim. Ainda preciso desse auxílio. A
oração me faz lembrar um documento de crédito pelo qual conseguimos encontrar muito auxílio, até
que nos firmemos na segurança
espiritual com a possibilidade de
auxiliar igualmente a outros.
Minhas lembranças a todos os
nossos e receba em seu carinho a
confiança total de seu filho,
Hamilton”.
Fonte: livro “Novamente em casa”,
por Francisco Cândido Xavier,
Caio Ramacciotti e espíritos diversos.
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A saga da vida
Joel Cintra Borges

“A alma dorme na pedra, sonha
no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem.” – Léon Denis (filósofo francês, 1846-1927).
Quando criança e mesmo na juventude, a morte me impressionava
muito. Eu ficava olhando para as
pessoas mortas, lívidas, frias e imóveis, como se fossem de cera, com
uma ideia forte em minha mente:
— Nunca mais!
Assim era com pessoas e mesmo com animais, que, em meu pensamento, partiam de uma maneira
terrível, para onde eu não sabia,
mas, de uma forma drástica, irremediável. A dama de preto tinha uma
aparência majestosa, solene, todopoderosa...
Mas, muita água passou por baixo da ponte e descubro agora que
a grande rainha é a vida. É ela que
já vive na pedra – nos grandes rochedos, nos penhascos, naquelas
pedrinhas redondas que forram o
leito dos rios, ela já existe em forma
de uma aura. É o princípio inteligente ensaiando seus primeiros passos
em busca da consciência, da evolução, do infinito.
Milênios mais tarde, de uma forma mais evoluída, ele já respira
como uma frondosa árvore ou como
a grama rasteira. Mas, já cresce,
estende seus braços na natureza.
Já sente a vida caminhar com a seiva, da raiz até as folhas mais altas,

produzindo flores, frutos e sementes para formar grandes florestas.
O próximo passo é o animal, o
leão, o elefante, o hipopótamo, a
serpente, o cão, o gato, o macaco –
que já tem uma notável semelhança
com o ser humano, mas que não tem
ainda a espada de dois gumes que
é a consciência, o livre-arbítrio, chave para as majestosas mansões
celestiais, ou os grandes abismos
das regiões umbralinas. A capacidade de escolher, de optar, entre fazer o bem ou fazer o mal, a eterna
dualidade que habita o mesmo corpo e que às vezes nos impulsiona a
agir como anjos de doçura... E em
outras oportunidades como verdadeiros demônios!
É na espécie humana que o espírito abre os olhos, olha para os
lados e pergunta:
– Quem sou eu? O que estou
fazendo aqui? Para onde vou?
Perguntas essas que o acompanharão pela vida toda e que serão respondidas parcialmente, de
acordo com seu grau evolutivo. Mas,
de cujas respostas totais estamos a
uma distância praticamente infinita,
porque a verdade é que o Homo
sapiens, que às vezes pensa que é
tão sábio, não passa de uma formiguinha no universo. Uma joaninha
cheia de pintas vermelhas que olha
para o brilho dos bilhões de estrelas no firmamento e pensa:
– O que será que existe lá?

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

FONE: (35)

3531-2460
RUA PIMENTA DE PÁDUA, 1.410/A e B
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.

Farmácia Homeopática

Natureza

“A Homeopatia com qualidade”

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

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

A vocação é a soma dos reflexos
da experiência que trazemos de outras
vidas.
É natural que muitas vezes sejamos
iniciantes, nesse ou naquele setor de
serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação; todavia, comumente, retomamos no berço a senda que já perlustramos, seja
para a continuação de uma obra deter
minada, seja para corrigir nossos próprios caminhos.
De qualquer modo, o titulo profissional, em todas as ocasiões, é carta de
crédito para a criação de reflexos que
nos enobreçam.
O administrador, o juiz, o professor,
o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente
figurados naquela parábola dos talentos de que se valeu o Divino Mestre

para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da Bondade Infinita.
Cada espírito recebe, no plano em
que se encontra, certa quota de recursos para honrar a Obra Divina e engrandecê-la.
Acontece, porém, que, na maioria
das circunstâncias, nos apropriamos
indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no aloucado
propósito de nos antepormos ao próprio
Deus.
Daí a colheita dos reflexos amargos
de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso
constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o instituto
da reencarnação funciona com valores
exatos.
E como cada região profissional
abrange variadas linhas de atividade, o
juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao

mesmo tribunal, onde exercera as suas
luzidas funções, com as lágrimas de réu
condenado injustamente, para sofrer no
próprio espírito e na própria carne as
flagelações que impôs, noutro tempo, a
vítimas indefesas.
O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues, retorna
ao hospital que espezinhou, como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios, a fim de ganhar o pão.
O grande agricultor que dilapidou as
energias dos cooperadores humildes que
o Céu lhe concedeu, para os serviços
do campo, vem, de novo, à gleba que
explorou com vileza de sentimento, na
condição de pobre lidador, padecendo
o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros.
Artistas eméritos, que transformaram a inteligência em trilho de acesso a
desregramentos inconfessáveis, reaparecem como anônimos companheiros
do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, à fei-

ção de habilidosos trabalhadores de última classe. Mulheres dignificadas por
nomes distintos, confiadas ao vicio e à
dissipação, com esquecimento dos mais
altos deveres que lhes marcam a rota,
frequentemente voltam aos lares que
deslustraram, na categoria de ínfimas
servidoras, aprendendo duramente a
reconquistar os títulos veneráveis de
esposa e mãe...
E, comumente, de retorno, suportam
preterição e hostilidade, embaraços e
desgostos, por onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas, porquanto é da Lei
venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos
o manancial da emoção e da ideia, para
que nos ajustemos à corrente do bem,
que parte de Deus e percorre todo o
Universo para voltar a Deus.
Fonte: livro "Pensamento e Vida",
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

AUTO FUNILARIA E PINTURA

SERVIÇOS EM GERAL
Rodovia BR 265, s/n km 1
www.peneiraalta.com.br

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

CLUBE DO LIVRO
ESPÍRITA MENSAGEIROS

PROGRAMA
MOMENTO ESPÍRITA

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)

As melhores marcas, os menores
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.

ABRA UMA JANELA
PARA A INTELIGÊNCIA,
ESTUDE XADREZ!

www.clubedexadrez.com.br

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

Tele/Fax: (35) 3531-7500
Av. Ângelo Calafiori, 423 - Centro
São Sebastião do Paraíso - MG

