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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

Não nos esqueçamos de que
nossos pensamentos, palavras,
atitudes e ações constituem mol-
des mentais para os que nos
acompanham.

Cada dia, por nossa vez, so-
fremos a influência alheia na cons-
trução do próprio destino.

E, como recebemos conforme
atraímos, e colhemos segundo
plantamos, é imprescindível saiba-
mos fornecer o melhor de nós, a
fim de que os outros nos proporci-
onem o melhor de si mesmos.

Todos os teus pensamentos
atuam nas mentes que te rodei-
am.

Todas as tuas palavras gerarão
impulsos nos que te ouvem.

Todas as tuas frases escritas
gerarão imagens nos que te lêem.

Todos os teus atos são mode-
los vivos, influenciando os que te
cercam.

Por mais que te procures iso-
lar, serás sempre uma peça viva
na máquina da existência.

As rodas que pousam no chão
garantem o conforto e a seguran-
ça do carro.

Somos uma equipe de traba-

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

lhadores, agindo em perfeita inter-
dependência.

Da qualidade do nosso esfor-
ço nasce o êxito ou surge o fra-
casso do conjunto.

Nossa vida, em qualquer setor
de luta, é uma grande oficina de
moldagem.

Escravizar-nos-emos ao cati-
veiro da sombra ou libertar-nos-
emos para a glória da luz, de con-
formidade com os moldes vivos
que as nossas diretrizes e ações
estabelecem.

Lembremo-nos da retidão e da
nobreza nos mais obscuros ges-
tos.

Recordemos a lição do Evan-
gelho.

”Um pouco de fermento leveda
a massa toda.”

Façamos do próprio caminho
abençoado manancial de trabalho
e fraternidade, auxilio e esperan-
ça, a fim de que o nosso Hoje La-
borioso se converta para nós em
Divino Amanhã.

Fonte: livro “Fonte Viva”,
pelo espírito Emmanuel, psicografia

de Francisco Cândido Xavier.

No esforço comum
Emmanuel

“Não sabeis que um pouco de fermento leveda
 a massa toda?” - Paulo (II Coríntios, 5 :6)
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Felipe Salomão

Editorial
Nossa estimada leitora

Neuza Simpson, de São
Sebastião do Paraíso/MG,
pergunta:

“Em sua primeira encar-
nação como ser humano,
que parâmetros o Espírito
tem para se decidir entre o
bem e o mal? Existiria nes-
se estágio o livre-arbítrio?”

Agradecendo a gentileza
de sua pergunta, prezada
Neuza, devemos dizer-lhe que o con-
ceito de livre-arbítrio nos informa
que ele (o livre-arbítrio) é uma con-
quista paulatina do Espírito.

Quanto mais evoluído, mais livre-
arbítrio, que, no entanto, implica em
maior obediência à lei de Deus. Por
isso afirmou Jesus: “O meu alimento
é fazer a vontade de Meu Pai.” As-
sim, quanto mais evoluído o Espírito,
mais obediente à Lei de Deus!

Com relação à primeira parte de
sua pergunta, chamamos sua aten-
ção para a questão 262 de O Livro
dos Espíritos, formulada por Allan
Kardec aos Espíritos Superiores:
“Como pode o Espírito, que em sua
origem é simples, ignorante e care-
cido de experiência, escolher uma
existência com conhecimento de
causa e ser responsável por essa
escolha?”, obtendo a seguinte res-
posta:

QUERO SABER

– “Deus lhe supre a
inexperiência, traçando-lhe
o caminho que deve se-
guir, como fazeis com a
criancinha. Deixa-o, po-
rém, pouco a pouco, à
medida que o seu livre-
arbítrio se desenvolve,
senhor de proceder à
escolha e só então é que
muitas vezes lhe aconte-

ce extraviar-se, tomando o mau ca-
minho, por desatender aos conselhos
dos bons Espíritos. A isso é que se
pode chamar a queda do homem.”

Como você pode verificar, Neuza,
a sua pergunta já era uma preocu-
pação do nosso inigualável codifica-
dor, que sempre se coloca na posi-
ção de leitor curioso, que faz per-
guntas intrincadas. E é por isso, evi-
dentemente, que precisamos es-
tudar O Livro dos Espíritos, já que
ele responde a todas as nossas in-
dagações.

Fonte: Mensagem Espírita nº 135,
de julho 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

Essa passagem está inserida
no momento em que Jesus apre-
senta para os discípulos o chama-
do Novo Mandamento, o amor de
uns para com os outros, como ele
também exemplificou.

Vivemos numa época, princi-
palmente no Brasil, em que,  infe-
lizmente,  em algumas situações,
parece termos regressado às  di-
ficuldades de tempos passados,
quando os homens se digladia-
vam em nome do Cristo.

Alguns militantes de diversas
doutrinas, que podem ser consi-
deradas fundamentalistas, orien-
tados ou não pelos seus dirigen-
tes, têm chegado a tentar destruir
locais onde se praticam cultos,
principalmente os chamados afro-
brasileiros, ou até destruição de
imagens católicas.

Também a intolerância parece
ainda existir entre cristãos que pro-
fessam interpretações diferentes,
com ausência de um mínimo res-
peito.

Não falamos aqui de doutrinas
do Oriente Médio ou distante, mas
de praticantes que se dizem todos
cristãos.

Em outras palavras, Jesus
nos ensinou que seríamos conhe-
cidos por nos amarmos uns aos
outros, na qualidade de seus dis-
cípulos.

Existem exceções, porém ra-
ras, quando poderíamos citar o
atual Papa Francisco, da Igreja
Católica, que tem nos oferecido

O amor entre
os cristãos

exemplos de verdadeiro ecume-
nismo, bem como compreensão
para com as dificuldades da soci-
edade, como um todo, indepen-
dente de escolha religiosa.

Mas, cheguemos mais perto de
nós, espíritas, e ainda assim en-
contraremos divergências, que
acabam por criar inimizades en-
tre participantes de nossa doutri-
na, por questões egoístas, provo-
cando divisões entre Centros Es-
píritas, ou criando polêmicas ab-
surdas, por exemplo, a respeito da
virgindade de Maria, do corpo de
Jesus, e até questionando reen-
carnações de personalidades, o
que em absoluto não interessa ao
movimento espírita.

Chegam até mesmo a despre-
zar obras psicografadas, inclusi-
ve todo o trabalho extraordinário
realizado por alguns espíritas,  por
exemplo  Francisco Cândido Xa-
vier, exemplo de humildade e de-
dicação à nossa causa!

É o caso de perguntarmos:  so-
mos cristãos, ou não? Pretende-
mos seguir os ensinamentos do
Divino Mestre? Gostaríamos de
trocar com nossos irmãos essa
dedicação, esse amor, de que nos
fala Jesus?

Se é isso que queremos, va-
mos meditar sobre esse tema e,
quem sabe, alguns de nós, mu-
darmos o modo de  entender o
nosso próximo, com mais tolerân-
cia, como pretendentes ao verda-
deiro discipulado do Cristo.

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.

5 - AFEIÇÃO QUE OS ESPÍRITOS VOTAM A CERTAS PESSOAS
487. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais

se afligem os Espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os
morais?

“O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre
tudo o mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do
orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do
tempo das vossas provas.”

Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que llhe
são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os Espíritos
mais se afligem pelos nossos males devidos a causas de ordem moral, do
que pelos nossos sofrementos físicos, todos passageiros.

Pouco se incomodam com as desgraças que apenas atingem as
nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das
crianças.

“Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos:
se tiverdes amor uns aos outros.” (João 13:35)
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A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS ESPIRITUAIS

O Espírito recolhe da existên-
cia exterior aquilo que ele semeia
no seu mundo íntimo.

Equilíbrio mental, portanto, as-
sim como a felicidade, não se ad-
quire externamente, pois necessi-
ta ser construído interiormente,
através de pensamentos e atos
que, sintonizados com as leis de
Deus, estruturem em nós a harmo-
nia e a paz.

Um tranquilizante não substitui
o efeito dos pensamentos de es-
perança e resignação.

E uma cirurgia não extrai as
nódoas do rancor e do ódio, que
só podem ser extirpadas pela ação
dos pensamentos de perdão e
amor.

E é por isso que o médico ou o
sacerdote somente conseguem
ajudar-nos quando admitimos mu-
dar nosso padrão de reflexão.

Harmonia
íntima

Henrique Krüger / Jorge Bichuetti

Syumara de Oliveira, uma jo-
vem alegre e simpática, deixou seus
pais Dimas de Oliveira e Dona
Aracy Bellacosa de Oliveira, bem
como seus irmãos, em plena flor
dos dezenove anos, vitimada pelo
câncer. Nascida a 9 de agosto de
1960, desencarnou em 9 de no-
vembro de 1979, na capital pau-lis-
ta, após três anos de luta, sofrimen-
to, resignação e bom humor, com
a moléstia.

Essa carta é a quinta que ela
enviou para a família, através da
abençoada psicografia de Francis-
co Cândido Xavier, na noite de 25
de outubro de 1980, em Uberaba/
MG, e consta do livro “Eles Volta-
ram”, de F. C. Xavier, Hércio Mar-
cos C. Arantes e Espíritos diversos.

“Querido papai Dimas e queri-
da Mãezinha Aracy, peço-lhes me
abençoem.

Parece que sou hipnotizada pe-
los anseios do paizinho Dimas. Bas-
ta que ele me requisite a palavra,
eis-me aí, tentando atender. Temos
aqui muitos amigos, entretanto,
eles optaram pela concessão do
lápis em minha mão, a fim de mani-
festar-me.

Papai, o seu entusiasmo por sua
filha me envaidece, porque parte
de sua ternura paternal, mas peço-
lhe compreender que sua fillha ain-
da é muito pobre de recursos para
satisfazê-lo. Continuo lutando para
consolidar os valores que requisi-
to a fim de ser melhor; por isso
mesmo, rogo as suas preces por
mim, porque realmente eu preciso
de semelhante auxílio.

Entendo o carinho com que a
sua bondade me pede as notícias,
e veja, papai Dimas, que se me fos-
se possível, desejaria estar cons-
tantemente ao seu lado e ao lado
da Mamãe Aracy.

A querida Egle veio comigo e
com a Vovó Aurora, e estamos em
oração pela paz e pela felicidade

dos queridos pais, da Tia Nadir, do
Tio Célio e de todos os nossos. A
Egle preocupa-se para se fazer
sentir mais fortemente ao mano
Éder, a quem já procuramos
tranquilizar.

Papai Dimas, quando queira me
oferecer alguma lembrança, ajude
a alguém, lembrando-se de sua fi-
lha. Isso é a boa prática a fim de
que eu tenha o meu caminho mais
amplo no auxílio de que necessito
a fim de seguir para a frente. Rogo,
sempre, otimista, sempre lendo a
Cartilha da Esperança, e não te-
nho motivos para me queixar, mas
sinto por dentro de mim própria, a
esforçar-me com mais vigor para
atingir o porto da paz, de maneira
a servir em favor de quantos ama-
mos.

Sei que as minhas cartas como
que se parecem missiva de namo-
rada dos pais queridos, mas sei que
me compreendem e me perdoam.

Mãezinha Aracy, na Vida Espiri-
tual parece que o coração da gen-
te se torna mais sensível e vocês
dois, pais abençoados de meu ca-
minho, são as duas almas queridas
às quais posso me confiar inteira-
mente.

Peço ao papai Dimas procurar
um tratamento de saúde, com a
orientação do médico de sua con-
fiança, pois estou vendo essa ne-
cessidade. Papai, o corpo é a nave
em que o Espírito viaja através dos
dias, buscando realizar as tarefas
que lhe foram confiadas. Por isso
é preciso trazer semelhante barco
sempre habilitado para a vida, tão
tranquila quanto possível. Espero
que o seu carinho me atenda para
que me veja mais confiante.

Um abraço da Egle e igualmen-
te meu para o Tio Célio e para a
Tia Nadir, e para vocês dois, pais
queridos, as muitas saudades e o
carinho imenso da filha reconheci-
da.

Syumara”.
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

Pensando o bem, no bem e
pelo bem, processamos, dentro
de nós, uma verdadeira transfor-
mação, tal que, ao renovar a nos-
sa produção de imagens interio-
res, estabelece um padrão de
paz.

A psicoterapia do Evangelho,
assim, cura, se a “verdade, que
nos fará livres” for usada para a
prevenção de pensamentos dese-
quilibrados e para a perene ma-
nutenção de um novo modo de ser,
pensar e agir.

Aí então, cristianizando nossos
pensamentos, o nosso corpo e a
nossa mente refletirão a nossa
realidade íntima num estado de
perfeita harmonia.

Fonte: livro “Centelha Divina”,
pelo Espírito Henrique Krüger e

psicografia de Jorge Bichuetti

ABRA UMA JANELA
PARA A INTELIGÊNCIA,

ESTUDE XADREZ!
www.clubedexadrez.com.br

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
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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.

A reunião de preces alcança-
va a parte final. E, na organiza-
ção mediúnica, Bezerra de Mene-
zes retinha a palavra.

O benfeitor desencarnado dis-
tribuía consolações, quando um
companheiro o alvejou com aze-
dume:

– Bezerra, não concordo com
tanta máscara no ambiente espí-
rita. Estou cansado de tartufismo.
Falo contra mim mesmo. Posso,
acaso, dizer que sou espírita-cris-
tão? Vejo-me fustigado por ego-
ísmo e intolerância, avareza e ci-
úme; cometo desatenções e dis-
parates; reconheço-me frequente-
mente caído em maledicência e
cobiça; ainda não venci a descon-
fiança, nem a propensão para res-
sentir-me; quando menos espero,
chafurdo-me nos erros da vaida-
de e do orgulho; involuntaria-men-
te, articulo ofensas contra o pró-
ximo; a ambição mora comigo e,
por isso, agrido os meus seme-
lhantes com toda a força de mi-

nha brutalidade; a crítica, o des-
peito, a maldade e a imperfeição
me seguem constantemente. Pos-
so declarar-me espírita com tan-
tos defeitos?

O venerável orientador espiri-
tual respondeu, sereno:

– Eu também, meu amigo, ain-
da estou em meio de todas essas
mazelas e sou espírita-cristão...

–  Como assim? – revidou o
consulente agitado.

– Perfeitamente – concluiu Be-
zerra, sem alterar-se. – Todas es-
sas qualidades negativas ainda me
acompanham... Só existe, porém,
um ponto, meu caro, que não pos-
so esquecer. É que, antes de ser
espírita-cristão, eu fazia força
para correr atrás de todas elas e
agora, que sou cristão e espírita,
faço força para fugir delas todas...
E, sorrindo:

–  Como vê, há muita diferença.
Fonte: livro “Momentos de Ouro”, de

autoria de Espíritos  diversos  e psicografado
por Francisco Cândido Xavier.

A diferença
Irmão X

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
Av.Ângelo Calafiori, 420

São Sebastião do Paraíso - MG

Certo príncipe, de rica e impor-
tante nação, entregou um anel de
ouro a um grande sábio de sua cor-
te e lhe pediu que mandasse gravar
nele um conselho, uma orientação
de grande profundidade, que lhe
servisse para a vida inteira.

Passa o tempo e chega o dia em
que seria coroado rei. Palácio todo
engalanado, a nobreza do mundo
inteiro ali reunida. Ele desfila pelas
salas distribuindo sorrisos, achan-
do-se a criatura mais importante do
Universo.

Eis que chega, exatamente nes-
se dia, o anel com a inscrição soli-
citada. Esperando encontrar algo
que alimentasse ainda mais sua vai-
dade, o herdeiro do trono real es-
panta-se com as palavras grava-
das:

–  “Isso também passará”.

Isso também
passará...

Joel Cintra Borges

Essa pequena frase o aborrece
muito, porque em seu íntimo pensa
que sua glória será eterna. Mas,
logo se recompõe e segue para a
cerimônia da coroação. Como nos
contos de fadas, as festas duram
muitos dias, com lautos banquetes
e grandes bailes.

O rio do tempo, porém, não pa-
ra. O monarca vai ficando velho, há
muitas insurreições no país e um dia
ele é deposto e enviado para o exí-
lio. Acabam as festas, as riquezas,
os amigos.

O imponente príncipe, o podero-
so rei, agora é apenas um cidadão
comum em um país estrangeiro.
Restam-lhe poucas joias, entre as
quais uma que lhe é particularmen-
te cara: um anel de ouro com uma
inscrição que muito o consola: “Isso
também passará”!

“Se, encontrando a desgraça e o triunfo conseguires
Tratar da mesma forma esses dois impostores;

(...) Tua é a Terra com tudo que nela existe,
E –  o que é muito mais –  és um homem, meu filho!”

Rudyard Kipling - Escritor inglês nascido na índia (1865-1936).

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)

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
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