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Não desanime
Andre Luiz

Quando você se observar à beira
do desânimo, acelere o passo para
frente, proibindo-se parar.
Ore, pedindo a Deus mais luz
para vencer as sombras.
Faça algo de bom, apesar do
cansaço em que se veja.
Leia uma página edificante, que
lhe auxilie o raciocínio na mudança
construtiva de ideias.
Tente contato de pessoas, cuja
conversação lhe melhore o clima
espiritual.
Procure um ambiente no qual
lhe seja possível ouvir palavras e
instruções que lhe enobreçam os
pensamentos.
Preste um favor, especialmente
aquele favor que você esteja adiando.

Visite um enfermo, buscando
reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as
suas.
Atenda às tarefas imediatas que
esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens
do desalento.
Guarde a convicção de que todos
estamos caminhando para adiante,
através de problemas e lutas, na
aquisição de experiência, e de que
a vida concorda com as pausas de
refazimento das nossas forças,
mas não se acomoda com a inércia
em momento algum.
PSICOGRAFIA DE
Francisco Cândido Xavier

A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS

ESPIRITUAIS

“Três meses e onze dias após sua partida, nossa Paulinha já nos dava
seu recado! Pessoas presentes à reunião, e que sabiam de nosso
problema, também se surpreenderam. Foi uma mistura de surpresa, susto
e expectativa. Ali, de pé ao lado do Chico, ouvimos atentamente palavra
por palavra. Diante da mensagem de nossa filha, sentimos uma ternura
imensa por tudo aquilo que estávamos ouvindo, com muito carinho, muito
enlevo, muito amor; comovidos, também sentimos não poder estar junto
dela, cercando-a de todo o apoio, segurança, amor e carinho de que
necessitasse, e que tínhamos de sobra. Comoveu-nos, principalmente, o
trecho da mensagem em que a Paula pedia para voltar a seus pais, e a
resposta de sua bisavó dizendo que a saudade, para ela, começara assim
tão cedo. Todavia, ficamos mais confortados pelo conteúdo que sua
mensagem nos trouxe, mostrando que é um espírito evoluído e procurando
adaptar-se à nova vida.”
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Palestra
A Aliança Municipal Espírita de
São Sebastião do Paraíso, com
muita alegria, convida a todos
para a palestra que será proferida
por James Warley Pereira
Ribeiro, que tem feito um ótimo
trabalho no movimento espírita de
S. S. do Paraíso e Jacuí.
TEMA:
“O que você deseja
para sua vida?”
DATA:
25 de março,
sábado, às 20 horas.
LOCAL:
Centro Espírita “Deus,
Amor e Caridade”, na
Rua dos Antunes, 1017
– Centro –
Sua presença abrilhantará
muito o evento!

CURSO DE AR
TES
AN
ATO
ARTES
TESAN
ANA
NÍVEL BÁSICO
Grátis e não necessita conhecimento anterior.
Conteúdo programático.
PRIMEIRO ESTÁGIO:
Estudo das cores primarias e pintura em moldes de MDF.
Local: Centro Espírita Jésus Gonçalves
na Rua Antônio Ananias, 396 – Cristo Rei.
INÍCIO: dia 25 de março, sábado, das 9 às 12 horas.
INSCRIÇÕES NA HORA.

PROGRAMA MOMENTO ESPÍRITA
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

ESTÁ EM BUSCA DE
UMA PALAVRA AMIGA?

VENHA CONHECER
O ESPIRITISMO!

ATENDIMENTO FRATERNO E PASSES - Quartas-feiras, às 19h30
EVANGELHO E PASSES - Domingos, das 16h às 17h15

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

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

Ensinamentos
no Poço de Jacó
Lincoln Vieira Tavares

Narra o Evangelho de João,
capítulo 4, o encontro de Jesus
com a mulher samaritana, junto
ao chamado Poço de Jacó, no
qual podemos buscar muitos
ensinamentos.
Em primeiro lugar, não era comum judeus e samaritanos dialogarem, pela questão da antiga
separação entre eles; também
não era usual uma mulher conversar com um homem desconhecido.
Em resumo, Jesus pede a ela
que lhe dê água do poço, e explica-lhe que a água que ele pode
oferecer, em nome de Deus, saciaria toda a sede, muito mais do
que aquela do poço.
A mulher passa a interrogar Jesus, vendo nele um profeta, comuns na época, sobre a razão de
os judeus adorarem a Deus no
Templo de Jerusalém, enquanto
que eles, samaritanos, o faziam
no chamado Monte de Gerizim.
Notável a resposta do Divino
Mestre, colocando que dia viria
em que Deus não seria adorado
em determinados locais, mas em
espírito e verdade.
Deixando de lado, por falta de
espaço, muitos outros ensinamentos que esse encontro notável nos traz, fixamo-nos na última
parte, sobre adorar a Deus em
espírito e verdade.
Durante muito tempo, séculos
mesmo, acreditou-se que para
louvar e estar com Deus seriam
necessários templos materiais.
Hoje. a Doutrina Espírita veio nos
ensinar que podemos e devemos
honrar a Deus, em todos os sen-

tidos, sem rituais, não importando o local.
E muito mais temos aprendido, por exemplo, que adorar a
Deus não quer dizer simplesmente orar a Ele, participar de cultos,
reuniões de qualquer natureza,
porém, muito mais, praticar os
seus ensinamentos, que se encontram no Evangelho.
De nada valeria frequentarmos
templos, ou mesmo acreditar que
estamos amando a Deus fora deles, sem que amemos o nosso
próximo, que é o principal mandamento.
A Doutrina Espírita, ao colocar
para todos nós a questão da
transformação interior, ensina que
o primeiro passo é "domar nossas más inclinações", como, no
dizer do apóstolo Paulo, superar
o homem velho, dando nascimento ao homem novo, renovado pela
transformação moral.
A esse trabalho todos precisamos nos dedicar, com urgência,
a fim de que não percamos a
oportunidade da atual reencarnação, que nos foi concedia pelo Pai
de Amor e Bondade.
Os espíritos superiores têm
nos dito, através de médiuns respeitáveis, da importância de aproveitarmos o tempo para esse
aprendizado, buscando superar o
egoísmo e o orgulho, que tanto
nos dificultam a caminhada, perdoando mais e amando mais,
sempre com vistas à evolução
es-piritual que buscamos, vivendo atualmente nesse Templo, Escola e Hospital de nossas almas,
que é o planeta Terra.
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Quero saber
Felipe Salomão

"Gostaria de saber o que
o Espiritismo fala sobre o
batismo". Um leitor.
Segundo o que nos informa Cairbar Schutel, no seu
excelente opúsculo "O Batismo", publicado pela Editora O
Clarim, o ritual da imersão nas
águas surgiu na Grécia, com
os sacerdotes da deusa Cotito,
que se banhavam em perfumes
a fim de realizarem a cerimônia de arrependimento dos pecados. Eles eram
chamados, por isso, Baptas, isto é,
"aqueles que mergulham". Os judeus,
em lugar do mergulho nas águas, adotavam a cerimônia da circuncisão, que
João Baptista, primo-irmão de Jesus,
tentou modificar, introduzindo o mergulho nas águas do Rio Jordão, como ritual de arrependimento dos pecados e
introdução em nova vida espiritual. Aliás, João passou a ser denominado
Baptista exatamente por adotar o banho nas águas como sinal de arrependimento dos erros cometidos.
A Doutrina Espírita, terceira etapa da
revelação divina, é uma doutrina que privilegia a crença interior, sem qualquer
ritual, cerimônia, paramentos, sacerdócio, quer dizer, uma doutrina que incentiva o crente ao contato direto com o Cri-

ador, sem intermediários. Tanto que afirma: "Conhece-se o
verdadeiro espírita pela sua
transformação moral... " Não
fala em qualquer cerimônia
introdutória à crença espírita. Ao adotar como bandeira: "Fora da caridade não há
salvação", propõe que qualquer pessoa que praticar a
caridade está cumprindo a
sua religação com a divindade, independentemente de seu credo religioso.
Portanto, no Espiritismo não temos
rituais, como batismo, casamento, extrema-unção, por exemplo. Entretanto,
isto não impede que os familiares de
um recém-nascido façam, em conjunto, uma oração de agradecimento pela
vinda de um espírito, em nova
encarnação, para o seio da família.
Sem qualquer ritual, sem qualquer pessoa especial para orar, a não ser familiares e amigos. Tanto e assim que Allan
Kardec, no Capítulo XXVIII, de "O Evangelho Segundo o Espiritismo", itens 53
a 56, incluiu uma "Prece para uma criança que acaba de nascer".
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.
INFLUÊNCIA OCULTA DOS ESPÍRITOS EM NOSSOS PENSAMENTOS E ATOS
465. Com que fim os Espíritos imperfeitos nos induzem ao mal?
“Para que sofrais como eles sofrem.”
a) — E isso lhes diminui os sofrimentos?
“Não; mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes.”
b) — De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros?
“Os que resultam de ser de ordem inferior a criatura e de estar afastada de Deus.”
466. Por que permite Deus que Espíritos nos excitem ao mal?
“Os Espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a
constância dos homens na prática do bem.
Como Espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito.
Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem.
A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho.
Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal;
porquanto os Espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes
praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal.
Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de Espíritos a
te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas, outros também te cercarão,
esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da
balança e te deixa senhor dos teus atos.” É assim que Deus confia à nossa
consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a
uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós.
467. Pode o homem eximir-se da influência dos Espíritos que procuram arrastálo ao mal?
“Pode, visto que tais Espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os
chamam, ou aos que, pelos seus
pensamentos, os atraem.”
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A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS

Paula Opípari Ramos, filha de Sônia
Marízia Opípari Ramos e Sílvio de Paula
Ramos, contava apenas oito anos de idade
quando faleceu, devido a um acidente
ocorrido com o veículo escolar no dia 27
de outubro de 1982. Princesa do lar,
Paulinha dividia o carinho dos pais com os
irmãos, Fábio e Sílvia. Ela nasceu em São
Paulo/SP no dia 31 de julho de 1974 e
desencarnou em Goiânia/GO em 30 de
outubro de 1982.
Essa mensagem foi recebida pelo
saudoso médium Francisco Cândido
Xavier, em 11 de fevereiro de 1983 e consta do livro
“Novamente em Casa”, por F. C. Xavier, Caio
Ramacciotti e espíritos diversos.
“Querida Mãezinha, peço a sua bênção. Estou aqui,
sob a proteção da vovó Carmela. Sei que você,
Mãezinha, está com a nossa estimada amiga Dona
Idéa, procurando notícias. Estou muito bem, mas
nesse “muito bem” estão incluídas as muitas
saudades de seu carinho, do papai Sílvio, do Fábio,
da Sílvia e de todos os nossos corações queridos.
Mamãe, eu não sofri com o toque do carro que
bateu contra nós. Tive um desmaio e, por muito que
eu quisesse permanecer acordada, uma força maior
do que os meus impulsos me fez cair.
Assim penso porque ouvi muita gente falando ao
mesmo tempo, sem que eu pudesse entender o que
se dizia, até que o desmaio se fez desmaio mesmo e
perdi a noção do que estivesse acontecendo.
Quando despertei, não sei como, tudo estava
diferente. Uma senhora me conservava no colo, qual
se eu fosse uma criança dela mesma.
Essa protetora, pois logo senti que ela me defendia
e guardava de encontro ao peito, me comunicou ser
a vovó Carmela, cujos traços trazia eu na lembrança
pelo que se dizia em nossa casa. Pedi para voltar a
meus pais, entretanto, minha querida protetora me
mostrou os olhos repletos de lágrimas e me disse:

ESPIRITUAIS
“Filha, a saudade começou para você
assim tão cedo!” Parecia-me que ela
também sentia muita falta de nossa família
e calei-me. Pouco a pouco, fui assimilando
o conhecimento de minha nova situação.
Fora transferida de residência e de vida.
Eu não podia ser ingrata com quem me
acolhera com tanto amor e deixei que ela
própria resolvesse por mim qualquer desejo
que me viesse à imaginação.
Foi assim que vim a saber como choravam em nossa casa e venho hoje pedir ao
seu carinho para entregar-me à vontade de
Deus. Você, mamãe, precisa viver com saúde e
alegria. Re-corde meu pai, o Fábio e a Sílvia que tanto
dependem de sua paz e esteja convencida de que a
sua filha, agora em outro modo de ser, continua sendo
a sua menina agradecida procurando obedecer a
Deus para ser feliz.
A vovó Carmela nos protege a todos e as nossas
lembranças serão bênçãos, desde que aceitemos os
desígnios de Deus, como se faz preciso.
Sabendo que a nossa amiga Dona Idéa deseja
obter notícias dos parentes queridos, a vovó Carmela
trouxe conosco o jovem José Edgard, que comunica
à nossa amiga que o Marcel Jivago está melhorando,
mas ainda necessita dos pensamentos de paz e
esperança que a família dele lhe possa enviar.
Mãezinha Sônia, agora não posso escrever mais.
Ainda estou muito limitada e o nosso reencontro aqui
me emociona de modo que não sei descrever. Mas é
uma felicidade feita de lágrimas. Não se aflijam por
isso.
Muito carinho ao papai Sílvio e a meus irmãos. E
para a senhora, que hoje estou tratando por você
para ficar mais perto do seu coração, todo o amor
envolvido de muitas saudades e agradecimentos;
deixo aqui tudo o que possa representar a gratidão e
a ternura de sua filha.
Paula Opípari Ramos “.

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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IMUNIDADE
DA MENTE
Pelo espírito Henrique Krügger

O organismo físico e o perispírito
possuem, naturalmente, capacidade de defender-se dos agressores
externos.
A imunidade é um campo de
ação divina tal, que, no mundo, só
se conhecem algumas 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.
A raiz, porém, de tal atividade,
reside no centro esplênico, órgão
do 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 operações
imunológicas.
A tristeza e o pessimismo, o ódio
e a culpa, anestesiam o centro
esplênico, que repercute em déficit
da imunologia geral ou específica.
A mente perturbada e o coração
tresloucado deterioram a harmonia
das defesas 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
indivíduo é o pensamento reto e o
coração puro, pois a mente do cristão que vive a sua fé de vida eterna, não dispõe de tempo ou disposição para produzir o terror da morte.
Fonte: livro "Centelha Divina", por Henrique
Krügger, psicografia de Hnrique Bichuetti.

LIVRARIA ESPÍRITA
MENSAGEIROS

Farmácia Homeopática

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

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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Tabernáculos eternos
Emmanuel

"Também vos digo: Granjeai amigos com as riquezas da
injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam
eles nos tabernáculos eternos." Jesus (Lucas, 16:9)

Um homem despercebido
das obrigações espirituais julga encontrar nesta passagem
um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se
nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando
Jesus fala em amigos, referese a irmãos sinceros e devotados, e, quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o
caracterizam. Assim também,
quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza
em paços celestiais.
O Mestre situou o tabernáculo
sagrado no coração do homem.
Mais que ninguém, o Salvador identificava- nos as imperfeições e, evidenciando imensa
piedade ante as deficiências
que nos assinalam o espírito,
proferiu as divinas palavras que
nos servem ao estudo.
Conhecendo-nos os desvios,
asseverou, em síntese, que devemos aproveitar os bens transitórios, ao alcance de nossas

mãos, mobilizando- os na fraternidade legítima para que, esquecendo os crimes e ódios de
outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros.
Valorizemos, desse modo, a
nossa permanência nos serviços da Terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo, por todos os recursos ao nosso dispor, a própria
melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre,
porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime,
poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis que, na
qualidade de discípulos mais
dedicados e enobrecidos que
nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudandonos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e
santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações,
diante da vida superior.
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O balão preto
Joel Cintra Borges

Existe uma parábola muito interessante sobre um vendedor de balões em uma feira. Ele tinha numerosos balões presos por fios, e, para
atrair as crianças, de vez em quando ele soltava um, que subia com
rapidez, porque estava cheio de gás.
Soltou um vermelho, um azul e
um amarelo. E a criançada gostava, saudando aos gritos aquelas pequenas bolas de borracha que iam
subindo, até desaparecerem na escuridão da noite.
Em um momento de mais calma,
um garotinho bem moreno aproximou-se e perguntou se o balão preto, que estava em sua mão, também
subiria, se ele o soltasse. Sua resposta foi bem profunda:
— Não é a cor que o faz subir. É
o que está dentro dele. - Assim dizendo, soltou o balão preto, que
logo tomou o mesmo rumo dos anteriores, partindo para o alto.
Condoleezza Rice, ex-secretária
de estado dos Estados Unidos e braço direito do Presidente Bush, é negra para os padrões norte-americanos. Mas, fala russo melhor que a
maioria dos russos, toca piano como
uma verdadeira concertista, tem um
conhecimento geral extraordinário,
além de entender muitíssimo de política internacional. O que a guindou
para o alto cargo que ocupou não
foram cabelos louros, ou olhos
azuis. Foi a inteligência e a força de
vontade, dois atributos que, combinados, fizeram com que ela sempre
fosse uma aluna excepcional, em
todos os cursos que fez.

Machado de Assis, fundador da
Academia Brasileira de Letras, considerado o maior escritor brasileiro,
era mulato, epilético e gago. O que
não o impediu de conhecer a língua
portuguesa e dominá-la como ninguém, produzindo contos, romances, poesias e crônicas do mais alto
nível.
Castro Alves, o maior poeta político do Brasil, também mulato, brilhou como um cometa em sua curta
vida, deixando poemas de grande
beleza, em especial aqueles inspirados na escravidão, como Navio
Negreiro ("Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança...").
E no esporte, nomes como Joe
Louis, boxeador norte-americano,
considerado o melhor peso pesado de todos os tempos? E a ginasta brasileira Daiane dos Santos, surpreendendo o mundo com
o salto duplo twist carpado? E a
super-modelo inglesa Naomi Campbell?
As mulheres mais bonitas, as
mais badaladas da televisão, têm
mostrado preconceito com relação
a Pelé, Ronaldo, ou Ronaldinho
Gaúcho, por exemplo?!
Na realidade, a médio e longo
prazo, o que o mundo quer é seriedade, é competência, é realização:
invenções, descobertas, pinturas,
esculturas, poesias, romances,
performances em ginástica, gols,
sucesso financeiro.
O que faz o balão subir não é a
cor: é o que está dentro dele!

FONE: (35)

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.

3531-2460
Tele/Fax: (35) 3531-7500
RUA PIMENTA DE PÁDUA, 1.410/A e B
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.

Av. Ângelo Calafiori, 423 - Centro
São Sebastião do Paraíso - MG

AUTO FUNILARIA E PINTURA

SERVIÇOS EM GERAL
Rodovia BR 265, s/n km 1

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

