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LOCAL: Escola Estadual Clóvis Salgado - Av. Monsenhor Mancini, 435 / São Sebastião do Paraíso-MG - HORÁRIO: 20h

22/7 - SEGUNDA-FEIRA

23/7 - TERÇA-FEIRA

James Warley Pereira Ribeiro
(São Sebastião do Paraíso-MG
PALESTRA:
“Pensamento e Vida

Felipe Salomão
(Franca - SP)
PALESTRA:
“Não se esqueça do principal”

24/7 - QUARTA-FEIRA

25/7 - QUINTA-FEIRA

Sérgio Andrade da Silva
(Cássia - MG)
PALESTRA:
“Pelos caminhos da paz”

Vansan
(Mogi das Cruzes - SP)
Palestra musicada

26/7
SEXTA-FEIRA
Manolo Quesada
(São Paulo - SP)
PALESTRA:
“Levanta e anda!”

A “Aliança Municipal Espírita
de São Sebastião do Paraíso”
publicou seu novo site,
onde você encontra:
• Relação das Casas Espíritas e
Reuniões Públicas por dia da
semana;
• Notícias do movimento e Edições
do Mensagem Espírita;
• Clube do Livro, Eventos, Filiação
e muito mais!
Acesse agora e se surpreenda:
www.AmeParaiso.org.br

ENTRADA FRANCA

O TESOURO MAIOR
“Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará
também o vosso coração.”
Jesus (LUCAS, 12: 34)

No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à
Divindade
do Pai, são departamentos da
casa infinita de Deus, onde Jesus
ministra os seus bens aos corações
da Terra, independentemente da
escola de crença a que se filiam.
A essas subdivisões do eterno
santuário comparecem os tutelados
do Cristo, em seus diferentes graus
de compreensão. Cada qual, instintivamente, revela ao Senhor onde
coloca seu tesouro.
Muitas vezes, por isso mesmo,
nos recintos diversos de sua casa,
Jesus recebe, sem resposta, as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil,
contraditórias ou contraproducentes.
O egoísta fala de seu tesouro,
exaltando as posses precárias~ o
avarento refere-se a mesquinhas
preocupações~ o gozador demonstra apetites insaciáveis~ o fanático
repete pedidos loucos.
Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior.
Cristo ouve-lhes as solicitações

e espera a oportunidade de darlhes a conhecer o tesouro imperecível.
Ouve em silêncio, porque a erva
tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo, e espera, confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos
e sinceros para a extensão do divino apostolado.
No momento adequado, surgem
esses, ao seu influxo sublime, e a
paisagem dos templos se modifica.
Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para
o trabalho. Cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a
Vontade do Pai em si próprios e,
com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e
do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido.
Fonte: livro Caminho, Verdade e Vida,
Espírito:Emmanuel.
Psicografado por Francisco Cândido Xavier

A VIDA
CONTINUA
DEPOIMENTOS
ESPIRITUAIS

Mãezinha, não chore mais;
meu pai, auxilie-me, pensando
em minha vinda para o Mundo
Espiritual, como sendo fato normal. Lembre-se, papai, de que
o senhor sempre nos ensinou a
colocar a cabeça sobre o coração para pensar direito. Aquela
sua serenidade diante da vida
sempre foi um modelo de conduta e de paz..
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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

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

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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QUERO SABER

Editorial
DIMINUA A VELOCIDADE...
Lincoln Vieira Tavares

Quando viajamos, muito comum
em certos trechos da estrada encontrarmos uma placa com os dizeres
acima.
Certamente, logo adiante, existirá
uma curva perigosa, ou algum obstáculo, para o qual precisamos estar
atentos.
Correremos grande risco se não
dermos importância ao aviso, podendo ocorrer até acidentes graves, em
nosso percurso.
Em nossas vidas, no dia a dia,
também acontece a mesma coisa.
Do Evangelho de Jesus, e está em
Mateus, capítulo 6 versículos 25 a 34,
nos vem a orientação no mesmo sentido:
Aprendemos assim que não devemos andar ansiosos pela vida, observando as aves do céu, que não podemos acrescentar em nosso viver um
só côvado (antiga medida de comprimento que corresponde a 66 centímetros), e ainda que basta a cada dia o
seu mal.
Diante disso, necessitamos tomar
cuidado em relação ao modo como
temos levado a presente existência,
porque se não diminuirmos a velocidade, no dia a dia, podemos nos
complicar com as curvas do caminho, e até com outros obstáculos
que certamente surgirão em nosso
percurso.
A sabedoria chinesa nos ensina

que quem é depressivo está vivendo
no passado e que o ansioso vive no
futuro.
O evangelho nos orienta para que
vivamos cada dia, “diminuindo a
velocidade” para que não percamos
a presente existência, retornando à
espiritualidade antes do momento
determinado por Deus.
Por outro lado, observemos o trabalho de Jesus, pois o evangelho não
nos conta que ele teria imprimido velocidade ao seu trabalho missionário,
bem como Allan Kardec, que trabalhava sereno, confiante nos bons espíritos, deixando em nosso favor uma
obra criteriosa, sem atropelos, cuidada com carinho, compêndio de
ensinamentos que hoje tanto nos enriquece o espírito.
Os Romanos se utilizavam de um
brocardo latino que diz: “carpe
diem”, significando viva o dia, e ainda podemos acrescentar bem vivido,
incentivo para que aproveitemos nosso tempo, porém com serenidade, a
fim de que nossa estadia na Terra, na
presente existência, se converta em
paz e trabalho efetivo.
Quantas vezes já ouvimos o dito
popular: “devagar se vai ao longe”,
grande ensinamento, bem em consonância com as lições do evangelho e
a orientação dos espíritos superiores
que nos assistem constantemente.
Boa reflexão para todos nós!

FONE: (35)

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

Nossa leitora Susana
Aparecida Dib, de São Sebastião do Paraíso/MG, pergunta: “Existem animais domésticos no mundo espiritual? Há possibilidade de eu
encontrar meus cachorros
quando for para lá?”
A chamada série “André
Luiz”, psicografada pelo querido médium Chico Xavier, em
comple-mentação à segunda parte de
“O Livro dos Espíritos”, descortinou um
mundo cheio de vida na espiritua-lidade.
E nem poderia ser de outra forma, porquanto o mundo espiritual é o mundo
causal, sendo o mundo material uma
pálida cópia da verdadeira vida. Aliás,
em O Livro dos Espíritos está dito nas
questões 85 a 88 que o principal é o
mundo espiritual, sendo que o material
poderia nem ter existido. Assim sendo,
somos espíritos que viemos do plano
espiritual e para lá retornaremos. Da
mesma forma, os animais, que possuem uma essência espiritual (já que espírito só quando atingem o estágio
hominal, de consciência e livre-arbítrio),
também retornam para o mundo cau-

sal, ou espiritual. A esse respeito, vários autores clássicos do Espiritismo escreveram citando a permanência
dos animais no mundo espiritual. Evidentemente que
é uma permanência não
muito longa, já que a necessidade da reencarnação para os animais é premente. Assim, podemos
afirmar com segurança que há animais
no mundo espiritual. Quanto à segunda parte da sua pergunta, devemos considerar que tudo vai depender do fato de
a sua desencarnação acontecer enquanto os seus cachorros estiverem por lá.
No entanto, você poderá visitá-los em espírito, o que será um grande consolo para
você e para eles, já que o amor que devotamos aos animais é um vínculo que
permanece para sempre.
NOTA DA REDAÇÃO:
As perguntas ao confrade Felipe
Salomão devem ser dirigidas ao Jornal
Mensagem Espírita, através do e-mail:
guilherme@guilhermeborges advocacia.
com.br

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. – 7. Pressentimentos. – 8.
Influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida – 9. Ação dos Espíritos nos
fenômenos da Natureza. – 10. Os Espíritos durante os combates. – 11. Pactos. –
12. Poder oculto. Talismãs. Feiticeiros. – 13. Bênçãos e maldições.
6 – Anjos de guarda, Espíritos protetores, familiares ou simpáticos
515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos
para levá-los à perdição, ou para guiá-los pelo bom caminho?
“Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação
que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus Espíritos,
de que outros Espíritos também maus se servem para subjugá-las.
Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar.”
516. Poderiam os nossos bom e mau gênios encarnar, a fim de mais de perto
nos acompanharem na vida? “Isso às vezes se dá. Porém, o que mais
frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros Espíritos
encarnados que lhes são simpáticos.”
517. Haverá Espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la?
“Alguns Espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que
vivem juntos e unidos pela afeição; mas, não acrediteis em Espíritos protetores
do orgulho das raças.”

Farmácia Homeopática

Natureza

“A Homeopatia com qualidade”

Rua Dr. Placidino Brigagão, 1460
Rodovia BR 265, s/n km 1

FONES: 3531-3122 e 3531-1817
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A VIDA CONTINUA

DEPOIMENTOS

Klaus Heller
São Paulo (SP) - 15 de janeiro de 1955
São Paulo (SP) - 27 de setembro de 1975
Químico Industrial, Klaus, ao
desenfaixar-se do corpo físico, contava vinte anos e se preparava para
completar sua formação profissional
na Alemanha.
Seus pais, Ervino Alfredo Heller e
Elisabeth Heller, os irmãos Ingo e
Monika, todos protestantes luteranos,
aceitaram plenamente as cartas do
filho e irmão, através de Chico Xavier,
nelas encontrando a palavra autêntica do querido Klaus.
Palavras dos pais do comunicante:
“As mensagens de nosso filho trouxeram-nos muita consolação. E, de
modo especial ao Ingo, irmão do
Klaus, que se achava em companhia
dele quando ocorreu o acidente, as
cartas fizeram muito bem, pois trazia
consigo improcedente remorso, por
estar dirigindo o carro naqueles tristes momentos. Todos ficamos aliviados, compreendendo que o Klaus
continua vivo.”
Elisabeth e Ervino Heller
Mensagem
Meu pai, minha mãe, querido Ingo,
peço a Deus nos proteja. O que pedi
para falar nesta noite, não saberia
explicar. Precisava muito dizer ao Ingo
para não se impressionar tanto com
o que nos ocorreu.
Meu pai, o meu avô-bisavô Karl me
acolheu (l). E, por último, veio para
cá a vovó Elisabeth (2), e estou sempre melhor. Tudo aconteceu tão de
improviso que, a meu ver, os que perdem o corpo num desequilíbrio de
carro em movimento, não sabem explicar detalhe algum.
1) Provavelmente o tio-avô, Karl
Heller, falecido na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial.
2) Elisabeth Riemenschneider,
desencarnada na Alemanha, dois
anos após o Klaus.
Papai; venho rogar ao seu coração amigo ajudar seu filho com a aceitação dos fatos. Mamãe tem sofrido
muito ao vê-lo amargurado e abatido.
Mas, sobretudo, é ao meu querido irmão que desejo falar.
Então, Ingo, você se julga culpado num caso como aquele em que
você também se feriu, depois de fazer tudo para ajudar-me?
Escutei você a chamar-me, a gritar, mas não tinha mais forças. Como
me doeu ver você agoniado e pensando na morte. Você acredita que a confiança entre nós dois havia acabado?
Nunca.

Se fosse eu em seu lugar, compreenderia o seu sofrimento de menino bom
e correto, mas nós dois estamos entendidos. Ninguém teve culpa, muito
menos você que sofreu muito mais,
pensando mais em mim que nas dores
que ficaram em seu corpo.
Agora, sei que até processo estão
colocando entre nós dois para nos separarem. Mas qualquer juiz humano
compreende que você sofre por imaginação, sem culpa alguma (3).
3) Em virtude de Klaus ter desencarnado por morte violenta, foi instaurado à revelia da família, processo judicial para ser apurada a responsabilidade do Ingo que se encontrava ao volante. Evidentemente confirmou-se a sua
inocência.
Quero ver você feliz, com a nossa
Monika e confirmando a alegria de nossos pais. Rogo a você, recordar-me sem
desastre e sem lágrimas.
Deixe que se fale em torno de nós
dois o que o mundo quiser. Entre nós,
a confiança de irmãos sobreviverá acima de qualquer acidente da vida. Quero a você tanto bem e se sofro é somente ao pensar no que você pensa
sem razão. Não poderíamos ter evitado
aquele encontro-desencontro, em que
eu viajei e você ficou.
Sinto-me contente ao dizer isso. Desejo que nossos pais não sofram tanto.
Fui trazido a uma vida nova, onde, ao
que me parece, todos renascem chorando, como crianças que chorando
aparecem no mundo. Isso é uma fatalidade.
Como ver nossos pais em pranto, a
irmã pesarosa e você em lágrimas, sem
prender o coração a tudo isso?
Agora, creio eu, você varrerá do cérebro qualquer lembrança inadequada.
Peço-lhe, mas peço-lhe com todo o meu
amor de irmão para irmão que você se
refaça. Pense, Ingo. O Natal vem perto
e quero ver o papai alegre outra vez;

ESPIRITUAIS

quero ver a mãezinha confiante e você
a me representar em casa.
Não acredite que seria diferente se
você não estivesse comigo ou eu com
você. Tudo estava em plano. Parece
que um estudo sobre atração, na lei
de causa e efeito, teria a matemática
de uma lição de química.
Mais tarde é que se poderá comentar o porque do que me aconteceu.
Pouco a poupo, vou entrando no conhecimento das causas que determinaram a minha viagem brusca para
cá. Peço a você, querido irmão, e meu
melhor amigo, lavar o pensamento na
fonte da confiança em Deus.
Mãezinha, não chore mais; meu
pai, auxilie-me, pensando em minha
vinda para o Mundo Espiritual, como
sendo fato normal. Lembre-se, papai,
de que o senhor sempre nos ensinou
a colocar a cabeça sobre o coração
para pensar direito. Aquela sua serenidade diante da vida sempre foi um
modelo de conduta e de paz.
Agora, chegou a minha vez de lembrar isso, com o meu respeito nunca
desmentido aos seus conselhos.
Não permita que o nosso Ingo se
entristeça, a ponto de inconscientemente desejar a morte, como vem
acontecendo. O senhor e a mamãe
possuem nele um filho valoroso e
irrepreensível e eu continuo a terem
nosso Ingo o meu melhor amigo.
Estou bem, reaprendendo e querendo acertar.
Basta me auxiliem nas vibrações
e conversas de casa, com mais ânimo para o irmão que amo tanto, e terei paz suficiente para prosseguir em
meus estudos.
Meu ideal de aperfeiçoar o alemão
e o inglês, para penetrar agora a química com o pensamento clareado pela
religião, está cada vez mais vivo.
Pai, abençoe seu filho; Mãezinha,
receba o meu abraço de respeitoso
afeto com a nossa Monika em nossa
lembrança, e você, meu caro Ingo, receba meu coração agradecido, rogando lhe para que fique feliz.
Ontem passou, hoje está seguindo para fora do calendário e o nosso
amanhã é uma luz que peço a Deus
seja cada vez mais brilhante.
Deixando nestas páginas todo o carinho que sou capaz de sentir por todos, sou o filho e o irmão muito grato,
por todas as bênçãos que sempre recebi em casa e pelo carinho de todos.
Muito de coração para coração, recebam todos o agradecimento e as
melhores esperanças do
Klaus
Klaus Heller
10 de Dezembro de 1977
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POR
PENSAMENTO
Pelo Espírito Henrique Krüger

Jesus condenou o adultério por pensamento. Hoje, o espiritismo reafirma-o
explicando que pensando pecamos. Na
verdade, a mente, como se fosse uma
usina de vibrações e imagens, emite o ato
desejado e pensado sobre a sua vitima.
Este ato, ao atingir o destino, atua,
induzindo aquela pessoa a cometer o ato
imaginado. Pensamento é, assim, estímulo à tentação.
Quando se deseja sexualmente alguém, por exemplo, envia-se uma mensagem eletromagnética, que silenciosamente envolve a pessoa desejada,
ensejando-lhe euforia sexual e ardente
desejo de relacionar-se.
O mesmo acontece com os pensamentos de inveja, de agressividade, de
tristeza, etc. E, também, semelhante é o
processo, quando se enviam pensamentos de vitória e espiritualização.
Quantos crimes e doenças, quedas e
erros não se iniciaram sorrateiramente,
por pensamentos?!
Vigiemos sempre...
Um dia, responderemos por tudo que
tenhamos feito através de desejos, pensamentos e atos.
Façamos já, então, o bem... Também,
por pensamentos.

Fonte: livro “Centelha Divina”,
Pelo Espírito Henrique Krüger,
Psicografia de Henrique Bichuetti.

As melhores marcas, os melhores
R. Pimenta de Pádua, 1029 - Fone: 3531-4998
R. Cel. Francisco Adolfo, 38 - Fone: 3531-3150
São Sebastião do Paraíso - M.G.
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APASCENTA
“Apascenta as minhas ovelhas”.
Jesus (João, 21:17)

Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro
para que lhe continuasse o apostolado.
Observando na Humanidade o seu
imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória.
Nem gritos, nem xingamentos.
Nem cadeia, nem forca.
Nem chicote, nem vara.
Nem castigo, nem imposição.
Nem abandono aos infelizes, nem
flagelação aos transviados.
Nem lamentação, nem desespero.
“Pedro, apascenta as minhas ovelhas!”
Isso equivale a dizer: — Irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo.
Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois.

Ajuda ao próximo, ao invés de
vergastá-lo.
Educa sempre.
Revela-te por trabalhador fiel.
Sê exigente para contigo mesmo e
ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos.
Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação,
no instante oportuno.
Não analises, destruindo.
O inexperiente de hoje pode ser o
mentor de amanhã.
Alimenta a “boa parte” do teu irmão
e segue para diante.
A vida converterá o mal em detritos
e o Senhor fará o resto.
Fonte: livro “FONTE VIVA”,
Pelo Espírito: EMMANUEL Psicografia
de Francisco Cândido Xavier
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A QUEM OBEDECES?
“E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna
salvação para todos os que lhe obedecem.”
Paulo (Hebreus, 5:9)

Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa.
Ninguém permanece sem objetivo.
A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida.
O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde
definir a própria submissão por
virtude construtiva, é que, não raro, atende, antes de tudo, aos
impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação.
Quase sempre transforma a
obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor
estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio
esforço, na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse

os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de
inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que
desenvolve a própria tarefa.
A quem obedeces? Acaso,
atendes, em primeiro lugar, às
vaidades humanas ou às opiniões
alheias, antes de observares o
conselho do Mestre Divino?
É justo refletir sempre, quanto
a isso, porque somente quando
atendemos, em tudo, aos ensinamentos vivos de Jesus, é que
podemos quebrar a escravidão
do mundo em favor da libertação
eterna.
Fonte: livro “PÃO NOSSO “
(pelo Espírito Emmanuel) Psicografia
de Francisco Cândido Xavier

AUTO FUNILARIA E PINTURA

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

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

ABRA UMA JANELA
PARA A INTELIGÊNCIA,
ESTUDE XADREZ!

www.clubedexadrez.com.br

