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Estudo na parábola
Irmão X

C

omentávamos a necessidade da divulgação da
Doutrina Espírita, quando o
rabi Zoar ben Ozias, distinto
orientador israelita, hoje consagrado às verdades do Evangelho no mundo espiritual, pediu licença a fim de parafrasear a parábola dos talentos (1) , contada por Jesus,
e falou, simples:
- Meus amigos, o Senhor da
Terra, partindo, em caráter
temporário, para fora do
mundo, chamou três dos seus
servos e, considerando a capacidade de cada um, confiou-lhes alguns dos seus próprios bens, a título de empréstimo, participando-lhes
que os reencontraria, mais
tarde, na vida superior...
Ao primeiro transmitiu o
dinheiro, o poder, o conforto,
a habilidade e o prestígio; ao
segundo concedeu a inteligência e a autoridade, e ao
terceiro entregou o conhecimento espírita.
Depois de longo tempo, os
três servidores, assustados e
vacilantes, compareceram
diante do Senhor para as contas necessárias. O primeiro
avançou e disse:
- Senhor, cometi muitos disparates e não consegui realizar-te a vontade, que determina o bem para todos os
teus súditos, mas, com os
cinco talentos que me puseste nas mãos, comecei a cultivar, pelo menos com pequeninos resultados, outros cinco, que são o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão, em alguns
dos companheiros que fica-

ram no mundo... Perdoa-me, estão divididos por pesadelos
ó Divino Amigo, se não pude de inveja e ciúme, crueldade
e ilusão? como empregar o
fazer mais!...
O Senhor respondeu tran- clarão de tua verdade sem
qüilo: - Bem está, servo fiel, ferir ou incomodar? e como
pois não erraste por inten- incomodar ou ferir, sem tração... Volta ao campo terres- zer deploráveis conseqüêntre e reinicia a obra interrom- cias para mim próprio? sabes
pida, renascendo sob o ampa- que a Verdade, entre os horo das afeições que ajuntaste. mens, cria problemas onde
aparece...
Veio o segundo e alegou:
Em vista disso, tive medo
- Senhor, digna-te desculpar- de tua Lei e julguei como
me a incapacidade... Não te sendo a medida mais razoápude compreender claramen- vel para mim o acomodar-me
te os desígnios que preceitu- com o sossego de minha caam a felicidade igual para sa...
todas as criaturas e perpetrei Assim pensando, ocultei o
lastimáveis enganos...
dom que me recomendaste
Ainda assim, mobilizei os aplicar e restituo-te semedois valores que me deste e, lhante riqueza, sem o mínimo
com eles, angariei outros toque de minha parte!...
dois, que são a cultura e a O Sublime Credor, porém,
experiência, para muitos dos entre austero e triste, ordenou
irmãos que permanecem na que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arretaguarda...
O Excelso Benfeitor repli- rancado e entregue, de imediato, aos dois colaboradores
cou, satisfeito:
-Bem está, servo fiel, pois diligentes que se encaminhariam para a Terra, de novo,
não erraste por intenção...
declarando, incisivo:
Volta ao campo terrestre e - Servo infiel, não existe para
reinicia a obra interrompida, a tua negligência outra alterrenascendo sob o amparo das nativa senão a de recomeçaafeições que ajuntaste.
res toda a tua obra pelos mais
O terceiro adiantou-se e obscuros entraves do princípio...
explicou:
-Senhor, devolvo-te o co- - Senhor!... Senhor!...
nhecimento espírita, intocado - chorou o servo displicente.
e puro, qual o recebi de tua - Onde a tua eqüidade? deste aos meus companheiros o
munificência...
O conhecimento espírita é dinheiro, o poder, o conforto,
Luz, Senhor, e, com ele, a- a habilidade, o prestígio, a
prendi que a tua Lei é dura inteligência e a autoridade, e
demais, atribuindo a cada um a mim concedeste tão só o
conforme as próprias obras. conhecimento espírita...
De que modo usar uma Como fazes cair sobre mim
lâmpada assim, brilhante e todo o peso de tua severidaviva, se os homens na Terra de?

O Senhor, entretanto, explicou, brandamente:
- Não desconheces que te
atribuí a luz da Verdade como sendo o bem maior de
todos. Se ambos os teus companheiros não acertaram em
tudo, é que lhes faltava o discernimento que lhes podias
ter ministrado, através do
exemplo, de que fugiste por
medo da responsabilidade de
corrigir amando e trabalhar
instruindo...
Escondendo a riqueza que
te emprestei, não só te perdeste pelo temor de sofrer e
auxiliar, como também prejudicaste a obra deficitária de
teus irmãos, cujos dias no
mundo teriam alcançado
maior rendimento no Bem
Eterno, se houvessem recebido o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência
que lhes negaste!...
- Senhor!... Senhor!... por
quê? - soluçou o infeliz - por
que tamanho rigor, se a tua
Lei é de misericórdia e justiça?
Então, os assessores do Senhor conduziram o servo
desleal para as sombras do
recomeço, esclarecendo a ele
que a Lei, realmente, é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença:
para os ignorantes do dever,
a justiça chega pelo alvará da
misericórdia; mas para as
criaturas conscientes das próprias obrigações, a Misericórdia chega pelo cárcere da
justiça.
do livro “Estante da Vida” FCXavier
(1) Parábola dos Talentos Mt. 25-14:30
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NOSSAS

ATIVIDADES:

Associação Beneficente Servos de Jesus:
Segunda a Sexta - 7:00 às 17:00 hs - Centro de Educação Infantil - Creche.

Sexta - 20:00 às 21:00 hs - Reunião Pública

Crianças de 3 a 5 anos.
Sábado - 9:00 às 10:00 hs - Evangelização Infantil e reunião pública. - sopa
Quarta - 14: 00 às 17:00 hs. - Acupuntura. - Tratamento gratuito.
fraterna.
-14:30 às 15:30 - Explanação do Evangelho à luz da Doutrina Espírita.
- 9: 00 às 9:30 hs - Grupo de Apoio às Gestantes - Enxovalzinho.
Grupo Espírita Servos de Jesus:
- 16: 00 às 18:00 hs - Campanha do Quilo ( todo sábado ).
17: 00 às 18:00 hs - Encontro da Mocidade Espírita.
Segunda - 20:00 às 21:30 hs: -Pronto Socorro Espiritual - Reunião privativa.
Domingo - 8:00 às 9:15 hs - Curso Aprendizes do Evangelho.
- 8:30 às 11: 00 hs - 2° e 4°domingo -Campanha do Quilo.
- 9:15 às 10: 30 hs - Estudo da Mediunidade.
Quinta -19:30 ás 20:30 hs - Visita Fraterna . Implantação do Culto do Evangelho
- 18:00 às 19:00 hs - Reunião Pública. - Receituário mediúnico.
no Lar.
Terça - 20:00 às 21:30 hs - ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.

Editorial
“Sobre o pouco foste fiel, sobre
muito te colocarei.” (1)

D

entre as oportunidades concedidas
pelo Espiritismo a nós, podemos
destacar o conhecimento moral dos ensinos
de Jesus, propiciado pelo estudo constante,
convidando-nos a sua prática, tendo sempre em vista aquele que é o modelo e guia
da humanidade: Jesus.

CONVITE AOS JOVENS
Estude a doutrina de uma forma diferente. Conheça o Grupo de
Jovens do Servos de Jesus! Encontros aos sábados a partir das
17:00 horas.
******

“Justo não esquecer igualmente que, em qualquer idade, podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos.”
Emmanuel

LESÕES AFETIVAS

A Casa Espírita, como escola das almas
permite aos que queiram, o aprendizado,
Um tipo de auxílio raramente lembracom o propósito para o despertamento do do: o respeito que devemos uns aos ouhomem novo na construção do Reino de tros na vida particular.
Deus em nós.
Caro é o preço que pagamos pelas
Pequenos trabalhos como a Campanha do
Quilo e momentos de reflexões nos são
oferecidos em palestras de estudos e explanações evangélicas, oportunidades para
compreendermos a importância da tolerância, do desapego, da humildade, da paciência, do amor a nós e aos nossos semelhantes.
Enganados pelo orgulho e pela vaidade,
rejeitamos pequenas oportunidades por acharmos incumbidos de algo grandioso,
que sobrepõe aos olhos mortais, esquecendo-nos das advertências do Cristo: “Sobre
o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei.”
A Grande obra, pertence ao nosso Pai
Maior, como servos, compete a cada um de
nós abraçar as nossas pequenas obrigações
com amor, por que não será pela quantidade que seremos avaliados, mas sim pela
qualidade de que somos capazes de imprimir, no dia a dia, as nossas realizações.
Se “muitos os chamados e poucos os escolhidos”, compreendamos que toda a Lei
resume no amor e é pelo amor que seremos
avaliados nas nossas pequenas realizações
íntimas.
(1) Parábola dos Talentos - Mt 25:21

lesões afetivas que provocamos nos outros.
Nas ocorrências da Terra de hoje,
quando se escreve e se fala tanto, em
torno de amor livre e de sexo liberado,
muito poucos são os companheiros encarnados que meditam nas conseqüências amargas dos votos não cumpridos.
Se habitas um corpo masculino, conforme as tarefas que foram assinaladas,
se encontraste essa ou aquela irmã que
se te afinou como o modo de ser, não lhe
desarticules os sentimentos, a pretexto
de amá-la, se não estás em condição de
cumprir com a própria palavra, no que
tange a promessas de amor. E se moras
presentemente num corpo feminino, para, o desempenho de atividades determinadas, se surpreendeste esse ou aquele
irmão que se harmonizou com as tuas
preferências, não lhe perturbes a sensibilidade sob a desculpa de desejar-lhe a
proteção, caso não estejas na posição de
quem desfruta a possibilidade de honorificar os próprios compromissos.

Emmanuel
sombra, as retaliações e as injúrias que
dilapidam ou arrasam a existência das
vítimas, espoliadas do afeto que lhes
nutria as forças, cujas lágrimas e aflições
clamam, perante a Divina Justiça, porque ninguém no mundo pode medir a
resistência de um coração quando abandonado por outro e nem sabe a qualidade
das reações que virão daqueles que enlouquecem, na dor da afeição incompreendida, quando isso acontece por nossa
causa.
Certamente que muitos desses delitos
não estão catalogados nos estatutos da
sociedade humana; entretanto, não passam despercebidos nas Leis de Deus que
nos exigem, quando na condição de responsáveis, o resgate justo.

Tangendo este assunto, lembramo-nos
automaticamente de Jesus, perante a
multidão e a mulher sofredora, quando
afirmou peremptório: "aquele que estiver isento de culpa, atire a primeira pedra".
Todos nós, os espíritos vinculados à
evolução da Terra, estamos altamente
compromissados em matéria de amor e
sexo, e, em matéria de amor e sexo irresponsáveis, não podemos estranhar os
estudos respeitáveis nesse sentido, porNão comeces um romance de carinho que, um dia, todos seremos chamados a
a dois, quando não possas e nem queiras examinar semelhantes realidades, especialmente as que se relacionem conosco,
manter-lhe a continuidade.
que podem efetivamente ser muito amarO amor, sem dúvida, é lei da vida, mas
gas, mas que devem ser ditas.
não nos será lícito esquecer os suicídios
e homicídios, os abortos e crimes na do livro Momentos de Ouro /FCXavier
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EDUCACÃO INFANTIL.

Terapia do amor

“A melhor, a mais eficiente e econômica de todas As patologias da alma - violência,
as modalidades de assistência é Educação, por ser a ódi o, ci ú me, r essen t i ment o,
única de natureza preventiva não remedeia os males amargura, suspeita, insatisfação,
sociais, evita-os."
dentre outras muitas - respondem por
Vinícius - O Mestre na Educação. incontáveis aflições que aturdem o
ser humano.
No dia 3 de fevereiro de 2012, o Centro de Educação
Infantil Professora Nair Ubaldo Girundi completará
nove anos de atividades.
A Associação Beneficente Servos de Jesus, entidade
mantenedora do Cento de Educação desde 2003, trabalha para a consecução do seu objetivo que é o de
prestar assistência integral ás crianças, possibilitando
que famílias socialmente excluídas da comunidade da
Vila Pérola e do entorno, tenham local seguro onde
deixar seus filhos, enquanto trabalham, e, sobretudo
que suas crianças recebam gratuitamente alimentação,
cuidados pessoais, higiene, tratamento odontológico,
formação intelectual, moral e religiosa.
Em 2003, tornou-se um Centro de Educação Infantil
atendendo como creche crianças com idade de 2 a 3
anos e como Pré-escola as crianças de 4 a 6 anos.
Atualmente são atendidas 45 crianças que ficam sob
os cuidados de profissionais, de segunda a sexta-feira,
das 7 ás 17 horas.
Voluntários fazem parte da Direção e desenvolvem
atividades de evangelização, atendimento odontológicos, entre outras.
O trabalho desenvolvido no CEI Professora Nair Ubaldo Girundi é norteado pelas diretrizes do MEC: “A
educação infantil, primeira etapa da educação básica
tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade.’’
Tem como pilares: entretenimento, evangelização, alimentação, educação, higiene e saúde.
Os desafios enfrentados diariamente pelo CEI são
muitos e refletem todas as questões que rondam as famílias na atualidade – as relações familiares, a violência doméstica, o desemprego, a vulnerabilidade social
entre outras que impactam decisivamente no desenvolvimento das crianças.
Estes desafios exigem um trabalho dinâmico e sintonizado com as necessidades das crianças, das famílias
e das instituições que norteiam as atividades relacionadas á Educação Infantil. O CEI Professora Nair Ubaldo Girundi está devidamente inscrito nos Conselhos,
de Educação, de Assistência Social e dos Direitos da
Criança e do Adolescente do município de Contagem o
que valida o trabalho desenvolvido.
Venha conhecer de perto o Centro de Educação Infantil Professora Nair Ubaldo Girundi e seja um dos colaboradores deste trabalho.
Agende uma visita com nossa direção. Ajude-nos a
reduzir a dificuldade das nossas crianças, para tornarem, futuramente “homens de bem’’ vinculados á família, solidários com sua comunidade, cumpridores das
leis do país e de bom caráter.
Que o Nosso Pai Celestial abençoe a todos.
Direção Pedagógica

Joanna de Ângelis

à sua realidade e constituição
espiritual.

O atendimento fraterno tem como
objetivo primacial receber bem e
orientar com segurança todos
aqueles que o buscam.
Alma encarnada, nela se encontram Não se propõe a resolver os desafios
as matrizes do bem como do mal em nem as dificuldades, eliminar as
que se compraz, dando campo ao seu doenças nem os sofrimentos, mas
propor ao cliente os meios hábeis
desenvolvimento.
para a própria recuperação.
Como efeito, as alegrias e as dores
que se exteriorizam somente podem Apoiando-se nos postulados
ser erradicadas quando trabalhadas espíritas, o atendimento fraterno abre
perspectivas novas e projeta luz
nas suas raízes causais.
naqueles que se debatem nos dédalos
Interpenetrando todas as células e
das aflições.
assenhoreando-se dos equipamentos
orgânicos, que passa a comandar, a Mediante conversação agradável,
alma ou Espírito encarnado imprime evitando-se atitudes de Confessionános elementos físicos os conteúdos rio, o atendente fraternal deve saber
vibratórios que lhe são peculiares, desviar os temas que incidem nos
característicos do seu estágio de vícios da queixa, da lamentação, da
autopunição, demonstrando que o
evolução.
momento de libertação e paz está
Os sofrimentos humanos de
chegando, mas a ação para o êxito
qualquer tipo são manifestações dos
depende do próprio paciente, que
distúrbios profundos que remanesdeve iniciar, a partir desse momento,
cem no ser espiritual, desarticulando
o processo de autoterapia.
os sensores emocionais e a harmonia
vibratória que vige nas células, o que Concomitantemente, o atendimento
faculta a instalação das enfermidades fraterno, em razão dos propósitos
que persegue e das circunstâncias em
O ser humano é, em qualquer
que ocorre, faculta aos Espíritos
situação, aquilo a que aspira, a
nobres adequado socorro ao cliente,
irradiação do que sente, os interesses
que deverá permanecer receptivo ao
que cultiva.
mesmo.
Aferrado à conduta primitiva,
Nessa ocasião, tem início a ação
reagindo mais por instinto do que
fluídica, o auxílio bio-energético, a
agindo pela razão, permite que as
inspiração, que lhe propiciarão a mudeficiências internas se expressem
dança de clima mental, de psicosfera
em forma de problemas que se
habitual, facultando-lhe a transexteriorizam perturbadores.
formação interior para melhor e a
O valioso contributo da Medicina rearmonização da alma que interaa c a d ê m i c a , q u a n d o n ã o girá na aparelhagem orgânica.
a c o mp a n h a d o p o r u m b o m
Preparar-se bem, psicológica e
relacionamento médico-paciente,
doutrinariamente, faz-se impresresulta incompleto para atingir as
cindível para o desempenho correto
causas excruciantes das doenças e
do mister a que o atendente fraterno
angústias.
deseja dedicar-se.
Certamente, na maioria das vezes,
Ao lado desses requisitos cabelhe
minora a dor, aparentemente desenvolver o sentimento de amor,
vencendo-a; mas, porque não alcança embora vigiando-se para evitar quala alma enferma, eis que ela reaparece quer tipo de envolvimento emocional
sob outras expressões, produzindo jamais esquecendo a fraternidade
sofrimentos.
gentil e caridosa como recurso hábil
O conhecimento do ser imortal, da para a desincumbência da tarefa a
sua preexistência ao berço e que se propões.
sobrevivência ao túmulo, torna-se
O atendimento fraterno na Casa
i ndispensável para qual quer
Espírita é de vital importância, para
cometimento terapêutico em relação
que todo aquele que lhe busque a
aos problemas e dores humanos.
ajuda, seja orientado com equilíbrio,
Por isso mesmo, a terapia do amor é guiando-o para o labor de autode vital importância, envolvendo o iluminação.
paciente em confiança e ternura, ao Divaldo P. Franco – do livro: Atendimento
mesmo tempo esclarecendo-o quanto Fraterno – Projeto Manoel P. de Mranda.

Página 4

O Pequeno Servo

O servidor negligente
NEIO LÚCIO

À porta de grande carpintaria, che- instrumentos.
gou um rapaz, de caixa às costas, à A enxó se achava deformada pela ferprocura de emprego. Parecia humilde e rugem grossa.
educado.
O serrote mostrava vários dentes
quebrados.
O diretor da instituição compareceu,
O martelo tinha cabo incompleto.
atencioso, para atendê-lo.

Aprenda a cuidar das coisas aparentemente sem importância. Pelas amostras, grandes negócios se realizam neste
mundo e o menosprezo para consigo é
indesejável mostruário de sua indiferença perniciosa.

Tem serviço com que me possa favo- O alicate estava francamente desconrecer ? - indagou o jovem, respeitoso, juntado.
depois das saudações habituais.
Diversos formões não atenderiam a
As tarefas são muitas, elucidou o che- qualquer apelo de serviço, tal a imperfeição que apresentavam seus gumes.
fe.
Poeira espessa recobria todos os objeOh! por favor! - tornou o interessado tos.
- meus velhos pais necessitam de amparo. Tenho batido, em vão, à porta de O dirigente da oficina observou... observou... e disse, desencantado:
várias oficinas.
Ninguém me socorre. Contentar-me- Para o senhor, não temos qualquer
ei com salário reduzido e aceitarei o trabalho.
horário que desejar.
Oh! porquê? - interrogou o rapaz, em
tom
de súplica.
O diretor, muito calmo, acentuou:

Aproveite a experiência e volte mais
tarde.

Trabalho não falta...
E, enquanto o candidato mostrava
um sorriso de esperança, acrescentou:
Traz suas ferramentas em ordem?
Perfeitamente - respondeu o interpelado.
Vejamo-las. O moço abriu a caixa
que trazia. Metia pena reparar-lhe os

Não valeram petitórios do moço necessitado. Foi compelido a retirar-se,
em grande abatimento, guardando a
dura lição.
Assim também acontece no caminho
comum.

Quem deseja o corpo iluminado e
glorioso na espiritualidade, além da
morte, cuide respeitosamente do corpo
físico.
Quem aspira à companhia dos anjos,
O diretor esclareceu, sem azedume:
mostre boas maneiras, boas palavras e
Se o senhor não tem cuidado com as boas ações aos vizinhos.
ferramentas que lhe pertencem, como Quem espera a colheita de alegrias
preservará nossas máquinas? se é indi- no futuro, aproveite a hora presente, na
ferente naquilo em que deve sentir-se sementeira do bem.
honrado, chegará a ser útil aos interes- E quantos sonharem com o Céu trases alheios? quem não zela atentamen- tem de fazer um caminho de elevação
te no “pouco” de que dispõe, não é dig- na Terra mesma.
no de receber o “muito”.
Do livro: Alvorada Cristã / Francisco C Xavier

Olá turminha, vamos trabalhar ?
Identifique no texto acima, palavras que
formarão a cruzadinha. Encaixe abaixo na
horizontal, as palavras que estão grifadas e
na vertical ou diagonal, as palavras escritas
em negrito.
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29 de janeiro de 2012 - Compromissos afetivo e moral entre cônjuge.
de 18:00 às 19:30 horas. - A visão espírita e não espírita do casamento.
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2º Simpósio: Vida a dois.

O

#

R

# A #

Grupo Espírita Servos de Jesus -tel. 3354 8371
Av. Xavante, 380-Jardim Pérola - Contagem -MG
Tiragem: 1.000 exemplares (distribuição. gratuita)
Direção: João Geraldo A. Ferreira
Colaboração: Vanilza e Leandro Diniz,
Diagramação: Abdu
Jornalista Responsável: Renata Rodrigues (MG09234JP)
Impressão: Artes Gráficas Almeida Ltda- (31) 3417-6991

