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Doenças escolhidas
- No estado errante e antes de começar nova existência corporal, o Espírito tem consciência e
previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida ?
- “Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre arbítrio.

Convictos de que o Espírito escolhe as provações
que experimentará na Terra,
quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura,
durante a reencarnação, elege, automaticamente, para
si mesma, grande parte das
doenças que se lhe incorporam às preocupações.
Não precisamos lembrar,
nesse capítulo, as grandes
calamidades
particulares,
quais sejam o homicídio, de
que o autor arrasta as conseqüências na forma de extrema perturbação espiritual,
ou o suicídio frustrado, que
assinala o corpo daquele
que o perpetra com dolorosos e aflitivos remanescentes.
Deter-nos-emos, de modo
ligeiro, no exame das decisões lamentáveis, que assumimos quando enleados no
carro físico, sem saber que
lhe martelamos ou desagregamos as peças.
Sempre que já tenhamos
deixado as constrições do
primitivismo, todos sabemos que a prática do bom é
simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império
do mal em nós próprios.
Entretanto, rendemo-nos,
habitualmente, às sugestões
do mal, criando em nós não
apenas condições favoráveis
à instalação de determinadas moléstias no cosmo or-

gânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de
apoio para as influências
perniciosas interessadas em
vampirizar-nos a vida.
Seja na ingestão de alimento inadequado, por extravagâncias à mesa, seja no
uso de entorpecentes, no
alcoolismo mesmo brando,
no aborto criminoso e nos
abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo as
síndromes abdominais de
caráter urgente, as úlceras
gastrintestinais, as afecções
hepáticas, as dispepsias
(dificuldade de digestão*)
crônicas, as pancreatites, as
desordens renais, as irritações do cólon, os desastres
circulatórios, as moléstias
neoplásicas (Adenocarcinoma,Carcinoma de células*),
a neurastenia (*neuro,
cérebro, astenia fraqueza. É
um transtorno psicológico),
o traumatismo do cérebro,
as
enfermidades
degenerativas do sistema
nervoso, além de todo um
largo cortejo de sintomas
outros, enquanto que na
crítica inveterada, na
inconformação, na inveja,
no ciúme, no despeito, na
desesperação e na avareza,
engendramos variados tipos
de crueldade silenciosa com
que, viciando o próprio
pensamento, atraímos o
pensamento viciado das
Inteligências menos felizes,
encarnadas ou desencarna
das, que nos rodeiam.

Exteriorizando idéias conturbadas, assimilamos as
idéias conturbadas que se
agitam em torno de nosso
passo, elementos esses que
se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravandonos as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem a dor.
Mantidas tais conexões,
surgem freqüentemente os
processos obsessivos que,
muitas vezes, sem afetarem
a razão, nos mantêm no domínio de enfermidades fantasmas que nos esterilizam as forças e, pouco a
pouco, nos corroem a existência.

A DIFERENÇA
Poesia de Euríclides Formiga1

Estudando a diferença,
À Luz da Divina Lei,
Entre orar e trabalhar,
A um amigo perguntei:
Peço a você que me diga,
De uma forma resumida,
A diferença entre a prece
E o trabalho em nossa vida.

Guardemo-nos,
assim,
contra a perturbação, procu“ Entre orar e trabalhar,
rando o equilíbrio e comA diferença que há?...
preendendo no bem - exOra, Formiga, meu velho,
pressando bondade e educaÉ somente a letra a...”
ção - a mais alta fórmula
para a solução de nossos Ante o meu espanto imenso,
problemas.
De vez que o assunto era sério,
Meu amigo se explicou,
E ainda mesmo em nos
Desvendando
este mistério:
sentindo enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemo-nos ajudando aos ou- “ Se todo o trabalho é prece,
Atente ao que eu vou falar,
tros, na certeza de que, servindo ao próximo, servire- Que, em verdade, sobre a Terra,
Orar é também arar...
mos a nós mesmos, esquecendo, por fim, o mercado
Pois a oração sem suor,
da invigilância onde cada
Não passa, às vezes, de um
um adquire as doenças que
grito,
deseja para tormento próQue,
ecoando
pelo vale,
prio.
Não se escuta no Infinito.”
do livro: Religião dos Espíritos.
O Livro dos Espíritos Questões
258 e 259
*Dicionário eletrônico Wikipédia.

1) Do livro: Para sempre.
Psicografia de Carlos A. Bacceli,
Editora IDE.
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Clube do livro Espírita
“Servos de Jesus”.
“O pão elimina a fome. O livro espírita suprime a penúria
moral. O traje compõe o exterior. O livro espírita harmoniza
o íntimo.”
Emmanuel / FCXavier

Com R$ 17,00 mensais você recebe todo mês, um belo livro.
Informe-se na secretaria, ou pelo e-mail:
servosdejesus@gmail.com.

Atividades :
Associação Beneficente Servos de Jesus:
tel: (31) 3354 8371
Segunda a Sexta - 7:00 à s 17:00 hs .
- Centro de Educação Infantil Prof. Nair Ubaldo Girundi - Creche.
Crianças de 3 a 5 anos.
Quarta - 14: 00 às 17:00 hs.

- Acupuntura. - Tratamento gratuito.
14:00 às 14:25 - Passes . Funcionamento da Biblioteca e Livraria.
-14:30 às 15:30 - Explanação do Evangelho à luz da Doutrina Espírita.

∗ ∗ ∗
Grupo Espírita Servos de Jesus:
Segunda : 20:00 às 21:00 hs:
- Reunião de estudo do Evangelho - aberta ao público.
- Atendimento a familiares de dependentes químicos.
- 20:00 às 21:30 hs: - Pronto Socorro Espiritual - Reunião privativa.
Terça - 20:00 às 21:30 hs

- Estudo Sistematizado. da Doutrina Espírita. – ESDE
Quarta - 19:30 ás 20:30 hs
- Visita Fraterna . Implantação do Culto do Evangelho no Lar.
Sexta - 20:00 às 21:00 hs
Primeira sexta do mês . 19:30 hs - Atendimento fraterno e
funcionamento Biblioteca e Livraria. e após término da reunião.
Reunião pública - Primeira sexta : Estudo do Sermão do Monte ,
demais sextas: Estudo do Livro dos Médiuns.
21:00 hs - Passes
Sábado

- 9:00 às 10:00 hs - Reunião Pública - ( explanação: O Evangelho Segundo o Espiritismo ou O Livro dos Espíritos); Escola de evangelização
Infantil e de bebês ( a partir de 6 meses).
- 9: 00 às 9:30 hs - Grupo de Apoio às Gestantes .
- 10:00 - Passes
10:00 às 11:00 - Atendimento fraterno; distribuição de sopa e alimentos.
Último sábado do mês: distribuição de roupas e calçados.
- 16: 00 às 18:00 hs - Campanha do Quilo ( todo sábado ).
- 17: 00 às 18:30 hs - Encontro da Mocidade Espírita.
Domingo

- 8:30 às 11: 00 hs - 2° e 4°domingo - Campanha do Quilo.
- 9:15 às 10: 30 hs - Estudo da Mediunidade.
- 16:30 às 17:30 hs - Estudo minucioso do Novo Testamento.
17:30 hs - Atendimento fraterno. Funcionamento da
biblioteca e livraria..
- 18:00 às 19:00 hs - Reunião Pública. ( estudos : O Evangelho Segundo o Espiritismo ou O Livro dos Espíritos); Orientação espiritual.
19:00 hs - Passes

Atendimento a familiares que possuam dependentes químicos ou de álcool para orientação e dinâmica de como lidar
com seus doentes e os primeiros passos para tratamento.
As segundas-feiras a partir das 19:45 horas.
Local: Grupo Espírita Servos de Jesus.
Av Xavante 380 - Jardim Pérola - Contagem MG

Editorial
“Amai- vos e instruí-vos.”
O Centro Espírita como núcleo de estudo, de oração, de fraternidade e de trabalho ao próximo, praticados dentro dos princípios espíritas, é uma escola de formação moral e espiritual.
Tendo na doutrina dos Espíritos o consolador prometido por
Jesus, ela vem descortinar conhecimentos das leis da natureza,
mostrando-nos de onde viemos, para onde vamos e por que
estamos aqui na terra, fazendo com que compreendamos os
verdadeiros princípios das lei de Deus, consolando-nos pela fé,
compreensão e pela esperança num futuro de dias melhores, na
certeza que todos nós ascenderemos a planos mais elevados,
cuja decisão do momento, cabe a cada um de nós .
Necessário nos esforcemos, deixando o nosso conforto doméstico, em busca do alimento espiritual, traduzido nos ensinamentos das leis divinas e confirmados pela Doutrina Espírita,
para que possamos desenvolver e construir conhecimentos que
edificam o nosso ser imortal.
“Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à
presença de Deus. Uma chama-se Amor, a outra, Sabedoria.
Pelo amor, que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a
criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo, em favor
dos outros, o reflexo de suas próprias virtudes e pela sabedoria,
que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência
dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o Alto.
Através do amor valorizamo-nos para a vida.
Através da sabedoria somos pela vida valorizados.
Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a
bondade.
Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena
sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho.
Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso
poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo,
deixando-o sucumbir ao tormento da sede.
Todos temos necessidade de instrução e de amor... (1)”
Para conquistarmos a maior idade espiritual de espíritos
puros, o conhecimento disciplinará as nossas atitudes para o
exercício do amor e da nossa reforma interior, ingredientes
indispensáveis a nos elevar na escala espiritual (2). Estudar trabalhar e servir, são rotas necessárias a serem percorridas por
todos, na obra de elevação do Espírito imortal.
(1)Emmanuel, FC Xavier - Pensamento e Vida, - cap. Instrução.
(2) Questão de número 100 e seguintes, do Livro dos Espíritos.
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A preguiça
Um homem saiu de madrugada e foi para a praça
pública para ajustar trabalhadores. Ora, ele viu dois
homens do povo que estavam sentados de braços
cruzados.
Foi a um deles e o abordou dizendo: "Que fazes tu
aqui?" e este tendo respondido: "Não tenho trabalho",
aquele que procurava trabalhadores lhe disse:
"Tome tua enxada, e vá
para o meu campo, sobre a
vertente da colina, onde
sopra o vento sul; cortarás
a urze e revolverás o solo
até que a noite chegue; a
tarefa é rude, mas terás um
bom salário." E o homem
do povo carregou a enxada
sobre os ombros, agradecendo-lho em seu coração.
O outro trabalhador, tendo ouvido isso, se ergueu
do seu lugar e se aproximou dizendo: "Senhor, deixai-me também ir trabalhar
em vosso campo;" e o senhor tendo dito a ambos
para segui-lo, caminhou
adiante para lhes mostrar o
caminho. Depois, quando
chegaram à beira da colina,
dividiu a obra em duas partes e se foi dali.
Depois que partiu, o último dos trabalhadores que
havia contratado, primeiramente pôs fogo nas urzes
do lote que lhe coube em
partilha, e trabalhou a terra
com o ferro de sua enxada.
O suor jorrou do seu rosto
sob o ardor do sol. O outro
o imitou primeiro murmurando, mas se cansou cedo
do seu trabalho, e cravando
sua enxada sob o sol, sentou-se perto, olhando seu
companheiro trabalhar.

tendo chamado a ele o obreiro diligente, cumprimentou-o
dizendo:
"Trabalhaste bem; eis teu
salário," e lhe deu uma peça de prata, despedindo-o.

ESTUDE E VIVA.
Hum!!! Vamos participar do
ESDE ? Veja a página 4.

O outro trabalhador se
aproximou também e reclamou o preço de sua jornada; mas o senhor lhe disse:
"Mau trabalhador, meu pão
não acalmará tua fome,
porque deixaste inculta a
parte de meu campo que te
havia confiado;" não é justo que aquele que nada fez
Estude e viva.
seja recompensado como
Valorizamos o ágape comum,
aquele que trabalhou bem; em que se debatem assuntos core o mandou embora sem riqueiros de vivência humana.
Como desinteressar-nos dos
nada lhe dar.

encontros espíritas, nos quais se
Eu vos digo, a força não ventilam questões fundamentais
foi dada ao homem, e a in- da vida eterna?
teligência ao seu espírito,
A reunião espírita não é um
para que consuma seus dias culto estanque de crença embalna ociosidade, mas para samada em legendas tradicionaque seja útil aos seus seme- listas. Define-se como sendo aslhantes. Ora, aquele cujas sembléia de fraternidade ativa,
mãos sejam desocupadas e procurando na fé raciocinada a
o espírito ocioso será puni- explicação lógica aos problemas
do, e deverá recomeçar sua da vida, do ser e do destino.

tarefa.

Todos somos chamados a
participar dela.
Falar e ouvir.
Ensinar e aprender.
Estamos defrontados no Espiritismo por uma tarefa urgente:
desentranhar o pensamento vivo
de Allan Kardec dos princípios
que lhe constituem a codificação
doutrinária, tanto quanto ele, Kardec, buscou desentranhar o pensamento vivo do Cristo dos ensinamentos contidos no Evangelho.

Eu vos digo, em verdade,
sua vida será lançada de
lado como uma coisa que
não foi boa em nada, quando seu tempo se tiver cumprido; compreendei isto por
uma comparação.
Qual dentre vós, se há em
vosso pomar uma árvore
que não produz bons frutos, não dirá ao seu serviCapacitemo-nos de que o
dor: cortai essa árvore e
estudo
reclama o esforço de equilançai-a ao fogo, porque
pe. E a vida em equipe é discipliseus ramos são estéreis.
Ora, do mesmo modo que
essa árvore será cortada por
sua esterilidade, a vida do
preguiçoso será posta de
lado porque terá sido estéril
em boas obras.
Revista

Espírita,

junho

de

Ora, o senhor do campo 1858 / Dissertação moral ditada
veio perto da noite, e exa- por São Luís à senhorita Herminou a obra realizada, e mance Dufaux

Em hipótese alguma, admitirnos num conjunto de heróis e sim
num agrupamento de criaturas
humanas, em que experiências
difíceis podem ocorrer a qualquer
momento. Nunca menosprezar os
outros, por maiores as complicações que apresentem. Por outro
lado, aceitar com sinceridade e
bom-humor as críticas que os
outros nos enderecem. Esquecer
as velhas teclas da maldição aos
perversos, da sociedade corrompida, da humanidade a caminho
do abismo ou do tudo deve ser
feito como os guias determinaram. Não subestimar o perigo do
mal, todavia, procurar o bem acima de tudo e favorecer-lhe a influência; não ignorar os erros da
coletividade terrestre, mas identificar-lhe os benefícios e auxiliá-la
no aprimoramento preciso; não
cerrar os olhos aos enganos da
Humanidade, contudo, reconhecer que o progresso é lei e colaborar com o progresso, em todas
as circunstâncias; não fugir ao
agradecimento devido aos benfeitores e amigos desencarnados,
entretanto, não abdicar do raciocínio próprio e nem desertar da
responsabilidade pessoal a pretexto de humildade e gratidão
para com eles.
Somos trazidos à escola espírita, a fim de auxiliarmos e sermos auxiliados, na permuta de
experiências e na aquisição de
conhecimento.
(...)

Estude e viva.

Pense no valor de sua cooperação na melhoria e no engrandecimento da equipe de que particina produtiva, com esquecimento pa, esteja ela constituída no temde nós mesmos, em favor de to- plo doutrinário ou em seu culto
dos.
doméstico de elevação espiritual.
Destacar a obra e olvidar-nos.
Não esquecer que o seu auxíCompreender que a realizalio
ao
grupo deve ser tão substanção e educação solicitam entendicial
e
tão importante quanto o
mento e apoio mútuo.
auxílio que o grupo está prestanAssociarmo-nos sem a pre- do a você.
tensão de comando.
André Luiz
Aceitar as opiniões claramente melhores que as nossas; resig- (Introdução do Livro Estude e Viva
narmo-nos a não ser a pessoa – Emmanuel/André Luiz, médiuns:
Chico Xavier/ Waldo Vieira)
providencial.
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A família e a Evangelização.
[...] educar uma criança e um jovem à luz aperfeiçoar, o Espírito, durante esse período Espiritismo é semear luz pelos cami- do, é mais acessível às impressões que renhos do futuro… (Vianna de Carvalho)
cebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os inO que é Evangelização Espírita? - Evancumbidos de educá-lo (O Livro dos Espírigelização Espírita Infanto-juvenil é toda a
tos, questão 383); e que [...] o Espírito da
atividade voltada ao estudo da Doutrina
criança pode ser muito antigo e que traz,
Espírita e à vivência do Evangelho de Jerenascendo para a vida corporal, as impersus junto à criança e ao jovem.
feições de que se não tenha despojado em
Sua ação visa: - oferecer ao evangelizando suas precedentes existências ( O Evangelho
a oportunidade de perceber-se como ser segundo o Espiritismo, cap. 8, item 3 ).
integral, crítico, consciente, participativo, Considerando a criança como ser histórico
herdeiro de si mesmo, cidadão do Univer- - herdeiro de experiências pretéritas - e
so, agente de transformação de seu meio, eterno, em constante processo de aprimorarumo à toda perfeição de que é suscetível. mento, o tempo presente mostra-se favoráA ação evangelizadora envolve, ainda, pais vel ao correto investimento na alma infane familiares, convidando-os a participarem til, fortalecendo-a para a jornada reencarde grupos ou reuniões voltados ao estudo natória e apontando roteiros seguros pautade temas relacionados à vida em família, dos na vivência do amor. Nesse sentido,
fundamentados à luz da Doutrina Espírita. Amélia Rodrigues alerta-nos que evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil
Quem é o Evangelizando? O evangeli- como bênção de alta magnitude, convidanzando é um ser espiritual, criado por Deus do a todos para uma ação condizente e coee que participa dos dois planos da vida: do rente com a mensagem cristã.
físico e do espiritual. Nesse processo de
auto aperfeiçoamento, o educando se trans- Quem é o Jovem? A criança é sementeira
forma e transforma a realidade que o cir- que aguarda, o jovem é campo fecundado,
cunda. Como foco do processo educativo, o adulto é seara em produção. Conforme a
deve ser visto de forma integral, ao mesmo qualidade da semente, teremos a colheita.
tempo que integrado com seu grupo social O jovem é um Espírito em fase de desene com a Natureza, da qual faz parte.
volvimento, definições e escolhas. A juQuem é a Criança? [...] a criança e o jo- ventude é um período propício à reflexão
vem evangelizados agora são, indubitavel- acerca da vida e ao alinhamento dos objetimente, aqueles cidadãos do mundo, consci- vos reencarnatórios, mediante os contextos
entes e alertados, conduzidos para constru- e as possibilidades que se apresentam, conir, por seus esforços próprios, os verdadei- vidando o jovem ao exercício do autoconhecimento, da reforma íntima e ao cultivo
ros caminhos da felicidade na Terra.
de atitudes responsáveis por meio do seu
A criança é um Espírito reencarnado, dota- livre-arbítrio e do reconhecimento da Lei
do de habilidades desenvolvidas ao longo de Causa e Efeito. “sua ação preventiva
de suas múltiplas existências, bem como evitará derrocadas no erro, novos desastres
de necessidades em fase de aperfeiçoamen- morais”, “Dignificados pelo conhecimento
to.
e vivência dos postulados espíritas cristãos
A Evangelização no período da infância que aprenderam na Infância e na Juventurepresenta ação relevante e imperiosa, ca- de, enfrentam melhor os desafios que os
paz de contribuir com o processo de apri- surpreendem, ricos de esperança e de paz,
moramento da criança, considerando-se sem se permitirem afligir ou derrapar nas
que: - Encarnando, com o objetivo de se valas do desequilíbrio, da agressividade, da

delinquência.
Afeto, criatividade, movimento, idealismo, arte e informação são alguns dos muitos elementos que permeiam o mundo jovem e que, associados ao conhecimento
espírita e à vivência dos ensinamentos cristãos, contribuem para a formação de verdadeiras pessoas de bem.”
Qual o Papel da Família. Conquanto seja
o lar a escola por excelência [...] [os pais]
jamais deverão descuidar-se de aproximálos dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a
formação espiritual da criança e do jovem
diante do porvir. (Bezerra de Menezes)
A família assume relevante função no processo evolutivo dos Espíritos reencarnantes. A maternidade e a paternidade constituem verdadeiras missões, visto que “Deus
colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim
de que estes o dirijam pela senda do
bem” (O Livro dos Espíritos, questão 582). Os
pais e familiares representam, nesse sentido, evangelizadores por excelência, assumindo séria tarefa educativa junto às crianças e aos jovens que compõem seu núcleo
familiar: Tendo em vista a relevante orientação, os núcleos familiares devem promover um ambiente doméstico afetuoso, coerente e evangelizador, de modo a favorecer
o desenvolvimento moral dos filhos e a
orientá-los para o caminho do bem. A reunião de Evangelho no Lar representa especial momento de estudo em família, convivência e aprendizagem, e os grupos e reuniões de pais oferecidos pelas Instituições
Espíritas podem auxiliá-los a melhor compreenderem a sublime oportunidade da
maternidade e da paternidade. Portanto,
“que os pais enviem seus filhos às escolas
de evangelização, interessando-se pelo aprendizado evangélico da prole, indagando, dialogando, motivando, acompanhando…”
Fonte: portal da FEB www.febnet.org.br Departamento da Infância e Juventude. ( transcrição parcial)

Participe do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita - ESDE
O que é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita? É uma reunião privativa de grupos,
objetivando o estudo metódico e contínuo da Doutrina Espírita, partindo dos conceitos e
princípios mais simples para os mais complexos, com programação previamente elaborada, com base na codificação espírita.
“...O Espiritismo é toda uma Ciência, toda uma Filosofia. Quem desejar conhecê-lo seriamente deve pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se
de que, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-lo brincando”.
Allan Kardec - O Livro dos Médiuns – Cap. III -1ª parte.

Duração do curso: 3 anos. Próxima turma: início em 19/02/2013.
Frequência do curso: semanal, sempre as terças feiras de 20:00 às 21:30 Horas.
Inscrições: na secretaria ou pelo e-mail: servosdejesus@gmail.com
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