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Perdão e nós.

Pais e filhos em conflito.

P

ais e filhos em conflito.
É possível contes com
eles na equipe familiar. Sofres por vê-los em contradição com as tuas idéias ou
enlaçando experiências inquietantes e negativas.

que o prendem a insegurança. E a filha imensamente
ligada ao espírito paternal,
em sérios obstáculos para se
lhe desvencilhar da autoridade, habitualmente é a mesma
companheira que ele acorrentou ao próprio destino em
experiências transatas, a implorar-lhe hoje o auxilio indispensável, a fim de se desembaraçar do egoísmo com
que se lhe enviscou a influencia, em nome do amor.

Entretanto, e imperioso te
ilumines de paz e compreensão, a fim de entendê-los. Dá
-lhes a palavra moldurada de
paciência e de amor, para
que a tua voz se faca ouvida,
e abençoa-os ainda mesmo
quando te não aceitem o mo- Quantos choques e quantos
do de pensar ou de ser.
atritos, até que se estabeleçam as concessões recíproQuase sempre, na Terra, os cas, através de vários ajustes
sentimentos que nos agri- cárdicos em que uns e outros
dem, naqueles que se nos se vejam emancipados das
associam a existência física, condições obsessivas em que
são a colheita das plantações se interligaram!
de ordem moral que levamos
a efeito nas leiras afetivas do Se trazes contigo esse ou
pretérito, a nos pedirem rea- aquele filho em conflito ou
juste e renovação.
se te encontras a frente de
pais difíceis, nunca te irrites
É as chamadas complica- nem condenes.
ções edipianas outra coisa
não representam senão os
Ama-os quais se mostram
laços obscuros que entretece- e ora por eles, louvando-lhes
mos, ao enlear almas queri- a presença e respeitando-lhes
das no nosso carro sentimen- as decisões, na certeza de
tal, laços esses que passam a que Deus, cuja infinita bonreclamar-nos o preciso desfa- dade tem zelado por nós, cuizimento, para que a mutua dará também deles; e de que
libertação nos felicite.
nem eles nem nós fomos criados para o cativeiro afetivo,
O filho excessivamente mas sim para sermos responvinculado ao coração mater- sáveis e livres, de modo a
no, com manifesta dificulda- trabalharmos conscientemende para ser ele próprio, na te no aprimoramento da vida,
maioria das ocasiões e aquele ante a sublimação do amor
mesmo companheiro que a imortal.
genitora jungiu a própria senda, em épocas recuadas, a Do livro: Chico Xavier Pede Lisuplicar-lhe agora o apoio cença / Francisco Cândido Xavier /
necessário, a fim de exonerar J. Herculano Pires / Espíritos di-se das algemas psicológicas versos.

também disse: Amai mais simples, todas as peJ esus
mesmo os vossos inimi- queninas injustiças do cotigos.Ora, o amor aos inimigos
não será contrário às nossas
tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de
simpatia entre os Espíritos?
“Certo ninguém pode votar aos
seus inimigos um amor terno e
apaixonado. Não foi isso o que
Jesus entendeu de dizer. Amar
os inimigos é perdoar-lhes e
lhes retribuir o mal com o bem.
O que assim procede se torna
superior aos seus inimigos, ao
passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança.” ( O Livro dos Espíritos questão 887)

diano, como sejam:
a observação maliciosa;
a referência pejorativa;
o apelo sem resposta;
a gentileza recusada;
o benefício esquecido;
o gesto áspero;
a voz agressiva;
a palavra impensada;
o sorriso escarnecedor;
o apontamento irônico;
a indiscrição comprometedora;
o conceito deprimente;
a acusação injusta;
a exigência descabida;
a omissão injustificável;
o comentário maledicente;
a desfeita inesperada;
o menosprezo em família;
a preterição sob qualquer
aspecto;
o recado impiedoso ...

Habitualmente, consideramos a necessidade do
perdão apenas quando alvejados por ofensas de caráter
público, no intercurso das
quais recebemos tantos testemunhos de solidariedade,
na esfera dos amigos, que Não nos iludamos em
nos demoramos hipnotiza- matérias de indulgência.
dos pelas manifestações Perdão não é recurso tãoafetivas, a deixar-nos em somente aplicável nas grandes dores morais, à feição
mérito duvidoso.
do traje a rigor, unicamente
A ciência do perdão, to- usado em horas de cerimôdavia, tão indispensável ao nia.
equilíbrio, quanto o ar é imTodos somos suscetíveis
prescindível à existência,
de erro e, por isso mesmo,
começa na compreensão e
perdão é serviço de todo
na bondade, perante os diinstante, mas, assim como
minutos pesares do mundo
o compositor não obtém a
íntimo.
sinfonia sem passar pelo
Não apenas desculpar solfejo, o perdão não existodos os prejuízos e desvan- te, de nossa parte, ante os
tagens, insultos e desconsi- agravos grandes, se não aderações maiores que nos prendemos a relevar as inatinjam a pessoa, mas su- delicadezas pequenas.
portar com paciência e es- Do livro: Estude e Viva / Emmaquecer completamente, nuel / André Luiz FCXavier /
Waldo Vieira.
mesmo nos comentários
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DEPENDÊNCIA QUÍMICA

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:
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.
14:30 às 14:50 - Passes . Funcionamento da Biblioteca e Livraria.
-15:00 às 16:00 - 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 - 19:45 às 21:15 hs
- Estudo minucioso do Novo Testamento.
( Evangelho segundo Mateus )
Quinta - 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.
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.
- 16:30 às 17:30 hs - Estudo minucioso do Novo Testamento.
( Evangelho segundo Marcos) .
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
A Fonte viva
Numa linguagem popular, poderíamos dizer que considerável parte das pessoas tem “perambulado” por aí, passando
pela vida com suas inquietações, incertezas, angústias, frustrações, mas também alegrias, realizações, convicções, conquistas
ou seja, como colchas de retalhos inacabadas, sendo construídas com embasamento em valores morais e éticos não tão claramente definidos. Tem-se sede, e esta vem sendo saciada em
fontes às vezes turvas e impuras fazendo mais mal do que bem.
Algumas questões ficam postas: O que fazer para melhorar essa qualidade? de que fonte se servir? qual deve ser a orientação? Qual rumo tomar?
A questão 625 do Livro dos Espíritos do Pentateuco de Allan Kardec nos dá o modelo e guia. O codificador pergunta:
“Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem
para lhe servir de guia e modelo?” A resposta dos Espíritos é
categórica: “Jesus.” Sua maior mensagem se resume na LEI
DE AMOR evidenciada em todos os momentos e atos de sua
passagem encarnado entre nós. Não houve um instante em que
não estivesse nos ensinando e/ou exemplificando através de
sua conduta moral e ética. Jesus, através do seu Evangelho Redivivo, é a fonte límpida e clara da qual devemos nos sorver “ninguém vai ao Pai, senão por mim”- Jesus (João, 14:6.)
Emmanuel no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco
Cândido Xavier,comentando a passagem evangélica “Aquele
que me segue não andará em trevas.” – Jesus (João, 8:12.), traz
-nos na Lição 166 intitulada SIGAMO-LO os seguintes ensinamentos: “Há quem admire a glória do Cristo. Mas a admiração
pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há
quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por
si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo Eterno Benfeitor. No entanto, a
expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem
louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a
adoração improdutiva. A palavra do Enviado Celeste, entretanto, é clara e incisiva: – “Aquele que me segue não andará em
trevas.” Se te afeiçoaste ao Evangelho não te situes por fora do
serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-LHE os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a
excelsa luz.”
Elvécio
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NAS PALAVRAS DO CAMINHO
Irmão X

ALMAS GÊMEAS

Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear;
está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amal- 1 - Existem as almas gêmeas, metades que se
diçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede buscam para um embalo eterno?
bênção e maldição.Meus irmãos, não convém que isto se faça assim.” Tiago 3:8-10. O Espiritismo diz que não, conforme está na
questão nº 298, de “O Livro dos Espíritos”. Há,
Conta-se que Tiago, o velho apos- não encontraria pranto nos olhos.
seguramente, as algemas, almas que se unem
tolo que permaneceu em Jerusalém, Era demasiadamente perverso para para experiências de resgate e reajuste, no
demandava Betânia, junto de Matias, sofrer por alguém. (…)
instituto do casamento.

o sucessor de Judas, no colégio dos
continuadores do Cristo, quando foi E os familiares desse homem cruel?
lembrada, repentinamente, a figura interrogou Matias, curioso – porventura lhe aprovaram a conduta sado Iscariotes.
tânica?
Contemplando um pomar vizinho,
Tiago comentou, em resposta às ob- Tiago ia responder, mas alguma
coisa lho impediu. O velho apóstolo
servações do companheiro:
- Este sítio lembra o horto em que o arregalou os olhos, interrompeu a
Mestre foi traído. (...) Judas vinha à marcha e perguntou ao companheifrente de oficiais e de soldados que ro:
empunhavam lanternas, varapaus e - Quem é aquele que vem lá, vestido
espadas. Contavam encontrá-lo à em luz resplandecente?
noite, porque Jesus muitas vezes se Assombrado, Matias redarguiu:
alegrava em ministrar-nos ensina- Também vejo, também vejo!...
mentos, à doce claridade noturna.
Banhado, agora, em lágrimas TiaO Mestre, porém, vinha ao encon- go reconheceu o Messias. Lembrou
tro dos adversários e estava sorriden- a narrativa dos discípulos, a caminho
te e imperturbável.
de Emaús, ajoelhou-se reverente, e
Olhos mergulhados nas reminis- falou baixinho: É o Senhor!
cências, o apóstolo relembrava:
Aproximou-se Jesus com a majes- Adiantou-se o infame e beijou-o na
tosa
beleza da espiritualidade subliface. Estabeleceu-se o tumulto e
me
e
parou, por instantes, ao lado
consumou-se a prisão do Messias,
começando, desde então, o nosso dos companheiros. Contemplou-os,
compassivamente, como Mestre afemartírio.
- Que insolência! Que homem cavi- tuoso junto a dois aprendizes humilloso esse Judas terrível! – replicou des. Matias chorava, sem força para
Matias, inflamado no zelo apostólico erguer os olhos. Tiago, em pranto,
– dói-me evocar o vulto hediondo do ousou fixá-lo e rogou:
ingrato. Como não vacilou ele no - Senhor, abençoai-nos!
Jesus estendeu a destra em sinal
crime ignominioso? (…)
de amor e, como nada dissesse, o
- Foi o espírito diabólico da ambição velho Galileu considerou:
desregrada, tornou Tiago, em voz - Senhor, podemos voltar par Jerusafirme, Judas queria absorver a dire- lém, a fim de receber a vossa vontação de nosso grupo, ombrear com os de e cumpri-la!
rabinos do Templo, cativar a simpatia dos romanos dominadores, criar - Não, Tiago – respondeu o Cristo,
uma organização financeira, subme- doce e firmemente -, não vou agora,
ter o próprio Senhor à sua vontade. sigo em missão de auxilio a Judas.
Pedro costuma afirmar que o cele- E sem acrescentar coisa alguma,
rado não previa as consequências do continuou a excursão solitária, em
ato de traição, nem alimentava o sublime silêncio.
propósito de eliminar o Messias amado; contudo, não posso admitir a
suposição. Judas, por certo, condenou o Senhor deliberadamente à
morte, e talvez fosse ele o inspirador
sutil dos tormentos na cruz. João e
Pedro asseveram que o infeliz se arrependeu e chorou; entretanto, chego
a duvidar. Um traidor como aquele

Nessa noite, quando voltou a Jerusalém, o velho Tiago insulou-se da
comunidade, e, tomando os pergaminhos onde começara a escrever sua
bela epístola à cristandade, anotou,
em lágrimas, suas famosas considerações sobre a língua humana.
Do livro: Pontos e Contos - Cap. 35 Francisco C. Xavier - Irmão X

2 - Então essa história de cara metade é furada?
Não inteiramente. Se há respeito, carinho,
compreensão entre os cônjuges, natural que
usem essa expressão reciprocamente. Se acirram
-se desentendimentos, em clima de guerra
doméstica, a cara metade costuma transformarse em metade cara, em face do desgaste
emocional e espiritual dessa convivência.
3 - Por isso costuma-se dizer que o casamento é
como uma fortaleza sitiada. Quem está fora quer
entrar. Quem está dentro quer sair...?
Levando por aí podemos lembrar uma
observação atribuída a Sócrates: “Quer vos
caseis, quer não, havereis de vos arrependerdes.”
4 -Não será para contornar essa dubiedade que
muita gente prefere o ajuntamento, sem os
compromissos formais do matrimônio?
O ajuntamento é uma clara demonstração de que
os parceiros desejam as vantagens dessa relação
sem disposição para assumir os compromissos
que lhe são inerentes.
5 - Quais seriam esses compromissos?
Fundamentalmente, o de renunciar à liberdade
irrestrita. Numa existência em comum as
decisões e iniciativas não podem ser unilaterais.
Há que se harmonizarem necessidades e
aspirações de ambas as partes.
6 - Mas isso não pode estar presente também
num ajuntamento?
Talvez, mas é difícil. Implicitamente as
pessoas que partem para um ajuntamento estão
dizendo: «Vamos experimentar. Se você não
invadir meu espaço, se não interferir em minhas
iniciativas, se atender às minhas expectativas,
ficaremos juntos”. É um mau começo.
7 -Até que ponto o casamento altera essa
concepção?
O casamento é uma demonstração recíproca de
confiança na solidez da relação. Ao assinar o
contrato matrimonial os nubentes atestam que
estão dispostos a enfrentar juntos as lutas da
existência e compor um agrupamento familiar,
marcado pela presença de filhos, com todas as
responsabilidades que lhe são inerentes.
8 - Como superar as divergências, a caminho de
uma harmonização na vida familiar?
O primeiro passo, o mais importante, é superar o
comportamento egoístico. Mudar a conjugação,
no verbo de suas ações. Nunca na primeira
pessoa do singular, eu; sempre na primeira do
plural, nós. Que sejam almas gêmeas nesse
empenho e viverão felizes.
do livro: Não Pise na bola / Richard Simonetti.
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Mãe Incompreendida
O Evangelho Segundo o Espiritismo cap. XIV - Honrai a vosso pai e a vossa mãe.
item 9 - A ingratidão dos filhos e os laços de família.

P

ercebeste a gravidez e, daí por di- Revelaste dedicação e devotamento.
Diante dele,
ante, passaste a tecer os sonhos Somaste sacrifício e renúncia para que não cultives
mais lindos.
não lhe faltasse até o supérfluo.
revolta
ou
A cada movimento de vida no ventre, Atendeste-lhe todas as vontades e, em- decepção.
teus devaneios projetavam na tela men- briagada de entusiasmo, prometeste a ti
tal os desejos mais secretos do coração. mesma que serias a melhor de todas as
mães. Entretanto, tudo em vão.
O quarto da casa, reservado ao futuro
herdeiro, transformava-se, sob o impac- O tempo te ofertou revelações desagrato de tuas fantasias, no palácio suntuo- dáveis. O herdeiro de tua vida mostraso para abrigar o príncipe de teus ansei- va-se espinho e não, flor.
os mais puros.
A cada gesto de paz, encontraste a
O berço simples, mas enfeitado, tor- guerra. Recebeste humilhações, desanava-se o trono revestido de gemas pre- pontamentos, recriminações e grossericiosas para receber o senhor absoluto as.
de tuas emoções.
A ingratidão daquele em que deposiO enxoval, feito com carinho, era a taste toda a esperança arrojou-te ao avestimenta real, digna da majestade bismo da amargura e desilusão.
daquele que conquistara tua alma.
Soubeste, então, pela Doutrina EspíE quando o conquistador de tuas es- rita, que a Misericórdia Divina colocara
peranças veio à luz do mundo, peregri- junto de ti o credor implacável de ounaste por todas as veredas do amor e da tras vidas.
ternura, seguiste-lhe os passos com zelo e carinho, exultaste de alegria pura e Retornando na condição de filho, o
desafeto do passado exige de ti o amor
inocente.
sem egoísmo.

Ao contrário, ama, ama
sempre, ainda que teu
amor não tenha resposta.
É provável que, um dia, também tenhas sido filha ingrata e, agora, tens a
ocasião de reparar os enganos de ontem.
Prossegue tua tarefa, rogando ao Senhor a força necessária e, embora mãe
incompreendida, diz a teu filho que a
ingratidão dele não tem importância.
O que importa é a gratidão a Deus
pela oportunidade de repetir a experiência, desatar os laços de ódio e acertar
o caminho do bem.
Do livro:Vivendo o Evangelho. Antônio Baduy Filho, pelo espírito André Luiz. IDE Editora.

CONVITE
Deixai vir os meninos a mim e não os impeçais.”
Jesus ( Marcos 10:14)

Senhores pais,

de teu filhinho, amanhã será ele o
apoio de tua felicidade. Colherás
nele o que houver plantado, a abnegação ou a indiferença, o trabalho
ou a preguiça, a paz ou a leviandade. Auxilia-o, pois, a sentir e a pensar com o celeste amigo e terás a
inspiração do senhor, assegurandolhe abençoada luz ao porvir”.

Convidamos a você e aos seus
filhos, visitar a nossa Escola Espírita de Evangelização, cujo papel é o
de auxiliar e orientar a criança e o
jovem, na formação de sua moral
cristã dando a eles as bases do evangelho de Jesus que ficarão presentes em todas as suas decisões no
Emmanuel, do livro:Histórias que Jesus Confuturo.
tou / Clóvis Tavares.
Quem pode participar? Crianças
à partir de 06 meses, até 14 anos de
idade.
Local: Grupo Espírita Servos de
Jesus, Av. Xavantes 380, Jardim
Pérola.- Contagem-MG.
Dia e horário: Todos os sábados,
das 9:00 às 10:00 hs. Após as aulas,
as crianças recebem um lanche.
Porque Evangelizar? “Lembra-te
de que hoje és o apoio da felicidade

Dia : 30 / 09 / 2013 - domingo.

Horas: 18:00 às 19:30.
Tema: Infância e Juventude - ( A estrutura
biológica, psicológica, comportamental, espiritual da criança e do jovem; O desenvolvimento da criança e do adolescente nos aspectos: biológico e psicológico; afetivo e cognitivo; social e espiritual).
Expediente:
Grupo Espírita Servos de Jesus -tel. 3354 8371
Av. Xavante, 380-Jd Pérola - Contagem -MG
Tiragem: 1.000 exemplares (distrib.. gratuita)
Direção: João Geraldo A. Ferreira
Colaboração:Vanilza, Leandro, Elvécio.
Diagramação: Abdu. Jornalista Responsável: Renata
Rodrigues (MG09234JP). Impressão: Artes Gráficas
Almeida Ltda- (31) 3417-6991

