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V

ocê, meu amigo, pergunta que papel desempenhará o restos indefiníveis de náufragos, perdidos em mar tormentoEspiritismo, na ciência das relações sociais, e, muito so, procurando a terra firme da costa, através da onda mósimplesmente, responderei que, aliado ao Cristo, o nosso vel.
movimento renovador é a chave da paz, entre as criaturas.
Não tenha dúvida. O homicídio, nas mais variadas formas,
é intensamente praticado sem armas visíveis, em todos
Já terá refletido, porventura, na importância da compreensão generalizada, com respeito à justiça que nos rege a os quadrantes do Planeta.
vida, e à fraternidade que nos cabe construir na Terra?
Em quase toda a parte, vemos pais e mães que expressam
A sociologia não é a realização de gabinete. É obra viva ternura, ante os filhos desventurados, e que se revoltam conque interessa o cerne do homem, de modo a plasmar-lhe o tra eles toda vez que se mostrem prósperos e felizes.
clima de progresso substancial.
Há irmãos que não suportam a superioridade daqueles
que
lhes partilham o nome e a experiência, e companheiros
Reporta-se você ao amargo problema dos casamentos infelizes, como se o matrimônio fosse o único enigma na pe- que apenas se alegram com a camaradagem nas horas de
regrinação humana, mas se esquece de que a alma encarna- necessidade e infortúnio.
da é surpreendida, a cada passo, por escuros labirintos na
Ninguém pode negar a existência do amor no fundo das
vida de associação.
multiformes uniões a que nos referimos. Mas esse amor ainHabitualmente, renascem juntos, sob os elos da consangüinidade, aqueles que ainda não acertaram as rodas do entendimento, no carro da evolução, a fim de trabalharem com
o abençoado buril da dificuldade sobre as arestas que lhes
impedem a harmonia.
Jungidos à máquina das convenções respeitáveis, no instituto familiar, caminham, lado a lado, sob os aguilhões da
responsabilidade e da traição, sorvendo o remédio amargoso
da convivência compulsória para sanarem velhas feridas
imanifestas.
E nesse vastíssimo roteiro de Espíritos em desajuste, não
identificaremos tão somente os cônjuges infortunados. Além deles, há fenômenos sentimentais mais complexos.
Existem pais que não toleram os filhos e mães que se voltam, impassíveis, contra os próprios descendentes.
Há filhos que se revelam inimigos dos progenitores e irmãos que se exterminam dentro do magnetismo degenerado
da antipatia congênita, dilacerando-se uns aos outros, com
raios mortíferos e invisíveis do ódio e do ciúme, da inveja e
do despeito, apaixonadamente cultivados no solo mental.

da se encontra, à maneira do ouro inculto, incrustado no
cascalho duro e contundente do egoísmo e da ignorância
que às vezes, matam sem a intenção de destruir e ferem sem
perceber a inocência ou a grandeza de suas vítimas.
Por isso mesmo, o Espiritismo com Jesus, convidandonos ao sacrifício e à bondade, ao conhecimento e ao perdão,
aclarando a origem de nossos antagonismos e reportandonos aos dramas por nós todos já vividos no pretérito, acenderá um facho de luz em cada coração, inclinando as almas
rebeldes ou enfermiças à justa compreensão do programa
sublime de melhoria individual, em favor da tranqüilidade
coletiva e da ascensão de todos.
Desvelando os horizontes largos da vida, a Nova Revelação dilatará a esperança, o estímulo à virtude e a educação
em todas as inteligências amadurecidas na boa vontade, que
passarão a entender nas piores situações familiares pequenos cursos regenerativos, dando-se pressa em aceitá-los
com serenidade e paciência, de vez que a dor e a morte são
invariavelmente os oficiais da Divina Justiça, funcionando
com absoluto equilíbrio, em todas as direções, unindo ou
separando almas, com vistas à prosperidade do Infinito
Bem.

Os hospitais e principalmente os manicômios apresentam
Assim, pois, meu caro, dispense-me da obrigação de maisignificativo número de enfermos, que não passam de muti- ores comentários, que se fariam tediosos em nossa época de
lados espirituais dessa guerra terrível e incruenta na trin- esclarecimento rápido, através da condensação dos assuntos
cheira mascarada sob o nome de lar.
que dizem respeito ao soerguimento da Terra.
Batizam-nos os médicos com rotulagens diversas, na esObserve e medite. E, quando perceber a imensa força
fera da diagnose complicada; entretanto, na profundez das iluminativa do Espiritismo Cristão, você identificará Jesus
causas, reside a influência maligna da parentela consangüí- como sendo o Sociólogo Divino do Mundo, e verá no Evannea que, não raro, copia as atitudes da tribo selvagem e en- gelho o Código de Ouro e Luz, em cuja aplicação pura e
furecida.
simples reside a verdadeira redenção da Humanidade.
Todos os dias, semelhantes farrapos humanos atravessam
os pórticos das casas de saúde ou da caridade, à maneira de do livro : Cartas e Crônicas – Cap. 32— Francisco C Xavier
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DEPENDÊNCIA QUÍMICA

“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

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.

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 14:55 - 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:
- Grupo de estudo Aprendizes do Evangelho.
- 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.

Local: Grupo Espírita Servos de Jesus.
Av Xavante 380 - Jardim Pérola - Contagem MG

Editorial
Convite ao trabalho
No mundo de hoje, temos vivido momentos íntimos de angústias e incertezas,
certos “banzos” sem sabermos bem definir esse estado d’alma. É como se estivéssemos à beira de um caminho sem saber que direção tomar, cegos. Embora tenhamos olhos para ver, não conseguimos nos direcionar e nos mobilizar para enxergar
o que está à nossa volta de forma latente a nos demandar. Porém, nesse imobilismo
que nos aprisiona e cega, percebemos lá dentro do nosso foro íntimo uma luz bem
pequenina, uma sementinha a germinar, procurando espaço para se desenvolver
como um bálsamo para as nossas aflições. Essa sementinha foi plantada por Jesus, por meio dos seus ensinamentos e vivências e que hoje
se encontram pulsantes dentro de nós a descortinar o véu que nos cega, atravancando a nossa evolução, querendo se libertar e se abrir para
a vida plena.
Através da psicografia luminosa de Francisco Cândido Xavier e do benfeitor
espiritual Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida – Lição 44 (O Cego de
Jericó) - somos concitados a uma profunda reflexão sobre esse assunto. Vejamos a
transcrição da lição: “O CEGO DE JERICÓ - “Dizendo: Que queres
que te faça? E ele respondeu: - Senhor, que eu veja” - (LC; 18:41).
O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informanos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho, mendigando... Sentindo a aproximação do Mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se
os populares, em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e
interroga com amor:
- Que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos,
recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto:
Senhor, que eu veja! O propósito desse cego honesto e humilde deveria
ser o nosso em todas as circunstâncias da vida.

Mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó,
esmolando
às margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela
- 9:00 às 10:00 hs - Reunião Pública - ( explanação: O Evangelho Segundo
para
nós,
abençoa-nos
a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem
o Espiritismo ou O Livro dos Espíritos); Escola de evangelização Infantil e
coragem
de
marchar
para
a realização elevada que nos compete atingir. E, quando
de bebês ( a partir de 6 meses).
surge
a
oportunidade
de
nosso
encontro espiritual com o Cristo, além de sentirmos
- 9: 00 às 9:30 hs - Grupo de Apoio às Gestantes .
que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro saber- 10:00 - Passes
mos pedir sensatamente.
10:00 às 11:00 - Atendimento fraterno; distribuição de sopa e alimentos.
Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho
Último sábado do mês: distribuição de roupas e calçados.
mencionado
no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compare- 16: 00 às 18:00 hs - Campanha do Quilo ( todo sábado ).
çamos
diante
do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta
- 17: 00 às 18:30 hs - Encontro da Mocidade Espírita.
lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particulariDomingo
dades do caminho evolutivo.
- 8:00 às 9: 30 hs - Estudo e prática da mediunidade - Reunião privativa.
Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pes- 8:30 às 11: 00 hs - 2° e 4°domingo - Campanha do Quilo.
soas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imor- 16:30 às 17:30 hs - Estudo minucioso do Novo Testamento.
tal.”
( Evangelho segundo Marcos) .
O convite à reflexão e ao despertamento para a cura de nossa cegueira está
17:30 hs - Atendimento fraterno. Funcionamento da
muito claro nessa lição e na sua proposta. O caminho é o trabalho edificante na
biblioteca e livraria..
seara do Divino Mestre Jesus, com amor, vontade firme, compromisso, compro- 18:00 às 19:00 hs - Reunião Pública. ( estudos : O Evangelho Segun- metimento, humildade e disposição. (MT; 25:40 – “E, respondendo o
do o Espiritismo ou O Livro dos Espíritos); Orientação espiritual.
Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um
19:00 hs - Passes
destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.”
Sábado

Elvécio.
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Ser Espírita
(Emmanuel)

No Serviço Cristão

(Emmanuel)
dito isto para que em
mim tenhais paz no mundo tereis aflições, “Porque todos devemos comparemas tende bom ânimo, eu venci o mun- cer ante o tribunal do Cristo, para
do.”
Jesus, João- 16:33.
que cada um receba segundo o que
“Ide e agradecei a Deus a gloriosa tiver feito, estando no corpo, o bem
tarefa que Ele vos confiou; mas atenção! ou o mal.” – Paulo.
(2ª Epístola aos Coríntios, 5:10.)
entre os chamados para o Espiritismo
muitos se transviaram; reparai, pois, vosso
caminho e segui a verdade.” - Cap. XX, 4.
Não falta quem veja no EspiritisDoutrina Espírita - Cristianismo Renas- mo mero campo de experimentação
fenomênica, sem qualquer significacente.
Ser espírita é constituir-se em núcleo ção de ordem moral para as criatude ação edificante, através do qual princi- ras.
pia a Nova Era.
Muitos aprendizes da consoladoFala-se no mundo de hoje, qual se o ra Doutrina, desse modo, limitam-se
mundo estivesse reduzido à casa em ruí- às investigações de laboratório ou a
nas.
discussões filosóficas.
O espírita é chamado à função da viga
É imperioso reconhecer, todavia,
robusta, suscetível de mostrar que nem
que
há tantas categorias de homens
tudo se perdeu.
Há quem diga que a Humanidade jaz desencarnados, quantas são as dos
encarnados.
em processo de desagregação.
O espírita é convidado a guardar-se
Entidades discutidoras, levianas,
por célula sadia, capaz de abrir caminho à rebeldes e inconstantes transitam
recuperação do organismo social.
em toda parte. Além disso, incógniO espírita, onde surja a destruição, tas e problemas surgem para os haconverte-se em apelo ao refazimento; on- bitantes dos dois planos.
de estoure a indisciplina, faz-se esteio da
Em vista de semelhantes razões,
ordem e, onde lavre o pessimismo, erguese, de imediato, por mensagem de espe- os adeptos do progresso efetivo do
mundo, distanciados da vida física,
rança.
pugnam pelo Espiritismo com Jesus,
Assim sucede, porque o espírita reco- convertendo-nos o intercâmbio em
nhece que não vale exigir dos outros aqui- fator de espiritualidade santificante.
lo que não fazemos, nem reclamar no viziAcreditamos que não se deve atanho o clarão de um farol, quando, muitas
car
outro círculo de vida, quando
vezes, esse mesmo vizinho espera pela
chama de alguém que lhe aqueça e ilumi- não nos encontramos interessados
em melhorar a personalidade naquene o coração enregelado na sombra.
le em que respiramos.
Companheiro de ideal!
“Tenho-vos

Oração pelos
quase mortos
(Emmanuel)

Senhor Jesus!…
Enquanto os irmãos da Terra procuram
a nós outros – os companheiros desencarnados – nas fronteiras de cinza, rogando-te amparo em nosso favor, também nós, de coração reconhecido, suplicamos-te apoio em auxílio de todos eles,
principalmente considerando aqueles que
correm o risco de se marginalizarem nas
trevas!…

Pelos que perderam a Fé, recusando o
sentido real da vida, e jazem quase mortos de desespero;
pelos que desertaram das responsabilidades próprias, anestesiando transitoriamente o próprio raciocínio, e surgem
quase mortos de inanição espiritual;
pelos que se entregaram a ambição desmesurada a se rodearem sem qualquer
proveito dos recursos da Terra, e repontam do cotidiano quase mortos de penúria da alma;
pelos que se hipertrofiaram na super cultura da inteligência, gelando o coração
para o serviço da solidariedade, e aparecem quase mortos ao frio da indiferença;
pelos que acreditaram na força ilusória
da violência, atirando-se ao fogo da revolta, e se destacam quase mortos de angustia vazia;
pelos que se perturbaram por ausência de
esperança, confiando-se ao desequilíbrio,
e se revelam quase mortos de aflição inútil;
pelos que abraçaram o desânimo por norma de ação, parando de trabalhar, e repousam quase mortos de inércia e pelos
que se feriram ferindo aos outros, encarcerando-se nas cadeias da culpa, e estão
Não vale pesquisar recursos que quase mortos de arrependimento tardio!
Ensinamento espírita é a palavra do
não
nos dignifiquem.
Cristo que nos alcança sem gritar e a obra
Senhor!…
espírita, desde as bases primordiais de AlPara todos os nossos irmãos que atraEis por que para nós outros, que
lan Kardec, é construção do Evangelho, supomos trazer o coração acordado vessam a experiência humana quase
levantando as criaturas sem rebaixar a para a responsabilidade de viver, mortos de sofrimentos e agravos, comninguém.
Espiritismo não expressa simples plicações e problemas criados por eles
Trabalha servindo, cônscio de que cada convicção de imortalidade: é clima mesmos, nós te rogamos auxilio e bênum de nós é o agente da propaganda de si de serviço e edificação.
ção!…
mesmo, no trabalho da redenção humana,
Ajuda-os a se libertarem do visco
Não adianta guardar a certeza na
que não nasce da violência e sim da verde
sombra em que se enredaram e tradade e do amor, no toque fraternal de es- sobrevivência da alma, além da ze-os de novo a luz da verdade e do amorte, sem o preparo terrestre na
pírito a espírito.
mor, para que a luz do amor e da verdaA vista disso, se muito podes realizar, direção da vida espiritual. E nesse de lhes revitalize a existência a fim de
a benefício do próximo, por aquilo que esforço de habilitação, não dispo- que possam encontrar a felicidade real
sabes, somente conseguirás renovar os mos de outro guia mais sábio e mais contigo, agora e para sempre.
amoroso que o Cristo.
semelhantes por aquilo que és.
Livro da Esperança / Francisco C. Xavier.

Do livro: Na Era do Espírito - Francisco C. Xado livro: Pão Nosso - Francisco C. Xavier. vier / Herculano Pires / Espíritos diversos
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A necessidade da educação
No tempo em que não
existia a locomoção fácil na
Terra, um grande rei simpatizou
com fogoso cavalo de cores
claras, da criação de sua casa;
mas, ao desejá-lo para os serviços
do palácio, foi assim informado
pelo chefe das cavalariças:
Majestade, este animal é
vitima de muitas tentações. Basta
que se movimente, de leve, para
assustar-se e ocasionar desastres.

Meimei

entretanto, foi tantas vezes
visitado pelos gritos e pelos
chicotes dos peões e tantos fardos
suportou que, ao fim de algum
tempo, era um modelo de
mansidão e brandura, sendo
colocado no serviço real, com
grande contentamento para o soberano. Assim acontece conosco,
na vida.
Destinados ao trabalho da
Vontade de Deus, se vivemos
entregues às tentações do mal,
desobedientes e egoístas,
determina o Senhor que sejamos
confiados à luta e à provação, à
dificuldade e ao sofrimento, os
quais, pouco a pouco, nos
ensinam a humildade e o
respeito, a diligência e a doçura.
Depois de passarmos pelos
variados processos de educação
indispensável ao nosso
burilamento, seremos então
aproveitados, com êxito e
segurança, nos serviços gerais da
Bondade de Deus, junto de
nossos irmãos.

Uma simples folha seca na
estrada é razão para inúmeros
coices.
O rei ouviu, atencioso, e
afirmou que remediaria a
situação. No dia seguinte,
mandou atrelá-lo a enorme
carroça de limpeza, onde o
cavalo se viu tão preso que não
pôde fazer outros movimentos,
além dos necessários.
Depois de algumas semanas, o
monarca determinou fizesse ele o
duro serviço dos burros, transportando cargas pesadíssimas.
A princípio, o animal se
rebelava, escouceando o ar e do livro: Pai Nosso - FCXavier.
relinchando fortemente;

“ Pregando o Evangelho do Reino e curando
todas as enfermidades ”
(Mateus 9:35)

Eventos do trimestre
outubro a dezembro /2013.
* Reforço Escolar
A Associação Beneficente Servos de
Jesus inicia no mês de outubro, uma nova
tarefa do reforço escolar.
Para que tenha êxito, estamos em busca de voluntários dispostos a abraçá-la.
Os Interessados devem procurar a
secretaria da Associação aos sábados
pela manhã ou entrar em contato pelo
telefone 3354 8371 ou pelo e-mail:
servosdejesus@gmail.com
* Reunião de confraternização
14 / 12 / 2013
Estaremos realizando no segundo sábado do mês de dezembro às 20:00 horas, o
tradicional Culto de confraternização entre
os tarefeiros da casa.
Cada trabalhador, estará promovendo a
campanha do quilo em seu lar, entre amigos e vizinhos. A arrecadação de alimentos, deverá ser entregue no dia da confraternização, para confecção e distribuição de
cestas as famílias dos assistidos no dia
21/12.
* Reunião do quinto domingo.

Cura a catarata e a conjuntiviRemove os perigos da uremite, mas corrige a visão espiritual a, contudo não sufoques os rins
de teus olhos;
com veneno de taças brilhantes;
Defende-te contra a surdez, Desloca o reumatismo dos
entretanto, retifica o teu modo de membros, reparando, porém o
registrar as vozes e solicitações que fazes com teus pés , braços e
variadas que te preocupam;
mãos;
Medica a arritmia e a dispnéia,
Sana os desacertos cerebrais
contudo, não entregues o coração que te ameaçam, todavia aprende
à impulsividade arrasadora;
a guardar a mente no idealismo
Combate a neurastenia e o es- superior e nos atos nobres;
gotamento, no entanto, cuida de
Consagra-te a própria cura,
reajustar as emoções e tendên- mas não esqueças a pregação do
cias;
Reino Divino aos teus órgão;
Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa;

Eles são vivos e educáveis.

Sem que teu pensamento purifique e sem que a tua vontade
comande o barco do organismo
para o bem, a intervenção dos
remédios humanos não passará
Guerreia a hepatite; entretanto de medida em trânsito para a inulivra o fígado dos excessos em tilidade.
(Emmanuel – do livro Segue-me)
que te comprazes;
Melhore as condições do sangue, todavia não o sobrecarregues
com os resíduos de prazeres inferiores;

Dia : 29 / 12 / 2013 - domingo.
Horas: 18:00 às 19:30.
Tema: Educação e Sexo
- Educação e sexo
- Sexualidade da criança. Do jovem e do adulto
- Os problemas da sexualidade precoce, bissexualidade, homossexualidade e transexual idade:
aspectos biológicos, clínicos, psicológicos e
espirituais.
Expediente:
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