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Vencendo o tóxico

E

nvio-lhe a mensagem recebida numa ligeira reunião
de preces, formada com quatro amigos procedentes
de cidade distante. Três deles acompanhavam um rapaz
que enveredara nos tóxicos. Com ele completávamos um
grupo de cinco pessoas. O jovem de vinte e dois anos de
idade pediu para orarmos juntos, buscando a força de que
se sentia necessitado para esquecer os euforizantes.

estabelecermos contigo um diálogo adequado para que se
te pacificasse o espírito inquieto a frente da vida.
Enviamos-te a escola, no entanto, para falar a verdade,
não expressávamos interesse permanente por teu currículo
de lições.
E quando nos apresentavas certos assuntos colhidos involuntariamente a margem do ensino, freqüentemente dávamos de ombros, julgando-te a conversação demasiado
infantil, afastando-nos sob pretexto de serviço urgente.

Largamos-te as impressões alheias, nem sempre as mais
construtivas, de maneira a nos encasularmos no ócio do... Depois da prece o amigo espiritual que lhe fora pai na mestico.
Terra compareceu em nosso ambiente e escreveu ao filho a
Quiseste associar-nos as tuas companhias e leituras,
carta que vai anexa. O rapaz reconheceu a presença pater- caminhadas e afetos, mas, via de regra, recusamos-te o
na, chorou comovido e levou consigo a mensagem no ori- convite, com a desculpa de fazer dinheiro ou mobilizar
ginal.
providencias para sustentar-te, qual se fosses um peso em
Alguns meses depois voltou ele com dois dos amigos nossa economia ao invés de abençoada luz do nosso amor.
que o trouxeram ao nosso convívio pessoal. Mostrou-se Distanciamo-nos de ti e deixamos-te a sós, impensadaplenamente refeito, corajoso para a vida. E, ao declarar-se mente é verdade.
reconduzido aos estudos que havia abandonado, entregouAchávamo-nos como que anestesiados pela obsessão de
me uma cópia da carta paterna por nos psicografada....
ganho para excessivo reconforto, incapazes de oferecer-te
( transcrição parcial )
cobertura nos domínios do coração. A morte, entretanto
apareceu quando nem havíamos começado a pensar convenientemente na vida, a transferir-nos de plano, e hoje vemos-te em perigo, espiritualmente desprotegido, cansado,
desiludido, enredado em desequilíbrio e doença. Somente
agora reconhecemos o quanto te amamos, unicamente agoeu filho.
ra notamos que não teremos futuro sem ti. E porque nada
Compreendemos, sim.
conseguimos realizar de bom sem amor, ante a necessidade
Atiramos-te cedo a luta sem considerar-te a mentalidade de nossa reintegração nos interesses e aspirações uns dos
em reformulação.
outros, abeiramo-nos com humildade do caminho em que
Quantas vezes tua mãe e eu te entregamos a mãos mer- segues hoje, tão longe de nós, para dizer-te simplesmente:
cenárias e quase sempre irresponsáveis, quando desponta- – Considera o nosso engano e perdoa-nos, meu filho!

Carta de pai (J. R.)

M

vas do berço, a vista dos imperativos de relacionamento Do livro: Astronautas do Além Chico Xavier e J. Herculano Pires
social!
Noutras ocasiões, assim procedíamos de modo a desfrutarmos sozinhos as horas feriadas que nos surgissem, a titulo de refazimento ou distração. E, em regressando a casa,
nunca te perguntamos pelo que viste ou ouviste, a fim de

CULTO DO EVANGELHO NO LAR

“A luz do Evangelho para o
mundo atormentado.”
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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 - 20:00 às 21:30 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.

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

Editorial
Em janeiro/2014 o Informativo “O Pequeno Servos” completa dez anos de publicação. Revendo os primeiros números
elaborados, remetemos àquele tempo sobre as várias propostas
para iniciarmos as atividades do periódico, embora as dificuldades em nosso íntimo. Passamos a meditar quanto à forma, o
seu conteúdo, o nome que deveria apresentar-se, período de
publicação, se seria veiculado textos redigidos pela equipe ou
mensagens inéditas ou já publicas por escritores encarnados ou
desencarnados comprometidos com a Doutrina Espírita tendo
em vista que muito material de grande contribuição ao nosso
espírito, encontrarem-se incrustados em livros onde muitos não
tem acesso por não terem o hábito da leitura e quando apresentados em forma de mensagens, poderiam ser acessados mais
facilmente. A nossa casa recém formada no plano físico, nos
fez remeter a assuntos sobre diversas atividades implantadas e
que o nosso informativo poderia contribuir para divulgá-los.
Lembramos da lição trazida pelos benfeitores espirituais no
livro Estude e Viva, intitulada Na escola da alma: “(...) justo,
assim, que as instituições espíritas, revivendo agora o Cristianismo puro, sustentem estudos sistemáticos, destinados a clarear o pensamento religioso e traçar diretrizes à vida espiritual.

(...) Efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira
sem
abolir o cativeiro da ignorância no reino do espírito. E forSexta - 20:00 às 21:00 hs
çoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição
Reunião pública - Estudo do Livro dos Médiuns .
que exige de nós caridade para conosco, porque, se é possível
Primeira sexta do mês às 19:30 hs. Socorro aos suicidas .
sanar as deficiências do corpo pelas doações da beneficência,
Reunião privativa.
como sejam alimento ao faminto e o remédio ao doente, a luz
Sábado
- 9:00 às 10:00 hs - Reunião Pública - ( explanação: O Evangelho Segun- do espírito não se transmite nem por imposição, nem por osdo o Espiritismo ou O Livro dos Espíritos); Escola de evangelização In- mose. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima, à frente do Universo e da Vida, deve e precisa
fantil e de bebês ( a partir de 6 meses).
estudar.”
- 9: 00 às 9:30 hs - Grupo de Apoio às Gestantes .
- 10:00 - Passes
E ainda, “(...) Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimen10:00 às 11:00 - Atendimento fraterno; distribuição de sopa e alimen- to, e trabalha para que a Doutrina Espírita lhes estenda socorro
tos. Último sábado do mês: distribuição de roupas e calçados.
oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da
- 16: 00 às 18:00 hs - Campanha do Quilo ( todo sábado ).
mensagem de Jesus Cristo, e, seja no exemplo ou na atitude, na
- 17: 00 às 18:30 hs - Encontro da Mocidade Espírita.
ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita
Domingo
uma espécie permanente de caridade – a caridade da sua pró- 8:00 às 9: 30 hs - Estudo e prática da mediunidade - Reunião privativa. pria divulgação”. (1)
- 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

Decorrido este decênio, percebemos a simplicidade desta
publicação, cujo objetivo é o de levar aos simpatizantes do espiritismo e aos freqüentadores do Grupo Espírita e da Associação Beneficente Servos de Jesus no atendimento ambulatorial
às quartas-feiras, a mensagem do Evangelho de Jesus à luz da
doutrina espírita, quando nos exorta: “Conhecereis a verdade e
a verdade vos libertará.” (2)
1. Estude e Viva – FEB 13ª edição, cap. 40, Emmanuel/André Luiz, médiuns: Chico Xavier/Waldo Vieira; (2) - João, 8:32
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Diante da vida social

Algumas Gotas
Valerium

No quarto modesto, o doente grave pedia silêncio.
Mas a velha porta rangia nos gonzos. Desaconselhável
a reparação em momento daquele.
Tudo concitava à quietude.
Entretanto, na passagem do médico, nas idas e vindas
do enfermeiro, no trânsito dos familiares e dos amigos
respeitosos e mudos, eis a porta a chiar, estridente.
Aquela circunstância trazia, ao enfermo e a quantos
lhe prestavam assistência e carinho, verdadeira guerra
nervosa ...
Contudo, depois de várias horas de apreensão e de alarme, chegou um vizinho e deitou algumas gotas de
azeite na antiga engrenagem e a porta silenciou, tranqüila e obediente.
A lição é singela, mas expressiva.
Em muitas ocasiões há tumulto dentro de casa, ante o
barulho inconveniente nas dobradiças das relações. Problemas complexos, conflitos, inquietações, abalos ...
Entretanto, na maioria dos casos, você pode apresentar cooperação decisiva na extinção de toda discórdia ...
Bastam algumas gotas de compreensão e de paciência.
Fonte: Bem Aventurados os Simples. / Waldo Vieira

Falsos profetas
Emmanuel

Falso profeta não é somente aquele que perturba o
serviço da fé religiosa.
Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores, diante da Lei Divina, que nos
emprestou os dons da Terra, em favor do aprimoramento de nós mesmos.
Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade.
Na discórdia, somos mistificadores da paz.
Na preguiça, somos charlatães do trabalho.
Na indiferença, somos inimigos do dever.
Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos
aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos
criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo.
A Terra é a nossa escola.
O Lar é o nosso templo.
O Próximo é o nosso irmão.
A Humanidade é a nossa família.
A Luta a nossa aprendizagem.
A Natureza é o livro sublime da vida.
Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos
chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e
santificar o dia de amanhã.
Do livro: Levantar e Seguir / psicografia de Chico Xavier

Emmanuel
“Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é
o que me ama; e aquele que me ama será armado de meu Pai
e eu o amarei e me manifestarei a ele”
Jesus - João, 14.21.

“Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as cousas anunciadas para a transformação da Humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com
desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade.”
O Evangelho Segundo o Espiritismo - Cap.20, 5.
Espiritualidade superior que te garantam a euforia pesnão se compadece com insula- soal, mas é contrário à razão
te endeuses dentro dela, sem
mento.
qualquer esforço para que os
Se o trabalho é a escola das
menos favorecidos disponham
almas, na esfera da evolução,
de abrigo conveniente; como contacto social é a pedra de
preensível guarneças a própria
toque, a definir-lhes o grau de
mesa com iguarias primorosas
aproveitamento.
que te satisfaçam a dieta exiVirtude que não se reconhe- gente, entretanto, é absurdo
ceu no cadinho da experiência esperares que a fome alheia te
figura-se metal julgado pre- bata à porta; perfeitamente
cioso, cujo valor não foi aferi- normal, que te vistas, segundo
os figurinos do tempo, manedo.
jando as peças de roupa que
Talento proclamado sem utisuponhas aconselháveis à prólidade geral assemelha-se, de
pria apresentação, contudo, é
algum modo, ao tesouro conestranho confiar vestuário em
servado em museu.
desuso ao domínio da traça,
Ninguém patenteia aprimo- desconsiderando a nudez dos
ramento espiritual, à distância que tremem de frio.
da tentação e da luta.
Apoiemos o bem para que o
As leis do Universo, diligen- bem nos apóie.
ciando a santificação das criaPara isso é preciso estender
turas, não determinam que o
aos semelhantes os bens que
mundo se converta em vale de
nos felicitam.
mendicância e sofrimento,
mas sim espera que o planeta Repara a natureza, no sistese eleve à condição de mora- ma de doações permanentes
dia da prosperidade e da segu- em que se expressa.
rança para quantos lhe povoO céu reparte a luz infinitaam as faixas de vida.
mente, o solo descerra energiTodos somos chamados à as e riquezas sem conta, fonedificação do progresso, com tes ofertam águas, árvores dão
o dever de melhorar-nos, co- frutos...
laborando na melhoria dos
Felicidade sozinha será, deque nos cercam.
certo, egoísmo consagrado.
Justo, assim, passas deter um Toda vez que dividimos a
diploma acadêmico, retendo própria felicidade com os ouprerrogativas de trabalho pela tros, a felicidade dos outro,
competência adquirida, no devidamente aumentada, reentanto, será crueldade nada torna dos outros ao nosso cofazer para que o próximo se ração, multiplicando a felicidesvencilhe da ignorância; dade verdadeira dentro de
natural desfrutes residência nós.
dotada de todos os recursos, Livro da Esperança, F. C. Xavier
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“Todo aquele que sente, num grau qualquer,
a influência dos Espíritos é, por esse fato, méColabore com o Planeta.
dium. Essa faculdade é inerente ao homem; não
constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por
Ajude-nos a reciclar :
isso mesmo, raras são as pessoas que dela não
papelão; revistas, jornal; latinhas de
possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizeralumínio; garrafas pet´s e embalagens de plásticos
se que todos são, mais ou menos, médiuns.”
(Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, cap. XIV)

“O Livro dos Médiuns” é uma das cinco obras que constituem
a Codificação da Doutrina Espírita. Reúne“o ensino especial
dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços
que se podem encontrar na prática do Espiritismo (...)

em geral.
Não reciclamos: caixas de suco, de leite, de sabão
em pó, embalagens de ovos e isopor.

Eventos do trimestre :

Sendo os homens parte integrante do intercâmbio entre os dois
planos da vida o material e o espiritual, o melhor é que conheçamos, e bem, os mecanismos desse relacionamento.”

Janeiro a março /2014.

Venha estudar conosco.
Às sextas-feiras de 20:00 às 21 horas.

II CONFASJE “ Confraternização

O EXEMPLO DA ÁRVORE
Meimei
Dizem que quando a primeira árvore apareceu na Terra,
trazia do Pai Celestial a recomendação de alimentar o homem e
auxiliá-lo, em nome do Céu, por todos os meios que lhe fosse
possível.
Resolvida a cumprir a ordenação do Senhor, certo dia foi
visitada por um ladrão, perseguido pela Justiça.
Ele sentia fome e, por isso, furtou-lhe vários frutos.
Em seguida, decepou-lhe muitos galhos, deles fazendo
macia cama para descansar e refazer-se.
A árvore não se agastou com o assalto. Parecia satisfeita
em ajudá-lo e até se mostrava interessada em adormecê-lo,
agitando harmoniosamente as folhas, tangidas pelo vento.
Erguendo-se, fortalecido, o pobre homem ouviu o ruído
dos acusadores que o buscavam e, angustiado, sem saber que
rumo tomar na várzea deserta, notou que o nobre vegetal, em
silêncio, como que o convidava a asilar-se em seus ramos.
Imediatamente, à maneira de um menino, o infeliz
escalou o tronco e escondeu-se na copa farta.
Os guardas vieram e, desistindo de encontrá-lo em razão
da busca infrutífera, retiraram-se para lugarejo distante.
Foi então que o desventurado desceu para o solo,
impressionado e comovido, reparando que se achava à frente de
humilde mensageira do Céu.
Roubara-lhe os frutos e mutilara-lhe as frondes;
entretanto, oferecera-lhe, ainda, seguro abrigo.
O homem infeliz começou a meditar no exemplo da
árvore venerável, incumbida por Deus de cooperar na
distribuição do alimento de cada dia na Terra, e, nela
reconhecendo verdadeira emissária do Céu, que lhe saciara a
fome e lhe dispensara maternal proteção, abandonou o mal em
que se havia mergulhado e passou a ser outro homem.
Do Livro : Pai Nosso. Médium: Francisco C Xavier.

de Famílias Servos de Jesus ”
01/03 a 04/03/2014
PERÍODO DE CARNAVAL
Quando o Evangelho penetra o Lar, o coração abre mais
facilmente a porta ao Mestre Divino. – Emmanuel
(Jesus no Lar)

O II CONFASJE nos convida a reflexões,
mostrando-nos a necessidade da vivência do
Evangelho de Jesus, como único caminho para a moralização da humanidade na conquista
da paz na terra.

Tema central: O Evangelho no lar,
no mundo e
nos corações
01/03 Sábado - Cristo em Casa
02/03 Domingo - Os Desafios do Mundo
03/03 Segunda - O Evangelho, Esperanças
e Consolações
04/03 Terça - O Evangelho no Mundo e
nos Corações
Expediente:
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