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REMUNERAÇÃO ESPIRITUAL

EDITORIAL
DEUS, CRISTO e CARIDADE

Paulo II Timóteo, 2:6
Além do salário amoedado o trabalho se faz invariavelmente, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual
salientamos alguns dos itens mais significativos: acende a luz da
experiência; ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas
do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo a respeitá-lo; promove a auto-educação; desenvolve a criatividade e a noção
do valor do tempo; imuniza contra os perigos da aventura e do
tédio; estabelece apreço em nossa área de ação; dilata o entendimento; amplia-nos o campo das relações afetivas; atrai
simpatia e colaboração; extingue, a pouco e pouco, as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências
passadas.
Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer
de servir, surge o mais importante da remuneração espiritual:
toda vez que a Justiça Divina nos procura no endereço exato
para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em
serviço ao próximo, manda a Divina Misericórdia que a execução seja suspensa, por tempo indeterminado.
E, quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato
indispensável com os mecanismos da Justiça Terrena, eis que
a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos
prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que
semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em
advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprindo-as de todo, se já
tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para a retificação e tranqüilidade em nós
mesmos.
Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir, em
qualquer parte, ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à Vida Melhor.
Emmanuel – F.C.Xavier, do livro Perante Jesus

CULTO DO EVANGELHO NO
LAR

É LUZ QUE CLAREIA A NOSSA VIDA...

Sob o manto protetor de Ismael,
caminhamos os espíritas e os espíritosespíritas na Pátria do Evangelho.
Negar esta tríade em nosso Grupo-escola, é desconhecer o verdadeiro propósito desta doutrina de amor.
A primeira questão de O Livro dos
Espíritos nos esclarece sobre Deus, o Cristo é o nosso modelo e guia (LE 625), a caridade segundo São Paulo é o
amor em ação: “Ainda que eu falasse a línguas dos homens
e dos anjos e não tivesse caridade seria como o metal que
soa ou como o sino que tine” (Paulo I Cor. 13:1)
Entendamos assim, como cristãos, que caminhar nas fileiras espíritas é vivenciar o Evangelho, praticando os conhecimentos da terceira revelação que é o Espiritismo.
Pedras no caminho?
Guardo-as todas,
Um dia construirei um Castelo
(Fernando Pessoa)

Ao ler esse verso do poeta ficamos a
meditar e traçamos uma analogia com o que a Doutrina Espírita
nos ensina:
Pedras no caminho? problemas?, dificuldades?, incertezas?,
sofrimento?, lutas? e tudo o mais que passamos nesta vida.
Condenação, injustiça? - Não, claro que não, apenas campos
de oportunidades de crescimento, que no nosso entender limitado não sabemos avaliar. São através dessas oportunidades que
adquirimos fortaleza para o espírito, pois sabemos que a vida nos
burilará nas experiências, em todos os setores que estivermos,
onde a preparação e o mérito antecedem o benefício. Fica tudo
no arquivo mental (Guardo-as todas) e quando se faz necessário buscamos forças para vencer nas experiências, não esquecendo nunca que toda crise passa e o aprendizado fica. A crise
decide o futuro (Um dia construirei um Castelo). Somente a
confiança num poder maior, na justiça Divina, na certeza que
evoluiremos e que, de acordo com o nosso merecimento habitaremos regiões de luz e esperança, ou seja que nessa viagem de espíritos
imortais que estamos empreendendo, estamos
construindo nosso castelo no aperfeiçoamento
que se faz necessário, e que aquilo que vivemos no presente, surpreenderá no amanhã, aos
olhos do nosso eu e do Criador, como nos afirma Emmanuel* quando diz:
“Cuida, pois, de fazer, sem delonga, quanto deve ser feito
em benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã
será muito agradável e benéfico somente para aquele que
trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que se aperfeiçoa, valorosamente, nas abençoadas horas de hoje”.
Pensemos nisso!
Mãos à obra na construção do nosso castelo de ideais...
“Deus nos deu o passaporte para a vida e o salvo-conduto
pelo livre-arbítrio”.
Neiry Teixeira

*Vinha de Luz – Emmanuel/Chico Xavier
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PARA REFLETIR :
Toda paixão que aproxima o homem
da natureza animal, afasta-o da natureza
espiritual.- Allan Kardec
Mediunidade sem exercício no bem, é
semelhante ao título profissional sem a função que lhe corresponde. – Emmanuel
Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus,
poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade.
É lei.
Aniceto – do livro Os Mensageiros.

O mundo pode fabricar novas indústrias , novos arranha-céus,
erguer estátuas e cidades, mas, sem a benção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira.
Aniceto – do livro Os Mensageiros.

Jesus no Lar
O Culto do Evangelho no Lar aperfeiçoa o homem
O homem aperfeiçoado ilumina a família.
A família iluminada melhora a comunidade
A comunidade melhorada eleva a nação.
O homem evangelizado adquire compreensão e amor
A família iluminada conquista entendimento e harmonia
A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade
A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem.
Espiritismo sem Evangelho é fenômeno ou raciocínio.
O fenômeno deslumbra, o raciocínio indaga.
Descobrir novos campos de luta e pensar em torno deles
não expressa tudo.
Imprescindível conhecer o próprio destino.
Não basta, pois, a certeza de que a vida continua infinita,
além da morte.
É necessário clarear o caminho.
Do Evangelho no Lar, depende o aprimoramento do homem.
Do homem edificado em Jesus Cristo, depende a melhoria e
a redenção do mundo.
Emmanuel do livro Nosso Livro – F.C.Xavier.

Temos creche casulo:
Apadrinhe uma criança
e ajude-nos a
educar.
Informações no local
ou pelos telefones:
3416-6909 -3354-6884

Fácil e Difícil
Fácil amontoar.
Difícil distribuir.
Fácil falar.
Difícil fazer.
Fácil arrasar.
Difícil construir.
Fácil reprovar.
Difícil compreender.
Fácil acomodar.
Difícil realizar.
Fácil ganhar.
Difícil ceder.
Fácil crer.
Difícil discernir.
Fácil ensinar.
Difícil exemplificar.
Fácil sofrer.
Difícil aproveitar.
Qualquer pessoa, de qualquer
condição, pode fazer o que é fácil; entretanto, efetuar o que é difícil pede noção de responsabilidade e burilamento íntimo.
É por esse motivo que o Espiritismo, sendo em si mesmo a doutrina da fé raciocinada, para que se
cumpra o imperativo evangélico
do “a cada um segundo as suas
obras”, reclama o combustível do
serviço individual, para que brilhe,
em cada um de nós, o facho da
educação.
Albino Teixeira / Francisco Cândido Xavier

ATIVIDADES DO GRUPO ESPÍRITA SERVOS DE JESUS
TERÇA-FEIRA
19:30 às 20:30 hs: Estudo em grupo dos Livros: O Livro dos Espíritos e
O Evangelho Segundo o Espiritismo
19:30 às 21:00 hs. Estudo em grupo sobre a mediunidade
QUARTA-FEIRA
14:30 hs. Tratamento de saúde. Estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo. Biblioteca Espírita Ma Dolores - Empréstimo de Livros.
SEXTA-FEIRA
19:30 hs Reunião Pública com reunião espiritual de tratamento de saúde.
Informe-se, pois existe preparação para o tratamento.
SÁBADO
08:30 hs Evangelização Infanto-Juvenil
09:00 hs Estudo do Evangelho - aberto ao público.
10:00 hs Sopa Fraterna Irmão X. Curso para gestantes (Enxovalzinho)
15:30 hs (2a e 4a sáb. do mês): Campanha do Quilo
16:00 hs (1o e 3o dom. do mês): Visita a enfermos e Culto no Lar.
DOMINGO
18:00 às 19:00hs: Reunião Pública. Para solicitação de Orientação Espiritual psicografada, chegar 15 minutos antes. Funcionamento da Biblioteca.
08:30 hs (2o e 4o domingo do mês): Campanha do Quilo
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A FICHA

J

oão Mateus, distinto pregador do Evangelho, na noite em
que atingiu meio século de idade no corpo físico, depois de
orar enternecidamente com os amigos, foi deitar-se para
um merecido descanso. Sonhou que alcançava as portas
da Vida Espiritual e, deslumbrado com a leveza de que se via
possuído, intentava alçar-se, para melhor desfrutar a
excelsitude do Paraíso, quando um funcionário de Passagem
Celeste se aproximou, a lembrar-lhe solícito:
“João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço,
convém uma vista d’olhos em sua ficha...”
E o viajante recebeu primoroso documento, em cuja face leu, espantadiço:
- João Mateus
- Renascimento na Terra em 1.904
- Berço manso
- Pais Carinhosos e amigos
- Inteligência preciosa
- Cérebro claro
- Instrução digna
- Bons livros
- Juventude folgada
- Boa saúde
- Invejável noção de conforto
- Sono calmo
- Excelente apetite
- Seguro abrigo doméstico
- Constante proteção espiritual
- Nunca sofreu acidentes de importância
- Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio
- Casou-se aos 25 anos, em regime de escravização da mulher
- Católico romano até os 26
- Presenciou, sem maior atenção, 672 missas
- Aos 27 anos de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas
- Compareceu a 2.195 sessões de Espiritismo, sob a invocação
de Jesus
- Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias
- Escreve cartas e páginas comoventes
- Notável narrador
- Polemista cauteloso
- Quatro filhos
- Boa mesa em casa
- Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do
Cristo
- Efetuou 106 viagens de repouso e distração
- Grande intolerância para com os vizinhos

ASA
C
EM
E
C
E
COM
O grande benfeitor cristão desencarnado
tivera adeus suntuoso.
Jornais falaram dele em necrológios brilhantes.
Deixara somas enormes a diversas instituições de cultura e
assistência social
Milhões de cruzeiros à casa de fulano.
Avultada doação ao instituto de sicrano.
A beira do túmulo, sentidos discursos foram pronunciados.
O herói da beneficência chorava de jubilosa emoção e co
meçava a erguer-se em direção às Alturas, junto de nume-

- Refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação
de serviços aos outros
- Nunca percebe se ofende ao próximo, através de sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia
- Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível
- Sofre o horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os
homens
- Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil
- Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável
posição e expressivo reconforto doméstico, sob o constante
amparo de Jesus, através de múltiplos
mensageiros, conserva bens imóveis no
valor de Cr$ 600.000,00 e guarda em
conta de lucro particular a importância de
Cr$ 302.000,00.
- Para Jesus, que o procurou na pessoa
de mendigos, de necessitados e doentes,
deu durante toda a vida 90 centavos
- Para cooperar no apostolado do Cristo,
já ofereceu 12 cruzeiros em obras de
assistência social
-Débito.....................................................................................
Quando ia ler o item referente às próprias dívidas, fortemente impressionado,
João acordou.
Era manhãnzinha...
À noite, bem humorado, reuniu-se aos
companheiros, relatando-lhes a ocorrência. Estava transformado, dizia. O sonho modificara-lhe o modo de pensar. Consagrar-se-ia doravante ao trabalho mais vivo, no movimento espírita:
Pretendia renovar-se por dentro, reuniria agora palavra e
ação.
Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na
construção de um lar, destinado à recuperação de crianças
desabrigadas que, desde muito, desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era, decerto, um aviso precioso.
E, sorridente, despediu-se dos irmãos de ideal, solicitando-lhes
novo reencontro para o dia seguinte. Esperava assentar as
bases da obra que se propunha levar a efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram à porta, vitimado
por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto.

Irmão X

Mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier

rosos amigos, quando o seu nome foi chamado aflitivamente.
Alguém se lembrava dele, em tremenda agonia.Pressuroso,
tornou à retaguarda para ver quem era, e viu, desapontado, a
lavadeira que o servira, por mais de vinte anos, caída num
catre, a morrer de fome.
********************************
Analise a beneficência a que você se dedica. Se você não
começa de casa, é possível que amanhã, quando se suponha
em verdadeira vitória, se veja no dever de caminhar para trás,
com imensa amargura no coração.
Fonte: “Bem-Aventurados os Simples”
pelo espírito de Valérium ao médium Waldo Vieira)
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“ AOS

PEQUENINOS ”

MENINA-MÃE
Muitas vezes se levantam para acusar-te,
exprobando o teu comportamento, quando trocaste a boneca pelo filho de carne.

Conseguiste resistir às pressões para o crime de
infanticídio, e essa coragem ajuda-te a resgatar a precipitação
leviana.

As acusações te acoimam. Porque na ignorância da tua
juventude, concebeste em período inapropriado.

Não será fácil o curso dos teus dias. No entanto, se preservares amando o filhinho, ele te ensinará a crescer e a amadurecer, e Deus te enviará socorro hábil para que te faças mãe
venturosa e triunfante.

A indiferença e o reproche caíram sobre ti, porque te
fizeste mãe, sem nenhum preparo para o ministério.
Sentes o peso do novo compromisso e sofres o sarcasmo no lar, o abandono do companheiro acovardado e, também, jovem, que foge, deixando-te crucificada nos braços frágeis do filhinho
que te pede proteção.
Se houvesse sido orientada em tempo e a
dissolução dos costumes não se fizesse tão corriqueira, certamente não te encontrarias nessa situação.
É verdade que não tens nenhuma estrutura
para sustentar o anjo que se encarcerou no corpo
frágil e depende de ti, que és, também, dependente de outros.
Não te desesperes porém.
Apesar da tua imprevidência tiveste força para não matar, quando outros mais idosos e mais experientes abortam,
cruelmente.

VEM AÍ !
IV FESTIVAL DE
CALDOS
DATA :

17 / 06 / 2006

HORÁRIO:

18:00

LOCAL :

ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA
MEDEIROS

AS 21:00

Menina-mãe !
Quando as dificuldades te assaltarem e
experimentares desesperação, acalma-te e refugia-te na prece, suplicando à Maria
Santíssima da Humanidade, que te ajude a levar o filhinho indefeso até a Glória Solar, coroando-te de paz após a luta vencida.
Deus te abençoe, menina-mãe, em todos os dias da tua vida, particularmente no Dia
das Mães.
Página Psicografada por Divaldo P Franco, no
Centro E. Caminhos da Redenção. Fonte: Revista Espírita Allan
Kardec.
“A natureza deu a mãe o amor a seus filhos no
interesse da conservação deles. No animal, porém,
esse amor se limita às necessidades materiais;cessa
quando desnecessário se tornam os cuidados. No
homem, persiste pela vida inteira e comporta um
devotamento e uma abnegação que são virtudes.
Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no
além túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa
do que há no amor do animal ” LE 890
Temos O Livro dos Espíritos em Braille.
A Biblioteca Espírita Maria Dolores está a sua disposi
ção para empréstimo de livros espíritas diversos.
É um espaço dedicado a todos os simpatizantes da
literatura espírita que interessam ampliar conhecimetos
doutrinários.

RUA GENERAL CLARK , 28
NOVO PROGRESSO - ÔNIBUS 4401

Informações: 3416-6909 - 3354-6884

Participe!

EXPEDIENTE
Jornal do Grupo Espírita Servos de Jesus
Rua Xavante, 380 - Vila Pérola - Contagem - MG
Tiragem: 1.000 exemplares (distribuição gratuita)
Direção e Coordenação: João Geraldo A. Ferreira
Colaboração e Diagramação: Neiry Teixeira
Jornalista Responsável: Renata Rodrigues (MG09234JP)

