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Ante a Revelação
Divina, assevera Jesus: “Eu não vim
destruir a Lei.”
E Reafirma Allan
Kardec: “Também o
espiritismo diz: - não
venho destruir a lei
cristã, mas dar-lhe
execução.”
Perante a grandeza da vida, exclama o Divino Mestre:
“Há muitas moradas
na casa de meu Pai.” E Allan Kardec acentua: -“A casa do
Pai é o Universo. As diferentes moradas são os mundos que
circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos, que neles
reencarnam, moradas correspondentes ao adiantamento que
lhes é próprio.”
Exalçando a lei de amor que rege o destino de todas as
criaturas, advertiu-nos o Senhor: “Amai-vos uns aos outros
como eu vos amei.”
E Allan Kardec proclama: -“Fora da caridade não há salvação.”
Destacando a necessidade de progresso para o conhecimento e para a virtude, recomenda o Cristo: -“Não oculteis a
candeia sob o alqueire.”
E Allan Kardec acrescenta: -“Para ser proveitosa, tem a fé
que ser ativa; não deve entorpecer-se.”
Encarecendo o imperativo do esforço próprio, sentencia o
Senhor:-“Buscai e achareis.”
E Allan Kardec dispõe: -“Ajuda ti mesmo que o Céu te
ajudará .” Salientando o impositivo da educação, disse o
Excelso Orientador: -“Sede perfeito como é perfeito o vosso
Pai Celestial.” E Allan Kardec adiciona: -“Reconhece-se o
verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos
esforços que emprega para domar suas inclinações infelizes.”
Enaltecendo o espírito de serviço, notificou o Eterno Amigo: -“Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também.”
E Allan Kardec confirma: -“Se Deus houvesse isentado
o homem, do trabalho corpóreo, seus membros ter-se-iam
atrofiado, e, se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal.”
Louvando a responsabilidade, ponderou o Senhor: -“Muito se pedirá a quem muito recebeu.”
E Allan Kardec conclui: -“Aos espíritas muito será pedido, porque muito hão recebido”
Exaltando a filosofia da evolução, através das existências
numerosas que nos aperfeiçoam o ser, na reencarnação necessária, esclarece o Instrutor Sublime: -“Ninguém poderá
ver o reino de Deus se não nascer de novo.”
E Allan Kardec conclama: -“Nascer, morrer, renascer
ainda e progredir sempre, tal é a lei.”
Consagrando a elevada missão da verdadeira ciência,
avisa o Mestre dos mestres: -“Conhecereis a verdade e a
verdade vos fará livres.”

E Allan Kardec enuncia: -“Fé inabalável só o é aquela que
pode encarar a razão face a face.”
Tão extremamente identificado com o Mestre Divino surge
o Apóstolo da Codificação, que os augustos mensageiros, que
lhe supervisionaram a obra, foram positivos nesta síntese que
recolhemos da Resposta à Pergunta número 627, em O Livro
dos Espíritos: -“Estamos incumbidos de preparar o Reino do
bem que Jesus anunciou.”
Eis porque, ante o primeiro centenário das páginas basilares
da Codificação, saudamos no Espiritismo – Chama da Fé Viva
a resplandecer sobre o combustível Filosofia e da Ciência – o
Cristianismo Restaurado ou a Religião do Amor e da Sabedoria, que, partindo do Espírito Excelso de Nosso Senhor JesusCristo, encontrou em Allan Kardec o seu fiel refletor para a
libertação e ascensão da Humanidade inteira.
Emmanuel – FCXavier
fonte: Reformador de abril de 1957

EDITORIAL
Emissários do Cristo, para
reconstrução da sociedade
terrestre, iluminado-a através da
grandiosa mensagem , retorna dos
altiplanos para aclarar os nossos
dias. Conta-nos Vianna de
Carvalho, pela psicografia de
Divaldo Franco, que “Em
épocas recuadas, Cesar e Kardec
estiveram na mesma faina terrestre. O primeiro, que
chegara às Gálias, alargava então os horizontes do
mundo e submeteu-a à governan ça do Impéio Romano,
fazendo que a língua latina adquirisse status de
universalidade, com vistas à divulgação futura do Evangelho de Jesus, (..) .O segundo para preservar a
crença na imortalidade da alma , na Justiça Divina entre
os druidas, em cujo grupo renascera.
Novamente encontravam-se os dois missionários.
César, como Napoleão, conquistando a Europa no
seu sonho de um só Estado que deveria ter por capital
Paris..., e Allan Kardec, renascido como Denizard
Rivail, para expandir o pensamento de Jesus através
dos veículos nobres da Ciência, da Filosofia e da éticamoral de conseqüências religiosas.” Por tudo isso,
mediante tamanha renúncia do apóstolo do Cristo
podemos dizer: Obrigado Kardec
.

CULTO DO EVANGELHO NO
LAR

É LUZ QUE CLAREIA A NOSSA VIDA...
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PARA REFLETIR :
“ Quem persevera na preguiça, não somente deserta do serviços que lhe compete fazer, mas abre também as portas
da obsessão em que fatalmente se arruinará. ”
Emanuel /FCXavier - Livro da Esperança

“ Existir não é viajar da zona da infância com escalas pela juventude,
madureza e velhice, até o porto da morte; é participar da Criação
pelo sentimento e pelo raciocínio, é ser alguém e alguma coisa no
concerto do universo”.
Emmanuel – FCXavier - Caminho Verdade e Vida

SOBRE MEDIUNIDADE...
” Compenetra-te dos teus deveres sagrados, sabendo que o
medianeiro honesto para consigo mesmo, chega à desencarnação
com a mediunidade gloriosa, enquanto o medianeiro negligente
atinge o rio da morte com tortura de quem desertou da própria
responsabilidade. A mediunidade não se afasta de ninguém; é a
criatura que se distancia do mandato mediúnico que o Plano
Superior lhe confere”
Opinião Espírita lição 15 – André Luiz/FCXavier

LIÇÕES DO EVANGELHO
POR QUE DORMIS ?
Nos ensinos fundamentais de Jesus,
é imperioso evitar as situações
acomodatícias, em detrimento das
atividades do bem.
O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos “dormiam de tristeza”, enquanto o Mestre orava fervorosamente no Horto.
Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade
oriunda do choque ante as grandes dores.
O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do Reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas.
Recordando a prece em Getsemani, somos obrigados a
lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivência pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras.
Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível
exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do
que dizem e do que fazem, para despertarem tão-só no instante
da morte corporal, em soluços tardios.
Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a
edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o
que seja inútil e ruinoso à consciência.
Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas
em espírito, desatento aos interesses do redentor. Levanta-te e
esforça-te, porque é no sono da alma que encontram as mais
perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias.
Emmanuel, FCXavier – do livro Caminho Verdade e Vida

FATOS RELEVANTES

OUTUBRO E NOVEMBRO

03/10 – Nasce em 1804, Hippolyte Leon Denizard Rivail,
mais tarde conhecido como Allan Kardec, o codificador da
doutrina espírita.
09/10 – É realizado e 1861, o Auto-de-fé, em Barcelona,
Espanha, ato inquisitorial da Igreja que queimou, em praça
pública, cerca de 300 volumes de obras espíritas.
18/10 – Nasce em Congonhas do Campo, MG, José Pedro
de Freitas, o Zé Arigó
27/10 – Em 1937, a Federação Espírita Brasileira, sem motivo algum, é fechada por 72 horas, por ordem policial.
01/11 – Desencarna em Sacramento, Minas Gerais, em 1918,
Eurípedes Barsanulfo. Cristão dos mais autênticos, foi espírita ativo e médium. Cognominado o Aposto do Triângulo
Mineiro.
10/11 – Nasce, em 1923, o médium João Nunes Maia.
14/11 – As irmãs Fox realizam as primeiras demonstrações
públicas de suas faculdades mediúnicas no Corinthian Hall,
em Rochester, no ano de 1849.
23/11 – Nasce em 1795, Amélie Gabrielle Boudet, esposa
de Allan Kardec.
23/11 – É descoberto em Hydesville, EUA, nos escombros
de uma adega, o esqueleto do mascate ali assassinado. Comprovam-se, assim, as informações obtidas pelas irmãs Fox
em 1848.
ATIVIDADES DO GRUPO ESPÍRITA SERVOS DE JESUS
SEGUNDA-FEIRA

19:45 às 21:30 hs: Pronto Socorro Espiritual (Reunião fechada)
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 21:15 hs. Estudo e desenvolvimento da mediunidade
QUARTA-FEIRA

14:30 hs. Tratamento de saúde. Estudo do Evangelho Segundo
o Espiritismo. Empréstimos de Livros
QUINTA-FEIRA

19:30 hs : Visitas a enfermos e Culto no Lar.
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 - ( 1º, 3º e 5° sábados do mês) - Campanha do quilo
DOMINGO

08:30 hs (2o e 4o domingo do mês): Campanha do Quilo
18:00 às 19:00hs: Reunião Pública. Para solicitação de Orientação
Espiritual psicografada, chegar 15 minutos antes.
Empréstimos de Livros
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BÔNUS HORAS
Certo dia, Alberto, um senhor com seus oitenta e poucos
anos, sofreu fortes dores no peito e como já era de esperar,
partiu desta para outra vida.
Decorridas algumas horas do seu desenlace, o Sr Alberto
se encontrava ladeado de amigos vários, alguns espíritas,
espiritualistas, católicos, mas todos cristãos.
Achando cômico aquela situação de se encontrar “na carne”, após a morte, inquiriu ao irmão espírita:
_ Manoel, dizem vocês os espíritas, que a morte não existe e agora, depois dos meus quase
noventa anos na terra, percebo que a minha religião omitiu-me este fenômeno chamado vida após
a morte. Dediquei-me as tarefas de benemerência aos pobres, como vicentino, agora, percebo
que poderia consolar outros corações, levando
a eles esta mensagem de consolo. Quem sabe se
eu tivesse feito mais luz em seus caminhos, teria
aliviado mais dores?
_ Ora Alberto, respondi ao amigo. Não se
preocupe, nós os espíritas também nos enganamos quando achamos que somente confabulando
os nossos conhecimentos, sem praticá-los,
estamos a salvo. Vês como retornamos da terra? Depois do
meu desencarne, estagiei nestas bandas cheias de terror, por
que ao partir da terra, no equívoco de ter auxiliado algumas
almas, não auxiliei a mim mesmo. Muito arrogante, requeria
para mim um espaço em uma colônia espiritual, por achar que
o meu posto era algo mais acima. Trabalhei algumas décadas,
como tarefeiro em várias frentes, mas nunca me beneficiei do
trabalho como aprendizado, sempre achei que o outro era o
necessitado. Retornando ao mundo espiritual, percebi que ao
matricular-me nas lides espíritas, a escola do espírito, era ali
também que deveria desabrochar o amor e o perdão, com-

TUDO VALE A
PENA SE A
ALMA NÃO É
PEQUENA
(Fernando Pessoa)
Analogia do que diz o
Espiritismo e o que diz outros
escritores...

Nos dias de hoje é muito comum a insatisfação das pessoas
com o que a vida lhes oferece.
Queixumes é o que mais se ouve em relação a tudo e a
todos. A contaminação vai se propagando, azedando as melhores disposições das pessoas em acreditar numa organização mais justa, numa sociedade mais humanizada e que ainda
vale a pena acreditar e prosseguir na caminhada, recriando
novos roteiros .
A Doutrina Espírita está sempre fazendo o convite, através
dos ensinamentos, concitando a todos na mudança necessária
de atitudes, estabelecendo uma série de conclusões lógicas,
inteligentes e justas na compreensão da vida e em tudo que
nela palpita.
É um método real de educação.
Precisa-se entender o Espiritismo, pois o Espírito da Ver-

preendendo o benefício da tarefa de amor.
_ Então Manoel, interrompeu-me o irmão vicentino: porque
não pede uma nova reencarnação, sabendo você agora, dos
equívocos que lhe visitaram o coração?
_ Ah Alberto! Se o processo reencarnatório fosse tão ágil
como nos parece, teria eu descido até os vales terráqueos.
_ É mesmo Manoel! Apesar da terra está passando por
grandes reformas, difícil para os que renascem, mesmo assim
se escreveu para mais uma luta?
_ Claro Alberto! Só que fui informado que este projeto decorrerá daqui a cinqüenta ou sessenta anos.
_ Esse tempo todo, Manoel? - Interrompeu-me o vicentino!
_ É Alberto, enquanto isso me ingressei em
uma escola espiritual cristã, pois trazendo em
meu ser a moral cristã, na sua forma original,
sem vícios e atropelos do orgulho, conseguirei
reerguer-me nas lides terrenas. Enganamosnos quando pensamos que somente pertencer
a esta ou aquela doutrina, sem a ter no coração, estaremos a salvo.
Olhe Alberto, eu como espírita que fui, nunca me conscientizei da verdadeira transformação pessoal, acreditei apenas nos bônus horas recebidos, porém, sem nenhum valor, pois bônus horas
conquista-se com muita renúncia em favor do nosso progresso
moral, e o que me aconteceu foi apenas horas trabalhadas no
bem.
É Alberto, trabalhar para Jesus faz sangrar o coração, não
de dor, mas de amor para com o próximo.
Então , deixo aqui minha experiência, quem sabe Alberto,
daqui a meio século, estaremos empenhados em nome de Jesus.
- Queira Deus, Manoel. Queira Deus...!
Espírito: Manoel - Medium J.Abdu - 13/07/2006
dade veio com o firme propósito de revelar e guiar para a
plenitude, as almas que buscam a compreensão, confirmando
as palavras de Jesus em (Jô 4:18, 16:12-13) quando disse:
“ - ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não
podeis suportar agora. Porém quando vier o Espírito de
Verdade, ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em
toda a verdade.”
A alma que se habilita ao entendimento necessário das coisas de Deus deixa de ser pequena e torna-se maior pois sabe
que o que se vive na presente encarnação é aquilo que convém,
“ problemas íntimos, se resolvidos com maturidade, responsabilidade e aceitação são ferramentas facilitadoras para construir
alicerces mais vigorosos e adquirir uma maior nível de lucidez
e crescimento”*, Seja feita a Sua Vontade aqui na Terra
como no Céu”.
E assim a alma se fortalece, compreende, fica mais serena ,
lúcida e equilibrada, superando problemas existenciais, e compreende que:
TUDO VALE A PENA SE A ALMA NÃO É PEQUENA!.
Pensemos nisso!
Neiry Teixeira
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“ AOS

PEQUENINOS ”

ALGUMAS GOTAS
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 nervo
sa... 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.
Do livro Bem-Aventurados os Simples - Pelo Espírito Valerium / Waldo Vieira

Vamos trabalhar turminha?
Leia com atenção o texto acima e procure no quadro abaixo, respostas para as perguntas:
1- Ocupante do quarto; 2 –Que dá acesso ao cômodo; 3 – O que não é desaconselhável; 4- Profissionais da
saúde; 5- O contrário de paz; 6- O mesmo que calou; 7- Cooperação decisiva na extinção de toda discórdia;
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No próximo dia 29 de outubro, domingo, estaremos
realizando a IV macarronada beneficente. Um dos
objetivos deste evento é o de obter recursos para os
trabalhos da nossa creche e também, rever os amigos, é claro. Participe.
.
Informações: tel. 3416-6909 -3354-6884. Local :
Escola Municipal Augusta Medeiros, horário de
.
12:00 às 15:00 horas - Ônibus : 4401 - A, B ou C .
acesso pela Rua Rio Verde.
.
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