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O PERU PREGADOR
“ Um belo peru, após
conviver largo tempo na
intimidade duma família que
dispunha de vastos
conhecimentos evangélicos,
aprendeu a transmitir os
ensinamentos de Jesus,
esperando-lhe também as
divinas promessas. Tão
versado ficou nas letras
sagradas que passou a
propaga-las entre as outras aves.
De quando em quando, era visto a falar em sua estranha
linguagem “glá-glé-gli-gló-glú. Não era, naturalmente,
compreendido pelos homens. Mas os outros perus, as galinhas,
os gansos e os marrecos, bem como os patos, entendiam-no
perfeitamente.
Começava o comentário das lições do Evangelho e o terreiro
enchia-se logo. Até os pintainhos se aquietavam sob as asas
maternas, a fim de ouvi-lo.
O peru, muito confiante, assegurava que Jesus-Cristo era o
Salvador do Mundo que viera alumiar o caminho de todos e
que, por base de sua doutrina, colocara o amor das criaturas
uma para com as outras, garantindo a fórmula de verdadeira
felicidade na Terra.
Dizia que todos os seres, para viverem tranqüilos e contentes,
deveriam perdoar aos inimigos, desculpar os transviados e
socorrê-los.
As aves passaram a venerar o Evangelho; todavia, chegado
o Natal do Mestre Divino , eis que alguns homens vieram aos
lagos, galinheiros, currais e, depois de se referirem
excessivamente ao amor que dedicavam a Jesus, laçaram
frangos, patinhos e perus, matando-os ali mesmo, ante o
assombro geral. Houve muitos gritos e lamentações, mas os
perseguidores, alegando a festa do Cristo, distribuíram
pancadas e golpes à vontade. Até mesmo a esposa do peru
pregador foi também morta.
Quando o silêncio se fez no terreiro, ao cair da noite, havia
em toda parte enorme tristeza e irremediável angústia de
coração. As aves aflitas rodearam o doutrinador e crivaramno de perguntas dolorosas. Como louvar um Senhor que
aceitava tantas manifestações de sangue na festa de seu
natalício?
Como explicar tanta maldade por parte dos homens que se
declaravam cristãos e operavam tanta matança?
Não cantavam eles hinos de homenagem ao Cristo? Não
se afirmavam discípulos dEle? Precisavam, então, de tanta
morte e tanta lágrima para reverenciarem o Senhor?
O pastor alado, muito contrafeito, prometeu responder no
dia seguinte.
Achava-se igualmente cansado e oprimido. Na manhã
imediata, ante o Sol rutilante do Natal, esclareceu aos
companheiros que a ordem de matar não vinha de Jesus, que
preferia a morte no madeiro a ter de justiçar; que deviam todos
eles continuar, por isso mesmo, amando o Senhor e servindo-

o, acrescentando que lhes cabia perdoar setenta vezes sete.
Explicou, por fim, que os homens degoladores estavam
anunciados no versículo quinze do capítulo sete, do Apóstolo
Mateus, que esclarece: - “ Acautelai-vos, porém dos falsos
profetas, que vêem até vós vestidos como ovelhas, mas
interiormente são lobos devoradores.” Em seguida, o peru
recitou o capítulo cinco do mesmo evangelista, comentando as
bem-aventuranças prometidas pelo Divino Amigo aos que
choram e padecem no mundo.
Verificou-se, então, imenso reconforto na comunidade
atormentada e aflita, porque as aves se recordaram de que o
próprio Senhor, para alcançar a Ressureição Gloriosa, aceitara
a morte de sacrifício igual ao delas.”
Neio Lúcio / FCXavier, do livro Alvorada Cristã.

DEVOLUÇÃO
Queres felicidade. Felicidade, porém, é uma construção a
fazer. O alicerce está em ti mesmo.
Recorda: terás sempre o que deres de ti. O retorno é de lei.
Ainda mesmo que em migalha, distribui a esperança e a alegria.
Mesmo sofrendo, oferece um sorriso aos outros. Tanto quanto
puderes, faze os outros felizes. Pouco a pouco, terás
centuplicadamente aquilo que semeias.
Não te esqueças: Felicidade é devolução.
Emmanuel – FCXavier – do livro Sinais de Rumo.

EDITORIAL
“Assim também a fé, se não tiver
obras, por si só está morta”
(Tiago, 2:17)

Quando aproximamos do
final de um ano no calendário terrestre,
Natal, Ano Novo, é chegado o
momento de fazermos às reflexões de nossos projetos.
Em referência ao trabalho social e espiritual, também estas
meditações ocorrem, e conosco não poderia ser diferente.
Neste ano de 2006, algo realizamos; espiritualmente, pouco,
insignificante progresso, mas tentamos.
“ Caminhem pelo menos um milímetro”, nos diz
Emmanuel, mentor espiritual do no saudoso Chico.
Quando refletimos sobre os destinos do nosso abençoado
Grupo, podemos sentir também que caminhamos, graças a você,
leitor amigo, que com as vibrações de amor e afeto nos
incentiva a caminhar, principalmente você tarefeiro e
colaboradores da nossa casa, apesar das nossas dificuldades.
Para o novo ano que aproxima, estabeleçamos novas metas,
confiantes de que também nós caminharemos mais, pelo menos
um milímetro, com saúde e paz de consciência.
Nossos agradecimentos a todos e em especial ao
aniversariante ilustre, Nosso Mestre Jesus Cristo.

CULTO DO EVANGELHO NO
LAR

É LUZ QUE CLAREIA A NOSSA VIDA...
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PARA REFLETIR :
“-Quais as primeiras impressões
dos que desencarnam por suicídio?
- A primeira decepção que os
aguarda é a realidade da vida que se
não extingue com as transições da
morte do corpo físico, vida essa
agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão
tocada de suprema rebeldia.
Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos
físicos da última hora terrestre, em seu corpo somático,
indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do
tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro
pelo corpo estranho da arma usada no gesto supremo, o peso
das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar
da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus
despojo , onde procuraram o olvido criminoso de sua tarefas no
mundo e, comumente, a pior emoção do suicida é a de
acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do
corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido.
De todos os desvios da vida humana o suicídio é, talvez, o
maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação
absoluta da lei de amor e de suprema rebeldia à vontade de
Deus, cuja justiça nunca se fez sentir, junto dos homens, sem a
luz da misericórdia.”
Emmanuel / FCXavier - O Consolador pergunta 154

LIÇÕES DO EVANGELHO
REPAREMOS NOSSAS MÃOS
“... Mostrou-lhes as suas mãos...” (João,
20:20)

Reaparecendo aos discípulos, depois
da morte, eis que Jesus ao se identificar, lhes
deixa ver o corpo ferido, mostran- do-lhes destacadamente as
mãos...
As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado
paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças ,
traziam as marcas do sacrifício.
Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a
suprema renúncia. As mãos do Divino Trabalhador não
recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na
charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas...
O ensinamento recorda-no a atividade das mãos em todos
os recantos do Globo.
O coração inspira. O cérebro pensa. As mãos realizam.
Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que
comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem,
que semeiam, que afagam que ajudam e que ensinam... E mãos
que matam, que ferem que apedrejam, que batem, que
incendeiam, que amaldiçoam...
Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos
exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes,
cada dia. Não olvides que, além da morte, nossas mãos exibem
os sinais da nossa passagem pela Terra. As do Cristo, o Eterno
Benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor.
As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti, no mundo espiritual,
onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada
as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias
obras.
Emmanuel, FCXavier – Fonte Viva.

PREGAR E EXEMPLIFICAR
Durante uma sessão no Centro Meimei, um irmão turbulento dá presença e desanda a criticar os que PREGAM e
não EXEMPLIFICAM...
Detesto estes mentirosos, dizia, que falam, pedem, imploram, predicam e nada cumprem do que dizem... Emmanuel,
amorosamente, pelo Chico, doutrina-o, dizendo-lhe:
De qualquer maneira, pregam embora não cumpram. Já
fazem alguma coisa. Outros há que nem isso. Pregar e não
cumprir é como o Semeador que já possui a semente e não a
semeia. O próprio criminoso que prega já realiza algo, pois
vemos Jesus nele. Pregar é pois ter a semente. Cumprir,
exemplificar, é semeá-la.
E finalizando: Trabalhemos com Jesus no coração, para
que a Mensagem dEle seja, em nossa vida, a carta de luz
endereçada pelo Evangelho aos semelhantes. Eis que
preguemos e exemplificaremos, com Ele e por Ele!
Do livro: Lindos Casos de Chico Xavier.

FATOS RELEVANTES: DEZEMBRO E JANEIRO
02/12 – Nasce em Mileevsko, Tchecoslováquia , em 1866,
Frederico Figner. Estabeleceu-se no Brasil, onde destacou
como industrial. Como espírita atuou em vários setores da
Federação Espírita Brasileira. Pela mediunidade de Chico
Xavier ditou, do além, a obra Voltei, usando o pseudônimo de
Irmão Jacob.
10/12 – Inaugurada no Rio de Janeiro, em 1911, a sede
própria da Federação Espírita Brasileira, por Leopoldo Cirne.
15/12 – Nasce, em 1859, Lázaro Luís Zamenhof, o
criador do esperanto.
01/01 – É fundada por Allan Kardec, em 1858, a Revista
Espírita , publicação mensal que apresentava a situação mundial
do espiritismo.
21/01 - Desencarna, em 1883, aos 87 anos, Amélie
Gabrielle Boudet, viúva de Allan Kardec.
27/01 – E, 1995, o Estado da Bahia inclui Divaldo Pereira
Franco num painel artístico dos vultos históricos baianos, situado
no plenário da Assembléia Legislativa.
ATIVIDADES DO GRUPO ESPÍRITA SERVOS DE JESUS
SEGUNDA : - 19:45 às 21:30 hs: Pronto Socorro Espiritual.

(Reunião privativa)

TERÇA : - 19:30 às 20:30 hs: Estudo em grupo dos Livros: O Livro
dos Espíritos e O Evangelho Segundo o Espiritismo.
- 19:30 às 21:30 hs. Estudo e desenvolvimento da mediuni
dade.
QUARTA : - 14:30 hs. Tratamento de saúde com reunião pública.
Empréstimos de Livros.
QUINTA : - 19:30 hs : Visitas a enfermos e implantação do Culto
do Evangelho no Lar.
SEXTA : - 19:30 hs. Reunião pública com reunião espiritual de
tratamento de saúde. Informe-se, existe preparação p/ tratamento.
SÁBADO: - 8:30 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 ( 1o , 3o e 5o sábado: Campanha do Quilo).
DOMINGO: - 08:30 hs - 2o e 4o domingo: 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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DEZEMBRO DE 2006
SEXTA-FEIRA 19:30 ÀS 20:30 HORAS
DATA
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REUNIÕES PÚBLICAS

TEMA

JANEIRO DE 2007
SEXTA-FEIRA 19:30 ÀS 20:30 HORAS
DATA

01 /12/ 06 - BUSCAI E ACHAREIS
08 /12/ 06 - OBSERVAI OS PÁSSAROS DO CÉU
15 /12/ 06 - NÃO INQUIETEIS PELA POSSE DO OURO
22 /12/ 06 - DAÍ GRATUITAMENTE O QUE GRATUITA MENTE RECEBESTE
29 /12/ 06 - O SERMÃO DO MONTE
DOMINGO 18:00 ÀS 19:00 HORAS
03 /12/ 06 - SONO E SONHOS
10 /12/ 06 - DISCIPLINA E ORDEM
17 /12/ 06 - LIMITAÇÕES HUMANAS
24 /12/ 06 - O SIGNIFICADO DO NATAL
31 /12/ 06 - A FAMÍLIA
DOMINGO dia 07/01/07 de 16:00 ÀS 17:00 HORAS.
TEMA: A FAMÍLIA E SEUS DESAFIOS

COMO NÃO ?

Espíritas generosos visitavam a grande colônia de aliena dos mentais, em tarefa de assistência. Manhã fria, muito fria.
Aqui, era alguém distribuindo cobertores.
Adiante, senhoras entregavam agasalhos.
Avelino Penedo, velho pregador dos princípios
Kardequianos, muito ligado aos aperitivos, entra na pequena
farmácia do instituto, retira certa quantidade de conhaque de
alcatrão e, esfregando os dedos, volta à intimidade dos
companheiros.
-Minha gente ! - diz ele - a casa parece sorvete!
Quem quer uma talagada ?
Todos os circunstantes agradecem e recusam.
Percebendo-se só, diante do cálice já servido, Avelino, sem
graça, aproxima-se de um dos internados e indaga:
-Você quer, meu irmão? Como não? - reponde o enfermo.
E estendendo a mão ossuda na direção do copo, acentuou,
sorrindo, de modo estranho:
-Todo louco bebe.
do livro Almas em Desfile – Hilário Silva /FCXavier e Waldo Vieira.

O REMÉDIO
Chico, nessa noite, estava muito fatigado,
quando à hora da prece costumeira, aparecelhe Dona Maria João de Deus.
Minha mãe, - rogo ao espírito carinhoso
– como fazer para alcançar a vitória no
cumprimento de meus deveres ?
Meu filho, só conheço um remédio – servir.
Mas e as dificuldades de entendimento com os outros? Como
espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja,
se, as vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas
recolhemos pedradas ?
Servir é a solução. Entretanto, há pessoas que nos odeiam
gratuitamente. Malsinam-nos as melhores intenções detestamnos sem motivo e dificulta-no o mínimo trabalho... Que me diz a
senhora? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre
elas e nós? Sim, há um recurso – servir sempre. Então, a senhora
considera que, para todos os males da vida, esse é o remédio ?
Sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir,
ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós
será simples palavras que o mundo consome...
E, depois de semelhante receita, o espírito de Dona Maria
retirou-se como que não tinha outro remédio a ensinar.
Do livro: Lindos Casos de Chico Xavier.

TEMA

05 / 01/ 07 - QUALIDADES E EFICIÊNCIA DA PRECE
12 / 01/ 07 - A ORAÇÃO DOMINICAL
19 / 01/ 07 - O CULTO DO EVANGELHO NO LAR
26 / 01/ 07 - MEDIUNIDADE GRATUITA

DOMINGO 18:00 ÀS 19:00 HORAS
07 /01/07 - O TAREFEIRO COM JESUS
14 /01/07 - DIFICULDADES NA EVOLUÇÃO
21/01/07 - VISITAS ESPÍRITAS ENTRE PESSOAS VIVAS
28 /01/07 - RENOVAÇÃO ESPIRITUAL
DOMINGO dia 04/02/07 de 16:00 ÀS 17:00 HORAS.
TEMA:
A VIDA EM SOCIEDADE

CUMPRE-SE A PROFECIA
“ Depois disso acontecerá também o que vou dizer: Eu
derramarei o meu espírito sobre toda a carne; e os
vossos filhos e a s vossas filhas profetizarão, os vossos velhos serão instruídos por sonhos e os vossos
mancebos terão visões.”
Joel, 2:28
Aconteceu que o Dr Orlado me disse:
Eliseu, peça uma orientação a Da Corina. Um médico amigo
meu, sofre há tempos, e nenhum de nós consegue descobrir o
que ele tem; nem os colegas de São Paulo atinaram com a
moléstia.
Pois não; dê-me nome, idade e endereço dele.
As orientações mediúnicas, a princípio, vinham de São Paulo,
tiradas por Da Corina.
A resposta não se fez esperar; entreguei-a ao Dr Orlando,
que leu: “Mediunidade, somente mediunidade a desenvolver. E
o tempo já está passando”.
O Dr Orlando se tornou pensativo, e por fim exclamou:
Mas ele não acredita em nada disso, como vou entregarlhe essa orientação ?
Não sei; aí está a resposta caro amigo.
Virou e revirou –a nas mãos, leu-a, e , como que iluminado por
uma grande idéia, disse-me: - Façamos o seguinte: façamos de
conta que não a recebemos; peçamos outra que encaixaremos
no próximo pacote.
Isso não se faz Dr Orlando; não se testa um médium dessa
maneira. O senhor bem conhece os percalços que podem afetar
as comunicações mediúnicas. Não é direito!
Mas... lá seguiu o novo pedido, e a resposta veio:
- “ Médicos também têm mediunidade”.
do livro O evangelho das Recordações - Eliseu Rigonatti
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“ AOS

PEQUENINOS ”

A Lenda da Árvore de Natal*
Em Belém, perto de uma estrebaria, havia três árvores grandes e bonitas, elas ficaram
muito curiosas para saber o que acontecia lá dentro. Pergunta daqui, pergunta dali, acabaram
por saber que havia nascido o menino Jesus.
A primeira, uma Oliveira, falou:- Ah! Se eu pudesse, iria para junto Dele eu espremeria
minhas melhores olivas, para com o óleo envolvê-Lo todo! A segunda, uma Palmeira,
disse: - Se eu pudesse chegar perto Dele, usaria minhas folhas mais bonitas para abaná-Lo.
A terceira, um Pinheiro, exclamou: - Ah! Como eu gostaria de poder oferecer alguma coisa
ao menino Jesus!
Ora veja, o que você poderia fazer? Você é todo desajeitado, iria espetar todo o menino,
disse a Oliveira.
Qual, você não pode fazer nada! – disse a Palmeira. E o pinheirinho então chorou,
chorou muito e dizia: - Eu queria tanto homenagear Jesus!
Então, as estrelas que enchiam o céu, ficaram com pena do Pinheirinho e foram
chegando perto, mais perto e o encheram de estrelinhas brilhantes. Jesus, lá dentro, viu
aquela claridade toda e sorriu feliz.

Foi assim que nasceu a primeira árvore de Natal. Nasceu do humilde desejo de agradar Jesus.
A Oliveira e a Palmeira, orgulhosas, desprezaram o Pinheirinho, porém Deus que vê nossos sentimentos
teve pena dele e permitiu que as estrelas do céu fossem em seu socorro.
Queridos amiguinhos, Assim também vocês, procurem ser humildes de coração, porque como disse Jesus, estes verão a
Deus.
* Autor desconhecido pela redação

Vamos trabalhar, turminha?
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CRUZADAS :

VERTICAL : 1) - ESTAR CONTENTE
- NASCIMENTO DE JESUS.
**** LEIA O TEXTO ACIMA E RESPONDA: ****
HORIZONTAIS : 1) - PEDAÇOS DE PAPEL QUE FORMAM O INTERIOR
DE UM CADERNO;
2) - MODELO E GUIA DA HUMANIDADE;
3) - RELUZENTE;
4) - ÁRVORE QUE PRODUZ AZEITONA;
5) - TRATAR COM DESPREZO;
6) - ÁRVORE DO GÊNERO PINUS;
7) - REENCARNOU;
8) - ASTROS LUMINOSOS;
9) - PLANTA DE GRANDE TAMANHO E ELEGÂNCIA;
10) - CIDADE ONDE NASCEU JESUS.

Apadrinhe uma criança
Ajude-nos a educar.
Informações no local
ou
pelos telefones:
3416-6909 -3354-6884
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