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HÁ UM SÉCULO
CAP XXV – ITEM 2

Allan Kardec, o codificador da
Doutrina Espírita, naquela triste manhã de
abril de 1860, estava exausto,
acabrunhado.
Fazia frio.
Muito embora a consolidação da
Sociedade Espírita de Paris e a
promissora venda de livros, escasseava
o dinheiro para a obra gigantesca que os Espíritos Superiores
lhe haviam colocado nas mãos.
A pressão aumentava…
Missivas sarcástica avolumavam-se à mesa.
Quando mais desalentado se mostrava, chega a
paciente esposa, Madame Rivail – a doce Gaby - , a entregarlhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada.

J O Ã O
COLAR
FOTO DE
KARDEC

O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela.
E leu:
“Sr Allan Kardec;
Respeitoso abraço.
Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como
a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas
tarefas de esclarecimento da Humanidade, pois tenho forte
razões para isso.
Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande
casa desta capital.
Há cerca de dois anos casei-me com aquela que se revelou
minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e
tudo era alegria e esperança, quando, no início deste ano, de
modo inesperado, minha Antoniete partiu desta vida, levada
por sorrateira moléstia.
Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao
desamparo extremo.
Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do
homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso
século, resolvera seguir o caminho de tantos outros, ante a
fatalidade…
A prova da separação vencera-me ,e eu não passava, agora,
de trapo humano.
Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido ameaçavame com a dispensa.
Minhas forças fugiam.
Namorava diversas vezes o Sena e acabei planejando o
suicídio. “Seria fácil, não sei nadar” – pensava.
Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em
madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me
dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie.
Olhei em torno, contemplando a corrente…E, ao fixar a mão
direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se
deslocou da amurada, caindo-me aos pés.
Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera.
Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de
poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e
curioso:
“Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom
proveito. – A. Laurente.”
Estupefato, li a obra – “o Livro dos Espíritos” – ao qual
acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas
mãos abnegadas, autorizando distinto amigo a fazer o que lhe
aprouver.”

Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a
assinatura, a data e o endereço do remetente.
O Codificador desempacotou, então , um exemplar de “ O
Livro dos Espíritos” ricamente encadernado, em cuja capa viu
as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação
a que o missivista se referia, mas também outra, em letra firme:
“Salvou-me também. Deus abençoe as almas que
cooperaram em sua publicação. – Joseph Perrier.”
Após leitura da carta providencial, o Professor Rivail
experimentou nova luz a banhá-lo por dentro…
Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em
termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa
esperança.
Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício
e desconhecer as pedradas…
Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de
renovação e consolo.
Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à
sua frente, contemplando a via pública, onde passavam
operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos…
O notável obreiro da Grande Revelação respirou a longos
haustos, e , antes de retornar a caneta para o serviço costumeiro,
levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima…
Hilário Silva – do Livro O Espírito da Verdade FCXavier/Wvieira.

EDITORIAL
“ Se me amardes, guardareis os
meus mandamentos e eu rogarei ao
Pai e ele vos dará outro consolador
para que fique convosco para
sempre.”
(jo 14:15-16)
A doutrina dos espíritos cuja missão é a de esclarecer
e consolar, chega até os nossos dias trazendo para o nosso
coração muita esperança.
Hoje quando se comemora cento e cinqüenta anos ,
sabemos que é um tempo muito curto para uma doutrina, ao
mesmo tempo, percebemos que, decorrido este período,
permanece inalterado todo os ensinos reunidos por Kardec.
Para nós espíritas, as vezes questionamos como seria
os nossos dias, sem estes conhecimentos que nos
proporcionam alento nas horas difíceis em que o nosso mundo
atravessa.
Diz Allan Kardec que “uma religião que não servir
para transformar o homem, para nada serve”. Conhecer
doutrina espírita, estudar doutrina espírita e vivenciar doutrina
espírita é mesmo um alento que nos fortalece a caminhada.

CULTO DO EVANGELHO NO
LAR

É LUZ QUE CLAREIA A NOSSA VIDA...
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PARA REFLETIR :
AS DROGAS E A
OBSESSÃO
Um caso observado pela equipe médica
espiritual dirigida pelo Dr Carlos e Luiz
Sérgio.
Pessoa observada: Um jovem sob forte
efeito de drogas.
Local: Uma festa na crosta terrestre
“... Eles tinham notado um ponto nevrálgico no jovem, por onde
entidades abasteciam os instintos doentios e se saciavam com as
emanações da droga. O garoto era um prato onde toda comida
era aproveitada por muitos. O laboratório espiritual, nessa altura,
ampliou o filme e vimos, em tamanho maior, uma cena que nos
deixou prostrados. Vampiros inalando as forças vitais do rapaz
para reter as toxinas que aquele corpo tinha armazenado.
Compreendemos, nesse momento, porque o viciado torna-se
insaciável, sempre achando pequenas as dose e cada vez as
aumentando mais. É que cada viciado sustenta uma legião.

A droga no perispírito:
O tóxico vai adormecendo-lhe as fibras nervosas e o viciado
começa a sofrer um retardamento mental, só despertando e
sentindo emoções através de novas e sucessivas doses, aumentadas
cada vez mais. Sendo assim, ele vai destruindo o seu corpo astral,
que é o perispírito , e este, sendo afetado, dificultará sobremaneira
a sua recuperação” (Luiz Sérgio, Ninguém Está Sozinho)

LIÇÕES DO EVANGELHO
DEPOIS . . .
“ Depois, sobrevindo tribulação ou
perseguição...”
Jesus ( Marcos, 4:17 )

Toda a gente conhece a ciência de
começar as boas obras.
Aceita-se o braço de um benfeitor, com exclamações
de júbilo, todavia, depois ... quando desaparece a necessidade,
cultiva-se a queixa descabida, no rumo da ingratidão declarada,
afirmando-se – “ele não é tão bom quanto parece”.
Inicia-se a missão de caridade, com entusiasmo santo,
contudo, depois ... ao surgirem os primeiros espinhos, proclamase a falência da fé, gritando-se com toda força – “não vale a
pena.”
Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo
que o Senhor concede à alma, através de mil recursos diferentes,
entretanto, depois... quando a disciplina e o sacrifício cobram o
justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado
- “assim também, não”.
Ajuda-se a um companheiro da estrada, com extremado
carinho, adornando-se-lhe o coração de flores encomiásticas, no
entanto, depois ... se a nossa sementeira não corresponde à ternura
exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com
ênfase – “não posso mais”.
Todos sabem principiar o ministério do bem, poucos prosseguem
na lide salvadora, raríssimos terminam a tarefa edificante.
Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da
perturbação e da sombra se caracterizam com rapidez.
Um companheiro começa a trair os seus compromissos divinos
e efetua, sem demora, o que deseja.
Outro enceta a plantação do desânimo e, lesto, alcança os fins
a que se propões. Outro, ainda inicia a discórdia e, sem detença,
cria a desarmonia geral.
Realmente, é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil
atingir o mal. Todavia, depois ...
Emmanuel, FCXavier – do livro Vinha de Luz

FATOS RELEVANTES: MARÇO, ABRIL E MAIO
25/03 – Em 1856, Allan Kardec toma conhecimento através
de uma comunicação mediúnica, da existência do espírito “A
Verdade” , esteio da codificação.
31/03 – Em 1869, desencarna o codificador do espiritismo,
Allan Kardec, vítima da ruptura de um aneurisma.
01/04 – Fundada, em 1858, a Sociedade Espírita de Paris, por
Allan Kardec e outros adeptos do movimento.
02/04 – Allan Kardec é sepultado no cemitério de Montmasrtre,
em 1869.
02/04 – Nasce em Pedro Leopoldo, MG, em 1910, Francisco
de Paula Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier.
07/04 – James L Whitley, senador dos EUA, apresenta ao
Senado um projeto de lei dando direito aos médiuns de
exercerem livremente a mediunidade, em 1926.
10/04 – Nasce na Alemanha, em 1755, Cristian Friedrich
Samuel Hahnemann, médico, criador da Homeopatia.
11/04 – Desencarna em 1900, no Rio de Janeiro o Dr Adolfo
Bezerra de Menezes, cognominado o Médico dos Pobres.
18/04 – em 1857, é lançado em Paris, a primeira edição de O
Livro dos Espíritos, de Allan Kardec.
29/04 – Lançado, em 1864, O Evangelho Segundo o
Espiritismo, de Allan Kardec.
05/05 Nasce em Feira de Santana,Bahia, em 1927, o médium
e tribuno, Divaldo Pereira Franco.
23/05 - Bezerra de Menezes inicia o estudo sistemático de
O Livro dos Espíritos em sessões públicas semanais na
Federação Espírita Brasileira.
30/05 Joana d’Arc é sacrificada na fogueira pela Inquisição,
na França, em 1431, por manifestar mediunidade ostensiva.
31/05 Em 1833 Bezerra de Menezes esceve ao irmão
comunicando ter aderido ao espiritismo.
ATIVIDADES DO GRUPO ESPÍRITA SERVOS DE JESUS
SEGUNDA :- 19:30 às 20:45 hs: Estudo em grupo dos Livros: O
Livro dos Espíritos e O Evangelho Segundo o Espiritismo.
- 19:30 às 21:30 hs: Pronto Socorro Espiritual.
(Reunião privativa)
TERÇA : - 19:30 às 21:30 hs. Estudo e desenvolvimento da
mediunidade.
QUARTA : - 14:30 hs. Tratamento de saúde com reunião pública.
19:30 às 21:00 hs. Estudo da mediunidade, em grupo.
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.
- 10:15 hs Sopa Fraterna. Curso p/gestante - Enxovalzinho
- 15:30 hs ( 1o , 3o e 5o sábado: Campanha do Quilo).
- 17:30 hs às 19:00 encontro da Mocidade Espírita
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

O Pequeno Servo

3

SALVE O SESQUICENTENÁRIO
DO LIVRO DOS ESPÍRITOS!
18/04/1857-18/04/2007
DOUTRINA ESPÍRITA OU ESPIRITISMO?
O QUE É?
- È O CONJUNTO DE PRINCÍPIOS E LEIS, REVELADOS PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES, CONTIDOS NAS OBRAS DE ALLAN KARDEC
QUE CONSTITUEM A CODIFICAÇÃO ESPÍRITA:
O LIVRO DOS ESPÍRITOS;
O LIVRO DOS MÉDIUNS;
O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO;
O CÉU E O INFERNO;
A GÊNESE..
“ O ESPIRITISMO É UMA CIÊNCIA QUE TRATA DA NATUREZA, ORI
GEM E DESTINO DOS ESPÍRITOS, BEM COMO DE SUAS RELAÇÕES
COM O MUNDO CORPORAL.”
ALLAN KARDEC
“ O ESPIRITISMO REALIZA O QUE JESUS DISSE DO CONSOLADOR
PROMETIDO: CONHECIMENTO DAS COISAS, FAZENDO QUE O HOMEM
SAIBA DONDE VEM, PARA ONDE VAI E POR QUE ESTÁ NA TERRA;
ATRAI OS VERDADEIROS PRINCÍPIOS DA LEI DE DEUS E CONSOLA
PELA FÉ E PELA ESPERANÇA.”

ALLAN KARDEC – O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO – CAP VI -4

RELEMBRANDO O CHICO
UMA LIÇÃO SOBRE A FÉ
Um simpatizante do espiritismo, residente
em Santos, Estado de São Paulo, veio a Pedro Leopoldo,
asseverando desejar conhecer o Chico para melhor acertar os
seus problemas de fé.
O médium, no entanto, empregado de uma repartição, não
dispõe do tempo como deseja e, por determinação de sua
chefia estava ausente de casa.
O visitante insistiu, insistiu ... E como não podia deter-se
por muitos dias, regressou a penates, dizendo a vários amigos:
_
Duvido muito da mediunidade . Imaginem meu caso com
o Chico Xavier. Viajo para Pedro Leopoldo com sacrifício de
tempo e dinheiro . Chego à cidade e informam-me, sem mais
aquela, que o Médium estava ausente. Perdi minha fé,pois
tenho a idéia de que tudo seja simples fraude e estou
convencido de que o Chico se esconde pra melhor sustentar a
mistificação.
Um dos companheiros de ideal escreve , aflito, ao Chico,
relatando-lhe a ocorrência.
Não seria aconselhável procurar o queixoso e atende-lo ?
O pobre homem parecia haver perdido a confiança no
Espiritismo.
O Médium, muito preocupado pede o parecer de Emmanuel
e o devotado orientador responde-lhe, com serena precisão:
Deixe este caso para traz. Se a fé nesse homem for erguida
sobre você é melhor que ele a perca desde já, porque nós
todos somos criaturas falíveis. A fé para ele e para nós deve
ser construída em Jesus, porque, somente confiando em Jesus
e imitando-lhe os exemplos é que poderemos seguir para
Deus.
Fonte: Lindos Casos de Chico Xavier – Ramiro Gama.

MOCIDADE ESPÍRITA SERVOS DE
!
JESUS
PE

I
TIC
R
PA

O QUE É MOCIDADE ?

A Mocidade é uma reunião, voltada para jovens, onde
se aborda temas da doutrina espírita e assuntos de interesse
da adolescência.
QUEM PODE PARTICIPAR?

Todos aqueles que possuem 14 anos ou mais.
QUANDO?

A reunião é realizada todos os sábados no horário de 17:30
às 19:00 hs. à Av Xavantes, 380, Jardim Pérola.

Retrato de mãe
Depois de muito tempo, sobre os
quadros sombrios do calvário.
Judas, cego no além, errava
solitário...
.
Era triste a paisagem, o céu era
nevoento...Cansado de remorso e
sofrimento,
sentara-se
a
chorar...Nisso, nobre mulher de
planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele
não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em
seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração
ela diz: - Meu filho, porque choras ?
.
Acaso não sabeis ?
.
.– Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto
e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo,
sem lar, sem amor e sem fé.
.
Não ouvistes falar em Judas, o traidor?
.
.Sou eu que aniquilei a vida do Senhor...A princípio, julguei
poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus, sacrifício, martírio,
sangue e cruz. E em flagelo e aflição eis que a minha vida
agora se reduz...Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste
inferno sem fim...Nada me pergunteis, retirai-vos senhora, nada
sabeis da mágoa que me agita...Nunca penetrareis minha dor
infinita...O assunto que lastino é unicamente meu...No entanto
a dama calma respondeu:
.
- Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o
remorso que escutas...venho apenas falar-te que Deus é
sempre amor em toda parte... acrescentou serena:
.
.A bondade de Deus jamais condena: venho por mãe a ti,
buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova.
Terás em breve, uma existência nova...Não te sintas sozinho
ou desprezado !
.
Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo:
- Mãe? Não me venhais aqui com mentira e sarcasmo.
Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na
dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira.Fui procurar consolo
e força de viver
.
.Ao pé da pobre mãe que forjara o ser !..Ela me viu chorando
e escutou meus lamentos. Mas teve medo dos meus sofrimentos
.Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal disse
que eu era unicamente o espírito do mal, intimidou-me a terrível
retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a
zona infernal de onde eu vinha...
.
.Ah ! detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha...Não me
faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro
sofredor...Inda assim – disse a dama docemente- Por mais
recuses, não me altero, amo-te filho meu, amo-te e quero verte de novo a vida maravilhosa de paz e luz, de fé e
elevação...virás comigo à terra perderás pouco a pouco, o ânimo
violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento.
Numa existência de esperança, levar-te-ei a remançoso abrigo
Dar-te-ei outra mãe ! Pensa e descansa !...
.
E Judas neste instante.Como quem olvidasse a própria dor
gigante,
Ou como quem se desgarra de pesadelo atroz,
perguntou:
:
- Quem sois vós ? Que me falais assim, sabendo-me traidor?
Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem
pressinto a luz ?No entanto ela a fitá-lo frente a frente,
respondeu simplesmente:
.
.Meu filho, eu sou a mãe de Jesus !!!
.
.
Maria Dolores/ FC Xavier, do ivro Momentos de Ouro – Espíritos Diversos
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“ AOS PEQUENINOS ”
A EXISTÊNCIA DE DEUS
Conta-se que um velho
árabe analfabeto orava com
tanto fervor e com tanto
carinho, cada noite, que ,
certa vez, o rico chefe de
grande caravana chamou-o à
sua presença e lhe perguntou:
- Porque oras com tanta
fé ? Como sabes que Deus
existe, quando nem ao menos
sabes ler ? O crente fiel respondeu
- Grande senhor, conheço a existência de Nosso Pai
Celeste pelos sinais dele.
- Como assim? – indagou o chefe, admirado.
O servo humilde explicou-se:
- Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente,
como reconhece quem a escreve?
- Pela letra.

O empregado sorriu e acrescentou:
- Quando ouve passos de animais, ao redor da tenda,
como sabe, depois, se foi um carneiro, um cavalo ou
um boi ?
- Pelos rastros – respondeu o chefe, surpreendido.
- Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca
e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada
por multidões de estrelas, exclamou, respeitoso:
- Senhor, aqueles sinais, lá em cima, não podem ser dos
homens !
Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos,
ajoelhou-se na areia e começou a orar também.
Do livro Idéias e Ilustrações, Meimei - FCXavier

Vamos trabalhar, turminha?
Leia com atenção o texto acima e procure no quadro abaixo, respostas para as perguntas:
Z
A
Y
O
L
U
A
T

A
B
K
P
B
P
A
I

S
S
R
I
C
O
L
D

U
J
T
I
A
C
G
E

E
O
R
N
R
A
U
U

D
A
I
K
A
R
L
E

M
O
S
V
V
T
O
G

A
E
T
E
A
A
S
O

D
I
E
L
N
U
O
T

1- Pessoa idosa;
2 - Quem nasce na arábia,
3 - Pessoa que tem muito dinheiro;
4 - Grupo de pessoas que vão juntas a algum lugar;
5 - Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas;
6 - Genitor;

R
L
Z
H
A
S
M
E

I
C
A
O
V
P
A
N

N
A
R
A
I
E
N
D

H
R
A
R
V
S
I
A

A
N
B
O
A
T
C
S

R
E
E
N
D
R
A
P

E
I
E
K
D
E
O
M

I
R
R
P
B
L
E
N

A
O
I
B
D
A
T
0

S
X
S
A
E
H
U
R

07 – Comunicação manuscrita;
08 – O mesmo que barraca;
09 - Animal que fornece lã;
10 - Astro luminoso;
11 - Não tem luz propria, mas reflete a do sol;
12 - Grãos finos encontrados nas prais.

Reunião Viver em Família
Dia:

TODO PRIMEIRO DOMIGO DO MÊS

horário: 16:00 h às 17:30h
Rua Xavantes, 380 – Vila Pérola - Contagem

TEMOS CRECHE.
Ajude-nos a educar.
Apadrinhe uma criança.
“Amparemos a inteligência
infantil, a fim de que o coração da
Humanidade fulgure com o Cristo,
no porvir subilmado do mundo de
amanhã”
Emmanuel -FCXavier

Informações: 3354-8371

VEM AÍ , O 1° FESTIVAL DE TORTAS DA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS
PARTICIPE !!!

EXPEDIENTE
Jornal do Grupo Espírita Servos de Jesus
Av Xavante, 380 - Jardim Pérola - Contagem - MG
Tiragem: 1.000 exemplares (distribuição gratuita)
Direção e Coordenação: João Geraldo A. Ferreira
Diagramação: Neiry Teixeira
Jornalista Responsável: Renata Rodrigues (MG09234JP)
Impressão: Artes Gráficas Almeida Ltda - Fone: (31) 3417-6991

