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NÃO TE ALTERES COM OS OUTROS

No momento das conversações, procura não te alterar com
ninguém, mesmo que sejas ofendido. Lembra-te de que o
revide não resolve o teu problema de paz e que somente o Amor
garante a tranqüilidade.

Ajuda a quem quer que seja. O exercício da caridade beneficia
mais o próprio caridoso e a recompensa maior é de quem oferta.
Nós não fazemos beneficio algum por sermos bons, justos e
honestos. Cumprimos somente um dever, em respeito às leis do
Amor e da Justiça.

Quem não se altera com os outros começa, por essa via, a
alcançar os princípios da compreensão. Quem perdoa as ofensas
sente, no íntimo, uma tranqüilidade indizível.

Quem ama sem distinção, conhece a liberdade, aquela que
prenuncia a verdadeira serenidade de consciência. Levantar uma
tempestade contra o nosso irmão é invalidar os próprios recursos
de servir melhor e querer anular o mandamento cedido por Jesus
à humanidade: Amar o nosso próximo como a nós mesmos.Toda
intenção de modificar a vida dos outros é violência que lançamos
ao reino alheio. Se queres realmente cooperar com os teus
semelhantes, faze-o pela força poderosa do exemplo, usando a
palavra com parcimônia, quando solicitado.
Quase sempre as palavras se transformam em imposição, a
não ser que se filtrem por iluminada educação, na força da
disciplina.

O homem, altamente inteligente, que conhece o Amor, fala
pouco, porque exemplifica muito. Certifica-te da inferioridade das
palavras ao reconhecer a grandeza das vibrações.Tem plena
certeza de que Deus age constantemente pelos processos da vida
reta.

Dificilmente sabemos dar conselhos, por estarmos acostumados
a saber particularmente das coisas que só a nós interessam e nunca
somos iguais aos outros. É o que não acontece pela vivência, onde
o observador retira o que lhe agrada e o que comporta à sua
consciência.

Entre duas pessoas agitadas, o que podemos esperar? Quanto
mais falam, mais se desentendem, crescem o orgulho e a falsa
honra, e o raciocínio perde o poder, neste caso.

Sejamos inteligentes para cortar os primeiros ensaios do
desentendimento, sem que o ofensor pense tratar-se de crítica ou
de zombaria.

Quem está com o Bem no coração, encontra saída para todas
as horas de graves problemas.
A intuição não falha, por estar com a serenidade no íntimo e o

Não procures contrafazer as coisas feitas por outrem,
desmanchar o que está feito à vista de quem o fez, provocando
irritação em quem ainda não alcançou a compreensão.

Faze o certo, se o podes fazer, que muita gente está vendo os
teus atos e a verdade é sempre copiada no próprio automatismo
da vida. A Terra está passando por um estágio de provações com
a humanidade que nela mora, e, mesmo as almas que estão
acordadas para a luz encontram muitas dificuldades para ceder
totalmente ao Bem, em virtude dos entraves do próprio ambiente
e das companhias que sempre se sucedem em sua vida.

Mesmo assim, não deves esmorecer no teu aprimoramento
espiritual. Estás em uma escola onde o Bem é a meta para a
felicidade de todas as criaturas. O teu comportamento bom com
os outros é a marca de renovação que cresce ante os séculos, em
busca da paz de consciência.

Do livro:Cirurgia Moral,de João Nunes Maia, pelo Espírito Lancellin.

CULTO DO EVANGELHO NO LAR

“A luz do Evangelho para o
mundo atormentado.”

CONVITE
Partice das palestras Comemorativas do VII aniversario do Grupo
Espirita “Servos de Jesus”.
Av Xavantes- 380 - Jd Pérola - Contagem.

TEMA: OS SERMÕES DE JESUS
SEXTA -FEIRA
28/08 de 20:00 às 21:30 hs - SERMÃO DO MONTE.
SÁBADO
29/08 de 20:00 às 21:30 hs - SERMÃO PROFÉTICO.
DOMINGO
30/08 de 18:00 às 19:30 hs-SERMÃO DO CENÁCULO.

2

O Pequeno Servo

CONSEGUIS IR ?

MOCIDADE E VELHICE

“Vinde a mim ...”
- Jesus. (Mateus 11:28)

O Crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas
onsolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de
onforto espiritual aos ouvintes.
Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que
mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço
efrigerante...
Contudo, se é fácil ouvir e repetir o “vinde a mim” do Senhor,
quão difícil é “ir para Ele”!
Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo,
ntretanto, os laços da conveniência imediata são demasiado forte;
lem, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação
para a jornada redentora, todavia, o cárcere do desânimo isola o
spírito, através de grades resistentes; acolá, o chamamento do Alto
meniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a
ibertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas,
ituações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis.

Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e
ompassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores
mperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos,
pelo trabalho santificante, na direção da Pátria Universal...
Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros
e revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a
ompanhia.
Em suma, é muito doce escutar o “vinde a mim”...
Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir?
do livro: Fonte Viva – Emmanuel / FCXavier - cap 5

Editorial

Nas comemorações de aniversário, diretoria e tarefeiros do
Grupo Espírita Servos de Jesus juntamente com irmãos dedicados
de outras casas se empenham para levar ao público conhecimentos
libertadores da Terceira Revelação sob a ótica do Evangelho de
Jesus, através de palestras e de estudos.

Os estudos são direcionados a todos que desejam conhecer o
espiritismo, no seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião,
tendo por objetivo mostrar que : “... No aspecto religioso, todavia
repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do
Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva
do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual.” (1)

Oportunidade não somente de divulgar a doutrina consoladora,
mas também de levar até outros corações, a mesma emoção e
satisfação que sentimos quando através do conhecimento e de
estudos, conseguimos uma nova percepção de uma vida mais
abrangente e justa.

Poder servir na seara espírita, diante de constantes desafios
para todos trabalhadores, é que pedimos mais uma vez Senhor,
conceda-nos a bênção do trabalho de regeneração para nossas
almas aflitas.

André Luiz

Infância, juventude, madureza e velhice são simples fases da
experiência material.
A vida é essência divina e a juvenilidade é seiva eterna do
espírito imperecível.
Mocidade da alma é condição de todas as criaturas que
receberam com experiência o aprendizado sublime, em favor da
iluminação de si mesmas e que acolheram no trabalho incessante
do bem o melhor programa de engrandecimento e ascensão da
personalidade.
A velhice, pois como índice de senilidade improdutiva ou
enfermiça, constitui, portanto, apenas um estado provisório da
mente que desistiu de aprender e de progredir nos quadros de
luta redentora e santificante que o mundo nos oferece.
Nesse sentido, há jovens no corpo físico que revelam
avançadas características de senectude, pela ociosidade e rebeldia
a que se confinam, e velhos na indumentária carnal que ressurgem
sempre à maneira de moços invulneráveis, clareando as tarefas
de todos pelo entusiasmo e bondade, valor e alegria com que
sabem fortalecer os semelhantes na jornada para a frente.
Se a individualidade e o caráter não dependem da roupa com
que o homem se apresenta na vida social, a varonilidade juvenil e
o bom ânimo não se acham escravizados à roupagem transitória.
O jovem de hoje, pelas determinações biológicas do planeta,
será o velho de amanhã; e o ancião de agora, pela lei sublime da
reencarnação, será o moço do futuro.
Lembremo-nos, porém, de que a Vida é imortal, de que o
Espiritismo é escola ascendente de progresso e sublimação, de
que o Evangelho é a luz eterna, em torno da qual nos cabe o
dever de estruturar as nossas asas de Sabedoria e de Amor e,
num abraço compreensivo de verdadeira fraternidade, no círculo
de esperanças, dificuldades e aspirações que nos identificam uns
com os outros, continuemos trabalhando.
Fonte: Correio Fraterno. Diversos Espíritos – cap. 17 – FEB

ATIVIDADES DO GRUPO ESPÍRITA SERVOS DE JESUS
Segunda 19:45 às 21:00 hs: Pronto Socorro Espiritual - Privativa.
Quarta

14: 00 às 17:00 hs. Tratamento de saúde. Reunião Pública.
19:30 às 21:00 hs Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita

Quinta

19:30 ás 20:30 hs Visita a Enfermos. Implantação do Culto

Sexta

20:00 às 21:00 hs Reunião Pública e Tratamento Espiritual

Sábado

do Evangelho no Lar.

na 1ª e 3ª sexta-feira do mês.

9:00 às 10:15 hs Evangelização Infantil.

Reunião Pública. - Sopa Fraterna.

10:30 às 11:00 hs Apoio às Gestantes - Enxovalzinho.
15:30 às 17:00 hs 1o , 3o e 5o sábado - Campanha do Quilo.
17:30´às 19:00 hs Encontro da Mocidade Espírita.
Domingo

8:00 às 9:15 hs Curso Aprendizes do Evangelho.
9:15 às 10:30 hs Curso de Mediunidade.
8:30 às 11:00 hs 2o e 4o domingo: Campanha do Quilo.

O Pequeno Servo

3

Curso Regular de Espiritismo

“Como poderei entender se alguém não me ensinar ?”
At. 8:31.

Módulo I - agosto/2009
Introdução à Doutrina Espírita.

Contexto histórico, conceito, objetivo,o tríplice aspécto da
Doutrina Espírita, princípios básicos .

“O Espiritismo é toda uma Ciência, toda uma Filosofia. Quem
desejar conhece-lo seriamente deve pois, como primeira
condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que,

mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-lo
brincando.” – Allan Kardec

Aos domingos (02; 09; 16; 23 e 30) de 8:00 às 11:00 hs.

Módulo II - setembro/2009
Passe. Iniciação ao estudo da aplicação do passe.
Aos domingos (13; 20 e 27) de 8:30 às 10:00 hs. ( Pré-

requisito: conclusão do módulo I.)

Inscrições na secretaria ou: www.servosdejesus.org.br

NAS MANHÃS DE DOMINGO !!! participe :
de 8:00 às 9:15 hs - Curso Aprendizes do Evangelho.
de 9:15 às 10:30 hs - Curso de Mediunidade.

O PASSE
“ Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e levou as nossas doenças”. ( Marcos.8:17)

Meu amigo, o passe é transfusão de energias físico-psíquicas,
operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem
cede de si mesmo em teu benefício.
Se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas
imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que, no
serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos
vivos e atuantes.
Trazes detritos e aflições e alguém te confere recursos novos e
bálsamos reconfortantes.
No clima da prova e da angústia és portador da necessidade e
do sofrimento. Na esfera da prece e do amor um amigo se converte
no instrumento da Infinita Bondade para que recebas remédio e
assistência.
Ajuda o trabalho de socorro aqui mesmo com esforço da limpeza
interna. Esquece os males que te apoquentam, desculpa as ofensas
de criaturas que te não compreendem, foge ao desânimo destrutivo
e enche-te de simpatia e entendimento para com todos que te
cercam. O mal é sempre a ignorância, e a ignorância reclama
perdão e auxilio para que se desfaça, em favor da nossa própria
tranqüilidade. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe
que, em substância, é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o
sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro.
Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Não
abuses, sobretudo daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar
do verdadeiro necessitado, tão só porque os teus caprichos e
melindres pessoais estejam feridos. O passe exprime, também,
gastos de forças e não deves provocar o dispêndio de energias
do Alto com infantilidade e ninharias.
Se necessitas de semelhante intervenção recolhe-te à boa vontade,
centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do suprimento
divino, humilha-te, conservando a receptividade edificante, inflama
o teu coração na confiança positiva , recordando que alguém vai
arcar com o peso de tuas aflições, retifica o teu caminho,
considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por nós
todos, porque, de conformidade com as letras sagradas, “Ele
tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças”.
Do Livro Segue-me; FCXavier/Emmanuel

PARTO MEDIÚNICO E BILOCAÇÃO

Certa vez, Eurípedes Barsanulfo, sorrindo, após o transe, disse
urante uma aula:
- Prestem atenção. Acabo de estar em uma residência, atrás da
greja do Rosário, fazendo um parto difícil. O marido não sabe que já
pai e está a caminho daqui. Vem a cavalo e com roupa de montaria.
Ele está, neste momento, apeando em frente ao colégio. Vai agora
ubir os degraus da escola. Quando ele entrar na sala, os senhores
evem ficar em pé e depois sentar. Atenção... Ele vai entrar...
E o homem, com chapéu e roupa de montaria, entrou muito aflito,
edindo a Eurípedes que fosse, urgente, fazer o parto, pois a mulher
stava passando mal.
Acalme-se, respondeu o médium, sorrindo. Fiz o parto há cinco
minutos...
Não é possível, “seu” Eurípedes. Há cinco minutos, atrás, eu teria
isto o senhor pelo caminho.
O senhor não me viu porque fui em espírito. Mas eu vi o senhor.
Pode voltar para sua casa sossegado. A menina que nasceu é bonita
forte. O homem, porém, duvidou e, temendo pela vida da mulher,
evou Eurípedes Barsanulfo... A parturiente, com a filhinha deitada
o lado, ao ver o médium, exclamou: - O senhor não precisava vir de
ovo, “seu” Eurípedes... Eu e o bebê estamos passando bem.
Eurípedes, então regressou, rápido, ao colégio, para continuar a aula
nterrompida.O fenômeno que acabamos de narrar é simples, mas só
a aparência. Senão vejamos: como pode o perispírito, ou seja, ocorpo

que se tratava do corpo físico?
Ensina Allan Kardec, (item 105 de O Livro dos Médiuns”): “por
sua natureza e em estado normal, o perispírito é, para nós, invisível,
mas pode sofrer modificações que o tornem perceptível, ou por uma
espécie de condensação ou por uma mudança na disposição
molecular. É, então, que nos aparece sob uma forma vaporosa.
A condensação, por falta de expressão, não seja tomada ao pé da
letra – pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um
corpo sólido e tangível; este pode, entretanto, instantaneamente,
retomar o seu estado etéreo e invisível”.
Entretanto, para que o perispírito adquira as propriedades de um
corpo sólido são, ainda, necessários os fluidos de um médium.
Eis o que diz o codificador, Allan Kardec, (item 105 de “O Livro
dos Médiuns”): “O Espírito aparece, quando deu ao seu perispírito a
condição necessária para se tornar visível. Mas, a simples vontade
(do Espírito) não basta para produzir esse efeito, porque a
modificação se verifica mediante a sua combinação com o fluído
específico do médium”. Esses “fluídos específicos do médium”
(fluidos animalizados), como Eurípedes Barsanulfo os obtinha? Seu
espírito necessitaria de um médium a exemplo dos desencarnados?
Sim, mas é evidente que os fluídos indispensáveis à tangibilidade e,
pois, ao fenômeno da bi corporeidade (o seu caso) ele próprios
produzia, visto que, Eurípedes Barsanulfo era, inclusive, médium de
efeitos físicos.
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Parábola da Ovelha Desgarrada

Nos campos da Palestina, a terra onde nasceu Jesus, havia um
homem que tinha cem ovelhas.
Era um pastor, pois ele mesmo as apascentava. Com muito
cuidado e bondade, levava suas ovelhinhas aos lindos campos,
onde havia um bom pasto. Levava-as também às fontes, onde
elas poderiam encontrar água fresca e limpa.
O pastor era muito carinhoso e bom e suas ovelhas o seguiam
confiante.
Um dia, porém, uma ovelhinha fugiu do rebanho. Que teria
pensado ela, para assim abandonar o pastor e suas irmãzinhas?
Certamente, pensou que, além daqueles pastos onde vivia, havia
pastagem melhor e mais rica. Pobrezinha! ... Não pensou nos
perigos que poderia enfrentar longe do seu pastor. Não pensou
que poderia enfrentar numa noite qualquer, sozinha, algum lobo
ou alguma hiena que a devorasse. Não, a pobrezinha não
pensou nos perigos ... Pensou que era melhor ser sozinha, ser
livre, correr pelos campos e pelas pastagens, solta, sem
vigilância de seu dono e sem a companhia de suas irmãs. E fugiu
.. Correu muito para livrar-se do pastor, e para não ser vista
pelas companheiras ...

o pastor, porém que cuidava de suas OVI sentiu a falta da
fugitiva.
No aprisco ele contou, logo na manha :: noventa e nove ovelhas.
Que fez, então, o bondosc Deixou as noventa e nove ovelhinhas
bem gl no redil e partiu em busca da ovelhinha desgarrada
andou muito ... Subiu os montes e vadeou os riach
Só no dia seguinte, encontrou a pobre o deitada perto de uma
colina, ferida pelos espinho atravessado uma sebe. Já estava
sem forças, SE quase morta ...
Como estava arrependida do que fizera! C alegria recebeu o
pastor amigo que chegava para:
O pastor deu-lhe água, pensou-lhe as acariciou-a conversou
com ela ...
Colocou-a depois nos seus braços, acom04 bem em seu
ombro. E voltou feliz, muito feliz, c ovelhinha.
Chegando a casa, chamou seus vizinhos e e disse-lhes:
Alegrem-se comigo, meus amigos, porqu minha ovelhinha que
estava perdida!. ..
Extraído do livro: O melhor é Viver em Faml1ia - VOI

.AMIGUINHO I VAMOS TRABALHAR?
Leve o pastor até a sua ovelhinha perdida:

Centro de Educação Infantil.
Creche e pré-escola (cianças de
3 a 5 anos). Ajude-nos a educar.
Torne-se um colaborador.
Informações no local,
pelo telefone. 3354-8371, ou
www.servosdejesus.org.br
.
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