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Doutrina Espírita
“Toda crença é respeitável, desde que sincera e quando conduz à prática do
bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal.”

OS TRES CRIVOS
Irmão X

O Livro dos Espíritos- questão 838.

me a plantação que tenhamos lançado
... “Certa feita, um homem esbaforido
No entanto, se buscaste a Doutrina à vida, sem qualquer privilégio na Jus- achegou-se ao grande filósofo e sussurtiça Divina.
Espírita, não lhe negues fidelidade.
rou-lhe aos ouvidos”:
Toda
religião
erguida
em
princípios
Toda religião é sublime.
- Escuta, Sócrates... Na condição de
nobres, mesmo as que vigem nos ouNo entanto, só a Doutrina Espírita tros continentes, embora nos pareçam teu amigo, tenho alguma coisa de muito grave para dizer-te, em particular...
consegue explicar-te os fenômenos estranhas, guardam a essência cristã.
mediúnicos em que toda religião se
-Espera!... – ajuntou o sábio, prudenNo entanto, só a Doutrina Espírita
baseia.
te. Já passaste o que me vais dizer
nos oferece a chave precisa para a verpelos três crivos ?
Toda religião é santa nas intenções. dadeira interpretação do Evangelho.
Toda crença é respeitável.

No entanto, só a Doutrina Espírita
Porque a Doutrina Espírita é em si
pode guiar-te na solução dos proble- a liberalidade e o entendimento, há
mas do destino e da dor.
quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras margiToda religião auxilia.
nais e com todos os exotismos, sob
No entanto, só a Doutrina Espírita é
pena de fugir aos impositivos da fracapaz de exonerar-te do pavor ilusório
do inferno, que apenas subsiste na ternidade que veicula.

-Três crivos ? Perguntou o visitante,
espantado.
- Sim meu caro, três crivos. Observemos se a tua confidência passou por
eles. O primeiro, é o crivo da verdade.
Guardas absoluta certeza, quanto àquilo que me pretendes comunicar?

Dignifica, assim, a Doutrina que te
interlocutor,
consola e liberta, vigiando-lhe a pure- -Bem... ponderou o
Toda religião é conforto na morte.
za e a simplicidade, para que não cola- assegurar, mesmo, não posso ... mas
No entanto, só a Doutrina Espírita é bores, sem perceber, nos vícios da ig- ouvi dizer e ... então...
suscetível de descerrar a continuidade norância e nos crimes do pensamento.
- Exato. Decerto peneiraste o assunto
da vida, além do sepulcro.
«Espírita» deve ser o teu caráter, pelo segundo crivo, o da bondade. AToda religião apregoa o bem como ainda mesmo te sintas em reajuste, inda que não seja real o que julgas sapreço do paraíso aos seus profitentes. depois da queda.
ber, será pelo menos bom o que me
No entanto, só a Doutrina Espírita
«Espírita» deve ser a tua conduta, queres contar?
estabelece a caridade incondicional ainda mesmo que estejas em duras exHesitando, o homem replicou: - Isso
como simples dever.
periências.
não...muito pelo contrario... -Ah! TorToda religião exorciza os Espíritos
«Espírita» deve ser o nome de teu nou o sábio; - então recorramos ao terinfelizes. No entanto, só a Doutrina nome, ainda mesmo respires em afliti- ceiro crivo, o da utilidade e notemos o
Espírita se dispõe a abraçá-los, como a vos combates contigo mesmo.
proveito do que tanto te aflige.
doentes, neles reconhecendo as pró«Espírita» deve ser o claro adjetivo - Útil?! ...aduziu o visitante ainda,
prias criaturas humanas desencarna- de tua instituição, ainda mesmo que,
mais agitado. –Útil não é.
das, em outras faixas de evolução.
por isso, te faltem as passageiras sub- - Bem rematou o filósofo num sorriso;
Toda religião educa sempre.
venções e honrarias terrestres.
se o que me tens a confirmar não é verDoutrina
Espírita
quer
dizer
DoutriNo entanto, só a Doutrina Espírita é
dadeiro, nem bom e nem útil, esqueçaaquela em que se permite o livre exa- na do Cristo. E a Doutrina do Cristo é mos o problema e não te preocupes
me, com o sentimento livre de com- a doutrina do aperfeiçoamento moral com ele, já que de nada valem casos
pressões dogmáticas, para que a fé em todos os mundos. Guarda-a, pois, sem qualquer edificação para nós...
na existência, como sendo a tua rescontemple a razão, face a face.
Aí está, meu amigo, a lição de SóToda religião fala de penas e re- ponsabilidade mais alta, porque dia crates, em questão de maledicência.
virá em que serás naturalmente convicompensas.
dado a prestar-lhe contas.
do livro Aulas da Vida. Psicografia de FranNo entanto, só a Doutrina Espírita
EMMANUEL - Psic. F. C. Xavier - Livro cisco C. Xavier.
elucida que todos colheremos confor- “Religião dos Espíritos” - Ed. FEB.
consciência culpada.
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“O pão elimina a fome. O
livro espírita suprime a penúria
moral. O traje compõe o exterior. O livro espírita harmoniza o
íntimo.”
Emmanuel / FCXavier

Com R$ 20,00 mensais você
recebe um bom livro todo mês e
ainda contribui com as obras assistenciais do “Servos de
Jesus”. Informe-se na secretaria, ou pelo e-mail:
servosdejesus@gmail.com.

Atividades :
Associação Beneficente Servos de Jesus:
Segunda a Sexta - 7:00 à s 17:00 hs .
- Centro de Educação Infantil Prof. Nair Ubaldo Girundi - Creche.
Crianças de 3 a 5 anos.
Quarta - 14: 00 às 17:00 hs.

- Acupuntura. - Tratamento gratuito.
14:30 às 14:55 - Passes . Funcionamento da Biblioteca e Livraria.
-15:00 às 16:00 - Explanação do Evangelho à luz da Doutrina Espírita.

DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Atendimento a familiares que possuam dependentes químicos ou de álcool
para orientação e dinâmica de como
lidar com seus doentes e os primeiros
passos para tratamento.
As segundas-feiras a partir das 19:45 horas.
Local: Grupo Espírita Servos de Jesus.
Av Xavante 380 - Jardim Pérola - Contagem MG

Editorial
No próximo dia 29 de agosto o Grupo Espírita Servos de
Jesus comemora seu 12º aniversário de fundação. Nesta mesma
data, comemora-se também o 183º aniversário de nascimento
de Adolfo Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa instituição.

- Grupo de estudo Aprendizes do Evangelho.
- Atendimento a familiares de dependentes químicos.
- 20:00 às 21:30 hs: - Pronto Socorro Espiritual - Reunião privativa.

Para celebração dessas datas, teremos nos dias 29, 30 e 31/08 a título de reflexão, palestras comemorativas cujo tema central será: “Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho”.
Nesta maravilhosa obra trazida pelo Espírito Humberto de
Campos e psicografada por Francisco Cândido Xavier, o autor
espiritual mostra-nos os propósitos que nos são reservados como Pátria do Evangelho. No desenvolvimento da obra, percebemos as expectativas do Mestre Divino para com a nova pátrias e seus habitantes.

Terça - 20:00 às 21:30 hs
- Estudo minucioso do Novo Testamento.
( Evangelho segundo Mateus )

Em 1938, ano da publicação deste livro, o mundo vivia as
expectativas da Segunda Guerra Mundial e seus horrores.
Pairavam violências e mortes, as trevas se faziam mais densas.

Quinta - 19:30 ás 20:30 hs

É neste cenário que nos é trazida mais uma revelação de
Jesus: o papel do Brasil e de seu povo na implantação e
divulgação do Evangelho do Divino Mestre para o mundo e a
travessia deste para a regeneração. O que se espera da Pátria do
Cruzeiro?
Prefaciando essa obra, Emmanuel cita o geógrafo e historiador Humboldt, quando este “visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou, extasiado, que ali se encontrava o celeiro do
mundo.” Enfatiza Emmanuel: “O grande cientista asseverou
uma grande verdade: precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a
facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro.”
Esta obra é fundamental para todos. Temos de conhecer, ler,
estudar e compreender a sua proposta e objetivo.
Foi Jesus quem delegou aos seus prepostos, espíritos superiores e de grande envergadura, que transportassem a árvore do
Evangelho para a Pátria do Cruzeiro, fazendo daqui o celeiro
de claridades espirituais do orbe inteiro nas palavras reveladoras de Emmanuel. Essa é a missão do Brasil, essa é a nossa
missão e temos o dever e a responsabilidade de não falhar porque ela nos foi outorgada diretamente por JESUS.

∗ ∗ ∗
Grupo Espírita Servos de Jesus:
Segunda : 20:00 às 21:00 hs:

- Visita Fraterna . Implantação do Culto do Evangelho no Lar.
Sexta - 20:00 às 21:00 hs
Reunião pública - Estudo do Livro dos Médiuns .
Primeira sexta do mês às 19:30 hs. Socorro aos suicidas .
Reunião privativa.
Sábado

- 9:00 às 10:00 hs - Reunião Pública - ( explanação: O Evangelho Segundo o Espiritismo ou O Livro dos Espíritos); Escola de evangelização Infantil e de bebês ( a partir de 6 meses).
- 9: 00 às 9:30 hs - Grupo de Apoio às Gestantes .
- 10:00 - Passes
10:00 às 11:00 - Atendimento fraterno; distribuição de sopa e alimentos. Último sábado do mês: distribuição de roupas e calçados.
- 16: 00 às 18:00 hs - Campanha do Quilo ( todo sábado ).
- 17: 00 às 18:30 hs - Encontro da Mocidade Espírita.
Domingo

- 8:00 às 9: 30 hs - Estudo e prática da mediunidade - Reunião privativa.
- 8:30 às 11: 00 hs - 2° e 4°domingo - Campanha do Quilo.
- 16:30 às 17:30 hs - Estudo minucioso do Novo Testamento.
( Evangelho segundo Marcos) .
17:30 hs - Atendimento fraterno. Funcionamento da
biblioteca e livraria..
- 18:00 às 19:00 hs - Reunião Pública. ( estudos : O Evangelho Segundo o Espiritismo ou O Livro dos Espíritos); Orientação espiritual.
19:00 hs - Passes

"Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos".
(Mateus, 22-14)
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Culpa Caridade e Livre Arbítrio

Muralha do tempo
Emmanuel

A culpa é descida, mas a caridade é soerguimento.
Pelo erro no mal, enreda-se o homem no labirinto da
dor.

“Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta que
conduz à perdição.” – Jesus.
(Mateus, 7: 13)

Pelo esforço no bem, liberta-se para a vitória a que se
destina.

Em nos referindo a semelhante afirmativa do Mestre, não
nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrusEnganando-se nas teias da ilusão em que transita na tada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultanTerra, arroja-se a alma a fundos despenhadeiros de som- do livre curso entre eles.
bra; todavia, descerrando os próprios olhos á verdade e
Porta, desse modo, é peça arquitetônica encontradiça em
buscando-a pelo plantio do amor, acende nova luz em si paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos,
mesma, estruturando novos caminhos.
franco passadouro.
Subsiste a expiação, enquanto perdura o prejuízo ás
E as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entroleis que nos regem e abrem-se vastos horizontes de paz sam?
ao Espírito que luta em si mesmo, tão logo se consagre
Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à
ao trabalho do próprio aperfeiçoamento.
muralha do tempo, situada à frente de todos nós.
Recordemo-nos de que no estágio evolutivo em que
A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite
nos achamos ninguém existe sem débitos a resgatar.
marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das
Todo tem peregrinado na senda escura do remorso, horas.
após haver desencadeado sobre nós mesmos a longa séA porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com
rie de causas aflitivas a que, imprevidentes, nos imantaque
somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis permos.
das de tempo.
Não passamos, por agora, de almas em reajuste, na
Aquém da muralha, o passado e o presente.
oficina das provas, após o desastre de nossas deliberaAlém da muralha, o futuro e a eternidade.
ções infelizes.
A culpa, por enquanto, é um fantasma interior que
nos persegue em todos os ângulos do mundo, sob as
mais variadas formas.

De cá, a sementeira do “hoje”.
De lá, a colheita do “amanhã”.

A travessia de uma das portas é ação compulsória para
Da defecção diante do Cristo, todos partilhamos em todas as criaturas.
nossas experiências, mas pela caridade bem vivida, que
Porta larga – entrada na ilusão – saída pelo reajuste...
dá de si sem pensar em si, que se sacrifica e ampara, que
tudo suporta, entende, auxilia e espera, poderemos lavar
Porta estreita – saída do erro – entrada na renovação...
o tecido sutil de nossa alma, recuperando-nos as forças
O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga.
para aprendermos a servir sempre.
Os minutos apresentam valores particulares, conforme aPara isso, porém, é preciso saibamos usar a vontade.
travessemos a muralha, pela porta do serviço e da dificuldade
Somos senhores na resolução e escravos nas conse- ou através da porta dos caprichos enganadores.
quências.
Examina, por tua vez, qual a passagem que eleges por teus
Compreendamo-nos mutuamente, e amemo-nos, mobilizando o nosso livre arbítrio na criação do futuro melhor. Todos trazemos na intimidade do próprio ser a nossa dor, a nossa aflição, a nossa prova ou o nosso problema...

atos comuns, na existência que se desenrola, momento a momento.

Por milênios, temos sido viajores do tempo a ir e vir pela
porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós
mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoE estendendo braços fraternos, uns aos outros, perce- edada, na beleza física e na egolatria aviltante.
beremos que só o amor bem dividido pode multiplicar a
Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo-o, nas abençoafelicidade. Não nos detenhamos na culpa.
das
Usemos a caridade recíproca, e, com a liberdade relalições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da martiva de que dispomos ser-nos-á então possível edificar, cha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo
com Jesus, o nosso iluminado Amanhã.
em dádivas da Felicidade Maior.
Do livro: NÓS. Emmanuel / Francisco C. Xavier.

Do livro: O espírito da Verdade / FCXavier

“A mediunidade é uma faculdade humana, que consiste na sintonia espiritual entre dois seres.”
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Escola Dominical de Doutrina Cristã,
em novo horário.
Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque deles é o
reino de Deus. Jesus ( Lucas 18:16)

Com objetivo de auxiliar aos pais e responsáveis na educação moral dos filhos, encontra-se em funcionamento aos domingos de
18:00 às 19:00 horas a Escola de
Evangelização Espírita Infantojuvenil.
Neste mesmo dia e horário, acontece a reunião pública destinada ao público em geral em que
são abordados temas sobre o Evangelho Segundo o Espíritismo e
sobre o Livro dos Espíritos, proporcionando às famílias orientações Evangélicas à luz da Doutrina
Espírita.

Grupo de acolhimento “Esperança”
“A obsessão mundial pelo álcool, no plano humano, corresponde
a um quadro apavorante de vampirismo no plano espiritual.”
Encontra-se em funcionamento aos sábados no horário de 9:00 às
10:30 horas, o acolhimento a pessoas que buscam auxílio visando
libertar-se do vício do álcool.
O objetivo deste encontro, é o de dialogar, refletir e orientar sobre
à luz do Evangelho e da Doutrina Espírita, o malefício desta perniciosa droga.

PRECEITOS DE SAÚDE
André Luiz

1 - Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas
as coisas.Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus.
2 - Apóie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual.
3 - Cultive o hábito da oração. A prece é Luz na defesa do corpo e da
alma.
4 - Ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão
das trevas chega até nós pela hora vazia.
5 - Estude sempre. A renovação das idéias favorece a sábia renovação
das células orgânicas.
6 - Evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se caindo nas sombras
de baixo nível.
7 - Fuja a maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve.
8 - Sempre que possível, respire a longos haustos e não olvide o banho diário, ainda que ligeiro. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação.
9 - Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer.
10 - Use a paciência e o perdão infatigavelmente.Todos nós temos
sido caridosamente tolerados pela Bondade Divina milhões de vezes
e conservar o vinagre da intolerância é provocar a própria queda na
morte inútil.
extraída do livro “Aulas da Vida”, psicografado por Francisco Xavier.

Eventos do trimestre :
julho a setembro /2014.
12º aniversário do Grupo Espírita
“Servos de Jesus”

Palestras comemorativas.
Tema central: Brasil, Coração do Mundo,
Pátria do Evangelho.
29/08/14 - sexta feira - 20:00 às 21:30 horas.
Tema: O Celeiro do mundo
30/08/14 - sábado - 19:30 às 21:00 horas.
Tema: A Pátria do Evangelho
31/08/14 - domingo - 18:00 às 19:30 horas.
Tema: Unificação. O cristianismo redivivo.

“como poderei entender, se alguém não me
ensinar?”
Atos 8:31.

CONVITE
Módulo I – agosto/2014
Introdução à Doutrina Espírita.
Contexto histórico, conceito, objetivo, tríplice
aspecto da Doutrina Espírita, princípios básicos.
Aos domingos nos dias: 03; 10; 17 e 24/08
de 8:00 às 11:00 h.
Inscrições na secretaria ou pelo e-mail:
servosdejesus@gmail.com
Módulo II - setembro/2014
(necessário conclusão do módulo I.)
Curso de passe.
Introdução ao estudo e aplicação do passe.
Aos domingos nos dias: 07; 14 e 21 de
8:30 às 11:00 h.
Inscrições na secretaria ou pelo email:
servosdejesus@gmail.com
Expediente:
Grupo Espírita Servos de Jesus -tel. 3354 8371
Av. Xavante, 380-Jardim Pérola - Contagem -MG
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