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Jesus e os Homens
E o comentarista do Natal rematou a formosa alocução, com esse apontamento significativo:
Pois é, meus amigos!... Entre os
homens e Jesus existem correlações
que não será lícito olvidar...
E prosseguiu, sereno:
Quando se mostram ainda ignorantes de qualquer ensinamento dele, é
evidente que a animalidade primitivista lhes prepondera na formação...
Quando dizem que a história do
Senhor é simples balela, conquanto lhe
conheçam os fundamentos, desejam
tão só rechaçá-lo de suas existências, a
fim de que não se vejam incomodados
na viciação a que se afeiçoam...
Quando afirmam que a intimidade do Eterno Benfeitor é privilégio da
organização religiosa a que pertençam
querem segregá-lo no círculo de seus
caprichos estreitos...
Quando perdem a veneração pelo Arauto das Verdades Eternas é porque fogem de conservar o respeito a si
mesmos, nos compromissos que assumem...
Quando asseveram que o Cristo
é uma criatura vulgar, à feição de
qualquer outra que haja passado pelo
crivo da Terra, pretendem apresentar a
si próprios na suposta condição de
pessoas iguais ao Cristo...
Quando propalam que o Senhor
está superado, em suas instruções para
a vida espiritual, é que aspiram a inclinar os corações que os ouvem a partilhar-lhes a irresponsabilidade ou a rebeldia...
Quando se queixam de que o
Divino Mestre não lhe atende as petições, é que anseiam quebrar as leis
que nos regem, na estulta presunção de
se imporem a ele...
Quando sabem quem é Jesus e
lhe negam autoridade para comandarlhes a vida, são menores de espíritos,

Êxitos e insucessos
Irmão X

Emmanuel

transitoriamente acomodados no distrito dos preconceitos...
Ante a pausa que se fez natural,
abeirou-se um companheiro e inquiriu:
Caro mentor, podemos conhecer
os homens que estejam em caminho
certo?
O venerando amigo replicou,
sem pestanejar:
Recordemos as palavras do próprio Mensageiro Angélico, ao dizernos, imperturbável: “Se alguém quiser
vir após mim, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me...”. Os que
transitam na estrada real da redenção
revelam-se por semelhante atitude,
sem embargo da seita a que pertença,...
Observando que as comemorações natalinas estavam prestes a terminar, foi, então, a minha vez de consultar o admirável expositor de doutrina;
sobre quem desfechei a derradeira pergunta:
Professor, como saber, do ponto
de vista espiritual, qual é a posição de
cada inteligência humana, diante do
Enviado de Deus?
O interpelado fixou em mim os
olhos sublimes, que pareciam traspassados de raios estelares, e pronunciou
a última resposta, que transmito aos
que porventura me leiam, à guisa de
meditação para o Natal:
Meu amigo, pergunte a cada homem e a cada mulher do seu caminho
o que pensam do Cristo de Deus, e pelas afirmações pessoais que lhes derem, você reconhecerá, de pronto, em
que situação íntima se encontra cada
um deles, porquanto a nossa opinião
individual sobre Nosso Senhor Jesus
Cristo denota imediatamente a posição
em que nos achamos, no território infinito da Vida Eterna.

“Sei viver em penúria e sei também viver
em abundância.” Paulo (Filipenses, 4:12)

do livro: Antologia Mediúnica do Natal –
Médium: Francisco Cândido Xavier.

Em cada comunidade social, existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas
posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo,
estragando, desastradamente, as oportunidades de elevação que a vida lhes
confere.
Quase sempre, os que aprenderam a
suportar a pobreza é que sabem administrar, com mais propriedade, os recursos materiais.
Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua
posse é, muitas vezes, causa de crime,
separatividade e perturbação.
Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva,
ao passo que os progenitores egoístas
e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça.
Paulo de Tarso, na lição à igreja de
Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao
equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo, quanto à valorização
da pobreza e da fortuna, da escassez e
da abundância.
O êxito e o insucesso são duas taças
guardando elementos diversos que,
contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes.
A ignorância humana, entretanto,
encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel
para a desesperação.
Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da
dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino.
Do livro Pão Nosso / Francisco C. Xavier
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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.

DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Atendimento a familiares que tenham
dependentes químicos ou de álcool para
orientação e dinâmica de como lidar
com seus doentes e os primeiros passos
para tratamento.
As segundas-feiras de19:45 às 21:00 horas.
Aos sábados de 9:00 às 10:30 horas - ver página 4
Grupo de acolhimento “Esperança”

Editorial
Quando nasceu Jesus ?

Transcrevemos na primeira página deste Informativo, com
o título “Jesus e o Homem” um texto do Espírito Irmão X
(Humberto de Campos) a nos lembrar o natalício do Mestre
Quarta - 14: 00 às 17:00 hs.
Divino, trazendo-nos alguns ângulos entre nós os homens e
- Acupuntura. - Tratamento gratuito.
Jesus.
14:30 às 14:55 - Passes . Funcionamento da Biblioteca e Livraria.
-15:00 às 16:00 - Explanação do Evangelho à luz da Doutrina Espírita.
Nesta crônica, observamos estágios da experiência humana
sobre a Terra, o nosso desconhecimento das Leis do Universo.
∗ ∗ ∗
O amor vivenciado pelo Cristo e anotado pelos evangelistas
Grupo Espírita Servos de Jesus:
é ensino que ainda vibra de forma distorcida em nosso ser, impedindo-nos a verdadeira transformação.
Segunda : 20:00 às 21:00 hs:
- Grupo de estudo Aprendizes do Evangelho.
São descrições dos estágios de vida e de ignorância, fruto
- Atendimento a familiares de dependentes químicos.
de nosso orgulho, mas também, o alerta para endireitarmos o
- 20:00 às 21:30 hs: - Pronto Socorro Espiritual - Reunião privativa. caminho.
Para melhor reflexão sobre o Natal, analisemos as anotaTerça - 20:00 às 21:30 hs
- Estudo minucioso do Novo Testamento.
ções do Apóstolo Lucas no versículo 10, 11 e 14 do capítulo 2:
( Evangelho segundo Mateus )
“E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago
uma Boa Nova de grande alegria: na cidade de Davi acaQuinta - 19:30 ás 20:30 hs
ba de vos nascer, hoje, o Salvador, que é Cristo, Senhor...
- Visita Fraterna . Implantação do Culto do Evangelho no Lar.
Glória a Deus nas alturas, paz na Terra aos homens de boa
Sexta - 20:00 às 21:00 hs
vontade”.
Reunião pública - Estudo do Livro dos Médiuns .
Não temais: porque temer, disponibilizemos de forma huPrimeira sexta do mês às 19:30 hs. Socorro aos suicidas .
milde, a manjedoura do nosso coração, para o nascimento do
Reunião privativa.
Cristo.
Sábado
Vos trago uma Boa Nova de grande alegria: Boa Nova é o
- 9:00 às 10:00 hs - Reunião Pública - ( explanação: O Evangelho SegunEvangelho
de Jesus. Somente teremos grande alegria à medida
do o Espiritismo ou O Livro dos Espíritos); Escola de evangelização Inque conhecermos e vivenciarmos estas lições.
fantil e de bebês ( a partir de 6 meses).
- 9: 00 às 9:30 hs - Grupo de Apoio às Gestantes .
Na cidade de Davi: local de sentimentos nobres, representa- 10:00 - Passes
do pelo nosso coração.
10:00 às 11:00 - Atendimento fraterno; distribuição de sopa e alimenAcaba de vos nascer: Nascer Jesus em cada um de nós, este
tos. Último sábado do mês: distribuição de roupas e calçados.
é o Espírito de Natal. Este nascimento (do Menino Jesus) é
- 16: 00 às 18:00 hs - Campanha do Quilo ( todo sábado ).
individual, é construção constante, realização de atitudes no- 17: 00 às 18:30 hs - Encontro da Mocidade Espírita.
bres.
Domingo
Hoje: Tempo presente, todo instante.
- 8:00 às 9: 30 hs - Estudo e prática da mediunidade - Reunião privativa.
O Salvador, que é Cristo: O Cristo nos espera paciente- 8:30 às 11: 00 hs - 2° e 4°domingo - Campanha do Quilo.
mente. Quanto mais cedo despertarmos para a vivência dos
- 16:30 às 17:30 hs - Estudo minucioso do Novo Testamento.
( Evangelho segundo Marcos) .
seus ensinos, menos sofrimento cultivaremos em nós.
17:30 hs - Atendimento fraterno. Funcionamento da
Glória a Deus nas alturas: Glorifiquemos a Deus de amor.
biblioteca e livraria..
O Pai acolhe a todos indistintamente, basta que aceitemos a
- 18:00 às 19:00 hs - Reunião Pública. ( estudos : O Evangelho Segunsua infinita Bondade.
do o Espiritismo ou O Livro dos Espíritos); Orientação espiritual.
Paz na Terra aos homens de boa vontade: A Terra é nos19:00 hs - Passes
sa escola. Teremos paz, quando tivermos boa vontade em permitir o nascimento do Cristo em nossas atitudes de cada dia.
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FAMILIARES PROBLEMAS
Emmanuel

ANIMAIS EM SOFRIMENTO
Emmanuel

Desposaste alguém que não mais te parece a criatura ideal
Se os animais estão isentos da lei de causa e efeique conheceste. A convivência te arrancou aos olhos as cores to, em suas motivações profundas, já que não têm
diferentes com que o noivado te resguardava o futuro que hoje culpas a expiar, de que maneira se lhes justificar os
sacrifícios e aflições?
se fez presente.
Em torno, provações, encargos renascentes, familiares que te
pedem apoio, obstáculos por vencer. E sofres.

Assunto aparentemente relacionado com injustiça,
mas a lógica nos deve orientar os passos na solução
Entretanto, recorda que antes da união falavas de amor e te do problema.
Imperioso interpretar a dor por mais altos padrões
mostravas na firme disposição em que assumiste os deveres que
te assinalam agora os dias, e não recues da frente de trabalho a de entendimento.
Ninguém sofre, de um modo ou de outro, tão soque o mundo te conduziu.
mente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se
Se a criatura que te compartilha transitoriamente o destino também angariando os recursos precisos para obtê-la.
não e aquela que imaginaste e sim alguém que te impõe difícil
Assim é que o animal atravessa longas eras de protarefa a realizar, observa que a união de ambos não se efetuaria va a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem asem fins justos e da de ti quanto possível para que essa mesma travessa outras tantas longas eras para instruir-se.
criatura venha a ser como desejas.
***
Diante de filhos ou parentes outros que se valem de títulos
domésticos para menosprezar-te ou ferir-te, nem por isso deixes
de amá-los. São eles, presentemente na Terra, quais os fizemos
em outras épocas, e os defeitos que mostrem não passam de resultados das lesões espirituais causadas por nos mesmos, em
tempos outros, quando lhes orientávamos a existência nas trilhas da evolução.

Que mal terá praticado o aprendiz a fim de submeter-se aos constrangimentos da escola?
E acaso conseguirá ele diplomar-se em conhecimento superior se foge às penas edificantes da disciplina?
Espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose, mas sim através de trabalho paciente e intransferível.

O animal igualmente para atingir a auréola da razão deve conhecer benemérita e comprida fieira de
experiências que terminarão por integrá-la na posse
E provável tenhamos dado um passo a frente. Talvez o con- definitiva do raciocínio.
tato deles agora nos desagrade pela tisna de sombra que já deiCompreendamos, desse modo, que o sofrimento é
xamos de ter ou de ser. Isso, porem, é motivação para auxilio, ingrediente inalienável no prato do progresso.
Todo ser criado simples e ignorante é compelido a
lutar pela conquista da razão, e atingindo a razão, enAtentos ao principio de livre arbítrio que nos rege a vida es- tre os homens, é compelido igualmente a lutar a fim
piritual, e claro que ninguém te impede de cortar laços, sustar de burilar-se devidamente.
realizações, agravar dividas ou delongar compromissos.
O animal se esforça para obter as próprias percepções e estabelecê-las.
O divorcio e medida perfeitamente compreensível e humana,
O homem se esforça avançando da inteligência
toda vez que os cônjuges se confessam a beira da delinqüência,
para a sublimação.
conquanto se erija em moratória de debito para resgate em novo
Dor física no animal é passaporte para mais amnível. E o afastamento de certas ligações e recurso necessário plos recursos nos domínios da evolução.
em determinadas circunstancia, a fim de que possamos voltar a
Dor física, acrescida de dor moral no homem, é
elas, algum dia, com o proveito preciso.
fixação de responsabilidade em trânsito para a Vida
Maior.
Reflete, porem, que a existência na Terra e um estagio eduCertifiquemo-nos, porém, de que toda criatura cacativo ou reeducativo e tão só pelo amor com que amamos, mas
minha para o reino da angelitude, e que, investindo-se
não pelo amor com que esperamos ser amados, ser-nos-á possí- na posição de espírito sublime, não mais conhece a
vel trabalhar para redimir e, por vezes, saber perder para real- dor, porquanto o amor ser-lhe-á sol no coração dissipando todas as sombras da vida ao toque de sua prómente vencer.
pria luz.
não para fuga.

Do livro Na Era do Espírito - Francisco Cândido Xavier
J. Herculano Pires - Espíritos diversos

Do livro Aulas da Vida. / Francisco Cândido Xavier.
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Encontra-se em funcionamento aos sábados no horário
de 9:00 às 10:30 horas, o acolhimento a pessoas que bus“A obsessão mundial pelo álcool, no plano humano, cam auxílio para libertar-se do vício do álcool.
corresponde a um quadro apavorante de vampirismo no
O objetivo deste encontro, é o de dialogar, refletir, oriplano espiritual.”
entar sobre à luz do Evangelho e da Doutrina Espírita, os
“Senhor, concedei-nos a serenidade necessária para malefícios físico, moral e espiritual desta perniciosa droga
aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem que compromete a nossa reencarnação atual e futuras.
para modificar aquelas que podemos e sabedoria para
"E eu te darei as chaves do Reino dos Céus, e tudo o que
distinguir umas das outras.”
ligares na Terra será ligado nos Céus, e tudo o que desligares

Grupo de acolhimento Esperança”

na Terra será desligado nos Céus.”

Escola Dominical de Doutrina Cristã.

(Mateus, 16: 19)

Próximos eventos :

Também aos domingos de 18:00 às 19:00 horas
“Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus.” Jesus ( Lucas 18:16)

Sigamos com Jesus
Neio Lúcio

Reunião Pública - Domingo

Maomé foi valoroso condutor de homens.
30 / 11 / 2014 de 18:00 às 19:30 horas.
Milhões de pessoas curvaram-se-lhe às ordens.
Tema: EDUCAÇAO X DROGAS, DESAFIO
Todavia, deixou o corpo como qualquer mortal e seus restos
PARA OS PAIS
foram encerrados numa urna, que évisitada, anualmente, por
Expositor: Waldir Silva
milhares de curiosos e se-guidores.
Carlos 5º, poderoso imperador da Espanha, sonhou com o
domínio de toda a Terra, dispôs de riquezas imensas, governou
Reunião Pública - Domingo
muitas regiões; entre-tanto, entregou, um dia, a coroa e o manto
ao asilo de pó.
28 / 12 / 2014 de 18:00 às 19:30 horas
Napoleão era um grande homem.
Tema: Boa Nova
Fez muitas guerras.
Dominou milhões de criaturas.
Período de carnaval - III CONFASJE
Deixou o nome inesquecível no livro das nações.
Hoje, porém, seu túmulo é venerado em Paris...
“ Confraternização de Famílias
Muita gente faz peregrinação até lá, para visi-tar-lhe os
ossos...
Como acontece a Maomé, a Carlos 5º e a Napoleão, os Servos de Jesus ” 14/02 a 17/02/15
maiores heróis do mundo são lembrados em monumentos que lhes
guardam os despojos.
Curso de Introdução à Doutrina
Com Jesus, todavia, é diferente.
Espírita.
No túmulo de Nosso Senhor, não há sinal de cinzas humanas.
Nem pedrarias, nem mármores de preço, com frases que
Módulo I - março/2015 indiquem, ali, a presença da carne e do sangue.
aos domingos, de 8:00 às 11:00 h.
Quando os apóstolos visitaram o sepulcro, na gloriosa manhã
da Ressurreição, não havia aí nem luto, nem tristeza.
Lá encontraram um mensageiro do reino espi-ritual que lhes
Curso de passe.
afirmou: “Não está aqui.”
E o túmulo está aberto e vazio, há quase dois mil anos.
Módulo II - abril/2015 Seguindo, pois, com Jesus, através da luta de cada dia, jamais
aos domingos de 8:30 às 11:00 h .
encontraremos a angústia da morte e, sim, a vida incessante.
No caminho de notáveis orientadores do mundo poderemos
(necessário conclusão do módulo I.)
encontrar formosos espetáculos da glória passageira; contudo, é
muito difícil não terminar-mos a experiência em desilusão e
Expediente:
Grupo Espírita Servos de Jesus -tel. 3354 8371
poeira.
Somente Jesus oferece estrada invariável para a Ressurreição
Av. Xavante, 380-Jardim Pérola - Contagem -MG
Divina.
Tiragem: 1.000 exemplares (distribuição gratuita)
Quem se desenvolve, portanto, com o exemplo e com a palaDireção: João Geraldo A. Ferreira
vra do Mestre, trabalhando por revelar bondade e luz, em si mesColaboração: Vanilza e Leandro. Diagramação: Abdu.
mo, desde as lutas e ensinamentos do mundo, pode ser consideraJornalista Responsável: Renata Rodrigues
do cidadão celeste.
Do livro: Alvorada Cristã, Francisco Cânddo Xavier
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