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VENENO LIVRE
É por isso talvez que as tragédias do alcoolismo são,
Pede você que os Espíritos desencarnados se manifestem sobre o álcool, sobre os arrastamentos do álcool. quase sempre, tratadas a estilete de sarcasmo. E creia
Muito difícil, entretanto, enfileirar palavras e definir você que a ironia vem de longe.

chamados à mesa redonda da opinião pública, é indispensável sejam trazidos à fala as vítimas de espancamento no recinto doméstico, os homens e as mulheres de
vida respeitável que viram a loucura aparecer de chofre
no horror ante o desvario de tutores inconscientes e, sobretudo, os médicos encanecidos no duro ofício de aliviar os sofrimentos humanos.

À vista disso, quantos se entregam ao vício da embriaguez apresentam os trejeitos e os berros sádicos do
bode ou a agressividade do leão, quando não caem na
estupidez do porco ou na momice dos macacos.

- Que desejas levantar, agora?
- Uma vinha – respondeu o ancião, sereno.
O sinistro visitante indagou quanto aos frutos esperados da plantação.

- Sim – esclareceu o bondoso velho, serão frutos
doces e capitosos. As criaturas poderão deliciar-se com
eles, em qualquer tempo, depois de colhidos. Além disEndoidece artistas notáveis, desfibra o caráter de
so, fornecerão milagroso caldo que se transformará facilabnegados pais de família, favorece doenças e engrossa
mente em vinho, saboroso elixir capaz de adormecê-las
a estatística dos manicômios; no entanto, diga isso num
em suaves delírios de felicidade e repouso...
banquete de luxo e tudo indica que você, a conselho dos
Exijo sociedade nessa lavoura! – gritou Satanás, aramigos mais generosos, será conduzido ao psiquiatra, se
rogante.
não for parar no hospício.
Noé, submisso, concordou sem restrições e o Gênio
Ninguém precisa escrever sobre a aguardente, tenha
ela o nome de vodca ou de suco de cana, rum ou conha- do Mal encarregou-se de regar a terra e adubá-la, para o
que, de vez que as crônicas vivas, escritas por ela mes- justo cultivo. Logo após, com a intenção de exaltar a
ma, estão nos próprios consumidores, largados à bebe- crueldade, o parceiro maligno retirou quatro animais da
deiras, nos crimes que a imprensa recama de sensaciona- arca enorme e passou a fazer a adubação e a rega com a
lismo, nos ataques da violência e nos lares destruídos. E saliva do bode, com o sangue do leão, com a gordura do
se comentaristas de semelhantes demolições devem ser porco e com o excremento do macaco.

Esta é a lenda; entretanto, nós, meu amigo, integrados no conhecimento da reencarnação, estamos cientes
de que o álcool, intoxicando temporariamente o corpo
Qual! Não acredite que nós, pobres inteligências espiritual, arroja a mente humana em primitivos estados
desencarnadas, possamos grafar com mais vigor os efei- vibratórios, detendo-a, de maneira anormal, na condição
tos da calamidade terrível que escorre, de copinho a co- de qualquer bicho.
pinho.
Do livro Cartas e Crônicas – FCXavier – Irmão X

ESE. – Cap. XIII – item 17

Consta do folclore israelita, numa história popular,
fartamente anotada em vários países por diversos autores, que Noé, o patriarca, depois do grande dilúvio, rematava aprestos para lançar à terra ainda molhada a primeira vinha, quando lhe apareceu o Espírito das Trevas,
perguntando, insolente:

“Temei conservar-vos indiferente, quando puderes ser úteis ”

-lhe a influência. Basta lembrar que a cobra, nossa velha
conhecida, cujo bote comumente não alcança mais que
uma só pessoa, é combatida a vara de ferro, porrete, pedra, armadilha, borralho, água fervente e boca de fogo,
vigiada de perto pela gritaria dos meninos, pela cautela
das donas de casa e pela defesa do serviço municipal
mas o álcool, que destrói milhares de criaturas, é veneno
livre, onde quer que vá, e, em muitos casos, quando se
fantasia de champanha ou de uísque, chega a ser convidado de honra, consagrando eventos sociais. Escorrega
na goela de ministros com a mesma sem cerimônia com
que desliza na garganta dos malandros encarapitados na
rua.
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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.

∗ ∗ ∗
Grupo Espírita Servos de Jesus:
Segunda : 20:00 às 21:00 hs:
- Grupo de estudo Aprendizes do Evangelho.
- Atendimento a familiares de dependentes químicos.
- 20:00 às 21:30 hs: - Pronto Socorro Espiritual - Reunião privativa.
Quinta - 19:30 ás 20:30 hs

- Estudo minucioso do Novo Testamento.
( Evangelho segundo Mateus )
- 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.

Editorial
Renasce alcoólatra ?
O alcoolismo tem diversas nuances e estágios de evolução. Por se tratar de uma droga lícita, muitas vezes o hábito de
consumir alcoólicos começa dentro da própria casa, por aqueles que deveriam orientar para uma vida saudável. Na sociedade junto a amigos, parâmetros de avaliações são criados como
forma de preservar tendências enfermas. Ninguém é mais charmoso por ter um copo ou cigarro na mão.
Quando conversamos com pessoas viciadas em álcool, relatam suas experiências, muitas vezes estimulada pelo exemplo
dos pais. Outros, narram as experiências da juventude, nos barzinhos, escondidos de seus pais e neste beber socialmente não
atentam que o alcoolismo não se desenvolve da noite para o
dia. O alcoólatra inicia sua caminhada na primeira dose, numa
dose inocente, até mesmo com incentivo dos pais, numa festa
familiar e aí ele vai se aprimorando. O alcoólatra pode demorar
alguns anos para começar a demonstrar os sintomas de sua dependência orgânica e psicológica. A ingestão desta droga vem
fazendo dependentes em todas as faixas etárias e social, da juventude à velhice, homens e mulheres, pobres e ricos, numa
assustadora escalada.
Dizem que ninguém nasce alcoólatra, mas quem fomos em
existências passadas? quais foram as nossas experiências com
relação ao álcool? O mais provável é que a bebida possa ter
feito parte de nosso dia a dia, por ser uma droga permitida em
nossa sociedade e até mesmo o seu uso estimulado nos mais
simples eventos. Aqueles cujas experiências pretéritas foram
usuários “socialmente”, basta a estes uma pequena ingestão de
alcoólicos, para retornar à dependência. Somos seres imortais,
e trazemos nos registros de nosso psiquismo as vivências de
dias passados.

Outro dia, ouvimos um depoimento de um pai preocupado
com a abordagem feita pelo traficante ao seu filho menor de
idade, aliciando-o para o uso de droga ilícita, pensamos naquele momento quantos pais repetem este triste comportamento
Sábado
junto aos que dizem amar, assumindo o papel de aliciador jun- 8:00 às 9:00 - Estudo minucioso do Novo Testamento.
- 9:00 às 10:00 hs - Reunião Pública - ( explanação: O Evangelho Segun- to aos próprios filhos seja pelo exemplo na utilização do álcool
ou mesmo pela negligência de seus deveres para com aqueles
do o Espiritismo ou O Livro dos Espíritos); Escola de evangelização
que dizem amar. Qual a diferença entre as drogas lícitas e ilíciinfantil e de bebês ( a partir de 6 meses).
tas se ambas têm efeito arrasador em nós, seja moral, físico,
- 9: 00 às 9:30 hs - Grupo de Apoio às Gestantes .
psíquico e social ?
- 10:00 - Passes
10:00 às 11:00 - Atendimento fraterno; distribuição de sopa e alimen-

Quando compreendermos que o álcool é uma substância
que nos leva a decadência, que seus efeitos minam a nossa saúde lentamente, que a dependência de uma droga seja ela considerada lícita ou não, teremos um dia que reverter esta situação
Domingo
- 8:00 às 9: 30 hs - Estudo e prática da mediunidade - Reunião privativa. dedicando-nos a longos períodos de trabalho para abandonar- 8:30 às 11: 00 hs - 2° e 4°domingo - Campanha do Quilo. mos este vício e conquistar novos valores através da expiação e
- 16:30 às 17:30 hs - Estudo minucioso do Novo Testamento.
reparação do nosso comportamento infeliz.
tos. Tereiro 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.

( Evangelho segundo Marcos) .

A verdadeira saúde é desprovida de todos os equívocos
que a sociedade cultua com a repetição freqüente de um ato
biblioteca e livraria..
- 18:00 às 19:00 hs - Reunião Pública. ( estudos : O Evangelho Segun- que nos leva a morte em todos os sentidos (física, moral e espiritual). Os postos de saúde e hospitais estão lotados por uma
do o Espiritismo ou O Livro dos Espíritos); Orientação espiritual.
grande parcela de portadores de enfermidades, cuja causa resi19:00 hs - Passes
de na ingestão destas substâncias.
17:30 hs - Atendimento fraterno. Funcionamento da

O Pequeno Servo

Página 3

À Luz do Evangelho

Seara Espirita
Emmanuel
“Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto;
pois não se colhem figos no espinheiro nem uvas nos abrolhos.” - Jesus - Lucas, 6:44.
“É assim, meus irmãos, que deveis julgar examinando as
obras. Se os que se dizem Investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas: a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações; se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer: Estes são realmente enviados de Deus.”

Emmanuel
(...) Nada mais útil do que o esforço de evangelização,
na atualidade, e é dentro dessa afirmativa luminosa que
precisamos desenvolver todos os nossos labores e pautar
todos os pensamentos e atitudes.

As transições terríveis e amargas do século têm sua
origem na clamorosa incompreensão do exemplo do Cristo. O trabalho secular de organização das ciências positivas caminhou a par da estagnação dos princípios religiosos. Os absurdos contidos nas afirmações e negações de
hoje são o coroamento da obra geral das ciências humaESE Cap. XXI item 8
nas, entre as quais, despojada de quase todos os seus asPenetrando a seara espírita, rememora o Cristianismo pectos magníficos da Antigüidade, vive a filosofia dentro
Redivivo, que se lhe configura nas menores atividades, e de um negativismo transcendente.
não te circunscrevas à expectação.
E o que se evidencia aos amargurados dias que pasEm semelhante campo de fé, sem rituais e sem símbo- sam, é, de um lado, a ciência que não sabe e, de outro, a
los, sem convenções e sem exigências, descobrirás facil- religião que não pode.
mente os recomendados do Senhor, a surgirem naqueles
O nosso labor deve caracterizar-se totalmente pelo escompanheiros cujas dificuldades ultrapassam as nossas.
forço de renovação das consciências e dos corações, à luz
Pleiteias a mensagem dos entes queridos que te antece- do Evangelho. Urge, pelos atos e pelos sentimentos, retideram na viagem do túmulo, entretanto basta procures e di- rar da incompreensão e da má fé todas as leis orgânicas
visarás amigos diversos que não somente perderam a pre- do código divino, e aplicá-las à vida comum.
sença de seres inesquecíveis, mas também as possibilidades
O vosso sacrifício e o vosso esforço executarão o traprimárias da intimidade doméstica.
balho regenerador, mas necessário é não vos preocupeis
Solicitas proteção para os filhos educados nos primores com os imperativos do tempo, divino patrimônio da exisde tua bênção, agora em obstáculos inquietantes no estudo tência do espírito. À força de exemplificação e apoiados
ou na profissão, contudo distinguirás, ao teu lado, pais valo- nas vossas convicções sinceras, conseguireis elevadas rerosos e incapazes de aliviar as necessidades singelas dos re- alizações, que farão se transladem para as leis humanas as
bentos da própria carne, sem a assistência do amparo públi- leis centrais e imperecíveis do Divino Mestre.
co.
Esse o grande problema dos tempos.
Diligencias a cura da enfermidade ligeira que te apoNenhuma mensagem do mundo espiritual pode ultraquenta e contemplarás muitos daqueles que trazem moléspassar a lição permanente e eterna do Cristo, e a questão,
tias irreversíveis, para os quais chega uma frase de esperansempre nova, do Espiritismo é, acima de tudo evangeliça, a fim de louvarem as dores da própria vida.
zar, ainda mesmo com sacrifício de outras atividades de
Pedes, mentalmente, arrimo à solução de negócios materiais que te propiciem finanças mais dilatada, no entanto,
surpreenderás os pés desnudos de irmãos que vieram de longe, à busca de um simples pensamento confortador, vencendo, passo a passo, largas distâncias, por lhes faltarem qualquer recursos para o custeio da condução.

ordem doutrinária.
A alma humana está cansada de ciência sem sabedoria
e, envenenado pelo pensamento moderno, o cérebro, nas
suas funções culturais, precisa ser substituído pelo coração, pela educação do sentimento.

O Evangelho e o trabalho incessante pela renovação do
Rogas conselho em assunto determinado, não obstante o
homem interior devem constituir a nossa causa comum.
arsenal dos conhecimentos de que dispões, todavia, reconheProcuremos desenvolver nesse sentido todo o nosso
cerás, frente a frente, amigos diversos que nunca tiveram,
em toda a existência física, a bendita oportunidade de um esforço dentro da oficina de Ismael, e teremos encontrado, para a nossa atividade, o setor de edificação sadia e
livro às mãos.
duradoura.
Se o Plano Superior já te permite pisar na seara espírita
Que Jesus abençoe os labores do nosso amigo e dos
não te limites à prece.
seus companheiros, que, com abnegação e renúncia, luTodos os tipos de rogativa que se voltem para o Bem
tam pela causa do glorioso Anjo, servindo de instrumento
Infinito são respeitáveis, no entanto, pensa em nosso Divino
sincero à orientação superior da sua Casa no Brasil, é a
Mestre que orou auxiliando e realiza algo de bom, em favor
rogativa muito fervorosa do irmão e servo humilde.
dos irmãos em Humanidade, que ele mesmo nos apresenta.

Mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier em

Espiritismo é Cristianismo e Cristianismo quer dizer 13/05/1938, dirigida a Manuel Quintão, na época ViceCristo em nós para estender o Reino de Deus e servir em seu Presidente da Federação Espírita Brasileira. Publicada pelo
nome.
Reformador daquele mesmo ano (p. 210) e republicada no núFonte: Livro da Esperança / Francisco Cândido Xavier mero de maio de 1976, da mesma revista (p. 123)
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Dependência química ou de álcool.

Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus.

Atendimento a familiares que tenham dependentes quí- Aos sábados pela manhã, de 8:00 às 9:00 horas.
micos ou de álcool para orientação e dinâmica de como
lidar com seus doentes e os primeiros passos para trataO que é o estudo minucioso do
mento.
Evangelho? é uma metodologia para
As segundas-feiras de 19:45 às 21:00 horas.
estudar o Novo Testamento à luz da
Grupo de acolhimento “Esperança”
Doutrina Espírita.
Aos sábados de 9:00 às 10:30 horas. Acolhimento a
pessoas que buscam auxílio para libertar-se do vício do
álcool.
“A obsessão mundial pelo álcool, no plano humano,
corresponde a um quadro apavorante de vampirismo no
plano espiritual.”

Através desta metodologia cada versículo do Novo Testamento é analisado,
minuciosamente para extrair da letra, a
mensagem sublime de Jesus.

“...Nenhuma mensagem do mundo espiritual pode ultrapassar a lição permanente e eterna do Cristo, e a ques“Senhor, concedei-nos a serenidade necessária para acei- tão, sempre nova, do Espiritismo é, acima de tudo evangetar as coisas que não podemos modificar, coragem para lizar, ainda mesmo com sacrifício de outras atividades de
modificar aquelas que podemos e sabedoria para distin- ordem doutrinária.
guir umas das outras.”
A alma humana está cansada de ciência sem sabedoria
e, envenenado pelo pensamento moderno, o cérebro, nas
Escola Dominical de Doutrina Cristã. suas funções culturais, precisa ser substituído pelo coraAos domingos de 18:00 às 19:00 horas
ção, pela educação do sentimento. O Evangelho e o trabalho incessante pela renovação do homem interior devem
Eventos do trimestre :
constituir a nossa causa comum....”

janeiro a março /2015.

Em 2015 a reunião “Viver em Família”
Acontecerá todo primeiro domingo do mês.

Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras Leis de
Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão?
terão que nos ensinar mais alguma coisa? (1)
“Jesus empregava amiúde, na sua linguagem, alegorias
e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares.

Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível
para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sePróximos encontros:
jam explicadas e desenvolvidas, tão poucos são os que as
compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa
04/01; 01/02; 01/03 e 05/04/15.
missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos,
confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas:
Horário: 18:00 às 19:30 horas.
os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos Da lei diviIII CONFASJE - Período de carnaval
na ou natural tem que ser claro e sem equívocos, para que
“ Confraternização de Famílias Servos de Jesus ” ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o
possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbiTema central: Boa Nova
dos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a
14/02 - Os discípulos; 15/02 - Fidelidade a Deus necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a
Lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o senti16/02 - A luta contra o mal; 17/02 - Bom ânimo.
do de uma lei toda de amor e de caridade.”
Curso de Introdução à Doutrina Espírita.
Módulo I - março/2015 aos domingos, de 8:00 às 11:00 h.
Curso de passe.
Módulo II - abril/2015 aos domingos de 8:30 às 11:00 h .
(necessário conclusão do módulo I.)

(1) O Livros dos Espíritos - questão 627
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