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A Primeira Escola
Quando Jesus atribuiu a si mesmo a qualidade de
Caminho, Verdade e Vida, não fêz, logicamente, uma declaração de ordem pessoal, mas se referiu, decerto, à
mensagem que trouxera ao Mundo, em nome e por delegação do Pai.
Reportou-se o Mestre, sem dúvida, aos ensinos, ao
roteiro que traçava por norma de aperfeiçoamento, à moral
que pregava e exemplificava.
O Evangelho é Caminho, porque, seguindo-o, não nos
perderemos nas sombrias veredas da incompreensão e do
ódio, da injustiça e da perversidade, mas perlustraremos,
com galhardia e êxito, as luminosas trilhas da evolução e
do progresso, da ascensão e da felicidade que se não
extingue.
O Evangelho é Verdade, porque é eterno. Desafia os
séculos e transpõe os milênios. Perde-se no Infinito dos
Tempos...
O Evangelho é Vida, porque a alma que se alimenta
dele, e nele vive, ganhará a vida eterna. Aquele que crê em
Jesus e pratica os Seus ensinos viverá — mesmo que esteja
morto.
Deixar ir a Jesus os pequeninos, levar as crianças ao
Mestre não significa, pois, organizar, objetiva e materialmente, uma caravana de Espíritos de meninos — encarnados ou desencarnados para, em luminosa carruagem, romperem as barreiras espaciais, vencerem as distâncias cósmicas e prostrarem-se, devotamente, ante o Excelso Governador Espiritual do Mundo, com a finalidade inconcebível,
porque absurda, de Lhe tributarem pomposas homenagens.
Conduzir as crianças a Jesus significa incutir-lhes nos
corações os preceitos evangélicos, a fim de que os seus
atos possam revelar, no futuro, nobreza e dignidade.
O Espiritismo, através das Escolas de Evangelho, vem
cuidando de levar os pequeninos ao Mestre, fazendo-os
apreender as imortais lições da Boa Nova do Reino.
Urge, contudo, que o meritório esforço das nossas
instituições, polarizando-se na criança, não encontre obstáculos na despreparação evangélica dos pais, para evitar
que a criança “ouça”, nos Centros, luminosos conceitos de
espiritualidade e moral, mas “veja” e “sinta”, dentro de
casa, no próprio lar, inadequadas atitudes de egoísmo e
torpeza.
Não basta, pois, evangelizar a criança nas Instituições
Espíritas. É imprescindível que essa educação alcance,
também, os genitores ou responsáveis, evitando-se,
destarte, se estabeleça na incipiente alma infantil a
desastrosa confusão de ver e ouvir”, em casa, atitudes e
conceitos bem diversos dos que “vê” e “ouve” nas aulas de

Evangelho e Espiritismo. A primeira escola é o lar. E o lar
evangelizado dá à criança, grava-lhe, na consciência, as
firmes noções do Cristianismo sentido e vivido.
Imprime-lhe, no caráter, os elementos fundamentais da
educação.
É necessário que a criança sinta e se impregne, no
santuário doméstico, desde os primeiros instantes da vida
física, das sublimes vibrações que só um ambiente evangelizado pode assegurar, para que, simultaneamente com o
seu desenvolvimento moral e intelectual, possa ela “ver” o
que é belo, “ouvir” o que é bom e “aprender” o que é
nobre.
Se o lar não é evangelizado, as lições colhidas fora dele
podem ser, apenas, um conhecimento a mais, no campo
religioso, para a inteligência infantil.
Um conhecimento a mais não passa de um acidente
instrutivo. E o que devemos buscar é a realidade educativa, moral, que tenha sentido de perene renovação.
Cuidar da criança, esquecendo os pais da criança,
parece-nos esforço incompleto.
Não adianta ser a criança aconselhada, na Escola de
Evangelho, por devotadas instrutoras ou instrutores, a Se
expressarem de maneira conveniente, se observa ela em
casa palavrões e gírias maliciosas, impropriedades e
xingamentos.
Se o lar é uma escola A PRIMEIRA ESCOLA e se os
pais representam para os filhos, como primeiros
educadores, o que há de melhor, sob o ponto de vista de
cultura e respeito, experiência e autoridade, evidentemente
a criança será inclinada, entre os pais que proferem
palavrões e grosserias e a professora de Evangelho que
ensina boas maneiras e sobriedade no vocabulário, a seguir
os primeiros.
Com os pais a criança dorme, levanta-se, faz refeições e
convive, diuturnamente.
O convívio da criança, na Aula de Evangelho, com os
instrutores, verifica-se uma vez por semana, durante uma
hora ou pouco mais.
E não nos esqueçamos de que, na opinião dos filhos, os
pais são os maiores.
Contribuir para que os pequeninos possam “ir a Jesus”,
mediante o aprendizado evangélico, representa, a nosso
ver, providência correlata, simultânea com o esforço de
“levar a Jesus” os pais, preparando-os, condignamente,
para a missão da paternidade ou da maternidade.
Informa a sabedoria popular que o exemplo deve vir de
cima...
do livro: Estudando o Evangelho - Martins Peralva
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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 21:15 - Grupo de estudo Aprendizes do Evangelho.
- Atendimento a familiares de dependentes químicos.
- 20:00 às 21:30 hs: - Pronto Socorro Espiritual - Reunião privativa.
Quinta
- - 20:00 ás 21:30 hs - Estudo minucioso do Novo Testamento.
- 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
- 8:00 às 9:00 - Estudo minucioso do Novo Testamento.
9:00 às 10:00 hs - Reunião Pública .
Escola de evangelização infantil e de bebês ( a partir de 6 meses).
- 9:00 às 9:30 hs - Grupo de Apoio às Gestantes .
9:00 às 10:30 hs - Grupo de acolhimento “Esperança”
(usuários de álcool e drogas)
- 10:00 - Passes
10:00 às 11:00 - Atendimento fraterno; distribuição de sopa e alimentos. Distribuição de roupas e calçados.
- 16: 00 às 18:00 hs - Campanha do Quilo ( todo sábado ).
- 16:30 às 18:30 hs - Encontro da Mocidade Espírita.

Culto Cristão no Lar
Emmanuel
O culto do Evangelho no lar não
é uma inovação. É uma necessidade
em toda parte onde o Cristianismo
lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova
seguiu da Manjedoura para as praças públicas e avançou da
casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. A palavra do Senhor soou, primeiramente, sob o teto simples de Nazaré e, certo, se fará ouvir, de novo, por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos
competem no tempo.
Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum.
A observação impensada é ouvida sem revolta.
A calúnia é isolada no algodão do silêncio.
A enfermidade é recebida com calma.
O erro alheio encontra compaixão.
A maldade não encontra brechas para insinuar-se.
E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando, a
benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante, a bondade é uma fonte inexaurível de
paz e entendimento, a gentileza é inspiração de todas as horas,
o sorriso é a sombra de cada um e a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o Amigo Celeste nos legou.
Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração
está realmente habilitado para distribuir o pão divino da BoaNova, junto da multidão, embora devamos o esclarecimento
amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana, em todas as circunstâncias.

Não olvidemos, assim, os impositivos da aplicação com o
Cristo, no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo,
sob o reinado legítimo do amor, porque, estudando a Palavra
do Céu em quatro Evangelhos, que constituem o Testamento
da Luz, somos, cada um de nós, o quinto Evangelho inacabaDomingo
do, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os pró- 8:00 às 9:30 hs - Estudo e prática da mediunidade - Reunião privativa. prios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revela- 8:30 às 11: 00 hs - 2 ° e 4° domingo - Campanha do Quilo. ção de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem ne17:30 hs - Atendimento fraterno. Funcionamento da biblioteca
cessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na
- 18:00 às 19:00 hs - Reunião Pública. ( estudos : O Evangelho
pregação.
Segundo o Espiritismo ou O Livro dos Espíritos); Orientação espiritual.
19:00 hs - Passes

Fonte: XAVIER, Francisco Cândido. Luz no Lar. Por diversos Espíritos.
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Você sabia que a Ministra Veneranda é a
mentora da Escola de Evangelização do
Servos de Jesus ?

Assim falou Jesus
Andre Luiz

No capítulo 32 do livro “Nosso Lar: a vida no mundo espiritual”,
Disse o Mestre: “ buscai e achareis”.
Mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na
psicografado por Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz nos
sombra
da nuvem ou no brilho da estrela.
relata os feitos da Ministra Veneranda na colônia espiritual Nosso Lar.
Afirmou o Senhor: ‘Cada árvore é conhecida
Como Ministra da Regeneração, ela foi responsável pelo projeto e orgapelos frutos”.
nização dos “salões verdes”. Estes locais, dentro da colônia, ficam no
Alimentar-se com laranja ou intoxicar-se
meio de parques, entre as fileiras de árvores acolhedoras.
com pimenta é problema seu.
Proclamou o Cristo: “ orai e vigiai para não
No grande parque onde André Luiz estava, a irmã Narcisa nos conentrardes em tentação, porque o espírito, em
ta que nele há caminhos para o Umbral, cultura de vegetação destinada verdade, está pronto, mas a carne é fraca”.
aos sucos alimentícios e recintos destinados ao serviço de educação.
O espírito é o futuro e a vitória final, mas a
Estes recintos são “salões verdes” idealizados pela Ministra Veneranda. carne é o nosso próprio passado, repleto de
Em um desses salões acontecem conferências com os ministros da re- compromissos e tentações.
Ensinou o Mestre Divino: “não condeneis e
generação. Em outro salão há conferências com Ministros visitantes e
não sereis condenados”.´
estudiosos em geral. Com especial beleza, há um salão para as converNão critique o próximo, para que o próximo
sações do Governador. Em todos eles as árvores eretas se cobrem de não critique a você.
flores, dando a idéia de pequenas torres coloridas. O teto é o firmamenFalou Jesus: “quem se proponha conservar
a própria vida, perdê-la-á “.
to, com as bênçãos do Sol e das estrelas distantes.
Quando o arado descansa, além do tempo
O projeto da Ministra recebeu aplausos de toda a colônia, como justo, encontra a ferrugem que o desgasta.
nos diz irmã Narcisa. Dessa forma, a campanha de salões naturais se
Disse o Mestre:”não vale para o homem
expandiu para outros Ministérios. O Ministério da União Divina pediu ganhar o mundo inteiro, se perder sua alma”.
A criatura faminta de posses e riquezas maajuda para organização de recintos no Bosque das Águas. Nos parques
de educação do Esclarecimento, por sua vez, a ministra pensou em um teriais, sem trabalho e sem proveito, assemelha
-se, de algum modo, a pulga que desejasse reverdadeiro castelo de vegetação, em forma de estrela. Dentro dele há
ter um cão para se só.
cinco numerosas classes de aprendizado e cinco instrutores diferentes.
Afirmou o Senhor: “não é o que entra pela
No centro da estrela há enorme aparelho destinado às demonstrações boca que contamina o espírito”.
A pessoa de juízo são, come o razoável papela imagem, à maneira de cinematográfico terrestre.
ra rendimento da vida, mas os loucos ingerem
A beleza natural do projeto da Ministra Veneranda uniu-se ao ser- substâncias desnecessárias para rendimento da
viço proveitoso e à utilidade pública contribuindo para melhor harmo- morte.
Ensinou o Mestre Divino: “andai enquanto
nia e organização da cidade espiritual Nosso Lar. Participando do Ministério da Regeneração com mais 11 ministros, é a entidade com maior tendes luz”.
O corpo é a máquina para a viagem do pronúmero de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do Minisgresso e todo relaxamento corre por conta do
tério e do Governo, em geral. Apresenta um milhão de horas de traba- maquinista.
lho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Quando foi
Proclamou o Cristo:” orai pelos que vos
homenageada por isso, chorou em silêncio, disse que não merecia e en- perseguem e caluniam”.
Interessar-se pelo material dos caluniadores
tregou o troféu aos arquivos da cidade e transmiti-o à personalidade
é
o
mesmo que se adornar você, deliberadacoletiva da colônia, apesar dos protestos do Governador. Ela é a única
mente, com uma lata de lixo.
entidade de “Nosso Lar” que já viu Jesus nas Esferas Resplandecentes,
Falou Jesus: “ a cada um será concedido
mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a me- segundo as próprias obras”.
nor informação a tal respeito. Narcisa conta que, na verdade, ela vive
Não se preocupe com os outros, a não ser
em zonas superiores, mas permanece na colônia por espírito de amor e para ajudá-los; pois a lei de Deus não conhece
sacrifício. Ela trabalha a mais de mil anos pelo grupo de corações bem- você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz.
amados que demoram na Terra.
Caroline Queiroga

Fonte: XAVIER, Francisco C. O Espírito da Verdade.
Por diversos Espíritos.
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Convite aos Jovens
“ Foge também dos desejos da mocidade; e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de
coração puro, invocam o senhor “
( II Timóteo, 2:22 )

Conheça a Mocidade Espírita “Servos de Jesus”.
“A formação espírita guarda raízes nas fontes do
Cristianismo simples e claro, com finalidades morais distintas, no aperfeiçoamento da alma, expressando aquele Consolador que Jesus prometeu
aos tempos novos.”
Encontros aos sábados a partir de 16:30 horas.
Conheça o espiritismo, participe
dos cursos:
1) Introdução à Doutrina Espírita.
Módulo I - AGOSTO/ 2015 aos domingos, nos dias 2; 9;16 e 23/08 de
8:00 às 11:00 h
2) Passe.
Módulo II - SETEMBRO /2015 aos domingos 13; 20 e 27/09
de 8:30 às 11:00 h .
( necessário conclusão do módulo I.)

Inscrições para os cursos:
servosdejesus@gmail.com

13º aniversário do Grupo Espírita
“Servos de Jesus”
Palestras comemorativas.
Tema central: Boa Nova .
28/08/15 - sexta - 20:00 às 21:30 horas.
Tema: Joana de Cusa
29/08/15- sábado - 19:30 às 21:00 horas.
Tema: O testemunho de Tomé
30/08/15- domingo-18:00 às 19:30 horas.
Tema: Jesus na Samaria

Reciclando
para um mundo melhor.
Ajude-nos a reciclar: papelão; revis-

Uma viagem inesquecível !
O mundo se rejubila com a obra de Francisco Candido Xavier.
São mais de quatrocentos e setenta livros psicografados e várias
histórias para contar. Milhares de corações acalentados, sorrisos e
palavras dispensados com muito amor e uma vida inteira dedicada
à prática do bem. Chico nasceu na cidade de Pedro Leopoldo no
dia 04 de abril de 1910, e lá permaneceu até o ano de 1959, quando
se mudou para a cidade de Uberaba.
Foi com o objetivo de conhecer um pouco mais sobre a vida
deste servidor incansável,que a mocidade e a pré-mocidade Espírita
Servos de Jesus e os amigos da mocidade e pré-mocidade Anália
Franco, do Grupo Espírita Paz e Amor, viajaram até à sua cidade
natal no dia 23 de maio deste ano. Uma excursão alegre e divertida
que contou com a presença de mais de quarenta jovens.
O grupo visitou vários pontos relacionados à vida de Chico.
Dentre eles o Açude do Capão, local onde o médium viu seu mentor espiritual Emmanuel pela primeira vez e também ia com freqüência para refletir. A praça que recebe seu nome, logo na entrada
da cidade onde é possível encontrar um busto e uma estatueta em
sua homenagem. Outro ponto visitado pelo grupo foi a Casa de
Chico Xavier. Segundo relatos, o museu foi a ultima residência do
médium.No local é possível conhecer um pouco mais sobre seus
hábitos e costumes. Ainda estão lá alguns de seus objetos de uso
pessoal, assim como estão expostos os livros psicografados por ele,
inclusive em outros idiomas.
A Fazenda Modelo foi seu ambiente de trabalho por vários anos.
O local é repleto de belas paisagens e histórias emocionantes. Conta-se que lá foram psicografadas várias obras, dentre elas Paulo e
Estevão, romance ditado por Emmanuel e que após a conclusão do
livro, Chico recebeu a comovedora visita de diversos espíritos relatados na história.
Uma viagem no tempo de caráter inesquecível. Este doce amigo
foi e sempre será exemplo de humildade, fé e caridade. Sua história
merece ser relembrada não só na mente, mas também no coração
de todos aqueles que acreditam na vitória do Amor.
Lívia Leonardo
Expediente:
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