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NA CONSTRUÇÃO DO FUTURO

PERANTE O MUNDO

“ Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo... ”

“Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. ” - Jesus- João 18:36

Jesus - João, 18: 36
“Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a idéia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por Isso
mesmo, falsa em diversos pontos.
Para grande número, de pessoas, não, há, a tal respeito, mais
de que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas
e mesma a incredulidade, O Espiritismo veio completar, nesse
ponto, coma em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o,
quando os homens já se mostram maduros bastante para apreenderem a verdade.”- Cap. 11, 3.

“A casa do Pai é o Universo. As diferentes moradas são os
mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos Espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos Espíritos.” cap. III, 2

Clamas que não encontraste a felicidade no mundo,
quando o mundo, - bendita universidade do espírito, dilapidada, por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de
quem espera cooperação para construir a própria felicidade.
Quando atingiste o diminuto porto do berço, com a fadiga da ave que tomba inerme, depois de haver planado longo tempo, sobre mares enormes, conquanto chorasses, argamassavas com teus vagidos, a alegria. e a esperança dos
pais que te acolhiam, entusiasmados e jubilosos, para seres
em casa o esteio da segurança.
Alcançaste o verde refúgio da meninice embora mostrasses a inconsciência afável da infância, foste para os
mestres que te afagaram na escola a promessa viva de luz e
realização que lhes emblemava o porvir.
Chegaste ao róseo distrito da juventude e apesar da inexperiência em que se te esfloravam todos os sonhos, os
dirigentes de serviço, na profissão que abraçaste, contavam
contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos.
Constituíste o lar próprio e, não obstante tateasses os
domínios da responsabilidade, em meio de flores e aspirações, espíritos afeiçoados e amigos te aguardavam generoso concurso para se corporificarem, na condição de teus
filhos, através da reencarnação.
Penetraste os círculos da fé renovadora que te honra os
anseios de perfeição espiritual e se bem que externasses
imediata necessidade de esclarecimento e socorro, companheiros de ideal saudaram-te a presença, na certeza de teu
apoio ao levantamento das iniciativas mais nobres.
Casa que habitas, campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas solicitam-te paz e trabalho.
Amigos que te ouvem rogam-te bom âmimo.
Doentes que te buscam suspiram por melhoras.
Criaturas que te rodeiam pedem-te amparo e compreensão para que lhes acrescentes a coragem.
Cousas que te cercam requisitam-te proteção e entendimento para que se lhes aprimore o dom de servir.
Tudo é ansiosa expectativa, ao redor de teus passos.
Não maldigais a Terra que te abençoa. Afirmas que esperas, em vão, pelo auxílio do mundo...
Entretanto é o mundo que espera confiantemente por ti.

Esperavas pelos irmãos do caminho a fim de te entregares à construção da Terra melhor e quedas-tes, muita vez,
em amargoso desalento porque tardem a vir.
Observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o
entendimento te pacifique.
Milhares deles são corações de pensamento verde que te
rogam apoio e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem.
Repara os que se renderam às lágrimas excessivas.
Choraram tanto que turvaram os olhos não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos a lhes
suplicarem auxilio nas vascas da aflição.
Contempla os que passam vaidosos sem saberem utilizar, construtivamente, os favores da fortuna.
Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda
abundante que perderam o senso íntimo.
Enumera, os que se embriagam de poder transitório.
Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação
da paranóia sem darem conta disso.
Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente.
Apaixonaram-se tanto por criaturas e cousas, cultivando
exigências, que deliram positivamente sem perceber.
Anota os que avançam, hipnotizados pelas dignidades
que receberam do mundo.
Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir.
Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vitimas da
ilusão que, freqüentemente, se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade
triunfante para atenderem as tarefas que realizas.
Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à
grande renovação é compreensível o adiamento do trabalho
a fazer. Entretanto, nada nos justificaria desânimo ou deserção na Obra do Cristo, porque embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento
Do livro da Esperança. Francisco C. Xavier – Emmanuel
da fé.
Capítulos 3 e 4.
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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

Reflexões sobre o Evangelho.
“O Sermão do Monte”

Com R$ 20,00 mensais você
BEM AVENTURADOS OS POBRES DE ESPÍRITO,
recebe um bom livro todo mês e
ainda contribui com as obras assistenciais do “Servos de PORQUE DELES É O REINO DOS CÉUS. - Mt. 5:3
Jesus”. Informe-se na secretaria, ou pelo e-mail:
servosdejesus@gmail.com.
Bem aventurados é sinônimo de feliz. E a felicidade pro-

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 hs:

- Aprendizes do Evangelho. Reunião de estudo
- 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.

movida pelo Cristo não é a felicidade que conhecemos, fugaz,
momentânea, porque não está embasada em valores temporários. A felicidade a que se refere o Mestre é definitiva, porque
é conquistada pelos valores do Espírito...
A expressão pobre de espírito é usada no mundo se referindo a pessoas sempre fracassadas. “Fulano é um pobre de
espírito” indica que este não passa de uma pessoa qualquer,
incapaz de realizar algo de bom.
A conotação dada por Jesus é bem diferente. A palavra
pobre nos leva a pensar em necessidade. O pobre é o que verdadeiramente não tem, por isso tem necessidade e, consequentemente, vai atrás, vai em busca do que lhe falta.
O pobre de espírito a que se refere Jesus é o que tem consciência da sua pequenez em relação à grandeza do Universo.
Diante da sabedoria Divina , reconhece que nada sabe, ou sabe
muito pouco. (...). Em outras palavras o pobre de espírito destaca o pelo Meigo Rabi da Galiléia é o humilde. E esta virtude
é tão importante que foi o primeiro grande ensinamento de
nosso Mestre, que,como Governador Espiritual de Mundos,
podia encarnar como bem quisesse. E assim o fez, vindo entre
nós no seio de uma família pobre, tendo como primeiro leito
uma manjedoura e como narra o evangelista, sua mãe o envolveu em panos.(Luca, 2: 7)

Porque deles é o Reino dos Céus - O conceito de céu,
dado pela Doutrina Espírita, é bem diferente do que fora, até
então dado pelas outras religiões. Céu não é uma região física
Sábado
mas um estado do espírito que se encontra em afinidade com
- 8:00 às 9:00 - Estudo minucioso do Novo Testamento.
- 9:00 às 10:00 hs - Reunião Pública - ( explanação: O Evangelho Segun- as Leis Divinas. Esta idéia não é nova, Jesus já divulgara este
pensamento quando nos falou sobre o reino de Deus:
do o Espiritismo ou O Livro dos Espíritos); Escola de evangelização
infantil e de bebês ( a partir de 6 meses).
O reino de Deus não vem com aparência exterior; nem di- 9: 00 às 9:30 hs - Grupo de Apoio às Gestantes .
rão: Ei-lo aqui ou: Ei-lo ali!pois o reino de Deus está dentro de
- 10:00 - Passes
vós.(Lucas 17:20-21)
10:00 às 11:00 - Atendimento fraterno; distribuição de sopa e alimen-

A afirmativa de Jesus está no presente: deles é o reino dos
céus. É que a humildade nos conduz sempre a este estado de
espírito. Não importa onde esteja ou como esteja, o humilde
está sempre bem, pois vê em tudo a manifestação do Criador
Domingo
- 8:00 às 9: 30 hs - Estudo e prática da mediunidade - Reunião privativa. gerenciando todas as manifestações. Se agredido, vê no agres- 8:30 às 11: 00 hs - 2° e 4°domingo - Campanha do Quilo. sor não um adversário mas um doente que precisa ser tratado
- 16:30 às 17:30 hs - Estudo minucioso do Novo Testamento.
se a situação lhe é adversa, sabe compreender e se situar de
( Evangelho segundo Marcos) .
acordo com a realidade.(...) Este é o motivo por que Jesus nos
17:30 hs - Atendimento fraterno. Funcionamento da
afirmou se deles o Reino dos céus. Deles, porque qualquer um
biblioteca e livraria..
que atingir este estado d’alma se capacita a ser habitante do
- 18:00 às 19:00 hs - Reunião Pública. ( estudos : O Evangelho Segun- Reino.
tos. Terceiro 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.

do o Espiritismo ou O Livro dos Espíritos); Orientação espiritual.
19:00 hs - Passes

Do livro O Sermão do Monte, autoria de Claudio Fajardo
editora Itapuã.
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MENSAGEM DE NATAL

INSUCESSOS MEDIÚNICOS

Glória a Deus nas alturas, paz na Terra e boa vontade
para com os homens. (Lucas,2:14)

“Há inúmeros (médiuns) que se propõem instruir e escrever,
O cântico das legiões angélica, na Noite Divina, falar e materializar, aliviar e consolar, em nome dos Mensageiexpressa o programa do Pai acerca do apostolado ros da Luz; entretanto, não passam da região do "muito desejo."
Emmanuel.
que se reservaria ao Mestre nascente.
O louvor celeste sintetiza, em três enunciados pe- Diversos motivos podem levar o médium a desertar da tarefa,
contraindo, em conseqüência, graves responsabilidades.
queninos, a plataforma do Cristianismo inteiro.
Glória a Deus nas Alturas, significando o imperati- Alinharemos, por oportuno, alguns deles.
vo, de nossa consagração ao Senhor Supremo de A desconfiança dos encarnados pode, ferindo-lhe a suscetibilidade, fazê-lo abandonar a tarefa.
todo o coração e de toda a alma.
Pouca importância aos avisos e advertências de irmãos desenPaz na Terra, traduzindo a fraternidade que nos carnados.
compete incentivar, no plano de cada dia, com todas A autodesconfiança, com excessivo receio de mistificações ou
as criaturas.
animismo, tem sido causa, também, para que medianeiros que
Boa vontade para com os homens, definindo as podiam render bem, na gleba mediúnica, afastarem-se em defininossas obrigações de serviço espontâneo, uns á tivo ou transitoriamente.
frente dos outros, no grande roteiro da Humanidade. Refratariedade a conselhos ou críticas construtivas de compaO Natal exprime renovação da alma e do mundo, nheiros mais prudentes e experimentados.
nas bases do Amor, da Solidariedade e do Trabalho. A deserção do serviço mediúnico significa fracasso na experiência reencarnatória, com seu cortejo de conseqüências dolorosas.
Dantes, os que se anunciavam, em nome de Deus, Sendo a mediunidade aqui na Terra, de modo geral, oportunidaexibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de de resgate e reabilitação, a deserção do labor de intercâmbio
de cadáveres e despojos dos vencidos.
implica o não resgate de compromissos do passado.
Com o Enviado Celeste, que surge na Manjedou- Fugir à realização mediúnica traduz desperdicio de oportunidara, temos o Divino Vencedor arrebanhando os fra- de. Agravamento de responsabilidades pelo que não construiu,
cos e os sofredores, os pobres e os humildes para a em função do presente, e não reconstruiu, em face do passado,
revelação do Bem Universal!
ante os deslizes perpetrados.
Dantes, exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, O portador de mediunidade que se aproxima das fontes do Echuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolen- vangelho e do Espiritismo, encontra estímulo e força para continuar, superando lutas e obstáculos, dando curso, assim, à própria
ta.
evolução.
Agora, porém, é um Coração armado de Amor,
Em Jesus, encontrará reconforto.
aberto á compreensão de todas as dores, ao encontro
Em Kardec, discernimento doutrinário.
das almas.
Há muitos recursos pelos quais a Espiritualidade, expressando
Não amaldiçoa. Não condena. Fortalece as boas compaixão por nós, convoca-nos ao trabalho espiritual ou mediúobras. Ensina e passa. Auxilia e segue adiante.
nico.
Consola os aflitos, sem esquecer-se de consagrar o Sofrimentos físicos, com enfermidades em nós ou em nossos
familiares.
júbilo esponsalício de Caná.
Reconforta-se com os discípulos no jardim domés- Provas morais, que nos acordam para cogitações maiores no
tico; todavia, não desampara a multidão na praça campo da vida.
Dificuldades com problemas de obsessão, em nós mesmos ou no
pública.
círculo da consangüinidade.
Exalta as virtudes femininas no Lar de Pedro; con- Visitados por tais problemas, despertamos para o glorioso trabatudo não menospreza a Madalena transviada.
lho do intercâmbio.
Partilha o pão singelo dos pescadores, mas não Não apenas razões negativas nos chamam ao serviço mediúnico.
menoscaba o banquete dos publicanos.
Raciocínios novos, em vista de leitura, meditação e aprimoramento
interior, visitando-nos a mente, podem suscitar novos ideCura Bartimeu, o cego esquecido; entretanto não
ais, baseados na fraternidade espírita-cristã.
olvida Zaqueu o rico enganado.
A compreensão, a certa altura da existência, da vacuidade das
Estima a nobreza dos amigos; contudo, não desdegratificações humanas, na esfera dos sentidos físicos ou psicolónha a cruz entre os ladrões.
gicos, conduz-nos, igualmente, à senda do espírito.
O Cristo na Manjedoura representa o Pai na Terra.
A simples eclosão mediúnica, com o desabrochamento da faculdade no tempo próprio, representa, em alguns casos, o início de
O cristão no mundo é o Cristo dentro da vida.
Natal! Gloria a Deus! Paz na Terra! Boa Vontade florescentes atividades.
para com os Homens! Se já podes ouvir a mensagem Sejam quais sejam as causas dos insucessos mediúnicos ou do
da Noite Inesquecível, recorda que a Boa Vontade despertamento para o trabalho, Evangelho e Espiritismo serão,
para com todas as criaturas é o nosso dever de sem- sempre, em quaisquer circunstâncias, o real apoio para quem acordou e deseja caminhar com o Bem Infinito.
pre.
Emmanuel/Chico Xavier - Segue-me- O Clarim

Do livro: Mediunidade e Evolução - Martins Peralva.
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Reciclando idéias
Ecologia Integral, Humanidade Integral – Matéria e Espírito juntas no processo de evolução
É de nos indagarmos: O que o Espiritismo e a Ecologia têm
em comum? Devemos nos surpreender com as muitas afinidades existentes entre essas duas áreas do conhecimento, que
surgiram na mesma região do planeta, há aproximadamente
cento e cinquenta anos [Espiritismo em 1857, na França e Ecologia em 1866, na Alemanha], e que hoje despertam interesse e curiosidade crescentes a cada instante.
Espíritas e ecologistas utilizam a visão sistêmica para defender a biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais, o consumo consciente, a primazia dos projetos coletivos
em detrimento do individualismo. São tantas afinidades, que
certas obras espíritas poderiam perfeitamente embasar alguns
postulados ecológicos. E, podemos afirmar que: Tanto o Espiritismo quanto a Ecologia oferecem ferramentas importantes
para a compreensão da realidade que nos cerca. Espíritas e
ecologistas investigam, cada qual a seu modo, as relações que
sustentam e emprestam sentido à vida. Defendem uma nova
ética, mais comprometida com os interesses coletivos, e uma
atenção maior ao planeta que nos acolhe. Reconhecem a existência de forças que atuam positivamente em defesa do planeta, da manutenção da vida e da biodiversidade; as limitações
desses agentes e o risco de desmancharmos o tabuleiro sobre o
qual esses sistemas se mantêm estruturados. Se a ciência ecológica oferece um amplo espectro de observação, interligando
sistemas que variam do micro ao macrocosmo, o Espiritismo
desdobra esse olhar na direção do plano invisível, alargando
enormemente o campo de investigação.
De forma clara e objetiva, o tema instiga a cada um de nós
a perceber que as múltiplas crises que experimentamos na atualidade (econômica, ambiental, social, ética) demandam uma
nova percepção da realidade e um nível de comprometimento
maior com a vida em suas mais diversas manifestações. Dentre essas manifestações a reciclagem de papéis visa o aproveitamento de fibras celulósicas dos papéis e cartões usados para
a produção de papéis novos, contribuindo para a conservação
de recursos naturais e energéticos e para a proteção do ambiente.
Neste momento nos importa reconhecer o gênero de destruição sobre o qual estamos falando. Um, de origem natural,
conspira em favor da manutenção da vida; o outro,de origem
antrópica [relativa à ação do homem], determina impactos negativos sobre os ciclos da Natureza, precipitando cenários de
desconforto ambiental crescente....
Fonte: http://www.mundoespirita.com.br/?materia=espiritismo-e-ecologia

Aprendizes do Evangelho.
Reuniões as segundas feiras de 20:00 às
21:15 horas. Venha participar.
Estudo Minucioso do Evangelho
segundo Mateus. Aos sábados pela manhã,
de 8:00 às 9:00 horas.
O que é o estudo minucioso do Evangelho? É uma metodologia para estudar o Novo Testamento à luz da Doutrina Espírita.
Através desta metodologia cada versículo do Novo
Testamento é analisado, minuciosamente para extrair
da letra, a mensagem sublime de Jesus.

Dependência química ou de álcool.
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 de 19:45 às 21:00 horas.

Grupo de acolhimento “Esperança”
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.”
“Senhor, concedei-nos a serenidade necessária para
aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria
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