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Ele é como o Sol afasta as sombras e 
vivifica com luz e calor.

Pensa Nele, inspirando-te no teu labor 
revolucionário de dentro para fora. Nun-
ca O esqueças, seja qual for a situação 
em que te encontras.

Neste Natal, permite que o amor de 
Jesus te irrigues o coração e vertas em 
direção daqueles para os quais Ele veio 
os nossos irmãos sofredores da Terra.

Faze mais: deixa-O renascer na tua alma 
e agasalha-O, para que Ele siga em ti e 
contigo, por todos os dias da tua vida.

FELIZ NATAL!
Feliz Natal! 
É Natal todo o dia. 
É Natal no sorriso das crianças. 
É Natal na experiência dos mais velhos. 
É Natal na esperança daqueles que sofrem. 
É Natal nos corações que oram.
O Natal é um estado de Espírito, é uma 
canção é uma bênção.
Que o Espírito Natalino enterneça os vos-
sos corações, que o Mestre renasça em 
seus sentimentos, em seus exemplos, em 
suas atitudes.
É Natal quando amais a vossa família 
É Natal quando respeitais vossos seme-
lhantes.
É Natal todo dia. É Jesus querendo nas-
cer em vossos corações.
Feliz Natal!!!
É o que deseja a Equipe Bezerra de Me-
nezes.

UmA HIsTórIA dE NATAL
Era uma vez um médium que não tinha 
família, era somente ele e seu fiel cão.

Quando todos partiram no dia de Natal 
da Casa Espírita para suas casas, seus 
familiares e as festas de Natal, ele se di-
rigiu a pé para seu lar, pois não possuía 
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O Natal para o espírita é aquele momen-
to em que se é atingido pela mensagem 
evangélica, permitindo a Jesus nascer 
em nossos corações. 

O Evangelho Segundo o Espiritismo 
afirma que o mais importante é o en-
sinamento moral de Jesus, pois não se 
sujeita a controvérsias e nos oferece 
verdadeiramente a ciência da vida.

Jesus está sempre falando conosco, 
incentivando-nos a amar cada vez mais 
o nosso próximo, a exercer a prática da 
caridade, independentemente do modo 
como somos tratados, porque senão que 
vantagem haveria em amarmos somente 
aqueles que nos amam?

Na noite em que o mundo cristão fes-
teja o nascimento de Jesus, os espíri-
tas devem lembrar-se do nascimento da 
Doutrina Espírita. A lei da reencarnação 
é fundamental para o entendimento do 
sofrimento e da dor.

De acordo com a reencarnação ou a di-
versidade de vidas sucessivas, podemos 
vislumbrar o nosso futuro que é uma 
continuidade dos atos que praticamos 
nesta vida.

Optando pela prática do bem, teremos 
uma vida futura feliz; caso contrário sofre-
remos as conseqüências pelo que pratica-
mos, no sentido de nos adaptarmos à lei 
do progresso, que é inexorável.

No Natal, hoje e sempre, sigamos o 
exemplo do Cristo, praticando a cari-
dade e o amor pelo próximo, indistin-
tamente.

NATAL dE AmOr
Joanna de Ângelis

Jesus é o Filho bem amado de Deus. 
O Seu ministério de amor foi um traço 
de união permanente entre o ontem e o 
hoje na direção do amanhã eterno.

O Natal para os Espíritas
recursos para o transporte à sua casa; 
essses foram dados a uma pessoa que o 
pedira, sem questionar se essa precisa-
va ou não. Caminhou muito, chegou em 
casa; feliz seu cão foi ao encontro, ele o 
acariciou e disse:

- Querido irmão menor, vamos festejar 
o Natal?

Entrou no lar, fez a higiene necessária, 
pegou o Evangelho Segundo o Espiritis-
mo e fez o “Evangelho no Lar”. O cão 
amigo ao seu lado, quieto, parecendo 
“entender” a importância do momento.

Logo que terminou o “Evangelho no 
Lar” pensou em ir dormir, pois não ti-
nha nada em casa para se alimentar, o 
pouco que restou deu a seu cão.

Porém, algo maravilhoso aconteceu: um 
leve torpor envolveu o médium, esse se 
sentiu fora do corpo e eis que se formou 
uma escada de luz belíssima, ladeada 
de flores maravilhosas que cintilavam 
como estrelas e no topo da escada ami-
gos espirituais acenavam para ele, e 
por uma força inexplicável, começou a 
subi-la e assim ficou até enquanto se 
passava a ceia de Natal no plano físico. 
Percebeu muitos que ele havia auxiliado 
de uma forma ou outra, todos queriam 
lhe dar “Feliz Natal”. Quando retornou 
ao corpo e abriu os olhos sentiu o am-
biente repleto de luzes e um perfume 
suave impregnava o ambiente.

Na sua casa muito simples, dificilmente 
alguém imaginaria que ali Jesus esteve 
presente porque ali Ele era realmente 
desejado e vivido. 

Reflitam!

Um amigo.

Os textos “Feliz Natal” e “Uma História de 
Natal” são psicografias recebidas no Dia 
do Trabalhador nas datas de 24/11/05 e 
16/12/05, respectivamente.
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Amélia Augusta do Sacramento Rodri-

gues nasceu em 26 de maio de 1861, 

na Fazenda Campos, freguesia de Oli-

veira dos Campinhos, cidade de Santo 

Amaro da Purificação, no Estado da 

Bahia. Era filha de Félix Rodrigues e 

D. Maria Raquelina Rodrigues.

Tinha vocação inata para o magistério 

e a par disso se matriculou no Colégio 

mantido pela professora Cândida Álva-

res dos Santos e começou a lecionar 

no Arraial da Lapa.

Alguns anos depois foi aprovada em 

um concurso e lecionou por oito anos 

consecutivos em Santo Amaro da Pu-

rificação. Em 1891, diante de sua ca-

pacidade ímpar na tarefa de lecionar e 

pelo grande conceito na comunidade, 

foi transferida para Salvador.

Em 1905 um de seus alunos foi se-

lecionado para lecionar inglês pelo 

sistema do filósofo Spencer. Amélia 

Rodrigues além de ajudar o jovem a 

autora espír i ta

Amélia Rodrigues
compreender o pensamento de Spen-

cer, complementou o seu aprendizado 

dizendo:

“O jovem precisa de educa-
ção moral que é o princípio 
fundamental da disciplina 
social; sem apelar para o 
coração, educar é formar 
no homem as mais dura-
douras forças da ordem so-
cial.”

O pensamento de Amélia Rodrigues 

se identifica com o pensamento de 

Fénelon, contido em “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo”, que solicita: 

“Educar é formar homens de bem, e 

não apenas instruí-los.”

Aposentada, não abdicou de seu ideal 

de ensinar. Retornou ao magistério de 

forma ainda mais marcante. Fundou 

o Instituto Maternal Maria Auxiliado-

ra, que mais tarde transformou-se na 

“Ação dos Expostos”.

Foi, quando encarnada, além de pro-

fessora emérita, notável poetisa, dra-

maturga, escritora consagrada e te-

atróloga. Legítimo expoente cultural 

das Letras na Bahia produzindo obras 

didáticas, literatura infantil e roman-

ces.

Espírito sensível e nobre, no Plano Es-

piritual continuou seu trabalho escla-

recedor e educativo, baseado princi-

palmente no Evangelho de Jesus, que 

foi sua fonte inspiradora, para muitos 

dos seus trabalhos, quando encarna-

da. Encontrou, na Espiritualidade, 

seara infinita da imortalidade, maior 

expansão para seu Espírito sedento 

de conhecimento e faminto de amor, 

dando vazão aos anseios mais nobres, 

aprofundando-se na Mensagem de Je-

sus, e, na atualidade, participando da 

falange de Joanna de Ângelis (mentora 

de Divaldo Pereira Franco). 

Amélia Rodrigues desencarnou em 

Salvador com 65 anos de idade em 

22 de agosto de 1926, deixando a sua 

marca de trabalho inigualável, tanto 

na Educação como na Literatura e na 

Assistência Social.

Algumas obras literárias do espírito de 

Amélia Rodrigues se encontram à dis-

posição na Videobiblioteca e na Livra-

ria da SBEBM: 

• Dias Venturosos

• Há Flores no Caminho;

• Luz no Mundo;

• O Semeador (infantil)

• Primícias do Reino;

• Quando Voltar a Primavera;

• Sou Eu a Paixão de Cristo na Visão 

dos Espíritos;

• Trigo de Deus;

• Acordes de Jesus para uma Nova 

Educação;

• Alegria com Jesus;

• Até o Fim dos Tempos;

• Pelos Caminhos de Jesus;

• O Vencedor (infanto-juvenil). 
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palestra para os pais

ESDE

Palestra para os Pais
O sub-setor de Apoio à Família convida a todos os pais e demais responsáveis pela 
educação e formação de crianças e adolescentes para as palestras que acontecem 
todos os últimos finais de semana de cada mês (sábados 14h30 às 16h e domingos 
10h às 11h30).

Enquanto as crianças e os jovens participam nos trabalhos da Evangelização os pais 
e responsáveis estarão recebendo informações, refletindo e trocando experiências 
num trabalho dinâmico sobre vários temas pertinentes a essa missão tão desafiadora 
e gratificante que é cuidar de quem tanto amamos!

Esse trabalho é o resultado de uma ação conjunta dos setores de EVANgELIzA-
ção e ASSUNTOS DA FAMíLIA buscando integrar nossas equipes e, princi-
palmente, trabalhar na busca de melhor atendermos às famílias que buscam 
esclarecimento,orientação e apoio aos seus desafios frente à convivência familiar.

Cabe esclarecer que a palestra para os pais, coordenada pela Evangelização, aconte-
ce sempre, nos mesmos dias e horários, apenas ficaram, no período descrito acima, 
sob responsabilidade do Apoio à Família. Buscamos provocar uma reflexão mais 
interativa através de um trabalho com dinâmicas de grupo para melhor elucidar os 
temas em questão.

ESDE - Estudo Sistematizado 
da Doutrina Espírita
1. INsCrIÇÕEs PArA O GrUPO 1 
• Segunda-feira à tarde ou noite: 15/12/2008 das 17h às 20h.
• Quarta-Feira à tarde: 17/12/2008 das 17h às 20h.
• Sábado pela manhã: 20/12/2008 das 10h às 12h.
 
2. rEINGrEssOs E TrANsFErÊNCIAs
• Segunda-feira: 05/01/2009 das 18h às 20h.
• Quarta-Feira: 07/01/2009 das 17h às 19h.
• Sábado: 10/01/2009 das 10h às 12h.
 
3. PLANTÕEs dE FÉrIAs
• JANEIRO: 21/01/2009 das 16h30 às 20h.
• FEVEREIRO: 09/02/2009 das 16h30 às 20h.
          14/02/2009 das 10h às 12h. 
Atendimento sempre na Secretaria do ESDE, sala 310.
 
4. HOrÁrIOs dA sECrETArIA dO EsdE
• Segunda-feira
Tarde: das 16h15 às 17h45.
Noite: para grupo 1 e EADE das 19h30 às 21h;
          do grupo 2 ao grupo 6: 1º Horário das 18h50 às 20h e  
         2º Horário das 20h20 às 21h30.

• Quarta-feira: das 16h15 às 17h45.

• Sábado: para grupo 1: 1º Horário das 8h30 às 10h;
           2º Horário das 10h30 às 12h.
               do grupo 2 ao EADE das 9h30 às 11h.

os temas abordados foram diálogo - 
sua importância, limites, parceria nas 
relações e o encontro de outubro o de-
bate sobre o filme “O som do Coração”. 
E o último tema em novembro será Hu-
mor e Criatividade nas relações pais e 
filhos.

Convidamos todos a participarem, se-
rão muito bem-vindos. Venham conferir 
esse novo trabalho da Casa! 

As trocas vivenciadas auxiliam na nos-
sa reflexão sobre a tarefa de educar, 
partilhar e construir essa relação tão 
delicada e fundamental na formação 
da personalidade de nossos filhos, 
além do que o enfoque espírita auxilia 
essencialmente, na compreensão deste 
desafio maravilhoso: SER PAIS!

Um momento de confraternização com 
nossos irmãos da Sociedade Bezerra 
de Menezes. Participe você também!

CTG Tiarajú - Rua Abílio Miller, 251.

Cardápio: Galeto - Coxa e sobrecoxa 
acompanhado de massa e saladas

23 de novembro
domingo | 13h

R$15,00

Haverá sorteio de prêmios, como eletrodo-
mésticos e uma camiseta autografada do 
Grêmio.

almoço beneficente
Galeto



04

pais gestantes

NOVEMBRO
Capítulo XXIV do ESE: 
“Não coloques a candeia sob o 
alqueire”

:: 03 a 08 de novembro: 
“Candeia sob o alqueire”

:: 10 a 15 de novembro: 
“Os sãos não tem necessidade de médico”

:: 17 a 22 de novembro: 
“A virtude: coragem da fé”

Palestras de Novembro e Dezembro

Apoio Espiritual aos Pais Gestantes

:: 24 a 29 de novembro: 
“Carregar a cruz”
 
DEZEMBRO
Capítulo XXV do ESE: 
“Buscai e achareis”

:: 01 a 06 de dezembro: 
“Ajuda-te e o céu te ajudará”

:: 08 a 13 de dezembro:
“Não vos inquieteis pela posse do ouro”

 

Capítulo XXVII do ESE: 
“Pedi e obtereis”

:: 15 a 20 de dezembro: 
“Qualidade da prece”

:: 22 a 27 de dezembro: 
“NATAL - A transmissão do pensamento”

:: 29 a 31 de dezembro: 
“ANO NOVO - A alegria da prece”

palestras

Como pensa educar seu filho diante 
das exigências do terceiro milênio? Vai 
resolver na hora? A hora é agora, antes 
de concebê-lo, ou se já estiver a cami-
nho. Venha preparar-se para o grande 
momento de ser pai e de ser mãe.

Segundo o espiritismo, o reencarnante e 
seus familiares iniciam os preparativos, 
antes da concepção biológica. Uma vez 
decidida a reencarnação, o espírito se 
prepara, no mundo espiritual de acordo 
com o nível moral em que se encontra, 
levando mais ou menos tempo, confor-
me a necessidade de cada um.

O reencarnante organiza sua próxima 
vida, levando em conta suas ações boas 
e menos boas, jogadas no universo, 
durante as vidas anteriores e que per-
manecem registradas na memória da 
genética espiritual. Para essa análise, 
ele tem o amparo de sua família e dos 
construtores espirituais, que os auxilia-
rão nas escolhas, que após o nascimen-
to, poderá ou não, levá-las a termo.

Se a reencarnação for livre, usará do 
livre-arbítrio para escolher o local onde 
nascerá; os pais; o tipo de corpo físico, 
se sadio ou com limites, de acordo com 
o resgate a ser realizado por ele e pe-
los familiares, independentemente se 
biológicos ou adotivos; a data de nas-
cimento e do desencarne; as condições 
do parto e as tarefas a ser realizadas, 
as provas e expiações com o objetivo de 
acelerar o seu progresso moral durante 
a trajetória terrestre. Nesse momento, 
esse espírito em virtude de suas esco-
lhas, é co-criador do seu destino.

Assim concebida, a reencarnação é 
uma benção de um estágio, não impor-

ta se de algumas horas, dias, meses ou 
anos. O tempo terrestre de cada espírito 
é uma nova chance para harmonizar o 
que não foi conseguido antes. Será se-
gundo a sua necessidade de progresso 
moral, para sair de uma etapa e passar 
para a outra, mais próxima do Pai, com 
o auxílio dos pais terrenos, cada qual 
cumprindo a sua parte.

O trabalho de Apoio Espiritual aos Pais 
gestantes orienta o pai, a mãe e de-
mais familiares para que obtenham, 
de maneira consciente, uma estrutura 
física, psicoemocional e espiritual para 
receberem o filho reencarnante e as be-
nesses dos benfeitores espirituais.

Destina-se a casais que desejam ter 
filhos pela primeira vez ou mais; aos 
casais que têm impedimento biológico, 
psicológico, emocional ou espiritual; 
aos que desejam adotar; às mães cujos 

parceiros não assumem a paternidade 
biológica e outros familiares.

“Pensai que a cada pai e a cada mãe 
Deus perguntará: - que fizeste do filho 
confiado a vossa guarda?” ESE, cap.
XIV, ITEM 09.

Sintam-se à vontade, candidatos a pai 
e mãe, ou pais gestantes, para buscar 
as respostas precisas e seguras de suas 
dúvidas, cumprindo adequada e har-
moniosamente a tarefa de pais, frente 
aos desafios deste século.

Aos interessados para mais esclareci-
mentos, indica-se a leitura dos livros: 
Missionários da Luz e Educação de Pais 
gestantes, como também a freqüência 
ao grupo de Apoio Espiritual aos Pais 
gestantes, às terças-feiras e quintas-
feiras, às 20 horas, na sala 205, desta 
sociedade. BEM-VINDOS!
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O Sub-setor de Apoio e Valorização à 
Vida convida aos médiuns-trabalhado-
res da Sociedade Beneficente Espírita 
Bezerra de Menezes a participar do 
Seminário gotas de Esperança.

Data: 22 de novembro
Horário: 14h30
Local: Auditório 1

Seminário
GOTAS DE 
ESPERANÇA

Participe do Bazar! Anote a programa-
ção especial para o final de ano:

NOVEMBRO
Quartas-feiras, dia 5 e 12.
Sábados, dias 22 e 29.

DEZEMBRO
06/12 - Sáb. - Bazar do Carinho
10/12 - Quarta-feira - Bazar
13/12 - Sáb. - Encerramento das ati-
vidades

No dia 22 de Novembro de 2008 (Sá-
bado) das 18h30 às 20h30, Auditório 
1, teremos as eleições para a renovação 
de parte dos membros do CONSELHO 
DELIBERATIVO.

Poderão votar todos os sócios efetivos 
que estejam nesta condição há no mí-
nimo 3 (três) anos e em dia com a Te-
souraria.

Bazar

Eleições

Solicitamos a doação de:

• ALIMENTOS
• BRINQUEDOS

O Setor de Assistência Social agra-
dece sua colaboração para que pos-
samos continuar atender aos nossos 
irmãos neste Natal.

Doações

rápidaseducação mediúnica

Avisos do Setor de 
Educação Mediúnica

* Para médiuns em desenvolvimento que desejam retornar ao curso regular 
de EM. O reingresso somente será possível no dia e nível solicitado dentro da 
disponibilidade de vagas existente no Setor 

** Para os irmãos oriundos de outras Sociedades Espíritas ou Espiritualistas 
que tenham experenciado pelo menos um ano de atividade em trabalhos me-
diúnicos efetivos, com mediunidade já em andamento. Para ingresso nesse 
grupo, além da Orientação Mediúnica Espiritual e da matrícula, será necessária 
uma entrevista com a Coordenação do Setor para apresentação de currículo de 
atividades desenvolvidas na Casa de onde está se transferindo, para que possa 
ser verificada qual a melhor opção para cada um. 

*** A matrícula no curso regular de Educação Mediúnica 2009 tem como  
pré-requisitos a Orientação Mediúnica Espiritual (OME) e a freqüência de 
100% nos Encontros Preparatórios 2008. Os candidatos serão matriculados 
por ORDEM DE CHEgADA, NOS DIAS e HORÁRIOS QUE ESCOLHEREM PARA 
FREQUENTAR O CURSO (4as, 5as, 6as feiras ou Sábados), DENTRO DA DISPO-
NIBILIDADE DE VAgAS EXISTENTE NO SETOR.

EVENtO DATA DIA SEMANA HORáRIO SALA

Pedidos de reingresso no 
curso regular de EM*

08/11

06/12

Sábado

Sábado

17h
às 

18h30
204

Matrículas para o 
grupo de 

Integração**

08/11

06/12

Sábado

Sábado

17h
às

18h30
204

Matrículas para ingresso 
em 2009 no curso regu-

lar de EM***

17/12

18/12

19/12

20/12

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Sábado

19h30 às 
21h

14h45 às 
16h15

19h30 às 
21h

17h às 
18h30

204
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evangelização

Dia da Criança

Nos dias 11 e 12 de outubro, foram realizadas na Evangelização, atividades alusivas ao Dia da Criança. A proposta deste ano 
consistiu em os jovens evangelizandos com idades acima dos 12 anos, assumirem atividades com as turmas de até 11 anos. As 
oficinas foram planejadas e preparadas ao longo do mês de setembro pelos jovens com muito carinho. No sábado, houve tabela 
de basquete, bola na boca do palhaço e pintura de rosto organizadas pelas turmas de 12, 13 e 14 anos, além de contação de 
história pela turma dos jovens acima de 15 anos. No domingo, houve oficina de Evangelho no Lar, túnel dos sentidos, cineminha 
e a exposição de trabalhos com o tema “sede perfeitos”. 
A participação responsável e amorosa dos futuros trabalhadores da Casa, demonstrou o quanto o jovem deve ser valorizado e 
estimulado, pois como diz a passagem do Evangelho Segundo o Espiritismo: “O que fizerem a um desses pequeninos farão a 
mim”. Os pais, familiares e evangelizadores também estiveram nas oficinas, o que proporcionou uma grande integração junto 
aos evangelizandos, permitindo que a criança que existente em cada adulto pudesse se libertar e brincar, pois a alegria afinal, é 
uma das maneiras de se demonstrar amor pela vida, pela família e por Deus.

na Evangelização
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ILUMINE CONSCIÊNCIAS! AO TERMINAR DE LER ESTE PERIÓDICO, OFEREÇA-O À OUTRA PESSOA.

Ore ao amanhecer, ao levantar.

Antes de qualquer atitude, lembre-se 
de voltar o pensamento ao Pai.

Será um dia mais iluminado, a prote-
ção virá do alto, pois o contato se fez.

Tenham dias bons, amigos. Continuem 
com vossa fé e, na calma de vossos la-
res, trazei a luz.

O alvorecer é hora propícia, pois a na-
tureza refeita se prepara para um novo 
dia, uma nova jornada.

Estendei sua mão amiga a todos que 
necessitem, inclusive a vós. 

Nessa jornada terrena, rogo mais uma 
vez: orem. 

Orem ao amanhecer. Só comecem vosso 
dia com o contato e amparo do Criador.

Fiquem com Deus em seus corações.

Muita Paz. Amigos

Muita Luz e Muita Paz.
Que alegria! Estarmos aqui convosco. 
Luz e amor a todos.

Tendes fé. Não esmoreceis.

A vida atual é de dificuldade, mas vos-
sos corações já têm condições de man-
ter a firmeza.

Mais paciência em vossas tarefas.

O Pai de amor não vos abandona.

Um amigo

Caros Irmãos
O Evangelho no Lar é o lenitivo de Amor 
e Luz a todos que o praticam.

Nestes momentos, Espíritos nobres 
enviam aos lares energias revigorantes 
que agem no corpo físico, corpo espi-
ritual (perispírito) e os trabalhadores 
do Evangelho no Lar, na espiritualida-
de, executam a limpeza de energias 
negativas projetadas pelas mentes dos 

Psicografias 
Leia as belas mensagens psicografadas no Dia do Trabalhador.

moradores do lar e dos espíritos desen-
carnados.

Aos trabalhadores do Evangelho no Lar 
desta Casa, estamos vos protegendo e 
inspirando na nova forma de trabalho. 

Confiem e sigam vossas inspirações e 
vosso coração. 

Estaremos sempre convosco.

Um irmão espiritual que trabalha no 
Evangelho no Lar.

Tarefeiros do Senhor!
Uni-vos em prece por esta Casa aben-
çoada. Fortalecei-a com a energia da 
oração que renova e vivifica.

Todos necessitam da força da oração, 
inclusive os tarefeiros desencarnados 
que vos secundam nas tarefas rotinei-
ras a que estais ligados.

A prece fortalece as defesas magnéti-
cas de cada trabalho e da Sociedade 
com um todo, porque, sem um pensa-
mento UNo no Pai e na fraternidade, 
não existe defesa que se sustente. 

Não há milagre, irmão. O milagre é a 
construção contínua do edifício do 
amor e da solidariedade, estendendo 
luzes e esperanças no caminho de to-
dos os sofredores.

A prece contínua, não só por vossas 
necessidades, mas pelas necessidades 
desta Casa, auxilia no vosso fortaleci-
mento íntimo, reequilibrando suas dis-
tonias e preparando-os, de forma mais 
ampla e profunda, para os desafios de 
servir na Doutrina Espírita com amor.

A prece, a oração, a meditação evan-
gélica, fortalece as tarefas aqui desen-
volvidas, especialmente nas que estais 
situado, irmão, dilatando a amplidão 
do alcance energético de cada uma.

Organizai-vos na prece pela Casa e ta-
refas, lembrando-se sempre que a tare-
fa maior é AMAR.

Muita Paz, com Jesus!

Sede perfeitos, disse Jesus.

Então essa é a vossa meta.

Busquem, confiem. Podem perguntar, 
mas como ser perfeito em um mundo 
cheio de imperfeições e desmandos?

Pois é justamente aqui que vos cabe 
exercitar os valores morais do Evange-
lho.

Para que possa haver transformação e 
evolução, cabe àqueles que já detém 
conhecimento cumprir a sua parte de 
perseverar.

Lembrem sempre que a perfeição nes-
te plano ainda é relativa, mas é aquela 
que é possível e significa o caminho a 
ser seguido.

Irmãos, vibrem na fé, na confiança, na 
amizade e compreensão, pois através 
desses sentimentos é que poderão en-
tender a busca da perfeição. Tornem-se 
cada vez mais plenos, com a sua luz 
interior ligada à Luz Divina.

Integrem-se no fluxo da vida aceitan-
do tudo o que ela proporciona, pois 
tudo está certo dentro das Leis do Pai 
Maior.

Confiem. Vigiem. Orem sempre.

Queridos Irmãos!
Na cabeceira matutina, despertamos a 
mente revigorada a cada dia. Valorizemos 
esta oportunidade que recebemos, pois é 
neste novo dia que devemos com sereni-
dade, amor e esperança, abraçar-nos para 
este novo recomeço. Falamos sempre na 
oportunidade de encarnação.

Eu falo para a oportunidade de cada dia.

Obrigado.

psicografias


