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cesso evolutivo da humanidade, supe-

rando rigidez e cristalização, permitin-

do reavaliar quem somos, como somos 

e como agimos.

Desta forma, a Terra é encarada como 

um grande espaço de convivência e de-

senvolvimento em que a diversidade  é 

compartilhada.

Em determinadas situações e desafios 

percebemos aflorar a imaturidade, a 

insegurança, a disputa, a rivalidade, a 

intolerância; em outros, a superação, a 

compaixão, a resignação, o compromis-

so, a fé, o amor. São lições de convivên-

cia de forma ampla, em que o amparo 

da espiritualidade observa nosso livre 

arbítrio e a lei da ação e reação.

No nível individual, identificamos li-

mitações, potenciais e direcionamento 

que damos a caminhada existencial. No 

nível coletivo, considerando todos os se-

res, está a necessidade de empatia, de 

flexibilidade para compartilhar espaço e 

tempo, percebendo que todos estamos 

interligados e interdependentes.

As lições não são isoladas, e sim con-
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Mais do que nunca 

as pessoas deparam-

se com situações que 

levam a reflexão de 

como estamos 

vivendo, seja no 

âmbito econô-

mico, social, 

político, religio-

so, educacional 

etc.

Entre as diversas 

obras oferecidas pela espiritualidade 

maior estão

A Gênese, A Caminho da Luz e Os Exi-

lados da Capela, em que tomamos co-

nhecimento gradativo da nossa origem 

capelina, migrando para este planeta 

com o propósito de implusionar nossa 

evolução. 

Encontramos aqui novas oportunidades 

para sermos sensibilizados ao amor, à 

cooperação, à solidariedade, ao desen-

volvimento intelectual e tecnológico 

para o bem estar de todos.

Trata-se de um constante apoio ao pro-

Terra: 
lições de convivência

juntas, já preconizadas há muitos sécu-

los por irmãos iluminados, entre eles, 

Jesus

“Há muitas moradas na casa de meu 

Pai; se assim não fosse, eu já vos teria 

dito, porque eu me vou para vos preparar 

o lugar e depois que eu tenha ido e que 

vos tenha preparado o lugar, eu voltarei 

e vos retomarei para mim, a fim de que 

lá onde eu estiver aí estejas também.”

Ao termos essa consciência de 
que atitudes e escolhas refletem 
em nosso desenvolvimento e no 
de todos que estejamos ligados, 
ampliamos nova visão da Vida e 
da direção que damos a essa.

Trata-se de um processo dinâmico, reno-

vador e conectado com todos.

As lições de convivência que a Terra 

propicia são infinitas, desde a família, a 

sociedade, o ambiente inteiro - mineral, 

vegetal, animal e hominal.

Desejar felicidade, harmonia e evolução 

é exercitá-la no cotidiano com tudo e 

com todos.
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Alexandre Aksakof nasceu em maio de 

1832 em Repievka, Rússia, e desencar-

nou em São Petersburgo, em janeiro de 

1903. Era descendente de uma antiga 

nobre família da Rússia, cujos membros 

sempre ocuparam lugar de destaque na 

literatura e nas ciências.

Foi no Liceu Imperial de São Peters-

burgo (instituição da antiga nobreza da 

Rússia) que começou seus estudos e, 

uma vez concluídos, dedicou-se  ao da 

Filosofia e ao da Religião, assuntos es-

tes que lhe traziam grande inquietação, 

sendo necessário, para estudar com 

afinco, o aprendizado do hebraico e do 

latim.

Em 1852 escreveu a primeira obra, pu-

blicada em francês, sobre Swendenborg 

– “Uma exposição metódica do senti-

do espiritual do Apocalipse, segundo o 

Apocalipse Revelado”.

Em 1854 Aksakof, através da obra “Re-

velações da Natureza Divina” de A. J. 

Dawis, reconheceu um mundo espiritual 

de cuja realidade não mais duvidava.

autor espír i ta

Alexandre aksakof
Em 1855, com o intuito de fazer um 

completo estudo fisiológico e psicológi-

co do homem, matriculou-se como es-

tudante livre na Faculdade de Medicina 

de Moscou, ampliando, também, seus 

conhecimentos sobre física, química e 

matemática. Nessa época seguiu o mo-

vimento espírita passo a passo na Euro-

pa e na América. Traduziu para o Russo 

as obras de Allan Kardec, Hare, Ed-

monds, R. Dale Owen, Willian Crookes, 

Relatório da “Sociedade Dialética de 

Londres”, e a fundação de periódicos 

como o “Psychische-Studien” (da qual 

foi redator chefe), de Leipzig, uma das 

melhores revistas com que o Espiritis-

mo conta.

Também criou adeptos entre cientistas 

e filósofos, que através de experiências 

com médiuns levou a Rússia a formar a 

primeira comissão de caráter puramente 

científico para o estudo dos fenômenos 

espíritas. Tal comissão não se ajustou 

às condições estabelecidas,e, em vez 

de observar os fatos com a devida cal-

ma e critério,  deixou-se levar por idéias 

preconcebidas, chegando a conclusões 

questionáveis, sendo o relatório publi-

cado no livro “Dados para estabelecer 

um juízo sobre o Espiritismo”, onde 

afirmava serem falsos os fenômenos 

observados. Aksakof contestou a comis-

são com um outro livro intitulado “Um 

momento de preocupação científica”. A 

seguir, sustentou polêmica com o céle-

bre filósofo do “Inconsciente” Von Hart-

mann, publicando uma obra volumosa, 

a mais completa que se conhece sobre 

o assunto versado “Animismo e Espiri-

tismo”, que mais o fortaleceria como 

eminente cientista e pesquisador nato.

Consagrou-se durante vinte e cinco 

anos ao serviço do Estado, tais 

como: Conselheiro secreto do Czar da 

Rússia (Imperador Alexandre III), Con-

selheiro da Corte, Conselheiro efetivo 

do Estado e outros que apenas são prê-

mios aos bons serviços prestados à sua 

Pátria.

Verdadeiro sábio, nunca se dei-
xou arrastar pelos entusiasmos 
das suas convicções, e, no meio 
da sua fé ardente e sincera, não 
esqueceu o raciocínio frio que 
lhe fez compreender quais po-
deriam ser as causas dos fenô-
menos que observava.

Polemista temível e escritor delicado, 

seus trabalhos levam a convicção ao es-

pírito, sendo que pode-se observar tal 

sinceridade em suas obras que, lendo-

as, sente-se a necessidade de crer ne-

las.

Possuía um caráter bondoso e uma von-

tade imensa, que não se demove entre 

obstáculos, assim como uma grande 

paixão pelo ideal que o levara a percor-

rer a Europa para fazer experiências, foi 

um investigador incansável, dotado de 

uma alma valorosa e de um talento pri-

vilegiado.

As obras de Alexandre Aksakof que se 

encontram à disposição na Videobiblio-

teca da Sociedade para empréstimo e à 

venda na Livraria: 

• “Um Caso de Desmaterialização” 

• “Animismo e Espiritismo Vol. I“

• “Animismo e Espiritismo Vol. II “

Fontes:

Prefácio da obra “Um Caso de Desma-

terialização”, Alexandre Aksakof, Edito-

ra FEB;

Wikipedia: pt.wikipedia.org/wiki/Ale-

xandre_Aksakof 
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esde
estudo sistematizado 
da doutrina espírita

ciede
ciclo introdutório ao 
estudo da doutrina

estudo da doutr ina

Em 2009 o ESDE conta com novos 

horários.

02/03 - 2a feira:

tarde: todos os grupos do G1 ao EADE  

das 16h15 às 17h45 

noite: grupo 1 e EADE - 19h30 às 21h

Grupos G2 ao G6 

1º Horário - das 18h50 às 20h

2º Horário - das 20h20 às 21h30

04/03 - 4a feira

Todos os grupos do G1 ao EADE – das 

16h15 às 17h45 

07/03 - sábado

Grupo 1: 1º Horário - 08h30 às 10h

  2º Horário - 10h30 às 12h

Grupo 2 ao EADE: das 09h30 às 11h

Convidamos os irmãos interessados em 

se aprofundar no estudo da Doutrina 

Espírita a participar do CIEDE - Ciclo 

Introdutório ao Estudo da Doutrina que 

é pré-requito para cursar o estudo siste-

matizado - ESDE.

Anote as datas de inscrição e início 

para o 1o semestre e participe! Espera-

mos por você.

Inscrições

16/03 das 17h às 20h

18/03 das 16h30 às 18h

21/03 das 10h às 12h

Início

30/03 - 2a feira - 19h30 às 21h

01/04 - 4a feira - 16h30 às 18h

04/04 - sábado

1º horário: 08h30 às 10h

2º horário: 10h30 às 12h

palestras

As aulas do CURSO REGULAR DE EDUCAÇÃO MEDIÚNICA iniciarão no mês de 
março de 2009, nos seguintes dias e horários:
11/03 - 4ª feira - 19:30h às 21h
12/03 - 5ª feira - 14:45h às 16:15h
13/03 - 6ª feira - 19:30h às 21h
14/03 - sábado - das 17h às 18:30h

As aulas do GRUPO DE INTEGRAÇÃO iniciarão no dia 13 de março de 2009,  6ª 
feira, das 19:30h às 21h.

Março - tema: Leis Morais

:: 02 a 07 de março
tema da semana:
Lei Divina - o bem e o mal
• Livro dos Espíritos - Allan Kardec

Parte  Terceira: Leis Morais 

Capítulo 1 – Lei  divina  ou  natural

:: 09 a 14 de março 

tema da semana: 
Lei de adoração - a prece
• Livro dos Espíritos - Allan Kardec

Parte Terceira: Leis Morais 

Capítulo 2 – Lei de Adoração

Palestras de Março de 2009

Horários video Biblioteca

educação Mediúnica

:: 16 a 21 de março 

tema da semana: Lei do trabalho
• Livro dos Espíritos - Allan Kardec

Parte  Terceira: Leis Morais 

Capítulo 3 - Lei  do  Trabalho

:: 23 a 28 de março 

tema da semana: Lei de reprodução 
- a evolução do Planeta terra
• Livro dos Espíritos - Allan Kardec 

Parte  Terceira: Leis  Morais 

Capítulo 4 – Lei de Reprodução

•  A caminho da luz – Francisco  Xavier

•  Os Exilados da Capela – Edgar Armond

video bibl ioteca

educação mediúnica

TURNO 2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6a feira Sábado Domingo

Manhã
9h às 
11h

9h às 
11h30

9h30 às 
11h30

Tarde
13h30 
às 16h

14h às 
16h

14h às 
16h30

14h às 
16h

15h30 
às 17h

Noite
18h às 
20h30

18h30 
às 21h

18h às 
20h

18h30 
às 21h

18h30 
às 

20h30

18h30 
às 21h

A Video Biblioteca deseja a todos um ótimo retorno. Que saibamos captar e aplicar 
os temas abordados nesta Casa, através do acervo que oferecemos e das atividades 
que patrocinaremos ao longo deste ano.
Informamos que a partir de 09/03/2009, o horário de atendimento ao público será:
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evangelização

evangelização
esPaço Da

Venha participar da Evangelização!
Sábado: 14 de março a partir das 14h
Domingo: 15 de março a partir das 09:30h

EVANGELIzAR-SE: TAREFA PRIORITáRIA

importância da 
evangelização espírita 
infanto-juvenil

Essa tarefa, a ser desenvolvida no Cen-

tro Espírita com atenção especial de 

sua diretoria e com apoio dos órgãos de 

unificação do Movimento Espírita local, 

estadual e nacional, é, sem dúvida im-

portante realização para qual se devem 

voltar as vistas de todos aqueles que se 

preocupam com o futuro do nosso Movi-

mento, além de se interessar profunda-

mente pela formação espírita das novas 

gerações. 

Sem considerar, neste momento, a tare-

fa junto à criança e ao jovem na sua im-

portância maior que é da Evangelização 

à luz do espiritismo, 

vamos enfocar o aspecto continuida-

de e qualidade do Movimento espíri-

ta que, em futuro próximo, estará nas 

mãos dos que hoje frequentam, na 

condição de crianças e adolescentes 

as escolas de evangelização espírita 

mantida pelos Centros. 

O Centro Espírita, consciente de sua mis-

são, deve envidar todos os esforços não 

só para a criação das Escolas de Evan-

gelização Espírita Infanto-Juvenil como 

para seu pleno funcionamento, conside-

rando a sua importância em termos da 

formação moral das novas gerações e da 

preparação dos futuros obreiros da Casa 

e do Movimento Espírita.

Reformador, 103 (1875): 180, junho 

1985

espiritismo como 
educação

A essência do Espiritismo é a Educação 

– pretende promover a evolução do ho-

mem a partir de um processo pedagógi-

co. A Educação do espírito é o cerne da 

proposta pedagógica espírita. 

Ser espírita, pois, na acepção plena da 

palavra é engajar-se num processo de 

auto-educação, cujo fim mal podemos 

entrever. E estar em processo de auto-

aperfeiçoamento é requisito básico para 

o espírita. Como o espiritismo não é uma 

Doutrina individualista, no sentido de 

descomprometer o ser humano de deve-

res para como próximo – ao contrário, 

elege na caridade seu princípio básico 

– quem está em processo de melhorar 

a si mesmo tem o dever moral de exer-

cer uma tarefa pedagógica com todas as 

criaturas que o cercam. 

a caridade máxima, portanto, que o 

espírita deve procurar realizar como 

ideal de vida, não é o assistencialis-

mo social, respeitável e necessário, 

mas limitado e superficial, e sim a 

caridade da educação. 

Desse modo, elevando, transformando, 

despertando consciências, contribuindo 

para a mudança interna dos homens que 

redundará também na evoluação exter-

na, impulsionando para o bem comum 

de todos

Fonte: Incontri, Dora. A Educação Se-

gundo O Espiritismo. Editora Comenius, 

2006.
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encerramento 2008

a cigarra e a Formiga
Era uma vez, em uma floresta não tão 
distante daqui, com muitas árvores, ar 
puro, numa mesma árvore, à distância 
entre a raiz e o primeiro galho, uma 
Formiga e uma Cigarra.

A Cigarra se julgava a maior cantora de 
todos os tempos. Todo dia compunha 
uma canção nova. E esperava ser des-
coberta por alguém que a levasse para 
os palcos da fama.

Já a Formiga acordava cedo e logo esta-
va no trabalho, puxando uma folha aqui, 
outra ali. Seu propósito era encher as 
tulhas, se preparando para o inverno.

A cantoria da Cigarra parecia incomo-
dar a Formiga. De vez em quando, a 
Formiga mandava a Cigarra trabalhar, 
chamando-a de preguiçosa.

Mas a Cigarra dizia: Estou trabalhando. 
Meu trabalho é fazer música.

Chegou por fim o inverno. E naquela 
floresta, era tão rigoroso que sopravam 
ventos gelados, caía neve. Não ficava 
uma única folha nas árvores, para servir 
de alimento.

A Cigarra ficou por ali mesmo, sem sa-
ber o que fazer. Já estava quase conge-
lada, quando se lembrou da sua amiga 
Formiga. Com uma asa arrastando, foi 
até lá pedir ajuda. No primeiro momen-
to, a Formiga a mandou embora. Afinal, 
não era ela a super estrela da música 
que queria só saber de cantar? E fechou 
a porta.

Enquanto a pobre Cigarra ficava lá, co-
meçando a congelar, no frio, a Formiga 
se pôs a pensar em como o canto tor-
nava agradáveis aquelas tardes quentes 
e trabalhosas. A Formiga, então, não 

pensou duas vezes. Foi até à Cigarra e 
com um xalinho de paina a embrulhou e 

trouxe para dentro de sua casa. Depois 
de alguns chacoalhões e outras tantas 
xícaras de chá quente, a Cigarra voltou à 
sua cor natural. 

Conversa vai, conversa vem, a Cigarra 
contou a sua vida e a Formiga descobriu 
que ela era, de verdade, uma lutadora.

Foi daí que lembrou que quando ela, 
Formiga, era criança, tinha pensado 
em ser cantora, tocar um instrumento. 
Mas, como começou a trabalhar no ramo 
da sua família, muito cedo, desistiu da 
idéia.

Por fim, a Cigarra ensinou a Formiga a 
tocar violão e ambas formaram uma du-
pla: uma tocava e a outra compunha e 
cantava - Formigarra.

60 anos evangeLIzação

Ela tem 60 Anos
Mas, é jovem e tri esperta
Ensina crianças e jovens
A Doutrina que liberta.

Alegra, esclarece e ampara
E faz muitas vezes
Ela é a menina dos olhos
Do Bezerra de Menezes.

Vamos lá! Ergamos a mão
Saudando a Evangelização
Companheira de Jornada
Esta Evangelização que traz Luz 
no coração

Para toda a gurizada.

Poeta e Espírita
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reflexãorápidas

coral
Inscrições com vagas limitadas no dia 
14/03/09 (sábado), das 14h30 às 
16h30, Auditório 2. 

oficina de leitura e escrita 
escola de alfabetização
Inscrições e informações para os inte-
ressados a partir de 03/03/09 (terça-
feira), na sala 305, das 14h às 16h. 
Início das aulas 10/03/09.

escola de esperanto
Inscrições a partir de 12/03/09 (quin-
ta-feira), às 16h salas 205 e 210.

Boa idade
Início no dia 11/03 quarta-feira às 
14h30 até às 16h na sala Multiuso I. 

apoio à Família
11/03 (4a feira): 
14h30 às 15h30 - sala 309
12/03 (5a feira) 
20h às 21h - sala 302

apoio e valorização à vida
A partir de março o AVV volta aos horá-

rios normais, sempre na sala 210:

2a feira - das 13h30 às 15h

3a feira - das 18h às 19h30

4a feira - 9h às 10h30 / 13h30 às 15h

5a feira - das 19h30h às 21h

6a feira - das 13h30h às 15h

Sábado: das 19h30h às 21h

agenda do Bazar
:: Março
11/03 - quarta-feira
14/03 - sábado
22/03 - domingo

(encontro dos evangelizadores)
25/03 - quarta

:: aBrIL
01/04 - quarta-feira
11/04 - sábado 

(Páscoa)
15/04 - quarta-feira
25/04 - sábado

os bons pensamentos

A vida de qualquer pessoa começa realmente a crescer à medida que procura 

selecionar os ingredientes psíquicos de consumo próprio, esforçando-se por 

conservar os desejos elevados, os sentimentos bons, as idéias edificantes, a 

imaginação construtiva e a meditação superior.

O aperfeiçoamento dos pensamentos está profundamente dependente da edu-

cação dos sentimentos, como esclarece o espírito áulus:

“O sentimento elevado gera o pensamento elevando e o pensamento elevado 

garante a elevação da existência” (1)

Os bons pensamentos são energias positivas, criando uma couraça magnética 

de luz poderosa, constituindo-se em defesa contra os ataques das mentes de-

sajustadas de encarnados ou desencarnados.

Todo pensamento superior é raio de luz na engrenagem divina da alma.

A boa leitura é o pensamento que se enriquece das boas idéias e dos bons 

exemplos.

A boa palavra é o pensamento de correntes psíquicas educativas.

A gentileza é o pensamento da atenção amorosa que coopera. 

O ato de caridade é o pensamento de amor materializado no amparo ao pró-

ximo.

A bondade é o pensamento de energias balsâmicas e protetoras.

A compreensão é o pensamento de correntes pacíficas.

O perdão é o pensamento de forças libertadoras do mal.

A alegria interior é o pensamento de vibrações harmoniosas.

O sorriso de paz é o pensamento de fluidos simpáticos.

A paciência é o pensamento de força equilibrada na suportação de obstáculos 

e sofrimentos.

A ternura é o pensamento de intensa vibração de amor puro e doce.

A esperança é o pensamento firme da completa confiança em Deus.

A coragem da fé é o pensamento de forças concentradas no fiel testemunho 

do bem. 

A resignação é o pensamento de plena aceitação da Divina Justiça. 

Não há vida feliz sem bons pensamentos e não existem bons pensamentos sem 

a manutenção dos bons sentimentos no sacrário do coração, orando e vigiando 

dentro das linhas educativas do Evangelho do Cristo.

(1) “Instruções Psicofônicas”, Espíritos Diversos/Francisco Cândido Xavier, Li-

ção: “Sentimentos”, pág. 193, Editora FEB, 6ª edição.

O texto acima foi extraído do livro: “Minha Mente, Meu Mundo”, Walter Barcelos, cap. 
27 “O Pensamento Elevado”, pág. 157, Editora Didier, 1ª edição.
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amanhece!

Raia um novo dia, pleno de esperança 
para todos.

O dia é sempre a renovação das oportu-
nidades que nos batem à porta.

Saibamos aproveitá-las vivendo crista-
mente dentro dos ditames do Evangelho 
de Jesus !

Queridos irmãos!

As virtudes conquistadas ao longo do 
tempo, nos dois planos da vida, são as 
verdadeiras riquezas de quem almeja a 
evolução em Cristo.

O tempo, queridos irmãos, passa muito 
rápido.

Que as facilidades da vida, proporciona-
das pela porta larga dos prazeres terre-
nos não seja a mácula a ser carregada 
para outras encarnações.

A educação do espírito, por parte dos 
educadores, sejam eles da família ou 
não, é fundamental para forjar o caráter 
de quem busca uma sociedade justa, 
onde o bem e a caridade dele devem 
fazer parte.

Pelas virtudes da alma seremos reco-

Psicografias 

onde você coloca o sal?

Leia as belas mensagens psicografadas no Dia do Trabalhador.

nhecidos. Pelas virtudes cultivadas no 
Evangelho do Cristo Jesus é que encon-
traremos a felicidade.

Que o passar do tempo não nos encon-
tre ricos de bens materiais e pobres de 
virtudes.

Que a riqueza da matéria não obscureça 
a nossa visão da busca da riqueza es-
piritual.

Mais um ano terrestre já passou. O que 
fizeste por ti e pelo próximo necessita-
do?

Busquem, enquanto é tempo, a verdade 
contida nas mensagens de Jesus e dos 
mensageiros por Ele enviados.

o que buscas amigo ?

Em todos os momentos de tuas vidas 
temos sustentado energias, levantado o 
ânimo, soerguido a fé, não te permitindo 
espaço ao esmorecimento.

Que mais te podemos dar?

Ah! O amor que Jesus derrama sobre 
nós é tão grande, mas para tudo que 
queres receber basta apenas que O 
busques, que O recebas com o mesmo 

amor, e permanentemente O guardes em 
teu espírito.

Ora amigo, não te canses na busca das 
coisas pequenas da Terra.

É Jesus que nos pode dar tudo.

E não esqueças: é com Amor, Fé e Cari-
dade que O encontrarás todos os dias de 
tuas vidas a teu lado.

Muita Paz !

Amar é muito mais do que sensibilizar-
se com o sofrimento alheio. É agir inten-
cionalmente em favor de todos.

A prece não é apenas um momento de 
reflexão. É muito mais, pois é ação.

Quando orais, mobilizais energias que 
atuam renovando, construindo, edifi-
cando.

Portanto, Amar e Orar são ações genero-
sas do servir!

Irmãos!
A vida é uma conquista diária. Estais 
aprendendo, a cada momento, que o ca-
minho da perfeição é o melhor para a 
vossa felicidade.

psicografias

O velho Mestre pediu a um jovem triste 
que colocasse uma mão cheia de sal 
em um copo d’água e bebesse.

- Qual é o gosto? - perguntou o Mes-
tre.

- Ruim - disse o aprendiz.

O Mestre sorriu e pediu ao jovem que 
pegasse outra mão cheia de sal e levas-
se a um lago.

Os dois caminharam em silêncio e o jo-
vem jogou o sal no lago. Então o velho 
disse: 

- Beba um pouco dessa água. 

Enquanto a água escorria do queixo do jovem o Mestre perguntou: 

- Qual é o gosto?

- Bom! - disse o rapaz.

- Você sente o gosto do sal? -  perguntou o Mestre.

- Não, disse o jovem.

O Mestre então, sentou ao lado do jovem, pegou em suas mãos e disse:

- A dor na vida de uma pessoa não muda. Mas o sabor da dor depende de onde a 
colocamos.

Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de 
tudo o que está a sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você 
perdeu. Em outras palavras: “É DeIxar De ser CoPo, Para se tornar uM Lago.”
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psicografias

:: iluMine consciÊncias! ao terMinar de ler este periÓdico, ofereça-o À outra pessoa! ::

Felicidade que deve ser buscada dentro 
de vós mesmos, pelo caminho do bem 
e da paz. Pelo auxílio ao próximo, pela 
caridade pura, pela fé e pelo raciocínio.

Não busquem caminhos contrários ao 
bem. Toda jornada perdida terá que ser 
retificada, custe o que custar, pois todo 
desvio gera em nós o dever de recompor 
e restituir, e pela lei de ação e reação, 
todo mal terá que ser transmutado, re-
compondo as energias perdidas pela 
imprevidência, intolerância e pela vio-
lência.

Sejam mestres de vós mesmos, cuidan-
do de cada atitude e buscando no Evan-
gelho a consolação e a reflexão, para 
que os acertos se tornem cada vez mais 
frequentes no vosso caminhar.

Não demonstrem fraqueza e nem se sin-
tam desamparados. Estejam sempre li-
gados à espiritualidade amiga, para que 
a orientação para a vida possa vir dos 
dois planos.

Sigam sempre confiantes nas tarefas 
da Casa Espírita, pois é a oportunida-
de sagrada de reconciliação com as Leis 
Divinas.

Podeis dar um salto se souberdes apro-
veitar e utilizar todas as possibilidades 
dadas pelo Pai para a assistência, a to-
lerância, o amparo fraterno, a amizade 
sincera.

Sejam sinceros convosco mesmo e não 
se iludam com os bens materiais. Eles 
são apenas meios, que mereceis, para a 
sustentação dos trabalhos dedicados à 
educação do espírito.

Sejam prudentes e busquem a boa nova 
na sua fonte mais pura: JESUS.

Sigam felizes com Ele.

Paz a todos!

A Felicidade está nas pequeninas coi-
sas. No sorriso da criança, no olhar tro-
cado na carícia doméstica, no gesto de 

gentileza, no dia-a-dia. No preparo da 
refeição diária, onde o desejo de nutrir 
os corpos com o pão se constitui numa 
prece ao Senhor da Vida, Pai que nos 
emprestou o corpo para a manifestação 
do Espírito em aprendizado na Terra.

A Felicidade está nos cuidados cotidia-
nos, no zelo por tudo que temos.

A Felicidade está na alegria do acordar 
sabendo que Deus nos concede mais um 
dia para a renovação de nosso espírito.

A Felicidade está no descanso dos cor-
pos, na noite que refaz as energias e 
que liberta, por algumas horas, nossos 
espíritos para renovarem-se no mun-
do espiritual e buscarem a companhia 
dos Benfeitores Amigos, na escola, no 
trabalho, na possibilidade de rever os 
entes amados que retornaram à pátria 
espiritual.

A Felicidade está em sorrir para a vida, 
para que o sol possa brilhar em nossos 
espíritos.

Felicidade, meus irmãos, está nas pe-
queninas coisas, que nem sempre reco-
nhecemos.

Um amigo, um irmão.

Meus bons e amados amigos!

Estamos hoje em caravana vos visitan-
do. Estamos muito satisfeitos em vos 
encontrar sãos e salvos das tempestades 
morais do espírito.

Sejam fortes para suportar as próximas 
etapas dessa jornada infinita, com pro-
vações que vos conduzem à perfeição do 
espírito.

Iluminados sejam os que buscam o 
aperfeiçoamento moral e buscam junto 
ao Cristo a orientação perfeita do cami-
nho a seguir.

Sejam bem-vindos ao mundo da perfei-
ção. Esse mundo é uma conquista lenta 
e constante que devem buscar no seu 
dia-a-dia, nos mínimos detalhes.

A perfeição deve estar em vossas men-
tes. Deve ser conquista própria de cada 
personalidade.

Conquistem-na, avancem. O caminho é 
amplo. Devem conquistar a si mesmos 
para encontrar o mundo da perfeição.

PAz!

Filhos Queridos

Aproveitamos esta noite sublime, onde 
seus corações comungam das bênçãos 
de reequilíbrio nesta sessão de assistên-
cia, para oferecer algumas palavras de 
alento e esclarecimento.

Amados! A avalanche de tormentos ín-
timos é realidade na vida de muitos e 
muitos trabalhadores desta Seara.

O testemunho do conhecimento adquiri-
do parece enfraquecer diante dos desa-
fios que se apresentam.

Permitam-nos alguns conselhos frater-
nos, a fim de auxiliá-los a gerenciar as 
adversidades enfrentadas:

- Aquietar a mente auxilia na acomoda-
ção dos pensamentos inflamados e per-
mite visualizar novos horizontes para as 
devidas soluções.

- Simplificar o viver contribui imensa-
mente ao melhor convívio junto aos que 
experimentam conosco as vivências da 
jornada.

- Abrir as comportas da alma, num diá-
logo fraterno e amorável, alivia a ansie-
dade, as dores, as inseguranças.

- E, por fim, amados companheiros, 
saibam exercitar tudo o que aprende-
ram. As verdades têm que ser vividas. 
O perdão, a solidariedade, a lealdade e 
o amor não podem ser palavras vãs. Pra-
tiquem seu saber e, por mais profundas 
que sejam suas provas, não sofrerão um 
arranhão sequer, pois o bálsamo de Je-
sus lhes proverá.

Com muito amor!


