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“Cada vez que o Natal volta de novo

A contar e fulgir,
Cristo retorna ao coração do povo,

Aclarando o porvir.” Espírito Amaral Ornellas  

“Senhor, tu que deixaste a rutilante esfera
em que reina a beleza e em que fulgura a glória, acolhendo-

te, humilde, à palha merencória
do mundo estranho e hostil em que a sombra ainda impera!

Tu que por santo amor deixaste a primavera
da luz que te consagra o poder e a vitória, enlaçando na 
Terra o inverno, a lama e a escória dos que gemem na dor 

implacável e austera...
Sustenta-me na volta à escura estrebaria

da carne que me espera em noite rude e fria, para ensinar-
me agora a senda do amor puro!...

E que eu possa em teu nome abraçar, renovada, a redentora 
cruz de minha nova estrada, alcançando contigo a ascensão 

do futuro.” Espírito Carmen Cinira

Livro: Antologia Mediúnica do Natal. Francisco Cândido Xavier, 
por Espíritos diversos.
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As Três Revelações e seus impactos na existência humana
                                                                                                                                     Ingrid Cavalcanti

Allan Kardec, ao investigar os fenômenos de manifestações mediúnicas no século XIX, auxiliou a fundamentação do Espiritismo, o qual é 
considerado “O Consolador Prometido”, compondo as ‘Três Revelações’, juntamente com Moisés e Jesus. Os Dez Mandamentos que trouxeram 
a base firme da disciplina moral, o Evangelho que o Cristo nos trouxe e exemplificou em sua trajetória terrena por meio do amor incondicional 
e o Espiritismo, cujos ensinamentos auxiliam na compreensão do Evangelho, estão em perfeita harmonia, cada qual trazendo as revelações 
cabíveis a evolução da compreensão da humanidade que habitava a Terra à época de sua divulgação inicial.

Os Dez Mandamentos ou Decálogo, a princípio somente parecem trazer proibições, contudo, se lido com atenção, traz ensinamentos para 
espíritos que por estarem engatinhando em seu desenvolvimento evolutivo, necessitavam de diretrizes que lhe impusessem limites e disciplina, 
tal como se faz com uma criança que ao iniciar seu aprendizado comete atos que poderão colocá-la em perigo, cabendo aos pais lhe imporem 
limites e a ensinarem o que não deve fazer para evitar seu sofrimento infantil e também o sofrimento de seus pais, afinal, eles o amam e sofre-
rão juntamente com a criança, caso ela se machuque. Ao se pensar por esse prisma, compreende-se a necessidade da austeridade que aqueles 
ensinamentos trazem. 

Com o decorrer do tempo, a humanidade, passou a ter necessidade de mais ensinamentos e também de exemplos para que pudesse se 
inspirar e ser tocada nas mais delicadas fibras de sentimentos que todos possuem. Assim, foi permitida a vinda de Jesus à Terra, o irmão mais 
velho da população terrena encarnada e desencarnada, para que com sua conduta e seu amor, pudesse mostrar a todos que Deus está sempre 
ao nosso lado, velando por cada ser que habita esse planeta. Jesus trouxe a bondade, a caridade, a benevolência e o amor na sua mais pura 
essência, tão pura que a humanidade ainda não consegue compreendê-lo. Contudo, deixando seus ensinamentos, permitiu que se fizesse a 
vontade de Deus, que os homens e mulheres que habitam o orbe terrestre possam exercer seu livre arbítrio e acessem esses ensinamentos 
cada qual a seu tempo, lembrando que por sermos todos espíritos imortais, o tempo é um conceito difícil de ser delimitado, frente nossas 
limitações de conhecimento evolutivo.

Então, quando a humanidade parecia haver esquecido a necessidade de conexão com nosso Pai, eis que se inicia uma série de fenômenos 
“sobrenaturais” em diversas partes do planeta, eis que os espíritos do além-túmulo começam a se comunicar de forma ostensiva, demons-
trando que a humanidade é mais que um agregado de átomos e que se a matéria perece, há algo além dela, algo que a anima, e o que seria 
esse algo? Todos nós, filhos de Deus, espíritos imortais, que recebem a bênção da liberdade no momento da criação e, por isso, necessitam de 
mais de uma passagem na matéria, para que possam aprender com seus erros, celebrar os seus acertos, compartilhá-los com os seres amados, 
buscar o reajuste com àqueles os quais cometeram erros e injustiças, tudo em perfeita harmonia com a infinita bondade e sabedoria do Pai 
Celestial.

Assim, aos poucos, homens e mulheres despertam para as verdadeiras necessidades, as necessidades espirituais que possuem, como habi-
tantes do orbe terrestre, como humanidade, bem como para as necessidades pessoais de evolução. Todos os ensinamentos trazidos até hoje 
estão sendo solidificados em base firme no coração dos que aos poucos percebem que as ilusões materiais são passageiras, que não se pode 
levar para o plano espiritual bens conquistados, bens que por serem materiais, pertencem à matéria e com ela permanecerão. Somente os 
bens morais poderão ser carregados em seus corações, e é por isso que o espiritismo trouxe o conceito de “reforma íntima”, que nada mais 
é do que aquela mudança árdua frente as imperfeições que cada qual carrega desde o início da sua caminhada particular, imperfeições essas 
que podem acompanhar o ser humano por inúmeras eras, porém, agora se sabe que a mudança é responsabilidade de cada um. E o que isso 
nos diz? Diz que podemos e conseguiremos evoluir, obviamente cada um evoluirá à seu tempo, e isso pode, inclusive revoltar os corações dos 
que ainda estão iniciando essa compreensão, mas paulatinamente todos compreenderão que a verdadeira mudança é de dentro para fora, que 
Deus - embora possa, não iria nos privar dessa conquista espiritual pessoal, por ser infinitamente bom e sábio!

Pode-se depreender então que, na realidade, a humanidade vem sendo preparada desde o primórdio para que tenha subsídios de desenvol-
ver uma fé raciocinada e possa ir em busca do amor de Deus, que está sempre ao seu lado, não sendo percebido por vezes, devido a ignorância 
humana. Por isso, Deus permite que espíritos de luz venham brindar seus pequeninos filhos terráqueos com ensinamentos belíssimos para que 
esses filhinhos possam alcançar sua própria luz. Que nessa época festiva que é o natal, a humanidade possa ser tocada mais uma vez pelo amor 
com o qual Deus ampara cada um dos seus filhos, que possamos enxergar em nosso próximo um irmão, seja ele rico ou paupérrimo, animal, 
mineral ou vegetal, esteja ele próximo ou em outra dimensão, que vibremos em uníssono em frequências de amor e paz, e que possamos não 
só vibrar, mas nos esforçarmos para ser amor e paz durante toda nossa existência, e que quando falharmos, errarmos e delinquirmos, que 
possamos lembrar que Deus ama a todos os seus filhos incondicionalmente e que o primeiro perdão que precisamos é nosso próprio, para nos 
reerguermos e seguirmos rumo à nossa luz!



JESUS, O CRISTO

Jesus, filho do carpinteiro José e de Maria, nasceu nos arredores da Palestina, provavelmente no ano 6 
a.C., no governo do imperador Augusto, quando Roma dominava a Palestina. A diferença entre o nascimento 
“real” de Jesus e o “ano zero” do calendário cristão se deve a um erro de cálculo, quando a Igreja através do 
monge Dionísio Exíguo, resolveu reformular o calendário, no século VI.

A data do nascimento de Jesus é uma incógnita, 25 de dezembro era a data em que os romanos celebra-
vam sua festa de solstício de inverno, a noite mais longa do ano. Quase todos os povos comemoravam esse 
acontecimento, desde o início da civilização. O dia em que Jesus nasceu não consta em nenhum escrito, foi 
uma escolha da igreja V séculos depois, para coincidir com as festas de fim de ano, a semana entre o Natal 
e o Ano Novo.

Para entender a figura radiante do homem Jesus de Nazaré é necessário situar-se em sua época. Nascido 
em Belém em humilde estrebaria, e passado a infância na carpintaria de José (seu pai) em Nazaré, Jesus 
passa a infância e a juventude em Nazaré na Galileia. O Evangelho de Lucas conta que aos 12 anos ele viajou 
com os pais, de Nazaré para Jerusalém, para celebrar o Pessach - a Páscoa Judaica. Quando estavam no ca-
minho de volta para Nazaré, José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles. Procuraram durante 3 

dias e decidiram voltar ao Templo de Jerusalém, local sagrado para os judeus, onde encontraram Jesus discutindo com os sacerdotes. Já aos 13 
anos, celebra barmitzvah, ritual que marca a maioridade religiosa dos judeus. Demonstrava espantosa sabedoria, posto que discutia elevadas 
questões filosóficas com os doutores da lei, habituados a longos discursos e aprofundados estudos. 

Segundo a historiadora Paula Fredriksen, da Universidade de Boston, os 4 irmãos de Jesus tinham o nome de fundadores da nação de Israel. 
Seu próprio nome em aramaico, Yeshua, recordava o homem que teria sido o braço direito de Moisés e liderado os israelitas no êxodo do Egito.

Há um consenso entre os pesquisadores, que aos 20 anos, Jesus seguia a seita dos essênios, uma entre tantas outras que os judeus se dividi-
ram para ir contra os romanos, uma vez que Pôncio Pilatos, que assumiu o governo da Judeia, desdenhava da fé dos judeus por acreditarem em 
um Deus único. Existe semelhança entre a seita dos essênios e a que Jesus fundaria - ambas viviam sem bens privados, em regime de pobreza 
voluntária e chamavam Deus de “pai”. Essa hipótese foi reforçada com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947. Eles continham 
detalhes de uma comunidade ligada aos essênios

Esse período que vai dos 13 aos 30 anos é bastante desconhecido e motivo de especulação para os estudiosos de sua biografia, que se torna 
clara a partir das bodas de Caná, nas quais ele, a pedido de Maria, sua mãe, transforma água em vinho.

Jesus, já adulto, por volta dos 30 anos, aparece nas escrituras pedindo a João para ser batizado. Depois de purificado nas águas do rio Jordão, 
Jesus parte para sua vida de pregações e milagres. Tal como João Batista, Jesus via o mundo dividido entre forças do bem e do mal. E que Deus 
logo viria intervir para acabar com o sofrimento. Ambos, segundo pesquisadores, eram “Profetas apocalípticos”.

Jesus, já com seus 12 discípulos, em plena pregação, recebeu a notícia da morte de João Batista, ordenada pelo Rei Herodes Antipas, filho de 
Herodes, o Grande, em vingança pela atitude de João haver condenado publicamente o rei, que havia violado o 10º mandamento da lei judaica.

Aos 33 anos, Jesus celebrava a Páscoa com seus apóstolos “A Última Ceia”, segue para o Jardim de Getsêmani, na encosta do Monte das 
Oliveiras, para orar, em companhia de Pedro, Tiago e João. A traição de Judas foi confirmada. Por 30 moedas de prata e um beijo na testa, Jesus 
foi revelado e preso.

Os soldados levaram Jesus para o encontro de Caifás. Jesus foi acusado de desordem no Templo e quando confirmado que era o “Filho de 
Deus” e rei dos Judeus, foi acusado de blasfêmia. Em seguida foi levado à presença de Pôncio Pilatos, governador da Judeia, depois, por ser da 
Galileia, foi levado a Herodes Filho, que governava a Galileia. Herodes zombou de Jesus e devolve-o a Pilatos. Levado para a punição carrega 
sua cruz, é crucificado, morto e colocado em um túmulo, fechado com uma grande pedra.

Jesus era um homem assediado pelas multidões de famintos espirituais que se maravilhavam com as suas palavras e com os seus “milagres”. 
Nas tardes, ao pôr do sol, era visto pelas montanhas, desertos e vales a ensinar ao povo a sua boa nova. Era chamado de místico, de profeta, de 
impostor, de mistificador, de filho de Deus. Entre a multidão que o comprimia estavam os portadores de sequelas e doenças de todos os mati-
zes. Os cegos o procuravam tateando nas trevas a esperança que Ele lhes restituísse a visão. Os aleijados mostravam os membros ressequidos. 
Os surdos e os mudos faziam-lhe sinais. Os paralíticos eram colocados às margens das estradas para que Ele os tocasse, pois diziam que dele 
saía uma virtude que curava a todos. E para todos Jesus tinha uma palavra de conforto, um gesto favorável.

Sendo homem de qualidades excepcionais e de virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre, a sua encarnação neste mundo forço-
samente há de ter sido uma dessas missões que a Divindade somente a seus mensageiros diretos confia, para cumprimento de seus desígnios. 
Como homem, apresentava a organização dos seres carnais; porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida 
espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não deriva das qualidades 
particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e da do seu períspirito dotado de puríssimos 
fluidos.

Sua alma possivelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela 
decerto lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito à que de ordinário possuem os homens 
comuns. O mesmo havia de dar-se, nele, com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade 
desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Os seus chamados “milagres” pertencem 
portanto, na maioria à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Eventos 
como “A Pesca Milagrosa” (Lucas, cap. V, v. 1 a 7), “O Beijo de Judas” (Mateus, cap. XXVI, v. 46 a 50), “A Vocação de Pedro, André, Tiago, João 
e Mateus” (Mateus, cap. IV, v. 9), e a entrada de Jesus em Jerusalém (Mateus, cap. XXI, v. 1 a 7) são hoje explicadas e entendidas em razão da 
dupla vista de que Jesus era portador.

As curas tais como “A Perda de Sangue” (Marcos cap. V, v. 25 a 34), “O Cego de Betsaida” (Marcos, cap. VIII, v. 22 a 26), a do “Paralítico” 
(Mateus, cap. IX, v. 1 a 8) “A Mulher Curvada” (Lucas, cap. XIII, v. 10 a 17) e outras, eram concretizadas pelo magnetismo pessoal de Jesus, que 
unindo a sua vontade firme à excelência dos seus fluidos, bem como a fé e o merecimento daqueles que o buscavam, era capaz de promover 
curas consideradas impossíveis para os homens comuns que o seguiam. Os possessos diante dele livravam-se de seus perseguidores invisíveis 
ao seu simples comando, visto ser a sua autoridade moral incontestável. Ao caminhar sobre as águas, Jesus poderia estar levitando ou apenas 
presente através de sua forma tangível, estando alhures o seu corpo carnal. Nas chamadas ressurreições, Ele próprio explica aos presentes que 
a morte ainda não havia se efetivado. “Esta menina não está morta, está apenas adormecida”, disse Jesus ao reanimar a filha de Jairo.



Explicados tais fatos pelo magnetismo e por outras leis naturais antes desconhecidas perguntamos: isso faz a missão de Jesus tornar-se me-
nor? O seu sacrifício, seu sofrimento, sua renúncia e seu amor sofrem ranhuras por considerarmos naturais os seus feitos? A lógica nos diz que 
não. Jesus foi mestre, o maior deles, o mais completo em virtudes e em sabedoria. Todavia, o seu maior milagre, o que verdadeiramente atesta 
a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, mau grado a exiguidade dos seus meios de ação, pois que sendo 
pobre, e nascido em condição humilde em meio a um país pequeno, inculto, obscuro e sem liberdade, provocou uma revolução de tão grandes 
proporções que não existe habitante terreno que não lhe conheça algum feito. Convivendo com populações humildes oriundas de um meio 
sem preponderância política, artística ou literária, passou a história como um marco inesquecível e fato histórico insuperável, que fez brilhar nas 
consciências dos homens a inextinguível luz do amor, clarificando os espíritos na extensa caminhada da evolução. Jesus sendo o espírito mais 
perfeito que já habitou entre nós, tido como guia e modelo para a Humanidade, é considerado como o médium de Deus, aquele que trouxe a 
luz para afugentar as trevas da ignorância dos homens.



Gratidão e Cura
   “A gratidão é a virtude das almas nobres.”

          Esopo         

Dezembro chegou, e como marco humano de um final de um ano, de uma etapa, inevitavelmente temos o costume de olhar para traz e 
vermos nossa caminhada...

Muitos dirão que faltou alguma coisa. Como crianças, estamos sempre pedido, insatisfeitos com o que temos material ou espiritualmente, 
mas poucos, muito poucos, olharão seus passos com gratidão.

Não conseguimos enxergar o quanto crescemos, o quanto evoluímos para estarmos aqui, o quanto nos foi dado sem pedirmos, mas que nos 
ajudou na construção desse ser, que passo a passo vai seguindo em sua jornada evolutiva, no objetivo da sua integralidade.

De fato, não temos o hábito de cultivarmos sentimentos como gratidão, otimismo, tolerância, perdão. Esse padrão de conduta se reflete em 
nossa saúde, vejamos a depressão, as doenças assintomáticas, os problemas cardiovasculares, o câncer nas suas mais variadas formas.

Em recente artigo do jornal ‘A Tribuna’, do Estado do Espírito Santo, publicado em 21.10.2018, foi abordado o tema de como os bons senti-
mentos, a religiosidade e a espiritualidade atuavam na prevenção e cura das doenças cardiovasculares. 

Nesse artigo, tomamos conhecimento do Grupo de Estudo em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular – GEMCA, mantido pela Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, para estudar e debater a influência de sentimentos e atitudes positivas em reduzir a incidência de câncer e doenças 
cardíacas.

Nesses estudos, realizados ao longo de 20 anos com mais de 70 mil pessoas, constatou-se que os pacientes infartados que trabalharam 
sentimentos de gratidão tiveram uma recuperação mais rápida do que aqueles que seguiam os protocolos convencionais.

Então, como remédio e como propósito de um novo ano, façamos uma prece de gratidão por dia, apartada de qualquer oração de pedidos 
ou lamentos, simplesmente agradeçamos, com o coração pleno da certeza do Amor Divino.

Se olharmos ao redor não faltarão motivos ou oportunidades para agradecer, começando com a vinda do Nosso Irmão Maior para nos pre-
sentear com a Boa Nova; com a oportunidade da vida; pela beleza da natureza; por aqueles que conosco convivem; pela proteção dos nossos 
Guias Espirituais; pela saúde; pelo trabalho; pelo amor e pelas dores... se pensamos bem todo dia teremos o que agradecer e, então, quando 
menos esperarmos poderemos testemunhar que, realmente, a gratidão é a memória do coração!

“A gratidão é a assinatura de Deus colocada na Sua obra.
                                                        Quando se enraíza no sentimento humano logra proporcionar 

harmonia interna, liberação de  conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral... 
                                      Por extensão, aquele que se faz agradecido torna-se veículo do sublime 

autógrafo, assinalando a vida e a natureza com a presença d’Ele”.

(Joanna de Ângelis, in Psicologia da Gratidão, psicografado por Divaldo Franco)

Uma noite silenciosa – Fotossíntese Natalina

Natal chegou! Luzes a brilhar nos jardins das cidades.
E onde estão estas luzes que só aparecem no Natal? Nas nossas 
irmãs as Árvores, que sem consulta prévia, emprestam seus galhos 
e troncos a vaidade humana que ignorante mata sem saber.
Cientificamente comprovado está que a “As luzes incandescentes 
aumentam a temperatura ao redor da planta, provocando o fecha-
mento dos estômatos pela desidratação das folhas”, afirma a bió-
loga Durvalina Maria Mathias dos Santos, professora de fisiologia 
vegetal da Unesp de Jaboticabal (SP). Os estômatos são as estru-
turas que realizam as trocas gasosas entre a planta e o ambiente 
– fechados, podem causar até a morte da planta.
Além de que já existem comprovações científica quanto a exis-
tência de impulsos elétricos nas raízes de uma árvore, conforme 
descrito pelo cientista František Baluška, do Instituto de Botânica 
Celular e Molecular da Universidade de Bonn, juntamente com 
seus colegas, acredita que as pontas das raízes têm estruturas 
semelhantes ao cérebro: além de conduzirem impulsos elétricos, 
contêm sistemas e moléculas muito parecidos com os encontrados 
em animais, o que as torna sensíveis ao toque e ao calor das lâmpadas natalinas!
E em repostas as questões 27 e 28 do livro “O consolador”, sobre “Como devemos compreender a natureza? ”. A resposta de 
Emmanuel foi a seguinte: “A natureza é sempre o livro divino, onde a mão de Deus escreveu a história de sua sabedoria, livro da 
vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem evoluindo constantemente com o esforço e a dedicação de seus 
discípulos”.
As manifestações de vida dos vários reinos da Natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do verbo divino, em escala 
gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra? Ao que foi por ele respondido: “Sim em todos os reinos da natureza palpita 
a vibração de Deus, como o Verbo Divino da Criação Infinita; e, no quadro sem-fim do trabalho de experiência, todos os princípios, 
como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal.
Reflitamos! Luzes e vida e tudo ao seu tempo e local.
Diga não à decoração das árvores com luzes natalinas. Existem mil maneiras de fazer a lei do progresso ser exercida, sem que 
descumpramos as leis básicas de respeito a natureza.



Consulta Espiritual
                                                               Ivaneide Áurea

Um dos atendimentos mais procurados em nossa Casa dos Humildes é sem dúvida a consulta espiritual, recurso reestruturador do equilíbrio 
psicofísico. Muitos a buscam como auxílio ao tratamento de doenças do corpo físico, no processo de depressão, causas desconhecidas ou de 
natureza psicossomática. Não se  trata de um tratamento alternativo. Trata-se de um coadjuvante ao tratamento médico do corpo físico.
Considerando que o pensamento é responsável, em grande parte, pela nossa saúde - física, emocional e mental, nosso sistema imunológico 

é seriamente afetado por aquilo que pensamos e pelos nossos sentimentos mais íntimos. O temor de se ter uma doença já o torna precursor 
da mesma. Sentimentos co-mo mágoa, raiva, ódio, constituem, muitas vezes, monólogos internos que se vão acumulando no órgão físico mais 
vulnerável do paciente; além de atrair desencarnados sofredores que sintonizados com os flui-dos emanados pelo encarnado enfraquecem 
suas defesas espirituais. 
Portanto, a presença do paciente é de extrema importância, dada a oportunidade de receber esclarecimentos  e orientação espiritual  a respei-

to do assunto, facilitando mudança de postura face às   adversidades, às perdas. Excetuam-se, apenas, as crianças e adolescentes abaixo de 15 
anos, cuja con-sulta é feita à distância. O Centro Espírita além de ser uma escola de evangelização de espíritos, encarna-dos e desencarnados, é 
pronto socorro espiritual para aqueles que o procuram e, a Casa dos Humildes, em particular, corresponde ao Hospital Espiritual Santa Helena. 
Logo, a responsabilidade de todos nós, trabalhadores, torna-se maior.
Imbuídos destes princípios, médiuns, auxiliares de consulta e dirigente da sala, unidos num só pensamento e sintonizados com a equipe do Dr. 

Bezerra de Menezes, exercem cada um o seu papel no sentido de   proporcionar, ao paciente o equilíbrio mental e espiritual, levando-o a refletir 
e a ter nova atitude diante de suas dores físicas, morais e espirituais. 
Nosso trabalho, após feitas algumas recomendações, a prece de abertura e a breve leitura do Evangelho resume-se em: distribuir, com os mé-

diuns, a ficha das crianças inscritas para consulta à distância, receber atenciosamente cada   paciente e encaminhá-lo a determinado médium; 
cuidar para que o silêncio seja pre-servado no entorno da sala; observar a postura do médium, do auxiliar e até mesmo do paciente; observar 
o tempo despendido em cada consulta - a mensagem do mentor deve ser transmitida sucintamente -  e por último agradecer ao Dr. Bezerra e 
a sua equipe pela presença e assistência a todos  nós.

CARIDADE
Caridade, conforme o dicionário Aurélio significa “o amor que move a vontade à busca efetiva do bem de outrem; a prática da caridade, be-

neficência, filantropia; benevolência, complacência; uma das três virtudes teologais” 1. Na pergunta 886, do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: 
“Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus?”, eis que recebe a resposta: “Benevolência para com todos, indulgência 
para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas.” 2 Assim, pode-se compreender que a verdadeira caridade reside em amar nosso próxi-
mo, como a nós mesmos, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, à princípio pode parecer simples, contudo, no decorrer de nossa 
caminhada ainda sentimos dificuldade em exercitar tal virtude, para que a desenvolvamos verdadeiramente.

Em geral, ao se pensar em caridade, em especial na época natalina, lembra-se imediatamente da caridade material, afinal, muitos carecem 
do pão, tal pensamento não é errôneo, é necessário buscar se auxiliar aqueles que es-
tejam privados de obter seu sustento, que tem família, porém não tem emprego, que 
necessitam se humilhar e pedir esmolas. Jesus nos exorta a fazermos o que gostaríamos 
que nos fizessem, certamente se estivéssemos em uma condição de extrema pobreza, 
ficaríamos muito gratos por qualquer auxílio recebido. Mas àqueles que estão pratican-
do essa caridade material (e ainda necessária) é preciso estar atento ao pensamento, 
exercitar o ‘orar e vigiar’, não permitir que a vaidade tome conta de seus corações, ou 
que o orgulho o torne soberbo, evitando a postura de superioridade frente aos irmãos 
necessitados. É condenável esse misto de sentimentos ainda humanos e terrenos? Não, 
na realidade é compreensível e por vezes caímos em tais sentimentos. Quem somos 
para julgarmos o nosso próximo? Se tais irmãos já conseguiram despertar para a carida-
de material, um dia perceberão que a verdadeira caridade ultrapassa a doação de bens 
materiais, é um primeiro passo, e todos damos um primeiro passo em nossa caminhada. 

Na condição de estudantes do espiritismo, cabe a vigilância do pensamento para evitar que se caia em tais sentimentos ilusórios e também no  
julgamento do próximo, buscando assim se exercitar a verdadeira caridade.

Quanto a caridade exercitada como benevolência, como indulgência, como perdão, é preciso que seja trabalhada o ano inteiro, a cada 
instante, a cada pensamento, a cada atitude e como espíritos em evolução tal tarefa ainda é árdua. Ainda nos custa não responder as ofensas 
recebidas, nos custa a indulgência para com o irmão que está enfermo da alma e parece se regozijar em praticar o mal, ainda não compreende-
mos o que é o verdadeiro perdão. Contudo, não nos é mais possível adotar a postura de vítimas, em especial ao se dispor ao estudo da doutrina 
espírita, posto, relembrarmos através de seus ensinamentos, que somos responsáveis por nossos pensamentos, atitudes e evolução. Se ainda 
não temos a capacidade de amar nosso próximo, talvez porque ainda não consigamos sequer amar a nós mesmos, é necessário exercitar uma 
mudança de postura, ampliar nossas zonas de conforto, buscar o silêncio quando nos sentirmos ofendidos e elevarmos o pensamento a Deus 
pedindo auxílio, vigiar nossos pensamentos de condenação a más atitudes de entes queridos ou entes públicos, afinal, com a mesma medida 
que julgarmos, seremos julgados, eis porque a necessidade do desenvolvimento do verdadeiro perdão, o qual nos auxiliará 
no desenvolvimento e exercício do amor incondicional. 

Assim sendo, que possamos nos esforçar cada vez mais e nos tornar cada vez mais caridosos, galgando paulatinamente 
o caminho que nos conduzirá a perfeição! Que essa época festiva nos inspire a sermos cada dia mais como nosso irmão 
aniversariante, Jesus! E que ele siga nos amparando juntamente com nosso Pai Celeste! Um natal de muita luz à toda hu-
manidade.

______________________________________________________________________________________________________
1 Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio Século XXI Escolar: O minidicionário da língua portuguesa - Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2001.
2 Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos - Livro Terceiro: Leis Morais, Capítulo XI, São Paulo: IDE, 87ª Edição, 1994.



Bibliografia do Pentateuco
05 livros fundamentais na Doutrina Espírita
Por Allan Kardec

Ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca 
o ninho da própria alma!… Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o 
sentimento, qual se trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito.
Sim, é Jesus, o amigo fiel, que volta.
Assim nos fala carinhosamente o Espírito Meimei em um dos capítulos desta encantadora obra 
mediúnica, na qual se misturam prosa e poesia para focalizarem a maior data da cristandade, exal-
tando a figura de nosso Senhor Jesus Cristo.

Dezenas de autores espirituais, pela psicografia de Chico Xavier, vem nos ofertar belas mensagens 
natalinas, traduzindo, na forma de letras, seus pensamentos de gratidão, amor, esclarecimento e 
esperança.
O leitor encontrará significativas meditações em torno do real significado do Natal, compreenden-
do que todos nós podemos fazer dos nossos corações a morada permanente de Jesus.

Boa leitura! 

A REGENERAÇÃO

(Lyon, 11 de março de 1867 – Médium: Sra. B...) - Revista Espírita - Março de 1868. Págs. 143/145

“Naquele tempo não haverá mais gritos, nem luto, nem trabalho, porque o que era antes terá passado.”
Esta predição do Apocalipse foi ditada há dezoito séculos, e ainda se espera que tais palavras se realizem, porque sempre se encaram os acontecimentos 

quando se passaram, e não quando se desdobram aos nossos olhos.
Todavia, esta época predita chegou. Não há mais dores para aquele que soube colocar-se à margem da estrada, a fim de deixar passar as mesquinharias da 

vida, sem as deter para delas fazer uma arma ofensiva contra a sociedade.
Estais em meio a estes tempos como a espiga dourada está na colheita; vivei sob o olhar de Deus e sua irradiação vos ilumina! Por que vos inquietais com 

a marcha dos acontecimentos, que foram previstos por Deus, quando não passáveis de crianças da geração de que falava Jesus, quando dizia: “Antes que esta 
geração passe acontecerá grandes coisas?”

O que sois, Deus o sabia; o que sereis Deus o vê! Cabe a vós bem vos compenetrardes do caminho que vos é traçado, porque vossa tarefa é de vos submeter-
des a tudo o que Deus decidiu. Vossa resignação, e sobretudo a vossa amenidade, não são senão testemunhos de vossa inteligência e de vossa fé na eternidade.

Acima de vós, neste Universo onde se move o vosso mundo, planam os Espíritos mensageiros, que receberam a missão de vos guiar. Eles sabem quando se 
realizarão os acontecimentos preditos. Eis por que vos dizem: “Não haverá mais gritos, nem luto, nem trabalho.”

Sem dúvida não pode mais haver grito para aquele que se submete às vontades de Deus, e que aceita as suas provas. Não há mais luto, visto que sabeis que 
os Espíritos que vos precederam não estão perdidos para vós, mas estão em viagem. Ora, não se veste luto quando um amigo se ausenta.

O próprio trabalho se torna um favor, pois se sabe que é um concurso à obra harmônica que Deus dirige; então, executa-se a sua parte de trabalho com a 
solicitude do escultor que se põe a polir a sua estátua. É uma recompensa infinita que Deus vos concede.

Entretanto, ainda encontrareis entraves em vossas tentativas para chegar ao melhoramento social. É que jamais se chega ao resultado sem que a luta venha 
firmar os seus esforços. O artista é obrigado a vencer os obstáculos que se opõem à irradiação de seu pensamento; não se torna vitorioso senão quando soube

elevar-se acima das privações e dos vapores brumosas que envolvem seu gênio, ao nascer.
A ideia que surge foi semeada pelos Espíritos quando Deus lhes disse: “Ide e instruí as nações; ide e espalhai a luz.” Essa ideia, que cresceu com a rapidez de 

uma inundação, naturalmente deve ter encontrado contraditores, opositores e incrédulos. Ela não seria a fonte da vida, se tivesse sucumbido sob as zombarias 
que a acolheram em seu começo. Mas o próprio Deus guiava este pensamento através da imensidade; ele a fecundava na terra e ninguém a destruirá! Seria inútil 
que procurassem extirpar suas raízes; trabalhariam em vão para aniquilá-la nos corações; as crianças trazem-na ao nascer, e dir-se-ia que um sopro de Deus a 
incrusta em seu berço, como outrora a Estrela do Oriente iluminava os que vinham perante Jesus, trazendo ele mesmo a ideia regeneradora do Cristianismo.

Bem vedes, pois, que esta geração não passará sem que aconteçam grandes coisas, pois que com a ideia, a fé se eleva e a esperança irradia... Coragem! o que 
foi predito pelo Cristo deve realizar-se. Nestes tempos de aspiração à verdade, a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo brilha de novo sobre vós.

Perseverai na luta, sede firmes e desconfiai das armadilhas que vos estendem; permanecei ligados a essa bandeira em que inscrevestes: Fora da caridade não 
há salvação, e depois esperai, porque aquele que recebeu a missão de vos regenerar volta, e ele disse: Bem-aventurados os que conhecerem meu nome de novo!

                                                                                                                                      
 Um Espírito
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Foram muitas as emoções vividas neste ano!
Revivamos algumas E QUE VENHA 2019!!

ABRIL-2018
CAMPANHA DO QUILO JUVENTUDE ESPÍRITA
“A caridade é um exercício espiritual, quem pratica o bem 
coloca em movimento as forças da alma” 

Chico Xavier

AGOSTO-2018
Avante Sementes do amanhã! Força e coragem bravos evangelizado-
res!
Obrigada espiritualidade amiga! E que sigamos juntos nesta jornada 
sem fim!!!!

OUTUBRO-2018
União faz a força!
Juntos fazemos a diferença!
A VOLTA DO NOSSO PARQUINHO!



Segunda-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Curso de Passe
Sala 2 – Curso Trabalhadores: ESTEM
Sala 3 – Iniciantes Curso de Mediunidade

Terça-feira
(a cada 15 dias) 19 h 45 min

EADE – Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
ESDE – Estudo Sistemático da Doutrina Espírita

Quarta-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Iniciantes Básico do Espiritismo
Sala 2 – Curso Trabalhadores: Doutrinação
Sala 3 – Iniciantes Curso de Doutrinação

Segunda-feira 19 h 45 min Reunião de Consulta espiritual.
Terça-feira 20 h Reunião Pública de Estudo de “O Livro dos Espíritos”.

Terça-feira 20 h Reunião de Vibrações Espirituais.

Quarta-feira 19 h 45 min Reunião Pública de Desobsessão.
Quinta-feira (apenas a 1ª do mês) 19 h 45 min Desobsessão dos Trabalhadores da Casa.
Sexta-feira

19 h 30

Reunião Pública de Estudos Espíritas: 
1ª Sexta do mês: André Luiz; 
2ª Sexta: Emmanuel; 
3ª sexta: Allan Kardec; 
4ª sexta: Bezerra de Menezes.

Domingo 16 h Evangelização Infantil e Reunião da Juventude Espírita.

Domingo 16 h Reunião Pública de Estudo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”.

ATIVIDADES REQUISITOS DIA/HORA

Campanha do Quilo Boa vontade e tolerância. 1º e 3º Domingo de cada mês – 8 h.

Evangelização Infanto-Juvenil
Habilidades na área de educação e de ativi-
dades lúdicas. Boa interação com crianças 
e jovens.

Domingo – 16 h.

Passes e vibração Ter feito o curso de passes.

Segundas antes das reuniões  
públicas; 
Terças, Quartas e Sextas após as reuniões;  
Domingos antes e depois das reuniões.

Recepção e atendimento fraterno Ter feito o curso de passes e ser doutrina-
dor.

Segunda e Quarta – 19 h;
Domingo – 16 h.

Assistência a gestantes Querer compartilhar saberes e acolher o 
próximo.

Quarta – 13 h 30 min e 
Um Domingo no mês.

Trabalho mediúnico e doutrinário Ter feito todos os cursos
básicos e o de passes.

Segunda e Quarta – 19 h 45 min; 
Domingo – 16 h

Instrutor e dirigente de reunião Ter feito os cursos básicos e de passes. Para 
instrutor, experiência e comunicação.

Nos dias de curso e de reunião no auditó-
rio.

Assistência às vovozinhas da Casa 
dos Humildes

Formação na área da saúde. Para lazer, 
nenhum requisito. De acordo com a disponibilidade.

Biblioteca e Livraria Ser trabalhador da Casa Antes das reuniões públicas.

TI e eletroeletrônicos, manutenção Habilidade na área e vontade de aprender. Antes das reuniões públicas.


