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O advogado da cruz
EMMANUEL / CHICO XAVIER

No mundo antigo, o apelo à Justiça significava

vista aos cegos. Curou leprosos e paralíticos. Dignifi-

a punição com a morte. As dívidas pequeninas repre-

cou o trabalho edificante, exaltou o esforço dos humil-

sentavam cativeiro absoluto. Os vencidos eram atira-

des, quebrou as algemas da ignorância, instituiu a

dos nos vales imundos. Arrastavam-se os delinqüentes

fraternidade e o perdão.

nos cárceres sem esperança. As dádivas agradáveis aos
deuses partiam das mãos ricas e poderosas. Os tiranos
cobriam-se de flores, enquanto os miseráveis se trajavam de espinhos.

Processaram-no, todavia, os homens perversos,
à conta de herético, feiticeiro e ladrão.
Depois do insulto, da ironia, da pedrada, conduziram-no ao madeiro destinado aos criminosos comuns.

Mas, um dia, chegou ao mundo o Sublime

Ele, que ensinara a Justiça, não se justificou; que

Advogado dos oprimidos. Não havia, na Terra, lugar

salvara a muitos, não se salvou da crucificação; que sabia a

para Ele. Resignou-Se a alcançar a porta dos homens,

verdade, calou-se para não ferir os próprios verdugos.

através de uma estrebaria singela.

Desde esse dia, contudo, o Sublime Advogado

Em breve, porém, restaurava o templo da fé viva,

transformou-se no Advogado da Cruz e, desde o supre-

na igreja universal dos corações amantes do bem. Deu

mo sacrifício, sua voz tornou-se mais alta para os corações
humanos. Ele, que falava na Palestina, começou a ser ouvido no mundo inteiro; que apenas conversava com o povo
de Israel, passou a entender-se com as várias nações do

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!

Globo; que somente se dirigia aos homens de pequeno

Embora filantrópica, nossa Casa não está isenta de despesas como água, luz, tarifas públicas, produtos de limpeza, descartáveis, serviços de manutenção, sem falarmos dos encargos para manter
nossos trabalhos sociais.
É somente através das doações espontâneas de
todos que conseguimos manter a qualidade de nosso
atendimento.
Caso queira colaborar conosco,
sua doação poderá ser feita diretamente em nossa Secretaria
ou através de depósito em
conta bancária: Itaú
(341), agência 0644, conta corrente nº 06889-2.

país, passou a orientar os missionários retos de todos os
serviços edificantes da Humanidade.
Que importam, pois, nos domínios da Fé, as
perseguições da maldade e os ataques da ignorância? O
advogado da Cruz continua operando em silêncio e
falará, em todos os acontecimentos da Terra, aos que
possuam "ouvidos de ouvir".
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Mensagem de um irmão do NEAPA
MENSAGEM RECEBIDA POR FLAVIA FACCHINI EM 13/10/2015 NO ENCONTRO À LUZ DO EVANGELHO

Queridos irmãos, é com enorme alegria que vos
falo hoje!

go tempo me preparando para uma próxima etapa de
aprendizado.

Após um longo tempo de preparo e espera me

Fiz questão de, como tarefa extra, aprender a me

foi permitido, pela misericórdia divina, vir dar minha

comunicar com o plano material, com o real objetivo

palavra, meu testemunho, nessa casa de tanto amor.

de auxiliar, de amparar, de divulgar o pouco que sei,

Essa casa que me acolheu no final de meus dias,

não na arrogância de ensinar algo a vocês, mas na hu-

por minha própria involução, que não fui capaz de

milde condição de alguém que, tendo vivenciado as

perceber quantos tesouros essa casa guardava. Mal sa-

consequências de uma encarnação displicente, poder

bia eu que encontraria aqui as chaves que abririam um

aplicar o pouco do aprendizado que teve no final da

novo mundo para mim, um mundo de amor, com-

vida para diminuir o próprio sofrimento e o de outros.

preensão, aprendizado.
Já no final dos meus dias tive testemunhos e
orientações nessa casa e que muito me auxiliaram após

Todo esse processo não se deu da noite para o
dia. Foram anos, em cada uma das etapas descritas, mas
todas elas extremamente úteis e necessárias.

o desencarne, ao encontrar a parte densa das

O recado que trago hoje, amados irmãos, é que

consequências do que eu, equivocadamente, havia plan-

levem fundo ao coração, as reflexões que aqui apren-

tado em vida.

dem, confiando na capacidade própria de crescimento

Em cada dia pesado, em cada estrada esburacada

e evolução. Vocês todos estão sendo muito apoiados,

que encontrei ao desencarnar, lembrava dos ensinamen-

então tirem o melhor proveito daquilo que estão ten-

tos do Cristo ouvidos nesta casa e me apegava na fé e

do a oportunidade de receber.

no amor que vivenciei tantas vezes aqui. Sabia, por meu

Eu, humildemente, agradeço todo o apoio rece-

aprendizado recente, que por mais lamacento estivesse

bido nesta casa de paz e amor, gratidão eterna aos amo-

o caminho, tão logo eu merecesse, sairia de lá. Assim,

rosos corações que aqui trabalham e me despeço des-

ao invés de reclamar, passei a orar e auxiliar os irmãos

culpando-me pela extensão da mensagem, reflexo da

que dividiam comigo tão escura e fétida atmosfera.

minha alegria e amor ao me comunicar com vocês.

Falava a eles de Jesus e aquilo para mim era como ali-

Luz, Paz e Amor, sempre!

mentar internamente o fio necessário de esperança que

Marco Aurélio

me fazia avançar no pesado mas merecido fardo.
Compreendi a Lei de Causa e Efeito mas, sobretudo, a Lei de Amor e Justiça do nosso Mestre Jesus.
Tão logo senti em meu coração que Jesus ali
habitava, passei a viver aqueles dias, pós desencarne, com
aceitação, compreensão e gratidão por até ali estar
aprendendo e por poder ajudar. Em seguida, apareceram dois iluminados irmãos que me levaram para um
local de tratamento onde, novamente, fiquei um lon-

Comunicamos a todos que o Núcleo estará
fechado de 18/12/2015 a 10/01/2016, reabrindo dia 11/01/2016 com suas atividades
normais, exceto as salas do Irmão Karl e do
Irmão Mauro, cujo atendimento retornará,
respectivamente, dias 03 e 04/02/2016.

~ 45 ~
Exaltação a Jesus
Há mais de dois mil anos em Belém,
Numa noite de harmonia e luz,
Sem sabermos nos tornamos reféns
Daquele que seria o Mártir da Cruz.
Os caminhos por Ele percorridos
Evidenciavam profundos rastros de amor
Proporcionando a todos os corações sofridos
A oportunidade de extirpar de si a dor.
Nada deste mundo possuía
Peregrino perseverante da humildade,
Por onde passava levava alegria
Deixando, quando partia, a saudade.
Seus olhos vívidos e brilhantes
Emanavam complacência e ternura,
Deles todos tornavam-se amantes
Sentindo a beleza da Sua alma pura.
Seus ouvidos serenos e pacienciosos,
Permaneciam em constante atenção
Quais pára-raios divinos, maravilhosos
Captando os segredos do coração.
A palavra sábia e dulçorosa,
Vertia dos Seus lábios como mel
Introduzindo nos corações a presença maviosa
Do Pai do mundo, Senhor do céu.
Seus braços incessantemente generosos,
Energizados para o vero socorrer,
Se transformavam em alicerces poderosos
Sempre que um corpo cansado viesse a desfalecer.
Suas mãos incansavelmente operosas,
Quais anjos protetores dos desvalidos,
Agiam com ternura piedosa
Amenizando as dores dos irmãos sofridos.

Seus gestos plenos de exuberante harmonia
Cativavam os mais insensíveis corações,
Regendo apaziguante e terna sinfonia,
Despertando em todos profundas emoções.
Seus passos calmos, porém cheios de energia,
Emolduravam Sua figura com discreta elegância,
Sua presença era como arrebatadora magia
Perfumando a Terra com Sua fragrância.
Suas peregrinações pelo mundo afora,
Caracterizadas pela coragem e destemor,
Fizeram surgir na Terra nova aurora
Ao vivenciar Ele a sublime lei do amor.
Por muitos foi esquecido e desprezado,
Porém conhecedor das nossas fraquezas
Fomos todos por Ele perdoados
Testemunhando sua amorosa realeza.
Mais de dois mil anos transcorreram
E ainda, por vezes, nos encontramos perdidos
Olvidando-nos de que todos que padeceram
Foram por Ele ternamente socorridos.
Nestes momentos de profunda reflexão,
Sinto em mim um novo pulsar,
Parece que agora o meu coração
Definitivamente aprendeu a amar.
Minh’alma, outrora mergulhada na dor,
Emerge radiosa e brilhante,
Conhecedora agora das nuances do amor,
Tornou-se do Cristo Jesus amante.
Felicidade inenarrável toca meu ser,
Uma presença terna e envolvente me seduz,
Percebo, em mim, definitivamente, florescer
A doce e perfumosa mensagem de Jesus!
Livro: Rastros de Luz
Espírito: Pai Juca
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Espiriteiros
RUDYMARA - COLABORAÇÃO: VALKÍRITA TAKAHARA

Explica Richard Simonetti: "Espiriteiro é uma

piação ou de prova. Como disse Bezerra de Menezes:

palavra nova que não se encontra no dicionário. Ela

“O estudo da Doutrina faz adeptos conscientes para a

define as pessoas que se ligam ao Centro Espírita, mas

Causa. Quem se aprofunda no conhecimento da Ver-

são desligadas das finalidades do Espiritismo.Espiriteiro

dade solidifica a fé.” Quem procurar o Espiritismo so-

é o que comparece às reuniões apenas para receber sua

mente para obter cura imediata de seus males físicos e

dádiva depuradora, representada pela transfusão mag-

espirituais, ou para resolver de pronto seus problemas

nética. Frequentador assíduo de “consultórios do Além”,

materiais, poderá ficar decepcionado.

grupos mediúnicos que se formam apenas para receber

Porque somente se realiza o que estiver dentro

favores espirituais, não consegue compreender que o

das leis divinas. E o Espiritismo não tem por finalida-

Espiritismo não é mero salva-vidas para acidentes exis-

de principal a realização de fenômenos, mas, sim, o

tenciais nascidos de sua própria invigilância. Vivemos

progresso moral da humanidade. Devemos socorrer os

dando desculpas para estudar as obras básicas, não que-

que não são espíritas que nos procuram, mas nós espí-

remos compromisso que imponha disciplinas de ho-

ritas temos obrigação de orientá-los e ajudá-los a serem

rário e assiduidade, alegamos absoluta falta de tempo,

melhores também, sem querer impor a religião a eles,

mas quando acontece um problema em nossa vida, seja

sem querer atraí-los com fenômenos e modismos que

financeiro, emocional, de saúde, etc., arrumamos tem-

não condizem com os ensinamentos dos espíritos e

po para buscar “passe”, para corrermos atrás de “curas

compilados por Kardec.

espirituais” ou “cartas consoladoras”, nem se for em
outra cidade.

Espíritas, não deixemos desviar a finalidade do
Espiritismo. Lutemos pela fidelidade de seus

Espiritismo, não é apenas mediunismo. É estu-

ensinamentos. Unamo-nos e busquemos nos instruir.

do, vivência cristã, para nos levar à evolução. “Reconhe-

Espiritismo é sinônimo de trabalho: "trabalho em prol

ce-se o verdadeiro espírita pela sua transformação mo-

do próximo através da caridade e trabalho em prol de

ral e pelo esforços que faz para domar suas más incli-

si mesmo através da reforma íntima."

nações.”
A doutrina esclarece que não
retira problemas e dores do nosso caminho. Explica-nos o porquê das

PROJETO AMARELINHOS
Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”

coisas e ensina-nos: como podemos
melhorar a nós mesmos para gerarmos efeitos felizes; como prevenir e
resolver problemas espirituais, desde
que empreguemos vontade e esforço

Luís: 99658-4715
Junior: 97320-5008
Visite a página do projeto no Facebook e
conheça um pouco do nosso trabalho:
facebook/projetoamarelinhos.

no sentido do Bem; ou ainda, como
superar aquilo que, por ora, não pode
ser mudado porque nos serve de ex-

Doações poderão ser entregues na secretaria do Núcleo
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O bem mais precioso
CARLOS A. BACCELLI - COLABORAÇÃO: EDSON BARONE

Para o homem, na Terra, o bem mais precioso é
o tempo.

raços aos que buscam valorizá-la. Os espíritos que não
querem o progresso das criaturas trabalham para entor-

Do aproveitamento das horas e dos minutos
depende o seu aproveitamento na encarnação.

pecer-lhes os sentidos, a fim de que continuem como
meros espectadores da Vida...O espírito obsessor induz

Cada dia é um tesouro de incalculável valor, que,

a sua vítima ao “nada a fazer”, pois a ociosidade é o prin-

sob pena de imensos prejuízos, não pode ser menos-

cipal ingrediente da obsessão! Trabalhar sempre – ocu-

prezado. Raros são os espíritos encarnados com apro-

pando o tempo disponível e criando oportunidades de

veitamento integral da oportunidade.

ser útil - é o melhor investimento do espírito em si

Mais da metade da existência, para sermos gene-

mesmo.

rosos, o homem consome com o que
quase nada lhe acrescenta ao
patrimônio espiritual.
O homem, espírito em evolução, precisa observar o que faz das infinitas possibilidades que lhe são concedidas no decurso de uma encarnação.
À vezes, ele desperdiça a bênção
das horas e dos dias e ainda cria emba-

ATIVIDADES DA CASA
1.º horário: abertura da Casa / 2.º horário: início das atividades
Segunda-feira
19:00 / 20:00 - Cursos Básicos
Ter
ça-feira
erça-feira
19:00 / 20:00 - Encontro à Luz do Evangelho - A2
Quarta-feira
13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
Quinta-feira
13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual
19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
Sexta-feira
19:00 / 19:15 - Diálogo Fraterno - Entrevistas
Sábado
09:00 / 09:15 - Evangelização Infantil e Mocidade
Domingo
08:00 / 09:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
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