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A ÚLTIMA PROFECIA DE JESUS
Da redação

Nosso querido irmão Raphael
Rios, desencarnado em dezessete de
de dezembro de 2002, foi mais que
um tarefeiro do Núcleo Paz e Amor;
foi um grande amigo, companheiro
e irmão de todos nós, freqüentadores desta Casa
de amor e caridade.
Sr. Raphael
foi um grande
colaborador de
nosso informativo, criador da
coluna “Mensagens do Dr.
Karl”, mensagens estas que
hoje são anotadas pelo nosso
presidente Dr.
Adriano.
Após o sucesso de seu primeiro livro, “O
Clímax do Apocalipse”, publicado em 1996,
Raphael Rios, antes de seu desencarne, deixou-nos outra pérola espírita: “A Última Profecia de Jesus”,
cujo resumo segue a seguir com palavras do próprio autor no prefácio
do livro:
“O objetivo central desta obra é
o de levar ao conhecimento e avaliação dos companheiros espíritas a

tese que desenvolvemos sobre o tema
polêmico do Fim dos Tempos, fundamentada em rigorosa pesquisa realizada nas obras básicas da Codificação, pilares de sustentação da nossa Doutrina Espírita redentora.
Procuramos assinalar todas as
referências ao tema, favoráveis ou
contrárias, com
total isenção de
ânimo, para
que os leitores
fizessem seu
próprio juizo,
embora tenhamos, como dever de respeito
a esses mesmos
leitores, externado nosso
ponto de vista
pessoal, que
também poderá
ser avaliado
por todos. O
propósito implícito nesta investigação não
é o de polemi-zar e sim o de contribuir com elementos factuais para melhor entendimento do tema.
Nos outros dois temas - que
extrapolam a temática principal Gotas de luz no cotidiano da vida e
Elucidações inspiradas na Doutrina
Espírita, procuramos, como adiante
se explica, levar luz aos corações e
afastar as sombras deste mundo de

expiação e provas através de contribuições oriundas de ensinamentos
educativos provenientes do Plano
Espiritual, especialmente com as lições do Espírito Dr. Karl.
Por fim, apresentamos elucidações à luz da Doutrina Espírita sobre eventos atuais, do passado, bem
como expectativas do futuro.”

FEIRA DO LIVRO
Você não pode perder a 8.ª Feira
do Livro Espírita do Paz e Amor, dia
04 de outubro. Confira mais detalhes
sobre este grande evento de nossa
Casa. Página 02.

O TRABALHO
Confira uma linda mensagem
sobre a importância do trabalho,
enviada pelo espírito Dr. Pacheco,
mentor de nossa Casa. Página 03.

TRABALHO EM GRUPO
Acompanhe mais uma bela história sobre o abandono de um trabalho e suas conseqüências para nossas vidas. Página 04.
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O trabalho
Mensagem enviada pelo Dr.
Pacheco, durante reunião de terça-feira em nosso Núcleo

Que o amor de Jesus envolva a
todos. O tema lido na noite de hoje
falou sobre o trabalho. Falou sobre a
importância e o significado que envolve esta atividade, tão importante
na vida de todos.
Sem o trabalho o homem se sente impotente, incapaz. O homem se
abate e deixa que o desânimo e a descrença o envolva.
Por isto, queridos irmãos, em todos os momentos da vida, não im-

porta em que situação for, o trabalho
significa a redenção do homem.
O trabalho significa a força interior que cada um coloca na atividade que realiza. O homem sente-se útil
e capaz de estar contribuindo para
o progresso e o crescimento dele próprio e de todos.
Em qualquer oportunidade que
o trabalho se apresente, aquele que
a recebe deverá abraçá-la. Abraçá-la
agradecendo ao Pai por esta chance,
por esta dádiva que lhe está sendo
oferecida. Não importa quando o trabalho chegue. O que importa é como

abraçamos este trabalho, como nos
dedicamos a ele, fazendo o melhor
que pudermos, de acordo com a
nossa capacidade e a nossa perseverança.
Jesus, nosso Mestre Amado, falou da importância do trabalho,
quando na parábola do trabalhador
da última hora, mostrou que todos
nós, cada um de nós, deve estar sempre pronto, atento ao chamamento
para o mesmo, não importando a
hora, o momento. Devemos estar
sempre alertas para realiza-lo!
Que Jesus abençoe a cada um.

ENSINAMENTOS DO DR. KARL
OLIMPÍADAS DO AMOR

deu a possibilidade de disputá-lo na

Como os atletas que, sem medi-

modalidade de sua especialidade.

rem sacrifícios, dedicam horas e ho-

Como sempre o Dr. Karl não per-

Durante o evento, cada um teve de

ras de seu lazer para treinarem e con-

de a oportunidade de transmitir seus

enfrentar outros atletas que também

seguirem evoluir na sua capacidade

ensinamentos. Ele aproveita os acon-

se prepararam, como ele, com o mes-

atlética, o tarefeiro na Seara de Jesus

tecimentos do momento, que estão

mo propósito de ganhar e trazer para

deve também dedicar parte de seu

despertando a atenção de todos, para

o seu pais a tão almejada medalha.

tempo no preparo para a execução de

tornar mais compreensível suas pala-

Nem todos puderam receber uma

suas atividades em favor dos que es-

vras. Quando estávamos em pleno

medalha, mas todos se esforçaram e

tão necessitados espiritualmente e ca-

Jogos Pan-americanos, recentemente

atingiram uma melhor perfor-mance

rentes de afeto e amor. Este preparo

realizados em Santo Domingo, na Re-

atlética. Retornando, não desistem de

exige de cada um, desprendimento e

publica Dominicana, ele explicou que

seus objetivos e reiniciam seu treina-

muita disposição para amar, sabendo

as atenções de todos estavam voltadas

mento e a sua disciplina tática para

que nem sempre terá a sensação de

para as disputas que lá se realizavam,

melhorar suas condições físicas e psi-

haver ganho uma medalha, mas que

e contávamos, com interesse, o nume-

cológicas para, em novas oportunida-

não deve desistir; deve continuar seu

ro de medalhas que os atletas brasi-

des, disputar e tentar galgar o pódio

treinamento com humildade e a cer-

leiros ganhavam. Quanto mais nos-

dos ganhadores para receberem suas

teza de que, de degrau a degrau, esta-

sos atletas recebiam suas medalhas,

medalhas.

rá evoluindo. Com o estudo das coi-

mais o Brasil melhorava sua posição

Assim como os atletas que dispu-

sas do espírito, da doutrina e a aplica-

na classificação geral dos países par-

tam jogos e olimpíadas, cada um deve

ção na prática destes ensinos, o índice

ticipantes, trazendo alegria a todos.

fazer sua preparação diária para a me-

espiritual do tarefeiro, irá melhoran-

Para participar destes jogos, cada

lhora espiritual, com perseverança e

do, dando a ele melhores condições

atleta dedicou muitas e muitas horas

disciplina, para corrigir as tendênci-

para ir galgando posições no pódio de

de treinamento e disciplina para po-

as negativas, treinando para partici-

medalhas na Olimpíada do Amor.

der obter o índice necessário, que lhe

par da Olimpíada do Amor.

Adriano de Castro Filho
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O membro isolado
Após alguns minutos, o líder
examinou as brasas, cuidadosamente apanhou uma brasa ardente e deiUm membro de um determinado
xou-a de lado. Então voltou a sentargrupo ao qual eu prestava serviços
se, permanecendo silencioso e imóregularmente, sem nenhum aviso,
vel. O anfitrião prestou atenção a
deixou de participar.
tudo, fascinado e quieto.
Imediatamente
Após algumas semaEntão diminuiu a chacomeçou
a
incanma da solitária brasa. Hounas, o líder do grupo decidescer uma vez
diu visitá-lo. Era uma noive um brilho momentâneo e
mais
com
a
luz
e
te muito fria. O líder enseu fogo apagou de vez.
o calor dos carcontrou o homem em casa
Logo estava fria e morta.
vões ardentes
sozinho, sentado diante
Nenhuma palavra tiem
torno
dela..
de um brilhante fogo.
nha sido dita desde o cumprimento inicial. O líder
Supondo a razão da
visita, o homem deu-lhe boas-vinantes de se preparar para sair, recodas, conduziu-o a uma grande cadeilheu a brasa fria e inoperante e colora perto da lareira e ficou quieto escou-a de volta no meio do fogo. Imeperando. O bom homem se fez condiatamente começou a incandescer
fortável mas não disse nada. No siuma vez mais com a luz e o calor dos
carvões ardentes em torno dela.
lêncio sério, contemplou a dança das
chamas em tomo da lenha ardente.
Quando o líder alcançou a porta
Autor desconhecido - texto publicado na Folha Espírita n.º 352

ABORTO, O ASSASSÍNIO
Um médico para outro:
- Sobre a interrupção da gravidez, quero a sua opinião: o pai
era sifilítico, a mãe tuberculosa.
Dos 4 filhos do casal, o primeiro
era cego. O terceiro era surdomudo e o quarto também era
tuberculoso. O que você faria?
- Teria interrompido a quinta gravidez, disse o colega.
- Então você teria assassinado Betethoven.
Do livro : “Life or death: ethics
and options” - D.H. Labby

ATIVIDADES DA CASA

ANIVERSÁRIOS DO MÊS
SEGUNDA

04 - Marlene
11 - Sonia
12 - Alexandre
17 - Luiza
27 - Marcos
30 - Armando

para partir, seu anfitrião disse:
"Obrigado tanto por sua visita quanto pelo sermão. E estou voltando ao
convívio do grupo."

TERÇA

QUINTA

SEXTA

19h
Diálogo Fraterno

18h
Assistência
Espiritual
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SÁBADO
9h30
Evangelização Infantil

13h30
Assistência
Espiritual

13h30
Curso de
Orientação
Maternal
19h
Cursos Básicos

QUARTA

19h
Assistência
Espiritual

19h
Encontro à
Luz do
Evangelho

COLABORE
Torne-se colaborador-contribuinte do "Paz e Amor". Sua contribuição mensal é muito
importante tanto para
ajudar a manter nossa
modesta Casa, como para
dar continuidade aos
nossos trabalhos sociais.

