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DIA 15 DE SETEMBRO
Tema: Ensinamentos Cósmicos de Jesus - Palestrante: Doutor Ailton
Guerreiro.

DIA 20 DE OUTUBRO
Tema: Educação Espírita - Palestrante: Doutora Julia Nezu.

CALENDÁRIO DE PALESTRAS DE 2006
(TODAS AS SEGUNDAS 6ª FEIRAS DE CADA MÊS)

Marcial Jardim

No próximo dia 23 de setembro,
no horário das 10h às 18h, estaremos
realizando nas dependências do
nosso Núcleo Espírita Assistencial
“Paz e Amor”, mais um fraternal e
esperado evento.

Referimo-nos à 11.ª Feira do Li-
vro Espírita que esperamos possa
vir a contar, uma vez mais, com a
presença agradável de amigos e
confrades, prestigiando esta nossa
tradicional iniciativa.

Na ocasião, centenas de títulos,
de cunho espírita, estarão expostos,
presenteando os nossos visitantes
com inumeráveis oportunidades de
conhecimento, entretenimento e
emoções.

Como sabemos, o livro espírita é
nosso humilde servidor, bastando,
tão-só, abri-lo para que ele faça jor-
rar do seu interior um manancial de
bênçãos.

Nosso primeiro contato com ele,
o livro espírita, faz-se através dos
nossos olhos, ao mesmo tempo que
o seu conteúdo, gradativamente, vai
envolvendo a nossa mente para, em
seguida, mergulhar no nosso cora-
ção, enternecendo a nossa alma.

A partir de então, passamos a
melhor conhecer o Mártir da Cruz,
pois, nossos ouvidos tornam-se mais
pacientes, nosso olhar mais terno,
nossas palavras mais sábias, nossas
mãos mais caridosas e o nosso cora-
ção mais doce e pleno de amor.
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Visite nosso site:
www.nucleopazeamor.org.br

11.ª FEIRA DO LIVRO ESPÍRITA

DIA 23 DE SETEMBRO, DAS 10h ÀS 18h
RUA MUNIZ DE SOUZA, 72 - CAMBUCI

DIVERSOS TÍTULOS - LANCHONETE NO LOCAL

formar em operantes discípulos de
Jesus, espargindo os Seus ensina-
mentos por este nosso planeta de
provas e expiações.

Nós, tarefeiros do Núcleo Espí-
rita “Paz e Amor”, de braços abertos
e com os corações radiantes de ale-
gria, aguardamos você no próximo
dia 23 de setembro para, juntos, po-
dermos desfrutar agradáveis mo-
mentos de confraternização e espiri-
tualidade.

Até lá, leitor amigo!

Sim, o livro espírita provoca, em
nós, esta maravilhosa metamorfose,
fazendo com que, pouco a pouco,
desprendamo-nos do chão da Terra,
alçando novos vôos em direção aos
céus, estimulando-nos a nos trans-
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Pequena história da pomada Vovô Pedro

Colaboração Joel Adonay Lino

Espíritos de escravos desencarna-
dos, os espíritos Miramez, Mãe Dudu,
Dr. Bastos, Cícero e muitos outros vi-
veriam uma noite muito especial no
Centro Espírita Campos Vergal, na
colônia Santa Isabel, em Betim, Mi-
nas Gerais. Era o ano de 1973.

As portas espirituais do salão
abriram-se para o espírito de Franz
Anton Mesmer, que se dirigiu a João
Nunes Maia dizendo: “Papel e lápis,
meu filho. Vou ditar-lhe a fórmula de
uma pomada que deverá curar e ali-
viar.”

Após o ditado espiritual, inqui-
riu o médium sobre a autoria da fór-
mula, e a entidade respondeu-lhe,
docemente: “Vovô Pedro, e atente meu
filho para o preço: Deus lhe pague!”

João Nunes saiu em busca das
plantas. Com o passar dos dias, sen-
tindo e ouvindo os Espíritos atenta-
mente, encontrou uma a uma as ervas
indicadas, inserindo-as em garrafas,
juntamente com as poções acertadas
de álcool e água destilada, e prepa-
rou numa panela de pressão o un-
güento sagrado. Era a bênção divi-
na em forma de pomada, portadora
do princípio único, que tem o poder
de harmonizar onde for aplicada.

Saindo à rua, ofereceu a poma-
da aos doentes e as feridas fecha-
ram-se. Procurou os hansenianos e
as chagas curaram-se. As dores das
feridas em febre extinguiram-se.

A cada produção da pomada
Vovô Pedro, adesões ocorrem nos
dois planos da vida e foi assim que
João Nunes compôs a prece de aber-
tura das reuniões de produção, que
modifica e enriquece o ambiente com
o magnetismo de cada nome falado
e expressões citadas.

Assim disse Chico Xavier em al-
gumas cartas enviadas a João Nunes
Maia: “Louvemos a Jesus e a seus
mensageiros por havermos obtido,
por suas mãos de obreiro do Bem,
esse socorro dos céus.”... “As curas
que tenho visto são as mais surpre-
endentes.” ... ”Envio a você e a nos-
sos irmãos do Maria Nunes as ale-
grias e agradecimentos, as preces de
louvor e os pedidos de bênção em
sinal de gratidão que constantemen-
te vejo brilhar em tantas faces, das
quais a Pomada Vovô Pedro enxu-
gou as lágrimas e as preocupações.
Louvado seja Deus!” (frases extraí-
das de cartas de Chico Xavier envia-
das a João Nunes Maia).

A pomada Vovô Pedro é produ-
zida em 22 casas espíritas espalha-
das por todo o país, num trabalho de
muita dedicação e amor, do qual,
desde o mês passado, nosso irmão
Joel é colaborador.

Composição da pomada Vovô Pedro:
• a força energética do Mineral;
• o plasma vivo do Vegetal;
• a energia irradiante do Homem;
• os fluidos sutis do Espírito.

ATIVIDADES DA CASA
1.º horário: abertura da Casa
2.º horário: início das atividades

SEGUNDA-FEIRA
13h30/13h45 - Assistência Social
19h/20h - Cursos Básicos

TERÇA-FEIRA
19h/19h10 - Diálogo Fraterno

QUARTA-FEIRA
13h30/14h30 - Assistência Espiritual
18h/20h - Assistência Espiritual

QUINTA-FEIRA
19h/20h - Assistência Espiritual
19h45 - O Evangelho no Seu Lar
(visita às residências dos assistidos
para realização do Evangelho no Lar)

SEXTA-FEIRA
19h/20h - Encontro à Luz do Evangelho

SÁBADO
9h50/10h - Evangelização Infantil
13h45/14h - Mocidade Espírita

DOMINGO
7h30 - Caravana para o Hospital de
Hansenianos em Pirapitingui  (3.º
domingo do mês)

ALGUNS ENDEREÇOS ONDE É PRODUZIDA A POMADA VOVÔ PEDRO:

•_Casa Espírita Dona Cidinha - Rua Santa Cruz, 301 - Centro - Limeira - SP - CEP
13480-000 - Tel: (11) 9984-6503

•_Grupo Espírita Emmanuel - Rua Pontes do Piques, 43 - Jardim Vera Cruz -  São
Paulo - SP - CEP 08330-100 - Tel: (11) 5575-9498/4125-8886/4125-5393

•_Grupo Fraternal Eurípedes Barsanulfo - Rua Marina, 725 - Santo André - SP - CEP
09070-510 - Tel: (11) 712-6841/4421-9317

•_Lar Espírita Cristão Elizabeth - Rua Thaiz Porchat do Nascimento, 172 - Jd. Praiano
- Guarujá - SP - CEP 11440-310 - Tel: (13) 3351-9293/3355-3283/3351-5477

•_Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes - Av. Prefeito Fábio Prado, 15 - Vila Ma-
riana - São Paulo -SP - CEP 04116-000 - Tel: (11) 5571-3686/5011-9780

•_Núcleo de Divulgação Espírita O Semeador - Rua Itapiranga, 312 - Vila Floresta -
Santo André - SP - CEP 09050-000 - Tel: (11) 4426-4017/4451-2824/4426-5521
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Missão cumprida

Marcial Jardim

Ao caminharmos pelas estradas
da vida, desatentos para com as di-
ficuldades dos seres humanos que
nos presenteiam com o privilégio do
convívio e da amizade, tendo o nos-
so pensamento focado, tão somente,
nos objetivos que, para nós visamos
alcançar, acabamos por desperdiçar
momentos preciosos que poderiam
ter sido aproveitados para o doce
exercício da fraternidade.

Indiferentes, não dando a cari-
dosa atenção a estas criaturas, por
vezes, entristecidas e desalentadas,
deixamo-las sós, a mercê das suas li-
mitações e desesperanças, quando
mais necessitavam da paciência dos
nossos ouvidos, do consciencioso

aconselhamento das nossas palavras
e do aconchego do nosso coração.

Desinteressados para com os
problemas que as afligem, esqueci-
dos que estamos dos sábi-
os e amorosos ensinamen-
tos de Jesus, deixamos de
colocá-los em prática e, as-
sim, egoisticamente agin-
do, sem nos darmos conta,
vamos traçando os contor-
nos das estradas íngremes
e pedregosas que os nos-
sos pés, no amanhã, have-
rão de trilhar.

Entretanto, o Pai de
infinita misericórdia, ha-
verá de nos proporcionar inúmeras
outras oportunidades para que ve-
nhamos a corrigir os nossos deslizes
para com o próximo, incentivando-
nos a valorizar as jóias do convívio
e da amizade, reconduzindo-nos ao
Seu terno regaço.

Todavia, se, mesmo assim, não
dermos ouvidos aos singelos apelos
da fraternidade, permanecendo in-

sensíveis para com as necessidades
alheias, a dor, por certo, virá ao nos-
so encalço, com o único propósito de
nos estimular a refletir, fazendo com

que venha a emergir, do
âmago da nossa alma, este
sublime sentimento que,
há tempos, estava por nós
esquecido.

É claro que repudiare-
mos a sua desagradável
presença, pois, a sua com-
panhia, sem dúvida, nos
trará incômodos e dissabo-
res. Haveremos de acusá-la
de injusta e cruel, tudo fa-
zendo para expulsá-la

para bem longe de nós.
Porém, distraídos, não percebe-

mos que fomos nós mesmos que a
atraímos, conduzindo-a pelas mãos
frias do nosso personalismo e desa-
mor e, ela, a dor, obediente e presta-
tiva, atendera ao chamamento silen-
cioso da nossa alma, carente de Je-
sus, vindo ao nosso encontro.

Perseverante e responsável, per-
manecerá ao nosso lado, incitando-
nos a reflexão e a libertadora repa-
ração das faltas que cometêramos
para com os nossos irmãos de jorna-
da que, como nós, transitam pelas
calçadas do mundo, em busca da vã
felicidade.

Convicta do seu nobre propósi-
to, sua estada, ao nosso lado, depen-
derá, em grande parte, de nós mes-
mos e, tão logo, ela, a dor, tiver a cer-
teza de haver alcançado o seu obje-
tivo, qual seja, o de nos ter recondu-
zido as veredas do amor, de nós se
despedirá, dizendo-nos um feliz
adeus, deixando, para sempre, gra-
vada em nossa alma a sua fraternal
mensagem: “Missão cumprida”.

Livro do Mês

OBREIROS DA VIDA ETERNA

Neste livro, André
Luiz comprova os
princípios revela-
dos pela Doutrina
Espírita sobre a
existência do Mun-

do Espiritual, onde se demoram
os seres desencarnados, viven-
do uma nova vida e preparando-
se para a volta à jornada terrena.
"(...) A morte não extingue a co-
laboração amiga, o amparo mú-
tuo, a intercessão confortadora,
ou o serviço evolutivo. As di-
mensões vibratórias do Univer-
so são infinitas, como infinitos
são os mundos que povoam a
Imensidade.“ É a quarta das 16
obras da série.

“...distraídos,
não percebe-

mos que fomos
nós mesmos

que a atraímos
(a dor), condu-
zindo-a pelas
mãos frias do

nosso persona-
lismo e desa-

mor...”

COLABORE

Torne-se colabora-
dor-contribuinte
do "Paz e Amor".

Sua contribui-
ção mensal é muito importante
para manter as atividades de-
senvolvidas em nossa Casa e
dar continuidade aos nossos
trabalhos na área de assistên-
cia social.

Com sua ajuda poderemos
sonhar em adquirir, no futuro,
uma nova sede!!!
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Textos Espíritas

Leia, medite, estude a Doutrina
Espírita! O conhecimento é força
indispensável na solução de to-

dos os nossos problemas!

Colaboração de Fernando Peron

O homem que sonha na atuali-
dade com outros céus e outras ter-
ras fora do Sistema Solar, amante
das Ciências e da Tecnologia, quan-
do enfrenta a própria realidade
como ser imortal, perturba-se, apre-
sentando a mente dominada por
sombras e os sentimentos esmaga-
dos pelos receios e as incertezas cru-
éis. A morte ainda se lhe afigura
como sendo a grande destruidora
das suas ilusórias construções de
prazer e alegria.

Edifica-se, pensando sempre no
imediatismo dos resultados, espe-
rando do corpo favores que a maqui-

naria orgânica não lhe pode propor-
cionar.

Fosse-lhe possível, e concederia à
organização física a perenidade. (...)

Teimosa rebeldia assinala-lhe  o
comportamento, oponde-se à obser-
vação dos fenômenos profundos da
vida, quais a comunicabilidade dos
Espíritos, a reencarnação, a divina
justiça.

Sem nos reportarmos ao espiri-
tualismo ancestral, cujas páginas
pujantes e ricas de beleza constitu-
em herança libertadora que as anti-
gas civilizações nos ofertaram, vale
a pena recordar que, após quase vin-
te séculos de Cristianismo, a indife-
rença pelas questões espirituais sur-
preende, gerando sofrimento e
desesperação.

Há 149 anos aproximadamente,
Allan Kardec, incumbido por Jesus,
interrogou os imortais e codificou a
Doutrina Espírita, apoiada na razão
e na experimentação científica do
fato. (...)

A guerra hoje amarfanha a cul-
tura, a ética, os direitos humanos e
atenta contra a Natureza; a violên-
cia urbana ganha as ruas do mun-
do, aparvalhando; o desrespeito
moral predomina nos mais diferen-
tes redutos da civilização; enfermi-
dades terríveis, consideradas sob

controle, retornam virulentas e ou-
tras surgem ameaçadoras; a cultura
parece ensandecida, enquanto o
amor pede espaço para dulcificar os
corações e a sabedoria se propõe li-
bertar as consciências, sem lograr as
oportunidades necessárias.

É para esse homem, todavia, so-
frido e inquieto, que as Vozes dos
Céus se dirigem, buscando alcançá-
lo e estimulá-lo à grande luta contra
as paixões perturbadoras que nele
ainda predominam.

O cometimento logrará êxito,
porque a fatalidade da vida é a ple-
nitude do ser. Alcançá-la com rapi-
dez ou postergá-la é opção de cada
um que, não obstante, será feliz,
oportunamente.

Espírito Joanna de Ângelis,
por Divaldo Pereira Franco

Salvador, 20 de fevereiro de 1991

Introdução do livro
Elucidações Espíritas
Divaldo Pereira Franco,

organizado por Fernando Hungria
SEJA - Sociedade Espírita

Joanna de Ângelis

ANIVERSÁRIOS DO MÊS

03 - Susana Camargo
04 - Marlene

11 - Sonia
12 - Alexandre

17 - Luiza
27 - Marcos Amato

30 - Armando


