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Pai João - Mensagem recebida em
23/03/09 por Adriano de C. Filho

Vejam queridos filhos, os dois
lados do amor. O amor que pode
matar e o amor que pode salvar!

Salvar, sim. Matar, nunca!
Quem ama não quer o mal, o fim

da pessoa amada. Para tanto é ca-
paz de tudo, mesmo do que pareça
impossível para salvá-la. Muitas ve-
zes coloca até a vida em risco. Quem
ama é capaz de enfrentar todos os
obstáculos.

Por vezes, pode confundir o
amor com posse. Aí, nestes casos,
não consegue admitir que a pessoa
amada tenha qualquer atitude que

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

SEGUNDA-FEIRA
19h/20h - Cursos Básicos

TERÇA-FEIRA
19h/19h10 - Diálogo Fraterno

QUARTA-FEIRA
13h30/14h30 - Assistência Espiritual
19h/20h - Assistência Espiritual

QUINTA-FEIRA
19h/20h - Assistência Espiritual

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

SÁBADO
9h/9h15- Evangelização Infantil

venha significar a perda da posse, do
domínio, do controle.

Então, um único pensamento
pode envolver sua mente: se não
puder ser minha propriedade, não
será de mais ninguém! Aí, em nome
do amor, veja só, em nome do amor,
extermina a pessoa amada.

Quando cai em si e sente o gesto
tresloucado que praticou, que não
tem mais volta, desespera-se, perde-
se pelo caminho, tirando, muitas ve-
zes, a própria vida, na expectativa
absurda de reparar o mal praticado.
Assim agindo, após a morte, nada
encontrará a não ser as trevas e o ar-
rependimento atroz.

Perambulará pelas noites escu-
ras e tenebrosas do umbral, na pro-
cura, em vão, de uma saída.

Somente quando a dor do remor-
so sincero tocar seu coração, será
aberta a brecha para que a pessoa
amada achegue-se até este querido
para resgatá-lo da condição em que
se encontra, para ajudá-lo a refazer-
se e adquirir condições para trilhar

Pai João. Recebida em 30/03/2009 por

Adriano de Castro Filho

Ódio! Que palavra, até sua pro-
nuncia é grave!

O ódio emana do interior de
quem o sente, uma energia tão pesa-
da que não consegue atingir altu-
ras. Fica pairando ao nível das cria-
turas, instilando o veneno da discór-
dia, do desentendimento e da into-
lerância.

O amor é um sentimento leve que
sai do coração de todos aqueles que
o sentem e que o vivenciam, ganhan-
do alturas, atingindo os píncaros dos
montes, para de lá refletir a sua luz,
a sua paz e a sua compreensão aos
corações de todos que se encontram
no vale da esperança!

Devemos queridos filhos, culti-
var em nosso coração sentimentos
bons que nos permitam acolher aque-
les que jazem desprovidos do amor.

Como é bom amar! Como é bom
poder chegar junto da pessoa ama-
da, dos entes queridos, olhar nos
seus olhos e poder dizer... te amo!

Que Jesus abençoe a todos.

Amor e ódio

um novo caminho e poder retomar o
compromisso que foi bruscamente
interrompido, pela tresloucada igno-
rância espiritual.

Livro: presente de amigo. Livro
espírita: presente de irmão.
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Viagem para dentro de si

Autor Desconhecido.

Hoje existem edifícios mais altos
e estradas mais largas, porém tempe-
ramentos pequenos e pontos de vis-
ta mais estreitos.

Gastamos mais, porém desfruta-
mos menos.

Temos casas maiores, porém fa-
mílias menores.

Temos mais compromissos, po-
rém menos tempo.

Temos mais conhecimentos, po-
rém menos discernimento.

Temos mais remédios, porém
menos saúde.

Multiplicamos nossos bens, po-
rém reduzimos nossos valores hu-
manos.

Falamos muito, amamos pouco
e odiamos demais.

Chegamos à Lua, porém temos
problemas para atravessar a rua e
conhecer o nosso vizinho.

Conquistamos o espaço exterior,
porém não o interior.

01 - Marcos Terra

04 - Gerson

07 - Cassio

16 - Celso
17 - Liliani

20 - Edson Bianco

20 - Flávia Sammarone

29 - Solange
30 - Durval

30 - Silvia

31 - Sumako

Aniversários do Mês

ESPETINHOS PARA CHURRASCO
VEGETARIANO

Ingredientes: 2 xícaras de PVT grossa hidratada ou 1/2
bloco de tofu chinês, 2 pimentões (1 vermelho e 1 ver-

de), 3 tomates, 2 cebolas, sal, shoyu.

 Preparo com PVT:  hidrate a PVT com água quente e de-
pois retire o excesso de água. Refogue-a com o shoyu e o

sal em uma panela. Monte os espetos e coloque-os na gre-
lha ou no fomo até os vegetais tostarem. Regue com o “molho para regar” de
5 em 5 minutos.

Preparo com tofu: corte o tofu em cubos, os pimentões em cubos, as cebolas
em metades e os tomates em quartos. Coloque o tofu num espetinho para chur-
rasco e vá alternando com os vegetais. Tempere a gosto e cozinhe na brasa ou
no forno, até o tofu dourar e os vegetais estarem macios. Regue com o “molho
para regar" de 5 em 5 minutos.

Molho para regar: misture, numa xícara, o suco de 2 limões com 3 colheres de
sopa de shoyu e regue os espetinhos com este molho.

Cantinho da Cozinha
(Receita extraída do livro “Cozinhando sem Crueldade”, de Ana Maria Curcelli)

Temos dinheiro, porém menos
moral....

Há mais liberdade, porém menos
alegrias....

Dias em que há dois salários em
casa, porém aumentam os divórcios.

Dias de casas mais lindas, porém
de lares desfeitos.

Por tudo isso, proponho que de
hoje e para sempre...

Não deixes nada para uma oca-
sião especial, porque cada dia que
viveres será uma ocasião especial.

Lê mais, senta-te na varanda e
admires a paisagem sem te importa-
res com as tempestades.

Passe mais tempo com a tua fa-
mília e com teus amigos, come a tua
comida preferida, visites os lugares
que amas.

A vida é uma sucessão de mo-
mentos para serem desfrutados, não
apenas para sobreviver.

Use as tuas taças de cristal, não
guardes o melhor perfume, é bom
usá-lo cada vez que sentires vonta-
de.

As frases “um destes dias”, “al-
gum dia”, elimina-as do teu vocabu-
lário.

Escreve aquela carta que pensa-
vas escrever “um destes dias”.

Digas aos teus familiares e ami-
gos o quanto os ama.

Por isso não proteles nada da-
quilo que tornaria a tua vida em sor-
risos e alegria.

Cada dia, hora e minuto são es-
peciais... e não sabes se será o últi-
mo...
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A síntese de três eras

Amílcar Del Chiaro Filho

A vida linear, com as mesmas
sensações e emoções a se repetirem
diariamente, seria uma rotina que
nos tornaria infelizes. Por isso a vida
tem picos extraordinários que mar-
cam a nossa evolução. Esses picos
podem ser pequenas elevações, ou
montanhas tão altas quanto o
Everest. É lógico que falamos no sen-
tido emocional e mesmo moral da
vida, no sentido de realizações e pro-
gressos.

Embora Jesus de Nazaré esteja
fora deste contexto de lutas humanas
para evoluir (ele realizou sua evolu-
ção antes mesmo do planeta Terra
existir), houve três momentos em
sua vida que ficaram marcados
como três montes a refletir situações
diferentes, e que mostram muito bem
o caminho e as estações da nossa
evolução.

Quando o Mestre subiu ao mon-
te Hermon para proferir o Sermão da
Montanha, as Bem Aventuranças,
era o Rabi, o Mestre a ensinar ao
homem o caminho da sua felicidade.
Ele indicou rumos, colocou balizas
de luz para que encontrássemos este
caminho. Era um Mestre passando
a sua experiência multivivencial, ex-
periências dos milênios incontáveis
em que fez toda a sua caminhada
evolutiva. Já não era mais o "Filho de
Mulher" que ainda tem dívidas a res-
gatar e coisas a aprender, mas o fi-
lho de Deus, emancipado das neces-
sidades humanas, mas que pelo seu
muito amor, pelo seu querer, tomou
um corpo de carne para ensinar os
homens.

Outro monte foi o Tabor. Ali foi
um momento de intensa glória, um

SOB AS CINZAS DO TEMPO

Nas páginas deste livro ditado pelo Dr. Inácio Ferreira, por
meio da mediunidade de Carlos A. Baccelli, os leitores en-
contrarão a trajetória de personagens envolvidos com a
Inquisição em terras de Espanha, dentre os quais se destaca
Tomás de Torquemada, agora resgatando o passado culposo
em terras brasileiras. Obsessão, ódio e vingança envolvem
os personagens em história real. Entretanto, nesse painel de

sombras e dores, vemos fulgurar o Sol do Amor Divino, permitindo às almas
equivocadas reerguem-se para a abençoada ascese espiritual.

Livro do Mês

banquete de luz, em que as mediu-
nidades de Pedro, Tiago e João pro-
piciaram a materialização de
Moisés e Elias, numa síntese de três
eras. Moisés, que proibira as mani-
festações dos espíritos, condenando
as pitonisas e sibilas à
morte, compareceu, como
morto ilustre, para retirar
o selo com que ele mesmo
fechara a boca dos mortos.

Se Moisés representa-
va o passado, Elias olha-
va para o futuro, quando
as manifestações espíritas se torna-
riam comuns, a ponto de não mais
causar espanto. A virilidade de Elias,
repetida na coragem de João, o Batis-
ta, se refletiria numa doutrina racio-
nal e lógica, mas para pessoas capa-
zes de enfrentar seus problemas sem
choros ou mágoas.

Jesus, o avatar do amor, repre-
sentou a síntese do pensamento re-
ligioso do mundo, unindo passado,
presente e futuro numa epopéia gran-
diosa, cheia de coragem e fé, uma po-
esia, uma canção, uma ária da gran-
de ópera da criação.

Mas depois de passar por esses
dois montes que refletiram sua capa-
cidade de Mestre e seu amor de
avatar, cumpria-lhe subir ao Gólgota
para testemunhar o seu amor.

No Hermon ele tinha uma pe-
quena multidão à sua vol-
ta. No Tabor, tinha ape-
nas Pedro, Tiago e João,
além da companhia dos
dois gigantes da judaís-
mo, Moisés e Elias. Contu-
do, ali, no monte da cavei-
ra, estava sozinho, embo-

ra ladeado por dois revolucionários
também condenados a morte, e por
algumas mulheres, além de João, o
discípulo amado, um jovem, mal saí-
do da adolescência. Aquele era o seu
momento de solidão e abandono.

Pensemos nisto. Nas vitórias ou
nas querelas temos muitas compa-
nhias testemunhando a nossa dedi-
cação, mas nos testemunhos decisi-
vos estamos sozinhos com a nossa
coragem ou covardia, mas temos que
estar sozinhos, olhando o mundo do
alto da nossa cruz, rumando para a
vitória ou para a derrota.

“..nos teste-
munhos deci-
sivos estamos
sozinhos com
a nossa cora-
gem ou covar-

dia..”
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Aprendizado infinito

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

dos os nossos problemas!

Colaboração: Fernando Peron

O Espírito está sempre em bus-
ca de entendimentos. O aprendiza-
do é infinito, como infinito é o Espí-
rito que aspira à felicidade em todos
os rumos.

A história do atual ciclo evoluti-
vo do mundo está caminhando para
um desfecho nunca antes presenci-
ado. As maiores nações da Terra fa-
zem convênios, tratados de paz,
querendo fazer crer que tudo vai
bem; entretanto, essa harmonia, essa
paz, são somente exteriores; o orga-
nismo social está deteriorado por
dentro e a sociedade está decadente,
por faltar-lhe o sustentáculo dos
seus princípios morais, que é o
Amor.

Não é necessário ser um lumi-
nar do saber para se perceber que
nada falta ao mundo; tudo existe com
abundância, em se referindo às ne-
cessidades humanas. O que desequi-
libra a economia é a ganância, é a fal-
ta de fraternidade, é a usura, o egoís-
mo e a prepotência.

Quando todos os homens, todas
as nações conhecerem o Evangelho
do Cristo e o praticarem na vivência
diária, desaparecerão todas as difi-
culdades, porque será acesa dentro
do lar, célula da humanidade, a luz
do entendimento.

A ciência avançou muito, faltan-
do-lhe os sentimentos iluminados
em Cristo para saber aplicar o imen-
so saber, apenas na obra do Bem.
Enquanto o Evangelho não chega aos
corações, as guerras, a fome, a dor
em variadas formas de en-
fermidades, as cicatrizes
do infortúnio irão mostrar
a todos o preço da sua ig-
norância.

Muitos indagam o
porquê da espiritualidade
superior não se manifes-
tar visivelmente, diante
das possibilidades de comunicação
de que o homem de hoje dispõe para
alertar as massas. Respondemos: por
deixar o homem de realizar a sua
parte, da qual ele se esqueceu ou não
procurou estar à altura de realizar.

O conforto, em determinada fai-
xa evolutiva, empana o despertar e
retarda o desabrochar dos grandes
ideais. As grandes cabeças estão
voltadas para a indolência, procu-
rando somente coisas fáceis, fortu-
nas e mais fortunas, sem cogitar se
alguém sofre com sua ganância pelo
ouro.

Os caminhos para a felicidade
estão todos fechados, menos um: o
caminho da Dor. As civilizações
sempre sofreram as conseqüências
das suas próprias artimanhas, da

falta de sinceridade nos contratos
assinados com a tinta da mentira, no
papel da falsidade. Ninguém enga-
na as leis de Deus. Elas respondem
a todos, na medida que as criaturas
pedem, pelo processo dos fatos.

Uma coisa, porém, nos
dá alegria e nos abre as
comportas da esperança:
é que, algum dia, todos se
arrependerão e voltarão
como filhos pródigos para
o rebanho do Mestre, repa-
rando tudo que fizeram de
mal e entregando os cora-

ções somente para o amor.
A Doutrina dos Espíritos abriu

ao mundo uma perspectiva enorme
para o conhecimento da Verdade e
nós, no mundo espiritual, estamos
empenhados no trabalho com essa
Verdade que brilhará como o sol,
mostrando Jesus em todos os ângulos
da vida, a nos ensinar as regras de
convivência no Bem.

Livro: Iniciação - Viagem Astral.
João Nunes Maia, pelo Espírito
Lancellin. Editora Espírita Fonte
Viva.

“O conforto, em
determinada

faixa evolutiva,
empana o des-
pertar e retarda
o desabrochar
dos grandes

ideais.”


