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A medida que te elevas, monte acima, no desem-

penho do próprio dever, experimentas a solidão dos

cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma

sensível.

Onde se encontram os que sorriram contigo no

parque primaveril da primeira mocidade? Onde pou-

sam os corações que te buscavam o aconchego nas ho-

ras de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilha-

vam o pão e o sonho, nas aventuras ridentes do início?

Certo, ficaram... Ficaram no vale, voejando em

círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que

se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de

luz que se lhes descortine à frente.
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PÁGINA DO LIVRO FONTE VIVA, DITADA POR EMMANUEL PELO MÉDIUM FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!

Embora filantrópica, nossa Casa não está isenta de des-
pesas como água, luz, tarifas públicas, produtos de limpeza,
descartáveis, serviços de manutenção, sem falarmos dos en-
cargos para manter nossos trabalhos sociais.

É somente através das doações espontâneas doações espontâneas doações espontâneas doações espontâneas 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 em espécie, cheque,
cartão de débito ou através de depósito em conta bancária:
Itaú (341), agência 0644, conta corrente nº 06889-2.

Em torno de ti, a claridade, mas também o si-

lêncio... Dentro de ti a felicidade de saber, mas igual-

mente a dor de não ser compreendido... Tua voz grita

sem eco e teu anseio se alonga em vão.

Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos

poderiam te escutar a grande distância e que coração

faminto de calor do vale se abalançaria a entender, de

pronto, os teus ideais de altura?

Choras, indagas e sofres... Contudo, que espé-

cie de renascimento não será doloroso?

A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca

em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a

dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o ser-

viço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sus-

tenta a planície costuma viver isolada e o Sol que ali-

menta o mundo inteiro brilha sozinho.

Não te canses de aprender a ciência da elevação.

Lembra-te do Senhor, que escalou o calvário de

cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte

afrontosa, à exceção de dois malfeitores, constrangidos

à punição, em obediência à justiça. Recorda-te dele e

segue...

Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia

no Infinito Bem que te aguarda.

Não esperes pelos outros, na marcha de sacrifí-

cio e engrandecimento. E não ouvides que, pelo mi-

nistério da redenção que exerceu para todas as criatu-

ras, o Divino Amigo dos homens não somente viveu,

lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e

crucificado.
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Mal você acorda pela manhã e muitas preocu-

pações passam a ocupar a sua mente. São tantas as pro-

vidências que tem a tomar que, muitas vezes, fica ator-

doado e nem vê o dia acabar.

As coisas mais comezinhas e as mais graves são

alvos de sua atenção, ocupando-lhe as horas.

A noite chega e, quando você se dá conta está

exausto, extremamente exausto. Mastiga o jantar en-

quanto tenta digerir os problemas que ficaram penden-

tes. Bem, mas agora é só amanhã...

Um banho rápido e cama. Isto é tudo o que

conseguirá fazer. Algumas horas de sono e novamente

o dia o convida a agir... E lá vai você outra vez.

As horas se sucedem, os dias se vão, os meses se

transformam em anos e você passa pela vida sem se dar

conta das muitas bênçãos que ela lhe oferece, bem como

a todas as criaturas que dividem com você o planeta.

Mas, apesar da indiferença, um novo dia se apre-

senta para ser vivido.  E este dia talvez seja oportuno

para você lançar um olhar mais atento ao mundo a sua

volta, buscando interagir, de maneira consciente, com

essas forças inteligentes.

Descubra o valor das concessões que o Senhor

lhe faz pelas mãos da vida e distenda alegria e reconhe-

cimento por toda a parte.

Observe a natureza, abençoando

sem cessar, através das próprias forças

em movimentos. Nascem frutas sabo-

rosas em árvores cujas raízes se pren-

dem à lama... Correm brisas leves, en-

toando melodias suaves, em apertados

vales onde cadáveres se decompõem.

Cai o orvalho da noite sobre o solo res-

sequido e misérrimo, crestado pelo sol.

Voejam borboletas delicadas nos rios

Na bênção da vida
AUTOR DESCONHECIDO - COLABORAÇÃO: EDSON BARONE

facebook.com/neapa

de ar ligeiro qual festival de cor flutuante sobre campi-

na pontilhada de flores miúdas. Desabrocham, além,

espécies variadas da flora que o pólen feliz fecunda em

todo lugar. Rutilam constelações no manto da noite sal-

picando a terra de diamantes preciosos. Em cada ma-

drugada renasce o sol dourado, purificando o charco,

vitalizando o homem, atendendo à flor, sem indagar

da aplicação que lhe façam dos raios beneficentes.

Não se detenha e recorde os tesouros com que o

bem lhe enriquece o coração, através dos valiosos pa-

trimônios da saúde e da fé, da alegria e da paciência e

vá em frente.

Indiferença é enfermidade. Medo é veneno que

mata lentamente. Acenda a luz da coragem na alma, a

fim de que você não se embarace nas dificuldades muito

naturais que seguem ao lado dos seus compromissos

em relação à vida.

Confiança em nossos atos é fortalecimento para

a coragem alheia. Otimismo nas realizações também é

aliança de identificação com as esferas superiores.

PROJETO AMARELINHOS

Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”

Luís: 99658-4715

Junior: 97320-5008

Visite a página do projeto no Facebook

e conheça um pouco do nosso trabalho:

facebook/projetoamarelinhos.

Doações poderão ser entregues na secretaria do Núcleo
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Os médiuns
ESTUDANDO COM KARDEC - DA REDAÇÃO

Das diversas indagações sobre a mediunidade, os

diferentes tipos, como se dá a comunicação e quais são

as influências que recebemos, a Doutrina Espírita nos

esclarece com conhecimento e estudo de causa.

 As instruções apresentadas abaixo estão descri-

tas na integra no livro “O Principiante Espírita” de Allan

Kardec.

 Apresentam os médiuns uma grande variedade

de aptidões, que os tornam mais ou menos adequados

para a obtenção deste ou daquele fenômeno, deste ou

daquele gênero de comunicações.

Conforme tais aptidões eles se dividem em mé-

diuns de efeitos físicos, de comunicações inteligentes,

videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhistas,

poliglotas, poetas, músicos, escreventes, etc.

Não devemos esperar do médium nada que es-

teja fora dos limites de sua faculdade. Sem o  conheci-

mento das aptidões mediúnicas, o observador não acha-

rá explicação para certas dificuldades ou para certas

impossibilidades encontradas na prática.

Os médiuns de efeitos físicos são particularmente

mais aptos para a produção de fenômenos materiais,

como os movimentos, as batidas, etc., com o auxílio

de mesas ou outros objetos.

Quando tais fenômenos revelam um pensamen-

to, ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligen-

tes e, como tal, denotam uma coisa inteligente. É este

um dos modos pelos quais se manifestam os Espíritos.

De todos os meios de comunicação, é a escrita

ao mesmo tempo o mais simples, o mais rápido, o

mais cômodo e aquele que permite maior desenvolvi-

mento. Também é a faculdade que se encontra com

mais freqüência.

O médium escreve influenciado pelos Espíritos,

que dele se servem como de um instrumento. Sua mão

é tangida por um movimento involuntário, que mui-

tas vezes não pode dominar.

Certos médiuns não têm consciência do que es-

crevem; outros têm uma vaga idéia, posto que o pen-

samento lhes seja estranho. E é isto o que distingue os

médiuns mecânicos dos médiuns intuitivos ou dos

semimecânicos.

A ciência espírita explica a maneira por que o

pensamento do Espírito é transmitido ao médium e o

papel que tem este nas comunicações.

O médium possui apenas a faculdade de trans-

mitir a comunicação.

Esta, porém, depende da vontade dos Espíri-

tos. Se eles não se quiserem manifestar, nada conse-

guirá o médium: será um instrumento sem músico para

tocar.

Como os Espíritos só se comunicam quando

podem, ou quando querem, não se acham sujeitos ao

capricho de ninguém: nenhum médium pode forçá-los

a se apresentarem. Isto explica a intermitência

da mediunidade – mesmo nos melhores mé-

diuns –, que, por vezes, chega a durar meses.

É, pois, um erro pensar que a mediunidade seja

derivada do talento do médium. O talento se adquire

pelo trabalho e quem o possui é sempre seu senhor,

enquanto que o médium jamais é senhor de sua facul-

dade: ela depende de uma vontade estranha.

Vide “O Livro dos Médiuns”, nº 286: Perguntas
que podem ser dirigidas aos Espíritos.

Nós, seres humanos, estamos na natureza para

auxiliar o progresso dos animais, na mesma propor-

ção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto

quem chuta ou maltrata um animal é alguém que

não aprendeu a amar. - Chico Xavier
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Curados mas não iluminados
JOÃO, 4:46-54 - COLABORAÇÃO: VALKIRIA TAKAHARA

Segundo João, Jesus esteve dois dias na Samaria.

Os habitantes da região maravilharam-se com sua

sabedoria. Reconheceram nele alguém muito especial.

Depois voltou à Galiléia, onde foi recebido com

entusiasmo.

Espalhavam-se rapidamente as notícias sobre os

prodígios que operava e a mensagem que transmitia.

Eram tempos gloriosos.

O Céu parecia mais próximo da Terra!

Tão maravilhosa era a capacidade daquele mes-

tre nazareno em refletir o poder e a grandeza de Deus

que haveriam de confundi-lo com o próprio Criador.

***

Em Caná, foi procurado por alto funcionário de

Herodes Ântipas.

A Palestina, sob dominação ro-

mana, estava dividida em quatro regi-

ões administrativas, chamadas

tetrarquias: Galiléia, Judéia, Peréia e

Samaria.

Para melhor acomodar as popu-

lações ao jugo que lhes era imposto, os

romanos costumavam nomear filhos

da terra como seus representantes.

Herodes, membro da aristocra-

cia judaica, governava a Galiléia. Cha-

mado rei pelos aduladores, era mero

títere de Roma.

O visitante vinha de Cafarnaum.

Não viajava em missão oficial. Não era

o representante do tetrarca quem ali es-

tava. Apenas angustiado pai que lhe su-

plicava “descesse e curasse o seu filho,

que estava à morte”.

AAAAATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASA

1.º horário: 1.º horário: 1.º horário: 1.º horário: 1.º horário: abertura da Casa / 2.º horário: 2.º horário: 2.º horário: 2.º horário: 2.º horário: início das atividades

Segunda-feiraSegunda-feiraSegunda-feiraSegunda-feiraSegunda-feira

19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - Cursos Básicos

TTTTTerererererça-feiraça-feiraça-feiraça-feiraça-feira

19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - Encontro à Luz do Evangelho - A2

Quarta-feiraQuarta-feiraQuarta-feiraQuarta-feiraQuarta-feira

13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

Quinta-feiraQuinta-feiraQuinta-feiraQuinta-feiraQuinta-feira

13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual

19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

Sexta-feiraSexta-feiraSexta-feiraSexta-feiraSexta-feira

19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - Diálogo Fraterno - Entrevistas

SábadoSábadoSábadoSábadoSábado

09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - Evangelização Infantil e  Mocidade

DomingoDomingoDomingoDomingoDomingo

08:00 / 09:00 - 08:00 / 09:00 - 08:00 / 09:00 - 08:00 / 09:00 - 08:00 / 09:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3


