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“Aquele que faz caso do dia, patrão Senhor o faz.” — Paulo.
(ROMANOS, capítulo 14, versículo 6.)

A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo.
Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos 

benefícios lhes é devida por Deus.
Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção.
Constituindo a Criação Universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as 

possibilidades da vida; contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das 
circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual.

É lógico que todo homem conte com o tempo, mas, se esse tempo estiver sem luz, sem 
equilíbrio, sem saúde, sem trabalho?

Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são 
aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram 
aniquilá-lo de qualquer forma.

A velha expressão popular “matar o tempo” reflete a inconsciência vulgar, nesse sentido.
Nos mais obscuros recantos da Terra, há criaturas exterminando possibilidades 

sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação, é muito importante para o 
concurso humano, na execução das leis divinas.

Os interesses imediatistas do mundo clamam que o “tempo é dinheiro”, para, em seguida, 
recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações... Os homens, 
por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e 
recapitulam com dificuldade, na conquista da experiência.

Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade 
complicando os caminhos da vida; entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos 
afirma que o tempo deve ser do Senhor.

(“O tempo”, extraído de Caminho, verdade e vida,  pelo espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier)
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Talentos
Desde o berço, recebemos do mais 

Alto inúmeros “talentos”, inúmeras possi-
bilidades de crescimento material e moral. 
Nossas potencialidades são vislumbradas 
desde nosso corpo físico, passando por 
nossa inteligência até os acontecimentos 
que cercam nossa jornada evolutiva. As 
limitações que por vezes existem tam-
bém devem ser por nós enxergadas como 
oportunidade de amadurecimento: quando 
reencarnamos em uma família em que te-
mos problemas de convivência, ou temos 
constantes dificuldades no campo profis-
sional ou sentimental, por exemplo, esses 
obstáculos e “pedras” no nosso caminho 
podem nos conduzir ao melhoramento a 
que tanto almejamos se soubermos bem 
aproveitar o aprendizado.

Assim, o Evangelho de Jesus ganha 
novas possibilidades de entendimento e 
de vivência. A parábola dos talentos nos 
aponta que não é a quantidade de recur-
sos recebidos o que irá prevalecer como 
positivo ou negativo, e sim o que fazemos 
deles. Também não é a quantidade de pro-
blemas que temos que irá favorecer mais 
rapidamente nossa evolução, e sim como 
lidamos com esses problemas – de modo 
otimista e perseverante, ou de cabeça bai-
xa, com desânimo e desamor? 

Além disso, é importante enxergar-
mos a vida com um olhar mais límpido, e 
não procurarmos criar problemas que não 
existem – doenças fantasiosas, conflitos 
familiares que são detonados por peque-
nos detalhes e assim por diante. Faz-se 
necessária uma postura mais consciente 
de nossa parte: o mundo não precisa de 
mais conflitos e violência, e sim das boas 
vibrações que possamos emanar em prol 
de nós mesmos e de nossos semelhan-
tes, cumprindo carinhosamente o que Je-
sus nos pede: que sejamos servos bons 
e úteis.

Muita paz!

Maria do Rosário A. Pereira
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Chico Xavier.

Editorial

Fraternidade Espírita Irmão Glacus

• Jornal Evangelho e Ação, publicação mensal. 
Mentor: Leopoldo Machado.

• S.O.S. Preces: terapia pelo telefone - (31) 3411-
3131, das 8 às 21h30. Mentor: Bezerra de Menezes.

• Ambulatório Odontológico: atendimento de 
segunda a sábado. Mentor: Vasco da Silva Araújo.

• Ambulatório Médico: com atendimento aos 
sábados. Mentor: Dias da Cruz.

• Pré-sopa às sextas-feiras, sopa e salada de frutas 
aos mais carentes: todos os sábados. Mentor: José 
Grosso.

• Distribuição de roupas, alimentos, calçados, etc., 
aos sábados.

• Corte de cabelo e unhas, aos sábados.

• Curso para gestante aos sábados. Mentora: Maria 
Dolores.

• Reuniões Públicas, de segunda a sexta-feira, às 20h, 
com receituário espiritual e passes. Aos domingos, às 
19h30 com passes e sem receituário.

• Reuniões públicas da Mocidade, sábado às 17h. 
Mentora: Joanna de Ângelis.

• Evangelização para crianças em diversos níveis, 
durante reuniões públicas. Mentora: Meimei.

• Reuniões de Educação Mediúnica: Três reuniões às 
segundas-feiras – Mentores: Antônio Alves, Dias da Cruz 
e Cícero Pereira. Quatro reuniões às terças-feiras - 
Mentores: Maria Wendling e Jarbas Franco de Paula. 
Três reuniões às quartas-feiras – Mentores: Kalimerium 
e Maria Rothéia. Três reuniões às sextas-feiras – 
Mentor: Virgílio de Almeida. Duas reuniões aos sábados 
– Mentores: Jacques Aboab e José Rocco.

• Reuniões de Tratamento Espiritual: uma reunião às 
quartas-feiras – Mentor: Eurípedes Barsanulfo. Uma 
reunião aos sábados – Mentora: Maria Rothéia. Uma 
reunião às sextas-feiras – Mentor: Jair Soares.

• Campanha do Quilo  - Mentor: Irmão Palminha.

• Livraria - Mentor: Rubens Costa Romanelli.

• Biblioteca - Mentor: Leonardo Baumgratz.

• Reunião de Culto no lar: sábado às 16h30. Mentor: 
Rafael Américo Ranieri.

• Visita aos lares e hospitais   - Mentor: Clarêncio – 
Atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 
19h30 às 21h30, e aos domingos, das 19h30 às 21h.

• Coral da Fraternidade Espírita Irmão Glacus – 
Apresentação nas reuniões públicas de quinta-feira, 
3º domingo e outras.

Convite para o Convívio Espiritual
 
Reiteramos  a todos o nosso convite para participar 
conosco das Reuniões de Terceiro Domingo. A próxima 
reunião será realizada em 20/07/14. Pedimos aos 
leitores que verifiquem o local no site da FEIG 
(www.feig.org.br) ou na Fraternidade (31) 3411-9299. 
Na oportunidade poderemos ouvir os espíritos da 
direção da nossa casa, por meio dos médiuns, e 
receber as vibrações amenas dessa tarde gratificante. 
Contamos com a presença de todos.

Fundação Espírita Irmão Glacus

• Reunião pública às quartas-feiras, 19h30 às 20h30.

• Colégio Espírita Professor Rubens Romanelli – 
Ensino fundamental e médio.

• Centro de Educação Infantil Irmão José Grosso.

• Bazar Beneficente.

• Todo atendimento social realizado pela 
Fraternidade Espírita Irmão Glacus é sem fins 
lucrativos. Maiores informações por meio do 
telefone (31) 3411-9299.

Bazar Beneficente

A Feig realiza um Bazar Beneficente na Fundação 
todas as quintas-feiras, das 8:00 às 12:00 e também 
em algumas datas especiais com o excedente 
das doações recebidas. A primeira finalidade das 
doações é atender às necessidades da FEIG e dos 
cadastrados em nossas atividades de Assistência e 
Promoção Social. Além de também angariar recursos 
materiais para nossas atividades, o Bazar visa 
também atender às pessoas em situação de exclusão 
social, sendo uma oportunidade para que elas 
possam adquirir vários itens a preços simbólicos. 
Necessitamos de sua doação. Mais informações pelo 
telefone (31) 3394 6440.

O Nosso dia-a-dia 

Expediente

FALE CONOSCO

Caro leitor do Jornal Evangelho e Ação, 
gostaríamos de receber suas sugestões e 
comentários sobre nosso trabalho. Ficaremos 
muito felizes se você nos escrever! Entre em 
contato através do “fale conosco” em nosso 
site: www.feig.org.br. Que Jesus nos abençõe!

“Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual.”
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“Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior.”

Em virtude da realização da Copa do Mundo de Futebol 2014 no 
Brasil, os alunos do Colégio Espírita Professor Rubens Romanelli 
realizaram no mês de junho uma feira de cultura com o tema “Copa 
do Mundo – unindo raças, pensamentos e sentimentos”. O objetivo foi 
trabalhar atividades que visassem ao desenvolvimento da curiosidade e 
do gosto de aprender, mostrando aos alunos, professores, funcionários, 
pais e visitantes o resultado de pesquisas e conhecimentos adquiridos. 
Desse modo, foram criados jogos cooperativos entre grupos da escola, 
tão necessários para refletir sobre solidariedade e sobre o quanto todos 
ganham com a cooperação mútua; foram trabalhados valores como o 
multiculturalismo, a convivência e a paz, ressignificando conceitos; foi 
analisada a realidade local antes e depois desse evento e as mudanças 
na vida dos alunos. Enfim, objetivou-se refletir sobre o futebol como 
cultura de paz, desenvolvendo condições de combater a violência e 
valorizar sentimentos de harmonia e respeito, além de refletir sobre a 
violência nos estádios de futebol, a violência doméstica e a violência 
escolar, defendendo a liberdade de expressão e explorando as formas 
dialógicas de interação.

Feira de cultura dos 
alunos do Colégio 
Espírita Professor 
Rubens Romanelli

A cooperação dos tarefeiros e a colaboração da comunidade da 
Fraternidade Espírita Irmãos Glacus foram essenciais para a realização 
de mais uma festa junina de nossa casa no dia 7 de junho. O evento, que 
começou às 15 horas e se estendeu até o início da noite, movimentou toda 
a comunidade escolar do Colégio Espírita Professor Rubens Romanelli 
e as crianças do Centro de Educação Infantil Irmão José Grosso, em 
apresentações típicas da tradicional quadrilha. A FEIG agradece a todos 
aqueles que colaboraram antes, durante e após a festa, por meio de 
doações, de seu trabalho e da presença no dia, tornando possível mais 
um bonito momento de integração de nossa Casa. Que Jesus abençoe 
a todos os envolvidos!

Festa junina da FEIG

As quadrilhas, como sempre, foram o momento mais alegre da Festa

Os alunos se caracterizaram como torcedores de diferentes nacionalidades 
para expressar a união entre as nações em suas apresentações artísticas

Estamos precisando de doações de:

l Calça/Bermuda masculina nº 38 a 42; 
l Aparelhos de barbear descartáveis; 
l Escova de dentes; Que Jesus abençoe a todos!

l Pasta dental
l Fraldas infantis tamanho M, G , GG.
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“Eleva os que te rodeiam.”

O que diz  Emmanuel? 
Grupo em crise 

“Se permanecerdes em mim e as minhas 
palavras permanecerem em vós, pedireis 
o que quiserdes, e vos será feito”. – 
Jesus (João, 15:7)

O versículo citado pelo benfeitor espiritual 
Emmanuel, por meio da mediunidade de 
Francisco Cândido Xavier, no livro Segue-me, 
na lição intitulada “Grupo em crise”, encontra-se 
inserido na passagem da “Videira Verdadeira” 
relatada pelo evangelista João. Segundo 
relatos de João, Jesus é a videira verdadeira e 
o Pai, Deus, é o agricultor. Todo ramo em Jesus 
que não produz fruto é tirado pelo agricultor. 
Por sua vez, os ramos que produzem frutos são 
podados, por ele, para que possam produzir 
mais frutos. O ramo não pode produzir frutos se 
não permanecer na videira.

Jesus é a videira e nós somos os ramos. 
Se permanecermos em Jesus produziremos 
muitos frutos. Nesses propósitos, o benfeitor 
Emmanuel nos convida a refletir sobre a 
necessidade de permanecermos com Jesus 
nos momentos de crise.

O convite nos leva a pensar, inicialmente, 
nas situações de crise, de dificuldades e 
adversidades no nosso grupo familiar, no nosso 
grupo de colegas de trabalho, no nosso grupo 
de amigos...

Será que nos momentos de crise nestes 
grupos procuramos permanecer com Jesus, 
colocando em prática os Teus ensinamentos?

Importante destacar que o espírito 
Emmanuel vai nos alertar na lição que, 
“habitualmente, quando as tarefas de uma 
equipe consagrada ao serviço do bem parecem 
devidamente estabilizadas, a crise explode”. 
Segundo ele, “desentendem-se irmãos na 
sombra da discórdia quando mais necessária 
se faz a luz da harmonia”.

Nesse contexto, poderíamos pensar, 
por exemplo, em situações de crise entre 
companheiros de tarefa cristã. Não podemos 
desconsiderar que algumas vezes, em face de 
melindres, caprichos e vaidades não atendidas, 
somos capazes de desarmonizar e desequilibrar 
todo um grupo de companheiros reunidos com 
propósitos de praticar o bem.

De acordo com Emmanuel, é nosso dever 
“reunirmo-nos mais estreitamente uns aos 
outros na fidelidade ao trabalho”. Assim, 

devemos ter em mente que o trabalho no bem 
está acima das nossas vaidades, do nosso 
capricho, dos nossos melindres. Quando nos 
reunirmos com outros irmãos de mesmo ideal 
para servir, auxiliar e praticar o bem, é importante 
que procuremos permanecer verdadeiramente 
com Jesus, pautando nos Seus exemplos os 
nossos pensamentos, palavras e atitudes.

Nesse processo de vivenciar verdadeira-
mente os ensinamentos de Jesus, de buscar 
fazer o bem que está ao nosso alcance, de 
servir e auxiliar aos que necessitam de ajuda, 
de procurar doar o melhor que está em nós em 
favor do outro, estejamos certos de que Deus 
estará sempre nos guiando, ainda que crises, 
dificuldades e adversidades atravessem o 
nosso caminho.

“Sempre que chamados a servir é forçoso 
recordar que estamos carregando encargos que 
a Divina Providência nos confiou, no bem de 
todos. E, cuidando de satisfazer aos Desígnios 
de Deus, sejam quais forem os riscos e tropeços 
com que sejamos defrontados, estejamos con-
vencidos de que Deus cuidará de nós.”

Sigamos firmes.

Robert Gallas

Que fazeis a mais?

“Somos servos inúteis, porque fizemos 
somente o que devíamos fazer.” 
Lucas, 17:10

“Em sua origem, o homem só tem instin-
tos; quando mais avançado e corrompido, só 
tem sensações; quando instruído e depura-
do, tem sentimentos. E o ponto delicado do 
sentimento é o amor... A lei do amor substi-
tui a personalidade pela fusão dos seres.” (O 
Evangelho segundo o Espiritismo, cap. 11, 
item 8.)

No início há instintos: comer, vestir-se, 
abrigar-se... Com o passar do tempo, a in-
teligência se desenvolve, o raciocínio traz 
responsabilidade, o senso moral desponta, a 
sensibilidade se apura e percebemos o pró-
ximo, nosso irmão, e a necessidade da coo-
peração para nos elevarmos. Mas a natureza 
corpórea ainda predomina em nossas vidas, 
mesmo quando já temos consciência de que 
somos seres espirituais, ou seja, nosso maior 
entrave ainda é o egoísmo, o apego às coisas 
materiais. Então, “qual o meio mais eficien-
te de combater-se o predomínio da natureza 

corpórea? Praticar a abnegação.” (Questão 
912 de O Livro dos Espíritos) 

“Fraternidade pode traduzir-se por coope-
ração sincera e legítima, em todos os trabalhos 
da vida, e, em toda cooperação verdadeira, o 
personalismo não pode subsistir, salientando-
-se que quem coopera cede sempre alguma 
coisa de si mesmo, dando o testemunho de 
abnegação, sem a qual a fraternidade não 
se manifestaria no mundo, de modo algum.” 
(O Consolador, Q.350). A abnegação se en-
contra no irmão prestativo, que, no desejo de 
ajudar, procura se desprender de tudo, sacri-
ficando horas de lazer e até de trabalho, para 
cumprir tal dedicação caritativa e sem limites 
no auxílio ao próximo. A abnegação é indicati-
va daquilo que fazemos em favor de alguém, 
ou de alguma causa, sem interesse próprio, 
com esquecimento de nós mesmos. “É pró-
prio do servo verdadeiramente útil o realizar 
sua tarefa com boa vontade e alegria; ele não 
só realiza o que lhe mandaram realizar, mas 
dá sempre um pouco mais; o servo inútil não: 
faz exclusivamente o que lhe pediram que fi-
zesse, e, quando possível, até um pouco me-
nos, alegrando-se com o pensamento de que 
‘tapeou’ o seu amo. A satisfação do trabalho 
benfeito e dadivoso caracteriza o Espírito su-
perior.” (Cairbar Schutel)

O trabalho profissional na Terra é recom-
pensado pelos salários. As leis terrenas não 
recompensam o mérito extraordinário (abne-
gação) por falta dos meios de aferição, mas a 
nossa dedicação, o desprendimento, a gene-
rosidade, o sacrifico, a renúncia são tesouros 
do céu que acumulamos aqui na Terra. Con-
trariando a orientação do esforço mínimo, a 
abnegação é sempre o esforço máximo, so-
mente compensável pelos cofres da Bondade 
Divina. Enquanto fazer o que é nosso dever 
nos conduz ao domínio horizontal, realizar o 
trabalho extraordinário eleva-nos no sentido 
vertical às esferas superiores. A bandeira da 
Doutrina Espírita é a caridade! “Duas pala-
vras: devotamento e abnegação resumem 
todos os deveres que a caridade e a humil-
dade vos impõem.” (Evangelho Segundo o 
Espiritismo, Cap. 6, item 8) Todos nós temos 
possibilidades de praticar a abnegação em 
nosso tempo disponível, procurando algo re-
alizar sem remuneração, com desprendimen-
to, dedicados a atividades no bem em favor 
do próximo e, no nosso dia a dia, busquemos 
ser sempre servos úteis, fazer um pouco a 
mais do que o nosso dever...

Kátia Tamiette

Um olhar sobre o Evangelho
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“Deita fora as aflições improfícuas.”
“A vida em si é conjunto divino de experiências.”

A família ........................................................... 6-7
A oração ........................................................ 27-7

Centros vitais ................................................. 12-7
Técnicas de aplicação ................................... 19-7
Visitação fraterna ........................................... 26-7

A casa mental .........................................7-7; 18-7
Qualidade na prática mediúnica ...........14-7; 25-7
Animismo e mistificação ........................  21-7; 1-8
Obsessão e desobsessão ............................. 28-7

O jejum ............................................................ 2-7
Servir a Deus e às riquezas ............................ 9-7
As preocupações ........................................... 16-7
Não julgueis ................................................... 23-7
Não deis o que é santo aos cães .................. 30-7

O pentecostes ............................................... 27-7

Pergunta: O que acontece com uma 
pessoa que tem sua vida tirada por 
outra? É possível esse espírito se tornar 
obsessor?

Resposta: Essa pessoa, que teve sua vida 
tirada por outra, deverá encontrar auxílio no 
mundo dos espíritos assim como outras que 
tenham desencarnado por razões diversas, 
e seguir normalmente sua existência 
espiritual. Entretanto, se não compreender 
e aceitar sua condição e forma pela qual 

deixou a vida do plano dos encarnados 
terá necessariamente que responder por 
essa situação. Não perdoando seu algoz e 
se envolvendo em pensamentos de baixo 
teor, atrairá outros espíritos inferiores 
que certamente lhe incutirão na mente 
sentimentos de vingança, podendo assim 
tornar-se obsessora daquela que lhe retirou 
do mundo material.

(Pinga Fogo II, com Chico Xavier, 
registrado na obra Plantão de respostas.)

O Livro dos Espíritos nos esclarece que 
a lei de conservação é uma lei natural, e por 
isso o instinto de conservação é dado a todos 
os seres vivos, indistintamente; em alguns 
é mecânica, em outros, racional. De todo 
modo, é necessário ao aperfeiçoamento dos 
seres.

Deus sempre forneceu ao homem 
os meios necessários à manutenção de 
sua sobrevivência. Se o homem não os 
encontra, é por falta de iniciativa. No que 
se refere à terra, por exemplo, ela produz o 
suficiente, mas, se o homem a negligencia 
ou é imprevidente, tem de assumir as 
responsabilidades diante disso. O cerne da 
questão no que diz respeito ao necessário 

e ao supérfluo é o desperdício, ou seja, o 
homem cria necessidades artificiais: “quando 
a metade da produção é desperdiçada 
para satisfazer fantasias, deve o homem 
se espantar de não encontrar nada em 
seguida?” (Questão 705) Os espíritos nos 
asseveram que o homem sensato conhece 
o limite do necessário por meio de sua 
intuição, isto é, em nosso íntimo, temos 
o discernimento necessário para saber 
quando estamos exagerando, basta, para 
isso, que utilizemos o nosso bom senso. 
Lidar com responsabilidade com os bens 
de produção, com o que a natureza nos 
oferece e com os bens materiais em geral é 
prova de amadurecimento moral.

LEIS MORAIS
Lei de conservação

AÇÃO E REAÇÃO

Visite nosso site:
www.feig.org.br
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“Conhecimento nobre exige atividade nobre.”
 
 

“É preciso fugir aos que matam a vida simples.”

Mensagem EspiritualTransformação 
Moral 

É comum termos dúvidas sobre 
o que devemos renunciar, eliminar, 
destruir, transformar em nosso processo 
de crescimento espiritual. Na questão 
728 de O Livro dos Espíritos, Kardec 
faz o seguinte questionamento: “É lei da 
natureza a destruição? Preciso é que tudo 
se destrua para renascer e se regenerar. 
Porque, o que chamais destruição não 
passa de uma transformação, que tem 
por fim a renovação e melhoria dos 
seres vivos.”(1)

Notamos que a palavra destruição 
está intimamente ligada à palavra 
transformação e à palavra renovação 
na resposta dada pelos espíritos. Em 
Romanos 12:2, o apóstolo Paulo diz: “E 
não vos conformeis com este mundo, 
mas transformai-vos pela renovação 
do vosso entendimento, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável 
e perfeita vontade de Deus.”

Comentando o versículo, Emmanuel 
diz: “ ...A fé ilumina, o trabalho conquista, 
a regra aconselha, a afeição reconforta 
e o sofrimento reajusta; no entanto para 
entendermos os Desígnios Divinos a 
nosso respeito, é imperioso renovar-
nos em espírito, largando a hera do 
conformismo que se nos arraiga no 
íntimo, alentada pelo adubo do hábito, 
em repetidas experiências no plano 
material... ” (2)

Evitemos o conformismo no processo 
de transformação moral. Conformados, 
devemos aprofundar o desenvolvimento 
da nossa natureza espiritual em nosso 
entendimento, amando nosso próximo 
através de ações bondosas, estudando 
nossos hábitos menores, buscando 
transformá-los em caridade operante 
e dessa forma nos aproximaremos, 
através da tolerância aos que nos ferem, 
da perfeição moral que preconizam 
os bons Espíritos que nos legaram a 
Doutrina Espírita.

Aldo Correia Saldanha

(1) KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Trad. 
Guillon Ribeiro.72. ed. Brasília: FEV, 1993. Q. 728.
(2) XAVIER, Francisco C. Palavras de Vida Eterna. 
PeloEspírito Emmanuel. 33. ed. CEC-2005. Lição 
158.

“Tende-vos preocupado com as diretrizes de 
segurança para o futuro do nosso Movimento 
e em agir com sabedoria sob a inspiração 
superior.

Vindes traçando as metas que devem ser 
alcançadas de forma a contribuirdes em prol do 
mundo melhor de amanhã. Mas não vos tendes 
esquecido de que a semente do Evangelho de 
Jesus é a perene luz guiando a humanidade ao 
seu destino sublime.

(...) Viveis o grandioso momento da transição 
que impõe diretrizes seguras de comportamento 
para que os apêndices de fugas psicológicas 
não vos desviem da segura diretriz ao encontro 
com a Verdade.

Porfiais, filhas e filhos da alma, não poucas 
vezes, com o coração destroçado, mas a 
alma aceitando os impositivos do progresso 
e vivendo o anonimato da renúncia, para que 
brilhe o Senhor e não o ego individual.

É certamente o grande desafio do momento 
servir à Causa sem se servir da Casa e da 
Doutrina que ela alberga. Compreender que, 
na condição de servo, a satisfação máxima 
é atender às determinações do Senhor sem 
qualquer queixa ou reclamação.

Aqueles que antes vieram e deixaram 
pegadas luminosas a fim de que seguísseis 
estão se preparando para o retorno a fim de 
avançarem pelas trilhas que agora traçais.”

(Mensagem psicofônica ditada pelo Espírito 
Bezerra de Menezes ao médium Divaldo Pereira 
Franco, no encerramento da Reunião Ordinária 
do Conselho Federativo Nacional, realizado em 
Brasília (DF), na manhã de 10 de novembro de 
2013. Disponível em: <http://www.febnet.org.br/
blog/geral/divulgacao/repercussoes-do-cfn-e-
mensagem-de-bezerra/>)

Estreia no dia 3 de julho o 
novo filme espírita que será 
lançado no circuito nacional 
de cinema, Causa e efeito. 
O filme, produzido por André 
Marouço, narra a história de 
um ex-policial que perdeu 
a esposa e o filho em um 
acidente de carro causado por 
um motorista alcoolizado. A 
partir daí, mudanças marcantes 
acontecem em sua vida. O 
filme é mais uma parceria da 
produtora cearense Estação 
Luz Filmes com a paulista Mar 
Revolto Produções. Em 2011, 
as duas produtoras fizeram 
juntas O Filme dos Espíritos, 
longa que ganhou prêmio 
de melhor roteiro no Sesc 
Melhores Filmes. Prestigiemos 
mais essa produção espírita 
que trará a luz do entendimento 
aos nossos corações!

Chega aos cinemas 
mais um filme espírita
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“Conhecimento nobre exige atividade nobre.”
“Conversar é possibilidade sublime.”

Mediunidade serve 
para quê?

“Imagine que, com um cabedal dessa 
natureza, ao invés de auxiliar os outros, 
perdi-me a mim mesmo. É que, segundo 
concluo agora, Deus concede a sensibili-
dade apurada como espécie de lente po-
derosa, que o proprietário deve usar para 
defi nir roteiros, fi xar perigos e vantagens 
do caminho, localizar obstáculos comuns, 
ajudando ao próximo e a si mesmo. Pro-
cedi, porém, ao inverso. Não utilizei a len-
te maravilhosa, no mister justo. Deixando-
-me empolgar pela curiosidade doentia, 
apliquei-a tão somente para dilatar minhas 
sensações.”[1]

A fala acima é de Joel, espírito que, em 
sua última encarnação, fracassou na seara 
mediúnica. De acordo com sua colocação é 
possível entender a causa da queda. Tal situação 
nos leva aos seguintes questionamentos: afi nal, 
quais os objetivos da mediunidade? Para que 
ela serve e como deve ser usada? Inicialmente 
precisamos nos lembrar das sábias orientações 
de Allan Kardec: “Todo aquele que sente, 
num grau qualquer, a infl uência dos Espíritos 
é, por esse fato, médium. Essa faculdade é 
inerente ao homem; não constitui, portanto, 
um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, 
raras são as pessoas que dela não possuam 
alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que 
todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, 
usualmente, assim só se qualifi cam aqueles 
em quem a faculdade mediúnica se mostra 
bem caracterizada e se traduz por efeitos 
patentes, de certa intensidade, o que então 
depende de uma organização mais ou menos 
sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa 
faculdade não se revela, da mesma maneira, 
em todos. Geralmente, os médiuns têm uma 
aptidão especial para os fenômenos desta, 
ou daquela ordem, donde resulta que formam 
tantas variedades, quantas são as espécies de 
manifestações.”[2]

Ao contrário do que muitos pensam, 
os médiuns não são seres especiais, não 
são espíritos superiores reencarnados com 
missões grandiosas junto à humanidade. Na 
maioria são pessoas que faliram em suas vidas 
pretéritas e que agora recebem a oportunidade 
de fazerem algo de útil por seus semelhantes, 
a fi m de repararem os erros de outrora. Além 
disso, é necessário considerar que a faculdade 
mediúnica em si é neutra; será boa ou má 
de acordo com a utilidade que o medianeiro 
lhe empregar. Daí a importância do médium 
buscar a educação e o desenvolvimento de 
sua mediunidade tendo como base as sólidas 
orientações da Doutrina Espírita e a vivência 
evangélica diária.

É justamente por se constituir como base 
experimental da ciência espírita, pelo seu 
papel histórico desempenhado no surgimento 
do Espiritismo e também pela importância que 
assume nas atividades práticas dos centros 
espíritas, que a mediunidade merece toda a 
nossa atenção. Não desconhecemos que o 
intercâmbio mediúnico tem seus escolhos, 
seus obstáculos, dentre eles a obsessão, a 
mistifi cação e o embuste. Todavia, dedicando-
nos ao estudo da mediunidade com Jesus 
reuniremos condições para compreendermos 
corretamente tanto sua natureza, quanto seus 
objetivos. Assim, contribuiremos também para 
auxiliar os leigos ou mesmo os iniciantes no meio 
espírita, esclarecendo-os quanto aos enganos 
de opinião ou interpretação dos fenômenos 
mediúnicos. Conhecendo os aspectos inerentes 
à mediunidade, nos habilitaremos a obter 
de sua prática os resultados mais seguros e 
produtivos, sempre visando o nosso progresso 
espiritual e o auxílio ao próximo.

Analisando a mediunidade sob o prisma 
espírita aprendemos que um de seus principais 
objetivos é o resgate ou a reparação das faltas 
ocorridas em vidas passadas, pelo menos para 
a maioria dos médiuns. É imprescindível que, 
para ser fi el à sua programação espiritual, 
estabelecida antes de reencarnar, o medianeiro 
exercite as virtudes cristãs, ensinadas e 
exemplifi cadas por Jesus. Por meio deste 
exercício ele vai, aos poucos, corrigindo 
suas más tendências e, através de seu 
aperfeiçoamento intelectual e moral, a sintonia 
com os Espíritos superiores se torna cada vez 
mais forte.

Acrescente-se a tudo isso o fato de que 
o exercício da mediunidade não pode e não 
deve ser remunerado em nenhum aspecto, sob 
pena de agravamento dos débitos. O médium, 
devidamente evangelizado, está reparando 
com o seu trabalho o que deve à Lei Divina. 
Em outros tempos, esteve de braços dados 
com o desequilíbrio do sentimento; hoje o 
médium espírita deve ser um instrumento do 
amor, da paz e da harmonia. Seja qual for a 
sua faculdade mediúnica, o medianeiro do bem 
deve se utilizar de seus recursos para correção 
dos próprios defeitos e, ao mesmo tempo, levar 
consolo, esclarecimento e orientação a todos 
aqueles que necessitarem. É como ensinou 
Allan Kardec em certa ocasião: “A mediunidade 
é coisa santa, que deve ser praticada 
santamente, religiosamente.”[3]

Valdir Pedrosa

[1] Os Mensageiros – Pelo Espírito André Luiz, psicografado por 
Francisco Cândido Xavier – capítulo 10 (A experiência de Joel).
[2] O Livro dos Médiuns – Allan Kardec – capítulo 14 (Dos 
médiuns).
[3] O Evangelho Segundo o Espiritismo – Allan Kardec – capítulo 
26 (Dai gratuitamente).

Aprendendo com André Luiz

A FEIG têm sido procurada por alunos 
de faculdades e colégios da capital, para 
pesquisas e trabalhos acadêmicos. 

Se você necessita de uma visita como 
essa, você precisa agendá-la. 

Você pode: 
l Procurar o Balcão de Informações de 
domingo a sexta-feira à noite, durante a 
reunião pública.
l Ligar para a Secretaria da sede da 
FEIG, (31) 3411-9299, nos dias de 
semana, em horário comercial. 
l Agendar pela internet no e-mail 
visitasescolares.feig@gmail.com

As visitas acontecerão sempre:
l No 2º sábado do mês, pela manhã
l Na 2ª quinta-feira do mês, à noite
l Na 3ª terça-feira do mês, à noite

PROGRAMA DE
 VISITA PARA 
“TRABALHOS 
ESCOLARES” 

SOBRE  A FEIG

OBRIGADO

Todos os sábados,16h30 às 18h30
Cabine A - Salão FEIG

Não há necessidade 
de inscrição

Orientação para Culto 
do Evangelho no Lar
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“Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito.”

“Esperas o dom da virtude? disciplina-te.”

FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃO GLACUS

Rua Henrique Gorceix,30 - Bairro Padre Eustáquio - CEP 30720-416 
Belo Horizonte - MG - Fone:(31) 3411-9299 - www.feig.org.br DE

VO
LU

ÇÃ
O GARANTIDA

CORREIOS

Mala Direta
Postal

9912284938/2011-DR/MG

CORREIOS

Fraternidade Espírita
Irmão Glacus

Querido(a) amiguinho(a), 

Leia essa maravilhosa lição que Chico Xavier 
recebeu de sua mãezinha.

Um dos irmãos do grupo de oração de Chico Xavier adoecera. 
Reumatismo complicado e renitente. Um amigo sugeriu a aplicação 
de uma erva que somente se desenvolve em cavernas do subsolo. 
Chico e José Xavier, tendo por acompanhante um belo cão que lhes 
pertencia, de nome Lorde, vão a uma grande lapa  em Pedro Leopoldo. 
No caminho começam a conversar sobre a vida alheia. De repente, o 
espírito de Dona Maria João de Deus aparece ao Chico e aconselha: 
Vocês não devem falar mal de ninguém. Todos necessitamos uns 
dos outros. Julgar pelas aparências é péssimo hábito. Sempre chega 
um momento na vida em que precisamos de criaturas que  supomos 
desprezíveis. Chico transmitiu ao irmão o conselho da mãe. Chegaram à 
caverna e José, segurando Lorde por uma corda, desceu à frente.

Depois de longa busca, encontraram a erva medicinal. Contudo, 
quando se voltavam para o retorno, perderam a noção do caminho. 
Estavam perdidos. De vela acesa, procuraram, sem sucesso, a saída. 
Quando a luz se mostrava quase extinta, recordaram-se da prece. 
Oraram. Foi aí que Dona Maria João de Deus apareceu ao Médium 
novamente e considerou: - Temos agora a prática do ensinamento a que 
nos reportamos na estrada. Vocês podem saber muita coisa, mas agora 
precisam do cão. Soltem o Lorde e sigam-lhe os passos. Ele sabe o 
caminho da volta. Assim fizeram. E acompanhando o animal, venceram 
o labirinto em alguns minutos. Lá fora, à luz do dia, entreolharam-se 
surpresos, meditaram na lição recebida e agradeceram a Deus.

Extraída e adaptada do livro Lindos casos de Chico Xavier. Ramiro Gama. Ed. Lake.

No labirinto a seguir, encontre o caminho que o cão 
Lorde percorreu para sair da gruta. E lembre-se 
sempre dessa linda lição de humildade. 
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