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NA LEI DO AUXÍLIO
Quando pedimos auxílio, é justo pensar no auxílio 

imprescindível que devemos a nós.
Tudo indica, nos caminhos da vida, que as regras do bem 

somente valem se a criatura lhes substancializa os princípios. 
O esquema de estudo, no educandário, é o mesmo tesouro 

de luz para a comunidade dos aprendizes, no entanto, cada 
jovem revela um tipo determinado de aproveitamento das 
lições recebidas. 

Os estatutos de uma organização policial, de natureza 
superior, constituem avisos da justiça, mas a aplicação deles 
varia, segundo a diretriz das autoridades que os representam. 

O regime do hospital é conjunto de instruções enobrecidas, 
visando a proteção dos enfermos, todavia, o êxito deles 
reclama a disciplina e o concurso dos internados. 

As disposições do trânsito definem as sugestões valiosas 
daqueles que se desvelam pela tranquilidade pública, no 
entanto, a segurança geral depende do respeito com que as 
observem pedestres e motoristas. 

O plano de um estabelecimento industrial lança normas 
corretas para a dignificação do trabalho, mas a eficiência da 
fábrica se desenvolve na medida do serviço dos braços que a 
servem.  

É naturalmente da Vontade Divina que todos sejamos 
auxiliados, entretanto, é forçoso convir que a nossa vontade 
humana deve dispor-se a ser auxiliada para que a Divina 
Vontade nos auxilie.

Prometeu-nos Jesus: “Quem me segue não anda em 
trevas”. O Senhor não se obrigava a clarear aos que apenas lhe 
aceitassem as verdades e sim aos que lhe aderissem ao próprio 
caminho. E, confirmando-lhe o enunciado, Kardec insculpiu, 
na codificação da Doutrina Espírita, o preceito insofismável: 
“Ajuda a ti mesmo e o Céu te ajudará”.

(Lição do livro Canais da Vida, pelo Espírito Emmanuel, 
psicografia de Francisco Cândido Xavier)



2

EVANGELHO E AÇÃO

Compromissos 
Quando pensamos em compromisso, pensa-

mos em acordo, ajuste, palavra, tratado, pacto, 
convenção, contrato, combinação, dever, obriga-
ção com algo ou alguém que tenha alguma signi-
ficação nas nossas vidas. 

Comprometemo-nos com o trabalho, a fim de 
alcançar um melhor posicionamento, um melhor 
salário; nos comprometemos em eventos sociais, 
a fim de revermos amigos e colegas; nos com-
prometemos com a escola, com o Estado, com 
o banco... 

Refletindo acerca dos compromissos que 
vamos firmando durante nossa vida, penso em 
nosso compromisso enquanto espíritos, antes 
de nos reencarnarmos. Graças à misericórdia do 
pai, estamos na melhor oportunidade da nossa 
melhoria evolutiva. Mesmo que agora nos pareça 
difícil vivermos algumas situações ou dificulda-
des, nos COMPROMETEMOS conosco mesmos 
e com a vida a aprender e crescer nas atuais 
conjecturas. 

Devemos ao acordar, firmarmo-nos com o 
compromisso de sermos melhores, mais pacien-
tes e benignos, meditando nas possibilidades e 
nas maiores necessidades do nosso ser. Ao final 
do dia será o momento de revermos o quanto al-
cançamos, em que falhamos e o que precisamos 
aprimorar. A evolução demanda esforço, boa 
vontade e comprometimento. 

A fim de alcançar a felicidade, que sabemos 
por ora ainda não ser deste mundo, precisamos 
aceitar a dor temporária como mestra que nos 
desperta para as coisas que realmente são im-
portantes para nossa evolução espiritual, nosso 
verdadeiro compromisso. E na medida em que 
galgamos mais um degrau da nossa evolução 
individual, aumenta nossa responsabilidade em 
sermos úteis aos nossos irmãos que estão na re-
taguarda e os que estão ao nosso lado. 

Fortalecidos no Evangelho e Ação, estamos 
comprometidos com o roteiro da felicidade e evo-
lução uns dos outros, servindo e amando o que 
já nos seja possível, encorajados pelo compro-
misso da Fraternidade Espírita Irmão Glacus: o 
ser humano.

Evangelho e ação sempre!

Christiane Vilela Gonçalves

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: Mª Dolores.
• Reuniões  Públicas  noturnas, de segunda a sexta-feira,  
às 20h, com orientação espiritual e passes. Aos domin-
gos, às 19h30, com passes e sem orientação espiritual.
• Reuniões Públicas diurnas, às quartas-feiras, às 15h, 
com passes e sem orientação espiritual.
• Reuniões públicas da Mocidade, sábado às 16h30. 
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 Fraterna - Mentor: Clarêncio – Atendimento 
ao público de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h15. 
Quarta-feira das 14h30 às 16h. Domingo das 19h às 20h45.
• Coral da Fraternidade Espírita Irmão Glacus – 
Apresentação nas reuniões públicas de quinta-feira, 
3º domingo e outras.

FUNDAÇÃO ESPÍRITA IRMÃO GLACUS

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

• Mocidade e Evangelização infantil, às quartas-feiras, 
de 19h30 às 20h30.

• Colégio Espírita Professor Rubens Romanelli – Ensino 
fundamental e médio. Tel: (31) 3394-7680

• Centro de Educação Infantil Irmão José Grosso.  
Tel: (31) 3396-9188.

• 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 
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 

Convite para o 
Convívio Espiritual

 
Reiteramos  a todos o nosso convite para 
participarem conosco das Reuniões de Terceiro 
Domingo. 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.

A próxima reunião será realizada em 

18/06/17

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. 

Fale Conosco

Editorial
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Desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino.

Construindo o futuro

Ao primeiro contato com a Doutrina Espírita 
temos o ímpeto de querer apropriarmo-nos de 
uma só vez de todo o conteúdo não só bibliográ-
fico, mas também no esforço bendito da tarefa.

Neste momento, não enxergamos empe-
cilhos para nos comprometermos em estudar, 
cumprir mais de uma tarefa, estar presente em 
todos os cursos e palestras disponibilizadas pe-
los variados centros espíritas, cuja eleição do 
coração nos favorece – verdadeiros “cantinhos 
de amor” em nosso abençoado Brasil.

A empolgação é justa, pois nosso anseio de 
paz, felicidade e atendimento de nossas neces-
sidades encontra guarida nos postulados espí-
ritas, o Consolador prometido por Jesus desde 
a sua partida para as esferas celestes.

Nas primeiras realizações do iniciante há 
a contemplação da boa obra efetivada, júbilos 
pela conquista, efusivas manifestações e pro-
messas de maiores conquistas.

Porém, o apóstolo Paulo nos adverte que 
o plantio pertence a nós, no qual utilizamos a 
charrua, introduzimos a semente em cada cova, 
regamos... mas a plantação pertence ao Pai.

Assim, não devemos nos preocupar com os 
frutos que, por ventura, venham a ser colhidos, 
nem exaltar da própria realização. Novamente 
Paulo nos adverte quanto a esse fato pois “e 

para que não me ensoberbecesse 
com a grandeza das revelações, 
foi-me posto um espinho na carne, 
mensageiro de Satanás, para me 
esbofetear, a fim de que não me 
exalte. Por causa disto, três vezes 
pedi ao Senhor que o afastasse de 
mim. Então, ele me disse: A minha 
graça te basta, porque o poder se 
aperfeiçoa na fraqueza. De boa 
vontade, pois, mais me gloriarei 
nas fraquezas, para que sobre 
mim repouse o poder de Cristo” (2a 
Carta aos Coríntios 12:7-9).

Toda e qualquer pretensão de 
auferir frutos imediatos devem ser 
colocados de lado para que não fi-
quemos encantados com a primeira realização.

É de se esperar no mundo em que vivemos 
dificuldades mil a nos atravessar pelo caminho, 
mas cabe ao discípulo sincero a perseverança 
na prática do bem. 

O discípulo sincero deverá manter-se perse-
verante na pratica do bem, no firme propósito 
de estar a serviço do Mestre Jesus, como carta 
viva do seu Evangelho.

Onde fores chamados a atuar, dê o melhor 
de si, envolvendo-se, colocando em cada tare-

fa, em cada procedimento o 
coração, o seu sentimento 
para que reflitam os ensina-
mentos de Jesus.

Em nossa romagem ter-
rena estamos aqui para nos 
aperfeiçoarmos, principal-
mente, em amar o nosso 
próximo, assim como bom 
Samaritano (Lucas 10 – 
30:35).

Na seara de Jesus há 
trabalho para todos, assim 
iniciemos nossa jornada 
convictos na fé e espere-
mos em Deus a confiança 
dos trabalhos, imprimindo 

em cada atitude, em cada ação o nosso amor 
como prova indelével do espírito imortal.

Assim meus irmãos em Deus, façamos nos-
sas tarefas com espírito de caridade, na qual 
evidencia-se o entendimento de Jesus: bene-
volência para com o próximo, indulgência para 
os erros cometidos e perdão das ofensas.

Que a boa vontade seja nossa guia de ca-
ridade.

João Jacques Gonçalves

Na seara de Jesus, com caridade.

 

Conheça as formas 
de doar para a FEIG:

Via boleto bancário

Débito em conta corrente

Cobrança automática via conta da CEMIG

Cartão de crédito/Moip via site da FEIG

Bens materiais (doação de roupas, móveis e objetos, novos e usados)

Telefone: 3411-8636 / E-mail: socios@feig.org.br

0000 0000 0000
00/00

e ee eee eee e

eeeeeeeeee
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“Fazer muito” nem sempre traduz “fazer bem”.

Notícias da Fundação
Caminhada pela Fundação Espírita Irmão Glacus

Caminhando por aqui percebe-se grande 
transformação. Colégio todo pintado, com pa-
redes verde claro, passeios azuis, canteiros re-
cortados e cheios de flores Manacás floridos e 
perfumados. Cozinha cheirosa como a da nos-
sa casa. Crianças e jovens numa convivência 
tranquila e respeitosa, professores e funcioná-
rios sensíveis e competentes. 

Quem chega ao Colégio Espírita Rubens Cos-
ta Romanelli sente uma paz muito grande! Uma 
sensação de bem-estar, de vontade de ficar....

Bem perto dali, um prédio igual, reservado 
para reuniões públicas e evangelização. Lugar 
respeitado por todos.

Andando um pouco mais por esse lugar de 
amor, passamos pelo Bazar.

Ali, voluntários sobem e descem rampas, o dia 
inteiro, como formiguinhas, organizando as doa-
ções abençoadas que chegam a todo momento.

Ali também o galinheiro, a horta e a peque-
na floricultura nos lembram o clima de uma fa-
zendinha.

Continuando a caminhada chegamos a Cre-
che Irmão José Grosso - 2 andares pintados de 

cores variadas, de muitos enfeites, de brinque-
dos e de crianças, muitas crianças.

Risos, gritos e choros…. E também com 
uma cozinha muito cheirosa...

Professores e funcionárias dedicadas e 
amorosas.

Ligando todos esses espaços, caminha-se por 
uma rua recém construída, que mais parece uma 
alameda do Interior, com iluminação de lampiões.

Foram meses e meses, debaixo de muito 
sol e chuva, serviço duro… desgastante.

Tudo isso realizado por uma equipe incan-
sável de trabalhadores brasileiros e haitianos 
da Manutenção da Fundação. 

Agora, como se não bastasse, começam a 
colocar a “cerca”, tão esperada, que trará mais 
segurança para todos que aqui frequentam!

Sonhos da nossa diretoria, que há mais de 
duas décadas vem buscando melhorias para o 
nosso ambiente.

A todos a nossa homenagem e reconheci-
mento, cheio de amor e gratidão.

Maria Beatriz Costa Pereira

Lançado em 2016 como parte das 
comemorações dos 40 anos da Frater-
nidade Espírita Irmão Glacus, o e-book  
“Relatos espirituais de Ênio Wendling – 
Breves registros do outro plano da vida” 
continua disponível para ser baixado no 
site da FEIG.

Os 144 relatos, agora reunidos, dizem 
respeito aos registros feitos pelo espírito 
do médium durante as atividades medi-
únicas quando se exteriorizava do corpo 
físico e, sob o amparo de instrutores espi-
rituais, vivenciava experiências no plano 
espiritual na Casa e fora dela.

Nas quase 400 páginas é possível 
encontrar relatos de tempos variados da 
vida do médium, da sua infância, da sua 
tarefa na mediunidade, de várias na FEIG 
e em outras instituições  de acolhimento 
e amparo, e ainda, sobre o trabalho reali-
zado por vários espíritos bem feitores no 
outro plano da vida.

De leitura fácil, os relatos foram inicial-
mente publicados no jornal Evangelho e 
Ação (1989-2014) em coluna específica, 
preparados por equipe de tarefeiros com 
a participação do médium. O e-book reu-
niu os relatos e facilitou o acesso, possi-
bilitando assim a leitura em um mesmo 
local.

Entre tantos aspectos que encantam 
nos relatos, os reencontros do espírito 
Ênio com afetos desta e de outras expe-
riências na matéria sempre emocionam. 
Tem ainda aqueles que descrevem o tra-
balho no plano espiritual da FEIG e os 
que descrevem detalhes espirituais de 
tarefas realizadas.

Para muitos que já leram, o e-book tem 
sido oportunidade de relembrar histórias. 
Para outros, o primeiro contato com casos 
que nunca tinham ouvido. É fácil consta-
tar que mesmo nos relatos mais breves é 
possível uma reflexão, um consolo, uma 
inspiração e muito aprendizado.

Para baixar o e-book basta entrar no 
site da FEIG (www.feig.org.br), na página 
inicial terá o link com o livro “Relatos Es-
pirituais” em formato pdf e epub.

Acesse e confira!

Breves Registros do 
outro plano da vida
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O passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro.

Para darmos continuidade ao tema 
deste ano: “Conhecendo o mundo es-
piritual”, torna-se necessário compre-
ender um pouco mais sobre o médium, 
esse indivíduo que vive na fronteira do 
mundo corpóreo com o espiritual. A re-
lação entre esses dois mundos existe 
desde os primórdios da humanidade, 
em antigas civilizações como a do Egi-
to. Contudo, será depois da postulação 
das obras básicas, de Alan Kardec, es-
pecialmente em o Livro dos Médiuns, 
que a nossa sociedade (mundo corpó-
reo) começa a ter uma relação mais 
sistematizada, científi ca e racionaliza-
da com o mundo espiritual. 

E para iniciarmos a refl exão em tor-
no do conceito de médium recorremos 
a uma afi rmativa contundente de Kar-
dec: “Todo aquele que sente, num grau 
qualquer, a infl uência dos Espíritos é, 
por esse fato, médium. Essa faculda-
de é inerente ao homem; não consti-
tui, portanto, um privilégio exclusivo.” 
(KARDEC, A. L.M., c.14, item 159). 
Com essa defi nição temos aqui uma 
premissa elementar sobre a nossa ca-
pacidade de percepção e contato com 
o mundo espiritual. Em nossa essên-
cia, somos todos médiuns por sermos 
todos espíritos. Nossa fi siologia espiri-
tual constrói um campo eletromagné-
tico que foi cuidadosa e distintamente 
explicado por Kardec, através do con-
ceito de períspirito. É através deste 
veículo fl uídico que os fenômenos de 
conexão, contato e intercâmbio mediú-
nico se fazem presentes. 

Todavia, ainda que todos sejamos 
médiuns, em maior ou menor grau, 
existe uma larga estrada a ser per-
corrida pelo médium (detentor de po-
tentes faculdades mediúnicas) até o 
exercício legítimo e cristão da sua me-
diunidade. Emmanuel e Chico consti-
tuem belos exemplos neste campo e, 
gostaríamos de fi nalizar esse artigo 
retomando alguns de seus conselhos. 
Emmanuel, no livro Roteiro, adverte 
que o médium, deve, em seu primeiro 
compromisso com a própria evolução 
iniciar, implacavelmente, “seu rotei-
ro de trabalho rumo ao infi nito bem e 
segui-lo sem recuar”; ou ainda, como 
dizia Chico Xavier, como espíritos es-
píritas devemos nos preocupar não em 
desenvolver nossa mediunidade, mas 
sim, nossa bondade!

Carla Costa Barros

Quem é o médium?

MediunidadeJovens da Mocidade 
visitarão Pedro Leopoldo 

No fi nal de semana do dia 24 deste 
mês de junho, alguns jovens da Mocidade 
Espírita Joanna de Ângelis (MEJA) farão 
uma excursão a Pedro Leopoldo (MG) 
e poderão conhecer os locais onde 
Chico Xavier nasceu, morou, trabalhou e 
psicografou grande parte dos seus livros. 
No roteiro da visita está a Casa onde 
Chico Xavier morou, o Centro Espírita Luiz 
Gonzaga e a Fazenda Modelo.

Como p repa ração ,  os  j ovens 
precisaram ler e estão estudando o livro 
Renúncia, ditado pelo espírito Emmanuel 
e psicografado por Chico Xavier. Dessa 
forma, além do incentivo à leitura e ao 
estudo, a visita será oportunidade de 
refl exão sobre o exemplo de dedicação, 
generosidade e humildade que Chico 
Xavier representa para todos nós.

REUNIÕES NA FRATERNIDADE

 Todos os sábados, das 
16h30 às 18h30.Na sala ao 
lado da Cabine A.
 No primeiro sábado do mês 
na Escola de Evangelização 
de Mães, das 9h às 9h30.

REUNIÕES NA FUNDAÇÃO

 Na última quarta-feira de  
cada mês, das 19h às 20h30. 
No 1º andar, na sala 103.

Orientação para Culto do Evangelho no Lar 

10 de junho de 2017, sábado, das 14h às 18h

Fundação Espírita Irmão Glacus - Av. das Américas, 777. B. Kennedy. Contagem

Na Fraternidade, adquira seu convite com a comissão de eventos. 
Na Fundação, eles estão à venda na secretaria do Colégio 
Espírita Professor Rubens Costa Romanelli.  
Crianças até 5 anos não pagam. Informações: (31) 3411-9299.
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“Conhecimento nobre exige atividade nobre.”
 
 

O “amanhã” germinará das sementes do “hoje”

“Salva-te a ti mesmo e desce da cruz.” 
Marcos, 15:30)

A citação evangélica de Marcos refere-se 
ao dia da crucificação de Jesus, quando alguns 
levados pela ignorância diziam – “Salva-te a ti 
mesmo e desce da cruz”.

Com a frase irônica queriam dizer que, se 
era Jesus capaz de ajudar os outros, porque 
não fazia algo por si mesmo, livrando-se da 
cruz?

Devido às condições evolutivas daquela 
época, não podiam compreender o elevado 
significado daquele momento, pois, eram con-
siderados vencedores aqueles que chegassem 
brandindo armas, heróis de guerras, dominado-
res, etc..

Hoje, como outrora, todos que se empe-
nham na prática do bem, do conhecimento e da 
transformação íntima ouvem provocações da 
ignorância nos momentos de testemunho:

- “Se, em verdade, vives à procura do Cristo, 
por que choras sob o fardo das provações?”

- “De que te serve a fé para o caminho de 
tanta dor?”

- “Se és médium com tarefa na caridade, 
onde estão os Espíritos protetores que te não 
aliviam as amarguras?”

- “Se guardas confiança em Jesus, mostra-
-te livre dos obstáculos...”

-“Se louvas o Espiritismo como Doutrina de 
luz, por que te demoras na sombra das afli-
ções?”

Necessário entender que Jesus veio à Terra 
ensinar, através de seus exemplos, como cada 
um de nós deveríamos encontrar a própria sal-
vação. ELE não disse: Creiam em mim e esta-
rão salvos. Ele disse que se seguíssemos os 
seus exemplos alcançaríamos o reino de Deus.

Jesus veio ensinar, exemplificar e não nos 
livrar das nossas responsabilidades.

O espírito Emmanuel nos lembra que ao nos 
salvarmos salvamo-nos no campo da ignorân-
cia, no campo da maldade e ouviremos sim, o 
grito da malícia de muitos companheiros de jor-
nada.

A doutrina espírita, como restauradora dos 
ensinamentos do Cristo, também ensina e 
orienta de que forma podemos encontrar ou al-
cançar a nossa salvação, a nossa elevação es-
piritual e o caminho correto para a nossa cami-
nhada evolutiva, fazendo mudanças maravilho-
sas em nossas vidas. Mudanças que refletirão 
numa nova forma de sentir, numa nova forma 
de pensar e de agir.

E, neste trabalho interno, nesta reforma ínti-
ma em favor de nós mesmos, em favor do nos-
so burilamento espiritual, iremos nos despojan-
do pouco a pouco das nossas imperfeições mo-
rais, das vaidades sem limites, do egoísmo, etc.

Vamos encontrar as provocações do mal? 
Claro que vamos, como nos diz o benfeitor Em-
manuel: “Em todos os instantes de testemunho 
ouviremos sim as zombarias, passaremos pelo 
assédio das incompreensões e do escárnio”. 

Lembremos Kardec que nos fala “que a in-
credulidade tem zombado de muitas coisas que 
não compreende”.

Para vencer tudo isso devemos buscar o 
Evangelho do Cristo Jesus.

“O Evangelho salvará a humanidade porque 
é luz divina que iluminará todas as criaturas nos 
purificadores caminhos da vida”.

“Salva-te a ti mesmo e desce da cruz” – já 
entendemos que, além de ser uma total doação 
ao nosso próximo é também a renovação dos 
sentimentos de toda a humanidade.

E o espírito Vinícius, pseudônimo de Pedro 
de Camargo, descreve lindamente em seu livro 
“Em torno do Mestre”:

- A figura trágica do filho do homem, sendo 
uma realidade histórica, é também eloquente 
símbolo.

- Vemos através daquela matéria flagelada, 
daquele corpo contundido, chagado e lastimo-
so, refulgir em todo o seu esplendor um espírito 
varonil que se alteia imponente e sublime sobre 
os troféus da carne abatida e mortificada.

Aline Guimarães

Salvação

Evolução .......................................................... 07/06
Influência dos espíritos em nossas vidas ........ 14/06

Perispírito e centros vitais ............................... 02/06
Tipos de passe, sua aplicação e prática  
na FEIG ................................................ 05/06, 09/06
Aspectos mediúnicos do passe, e administração da 
tarefa ......................................... 03/06, 12/06, 16/06

A cura de Jesus ...............................................25/jun

Não saiba tua mão esquerda... ....................... 06/06
A oração .......................................................... 13/06
A prece dominical ............................................ 20/06
O jejum ............................................................ 27/06

Estudo dos evangelhos (Mateus, Marcos, Lucas e João) 
Toda quinta-feira, das 20h às 21h30, na sala 302

*A entrada será por ordem de chegada, até o preenchimento 
dos lugares da sala. Não há pré-requisitos para participação. 
Gratuito e sem necessidade de inscrição.

As três revelações (ESE-caps.1 e 6)............... 21/06
A lei de amor (ESE-caps. 11,12 e 17) ............. 28/06 Acompanhe a FEIG!

www.feig.org.br

facebook.com/feigoficial

instagram.com/feigoficial

Conceituação e tipos de  
mediunidade .............................. 10/06, 19/06, 23/06
Mecanismos da mediunidade .... 17/06, 26/06, 30/06
A reunião mediúnica ........................................ 24/06

Quer saber mais? Consulte nossos quadros de aviso 
na Fraternidade e Fundação ou acesse www.feig.org.br.
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“Conhecimento nobre exige atividade nobre.”

Ajuda menos, quem tarde serve.
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As frases de rodapé foram extraídas do Livro Conduta 
Espírita, André Luiz, psicografi a de Francisco Cândido 
Xavier e Waldo Vieira – Lição n. 38 “ Perante o tempo ”.

Expediente

Aprendendo com André Luiz

Depende de nós
“Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda 

aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os 
dias somos curados por Jesus e todos os dias 
conduzimo-lo ao madeiro. Nossas obras estão 
reduzidas quase a simples recapitulações que 
fracassam sempre. Não saimos do estágio da 
experiência. E, dolorosamente para nós, estamos 
sempre a ensaiar, no mundo, a política com os 
Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa 
com os Fariseus, o sacerdócio com os rabinos do 
Sinédrio, a crença com os Jairos que acreditam e 
duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os 
Anases e Caifases. Neste passo, não podemos 
prever a extensão dos acontecimentos cruciais.” [1]

O comentário de Ismália, esposa de Alfredo, o 
administrador do posto de socorro vinculado à co-
lônia Campo da Paz, é muito pertinente e convida-
-nos para a necessidade do autoaprimoramento. 
O Espiritismo ensina que todos os Espíritos foram 
criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, ou 
seja, com capacidade e condições de se autoa-
perfeiçoarem. É passando pelas provas e missões 
em diversas encarnações no plano físico que 
vamos adquirindo o conhecimento da verdade. [2] 

Assim, aos poucos nos aproximamos da perfeição 
relativa, tendo em vista que a perfeição absoluta 
é inerente apenas a Deus, o Pai Criador.

O estudo da evolução espiritual possibilita 
a percepção e a análise mais aprofundada das 
difi culdades de que ainda somos portadores. 
É claro que existem aqueles que permanecem 
distantes da necessidade de despertarem para 
as “verdades eternas” e continuam levando 
suas vidas na esfera material sem nenhuma 
preocupação que não seja a satisfação de seus 
instintos e desejos básicos. Todavia, para quem 
se encontra desperto espiritualmente, a exis-
tência muitas vezes se confi gura em uma luta 

íntima excruciante contra o passado tenebroso. 
Esses sabem o que precisam fazer, conhecem 
as leis divinas e, num processo de autoavaliação, 
detectam as mazelas e os vícios de toda ordem 
que devem ser corrigidos ou extirpados.

Contudo, o trabalho de reforma íntima não 
é fácil. Requer muito esforço, dedicação e per-
sistência. Não podemos mais ser a Jerusalém 
escravizada ao erro. Atualmente possuímos 
recursos para nos libertar pelo conhecimento 
da verdade. Curados por Jesus, não podemos 
mais crucifi cá-los, pois já temos possibilidade de 
exercer a gratidão e reconhecê-lo como Mestre 
Amigo de todas as horas. A estrada que percor-
remos, embora estejamos cientes de que falta 
um longo caminho a ser trilhado, não mais nos 
permite exibir comportamentos desequilibrados 
semelhantes aos dos Césares, de Pilatos, dos 
fariseus e de outras personagens citadas no 
Evangelho, como foi lembrado por Ismália.

Precisamos transformar a via crucis que nós 
mesmos construímos em uma alameda de amor 
e paz. Mas, tal empreendimento só será possível 
quando corrigirmos nossos erros de passado e 
nos movimentarmos no sentido de expandir a 
boa vontade, a perseverança e a compreensão 
para com todos. É claro que a bagagem espiritual 
da qual somos portadores possui experiências 
infelizes em várias esferas da vida, porém, nela 
há também tudo de bom que fi zemos nas vidas 
pretéritas. Isso precisa ser valorizado, pois é 
essa variedade de vivências e aprendizados 
que faculta-nos estar onde estamos hoje. Não 
podemos nem devemos viver do e no passado, 
mas precisamos valorizá-lo e aprender com ele. 
O chamado “homem velho” não carrega apenas 
coisas ruins. Ele não deve ser morto, mas sim 
transformado pelas lições de Jesus. O ideal é 

consultarmos o passado para estabelecermos 
bases sólidas no presente, com vistas a cons-
trução de um futuro melhor. Os fatos que pas-
saram não podem mais ser corrigidos, mas nós 
podemos nos corrigir. Isto faz parte da evolução. 

Emmanuel ensinou: “Reconhecemo-nos fa-
lhos, em nos referindo aos valores da alma, ante 
a Vida Superior, mas abstenhamo-nos de chorar 
inutilmente no beco da autopiedade. Ao invés dis-
so, trabalhemos na edifi cação do bem de todos. 
(...) Observemos o que estamos realizando com o 
tesouro das horas e de que espécie são as nossas 
ações, a benefício dos semelhantes. E, procuran-
do aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou 
escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas 
e auto condenação, diligenciando buscar, isto sim, 
agir, servir e melhorar-nos sempre. Em tudo o que 
sentirmos, pensarmos, falarmos ou fi zermos, doe-
mos aos outros o melhor de nós, porque Deus nos 
conhecerá pelos bons frutos que produzirmos.” [3]

Os Espíritos superiores afi rmaram que o ho-
mem pode vencer suas más inclinações pelos seus 
próprios esforços, mas que, muitas vezes, esses 
esforços são insignifi cantes, pois lhe falta a von-
tade verdadeira. Informaram ainda que podemos 
contar com a assistência dos bons Espíritos, se a 
pedirmos a Deus com sinceridade. E, por fi m, nos 
ensinaram que não há paixões tão vivas e irresis-
tíveis que a nossa vontade seja impotente para 
dominá-las. [4] Em outras palavras: depende de nós!

    
Valdir Pedrosa

[1] Os Mensageiros – Pelo Espírito André Luiz, psicografado por Fran-
cisco Cândido Xavier – capítulo 18 (Informações e esclarecimentos).
[2] O Livro dos Espíritos – Allan Kardec – 2ª parte – capítulo I: Dos 
Espíritos – questão 115.
[3] Rumo Certo – Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco 
Cândido Xavier – lição: Autoaprimoramento.
[4] O Livro dos Espíritos – Allan Kardec – 3ª parte – capítulo XII: Da 
perfeição moral – questões 909 a 911.

Estamos precisando 
de doações de:

   Arroz

   Café

   Leite

  Fraldas Geriátricas:
    Tamanhos G, GG, EXG

   Aparelho de Barbear

Jesus abençoe a todos!

Campanha do Quilo
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Cantinho da Criança

“Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito.”

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

Quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o “tempo de auxiliar”.

Texto: Alice Máximo  Arte: Claudia Daniel

O eco
Aninha e sua tia Antônia faziam uma 

trilha ecológica, quando pararam em 
frente a uma caverna:

- Que lugar lindo!
E ouviram:
 - ... lindo!
Percebendo que a caverna repetia 

o que elas falavam, Aninha disse:
- Fique quieta!
E escutou :
- ...quieta!
- É um eco, disse a tia Antônia.
- Que engraçado! – disse a menina 

– Por que será que ele repete o que 
digo?

- Deus criou o mundo perfeito, 
lembrou a tia. Talvez o eco queira nos 
dizer algo sobre a vida.

- Como?
- A vida também é assim – disse tia 

Antonia. Tudo o que fazemos retorna a 
nós. É a lei de causa e efeito. E gritou:

-Raiva!
E a caverna respondeu com a 

mesma palavra!
A menina sorriu e a tia falou:
- Paz!
E o eco repetiu.
- Posso dizer mais uma palavra 

antes de continuarmos a caminhada, 
tia?

- Obrigada! Gritou a garota, na 
entrada da caverna.

E o eco respondeu.

Texto adaptado 
de Claúdia Schimidt

Gostou da história? Vamos colorir o desenho? Faça aqui também uma lista 
de atitudes benéficas que podemos ter e gostaríamos de receber de outras 
pessoas.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


