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Na atualidade do mundo, não será demasiado rogar sempre mais paciência a quantos
nos possam ouvir, em louvor da paz de que necessitamos para a execução das tarefas a que
fomos chamados.
São tantas as inquietações que hoje assoberbam as criaturas encarnadas, que toda pessoa
humana, com suficiente responsabilidade de viver, está na condição do motorista correto e
seguro que se vê, quando em ação, impelido a pensar por si e pelos outros que lhe cruzem
o caminho, de modo a se prevenir contra acidentes.
Por isso mesmo, no trânsito das atitudes e das palavras, ouve com mais paciência quaisquer
alegações que te sejam endereçadas para que explosões de azedume não apareçam.
Ninguém pode calcular toda a extensão dos prejuízos de uma bomba detonada.
Em vista disso, quanto mais longo o estopim da tolerância, mais probabilidades de se
evitar o desastre.
Se o companheiro ou a companheira, compromissados na formação do lar se
desentendem, que a vítima cultive mais paciência, permanecendo no lugar de trabalho que
a vida lhe confiou, frustrando naquele que agride a queda em débitos mais amplos.
Se teus filhos se deixam embair por idéias negativas, conserva mais paciência diante
deles, a fim de que não se te desvinculem violentamente do amor, caminhando talvez sem
defesa ao encontro de tragédias passionais evitáveis.
Se teus familiares não te compreendem, sustenta mais paciência para com eles, a fim de
que a desarmonia doméstica não se cristalize, criando sofrimentos inúteis, dentro de casa.
Se os amigos escolhem estradas diferentes das tuas, conquanto observes os perigos a que
se expõem, aceita-os com mais paciência, de maneira que possas auxiliá-los na travessia das
provas que serão impelidos a facear.
Em qualquer situação difícil, aparentemente insolúvel, usa mais paciência, porque a
paciência é construção da alma sobre os alicerces da fé em Deus e, aplicando mais paciência
onde estiveres, em quaisquer tribulações, que, porventura, te apareçam, claramente
vencerás.
Emmanuel(Extraído do livro Inspiração, psicografia de Chico Xavier)
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Editorial

O Nosso dia-a-dia
Fraternidade Espírita Irmão Glacus

Convite para o Convívio Espiritual

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

Reiteramos a todos o nosso convite para participar
conosco das Reuniões de Terceiro Domingo. A próxima
reunião será realizada em 19/10/14. 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.

• 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
sábados. Mentor: Dias da Cruz.

atendimento

aos

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

Fundação Espírita Irmão Glacus

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

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

• Corte de cabelo e unhas, aos sábados.

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

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

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

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

• Bazar Beneficente.

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

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

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

Bazar Beneficente

• 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.

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.

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!

Amar
O amor é um sentimento que aprendemos,
a pouco e pouco, a edificar em nós mesmos
para transmitirmos ao próximo. Dentro do atual
estágio da humanidade, ainda é tacanha nossa
compreensão e, principalmente, vivência de
situações que demonstrem na prática que
já sabemos amar. Ao contrário, é corriqueiro
presenciarmos fatos em que o egoísmo
sobrepõe-se.
Muito aprendemos no que diz respeito
à racionalidade, muitos avanços científicos,
muitas conquistas no campo material. No
entanto, o lado moral precisa ser reforçado,
e quando nos dispomos a amar o próximo
verdadeiramente, colocando-nos no lugar
dele, amadurecemos espiritualmente, o que
sempre é um estímulo para que possamos
progredir mais e mais. Lembremo-nos de que
todo gesto de amor é registrado em nosso
favor na contabilidade divina.
Amar pode, efetivamente, transformar
a realidade em que vivemos. Em Amor,
imbatível amor, o espírito Joanna de Ângelis
nos narra um fato ocorrido no ano 404: um
sujeito humilde invadiu as galerias em que
dois gladiadores estavam prestes a se matar,
pedindo, justamente, que não se matassem.
A multidão que ali comparecera para apreciar
o “espetáculo”, estupefata, parou por um
instante, para, a seguir, jogar pedras e outros
apetrechos sobre a arena, pedindo o imediato
extermínio daquela criatura, no que foi
prontamente atendida. No entanto, nos narra a
mentora que aquela foi a última vez em que tal
manifestação hedionda teve lugar na história
da humanidade: “O sacrifício de amor do
anônimo foi responsável pela radical mudança
de hábitos na época.”
Imaginemos o quanto pequenas atitudes
sacrificiais, em nossa convivência familiar,
profissional, na casa espírita ou na via
pública, podem alterar substancialmente,
de modo positivo, nossa às vezes tão árdua
convivência...
Reflitamos!

Maria do Rosário A. Pereira
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“Paciência é bênção da vida a quem respeita a vida.”
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Notícias do Colégio Espírita
Professor Rubens Costa
Romanelli
Na quarta-feira, dia 17 de setembro de 2014,
alunas e alunos do Colégio Espírita Professor
Rubens Costa Romanelli, bem como toda a
equipe docente da nossa instituição de ensino,
foram agraciados pela agradável palestra do
querido irmão Marcelo Orsini e pela presença
da nossa querida irmã, conselheira Ilza.
No evento, o palestrante abordou, entre
outros temas, sobre a Fraternidade Espírita
Irmão Glacus e a Fundação Espírita Irmão
Glacus. Em sua explanação, destacou todos
os trabalhos desenvolvidos dentro e fora da
Fraternidade, no que diz respeito a todas as
tarefas de carinho e amor feitas por todos
os tarefeiros e tarefeiras da nossa casa.
Destacando as palavras do nosso venerável
mentor Irmão Glacus de que “o compromisso da
FEIG é com o ser humano”, o orador apresentou
para todos, de forma edificante e pedagógica,
as manifestações de carinho e amor que são
vivenciadas em nossa Fraternidade. Esteve

presente, também, nosso irmão Herbert Faria,
prestigiando mais uma vez e registrando nosso
evento.
Também destacou o palestrante que a
data do dia 17 de setembro comemorava
o aniversário de 101 anos do nascimento
do mentor do colégio, o também querido
professor Rubens Costa Romanelli. A bondade,
o carinho, o amor, além do exemplo de
personalidade cultural de Rubens Romanelli,
foram destacadas nas palavras do expositor.
Após a apresentação, alunas e alunos tiveram
a oportunidade de expor perguntas, que foram
prontamente respondidas.
Mais um momento de luz e de bênçãos foi
vivenciado em nosso colégio! Agradecemos a
todos que contribuíram!

Imortalidade e plano espiritual....................... 4/10
Lei de causa e efeito e reencarnação...........11/10
Evolução....................................................... 18/10
Influência dos espíritos em nossas vidas..... 25/10

A lei de amor.................................................. 3/10
A fé e a caridade.......................................... 10/10
O trabalho............................................ 6/10; 17/10
A família............................................. 13/10; 24/10
A oração............................................ 20/10; 31/10

Equipe Educacional do Colégio Espírita
Professor Rubens Costa Romanelli

“Ligue e dê
um alô para
a esperança”

Passe: aspectos gerais................................ 27/10
Técnicas de aplicação.................................... 1/10
Visitação fraterna............................................ 8/10
Imprevistos e

eeeeeeeeee

administração da tarefa....................... 5/10; 15/10

Conceituação e tipos de
eeeeeeeeee

Orientação para Culto
do Evangelho no Lar

mediunidade...................................... 12/10; 22/10
Mecanismos da mediunidade............ 26/10; 29/10

Todos os sábados,16h30 às 18h30
Cabine A - Salão FEIG
Não há necessidade
de inscrição

O julgamento de Jesus................................. 26/10

“Em todo lugar, em qualquer circunstância preserva a paciência.”
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Feira do Livro Espírita FEIG - 2014
A Feira do Livro 2014 da Fraternidade Espírita
Irmão Glacus (FEIG) teve a comercialização de
mais de 1,1 mil exemplares, superando o total
do ano passado. As obras mais procuradas
são de estudo e têm como autor preferencial o
médium Chico Xavier.
Apesar da procura por títulos novos, os livros
básicos da codificação da Doutrina Espírita e
obras clássicas, como as de autoria do orador
Divaldo Franco, representam o maior volume da

comercialização do evento, que ocorreu entre
14 e 19 de setembro.
Quem visitou a Feira do Livro 2014 da FEIG
encontrou obras com descontos, participou de
palestras com temas especiais e conferiu a
apresentação de corais.
Daniel Polcaro
Disponível em: <http://www.feig.org.br/index.php/nstituicao/
noticias/internas/617-feira-vende-mais-de-1-1-mil-livros>.

Aprendendo com André Luiz
Jesus, o doutrinador por
excelência
“A missão do doutrinador é muitíssimo
grave para qualquer homem. Não é sem
razão que se atribui a Nosso Senhor
Jesus o título de Mestre. Somente
aqui, vim ponderar bastante esta
profunda verdade. Meditei muitíssimo,
refleti intensamente e concluí que,
para atingirmos uma ressurreição
gloriosa, não há, por enquanto, outro
caminho além daquele palmilhado pelo
Doutrinador Divino. É digna de menção
a atitude d’Ele, abstendo-se de qualquer
escravização aos bens terrestres.
Não vemos passar o Senhor, em todo
o Evangelho, senão fazendo o bem,
ensinando o amor, acendendo a luz,
disseminando a verdade.”[1]
Após ouvir relatos de alguns médiuns que
retornaram à colônia espiritual Nosso Lar depois
de falirem no cumprimento de suas missões na
seara espírita, em suas últimas reencarnações
no orbe terrestre, André Luiz solicitou a Vicente
que verificasse a possibilidade de consultar a
experiência de um doutrinador. Imediatamente,
nosso amigo foi conduzido à presença de
Belarmino Ferreira, espírito de gestos lentos
e fisionomia grave, que deixava transparecer
grande tristeza em seu olhar humilde. Ele
iniciou a conversa destacando a importância
da doutrinação e nomeou Jesus como o
Doutrinador Divino. Mas, afinal de contas, o
que é um doutrinador? Qual é o seu trabalho?
Segundo os dicionários, doutrinador é a
pessoa que doutrina, ou seja, é aquele que
expõe ou que instrui acerca de um conjunto
de princípios em que se baseia um sistema
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religioso, filosófico ou político. Em nosso
caso, especificamente, o doutrinador é quem
expõe a Doutrina Espírita, ensinando seus
fundamentos. Basicamente, essa exposição se
dá de duas formas: a primeira é nas palestras
públicas, onde o palestrante ou expositor age
como um verdadeiro doutrinador, ensinando o
Espiritismo às pessoas que procuram as casas
espíritas.
A segunda forma se dá através dos
diálogos que ocorrem no aconchego sagrado
das reuniões mediúnicas, onde encontramos
também a figura do doutrinador. Revestido
de humildade, de simplicidade, de fé
raciocinada e adepto da fraternidade e da
caridade que assinalam todas as atitudes
de Jesus, ele dirige palavras de consolo,
encorajamento, esclarecimento e orientação
às entidades em desequilíbrio que buscam
nesses ambientes o porto seguro para seus
corações combalidos.
Verdade seja dita, é praticamente
impossível explanar os conceitos espíritas com
profundidade no curto tempo das doutrinações
que se desenvolvem nestas reuniões. Em
muitas circunstâncias a atividade se resume
a um diálogo fraterno, mesmo porque há
Espíritos que não estão em condições de
compreender os importantes aspectos do
Espiritismo. Além disso, o contato deles com as
energias do médium e do recinto, permeadas
pelas preces e vibrações amorosas, lhe são
extremamente benéficas. Esse contato é
conhecido popularmente pelo nome de choque
anímico.
Não obstante, para obter êxito na tarefa,
é necessário que o verbo do doutrinador se
revista de autoridade, mas aqui nos referimos
à autoridade moral, aquela que somente é
conquistada através do aprendizado e do
comportamento diário condizente com os

princípios exarados pelo Evangelho e pela
Doutrina dos Espíritos.
Experiente no tema, o saudoso confrade
espírita Hermínio Correa de Miranda dizia que
são rigorosas as especificações de um bom
doutrinador e que dificilmente encontraríamos
todas as características desejáveis em uma
só pessoa. Em sua opinião não existem
doutrinadores perfeitos, mas aqueles que militam
nessa tarefa têm que lutar para adquirirem as
qualidades que ainda lhes faltam. Salientava
que algumas destas qualidades são apenas
desejáveis, mas outras são indispensáveis.
Dentre estas últimas, destacava: formação
doutrinária, evangelização, autoridade moral,
fé e amor. Confessou que, se lhe pedissem
o segredo da doutrinação, responderia com
apenas uma palavra: Amor.[2]
Desta forma, concluímos que cabe ao
doutrinador de hoje mirar-se nos exemplos
Daquele que é o doutrinador por excelência,
Aquele que soube demonstrar a sublimidade de
seus ensinamentos por meio de uma vivência
consagrada ao próximo. Aprendemos, enfim,
que para doutrinar é preciso, antes de tudo,
doutrinar-se, pois todos nós, de certa forma,
somos doutrinadores e a melhor maneira de
expormos o Espiritismo é adotarmos a postura
do verdadeiro espírita-cristão.[3] Torna-se,
portanto, imprescindível ter sempre o Cristo
como guia e modelo a ser seguido, equilibrando
palavras e ações no tempero da brandura e da
energia, “fazendo o bem, ensinando o amor,
acendendo a luz, disseminando a verdade.”[1]
Valdir Pedrosa
[1] Os Mensageiros – Pelo Espírito André Luiz, psicografado por
Francisco Cândido Xavier – capítulo 11 (Belarmino, o doutrinador).
[2] Diálogo com as Sombras – Hermínio Correa de Miranda.
[3] O Livro dos Médiuns – Allan Kardec – primeira parte – capítulo 3
(Do método) – item 28.

“Além da treva brilha a luz e, longe das tuas percepções débeis,...
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Aniversário de 38 anos da
Fraternidade Espírita Irmão Glacus
21 de Setembro 2014 – Sede
Caríssimos irmãos, boa tarde!
Muita paz e alegria a todos! Sejam muito bem
vindos à nossa Casa, neste dia festivo, de muita
alegria, quando comemoramos o aniversário de
38 Anos da Fraternidade Espírita Irmão Glacus.
Nosso agradecimento inicial a Jesus, Mestre
e Amigo inseparável. O Caminho, a Verdade, e
a Vida.
Ao querido Allan Kardec, pela Doutrina que
nos foi legada, o Espiritismo, fonte de inspiração
religiosa para nós outros, cuja base moral ou
religiosa é o Evangelho de Jesus.
Aos Espíritos amigos, nossos Mentores.
Ao querido Irmão Glacus, e a toda sua equipe,
que do plano maior zelam por todos nós, na
difícil tarefa de nos manter unidos, fiéis aos
princípios doutrinários que hora abraçamos,

e atentos aos compromissos que assumimos,
quando nos encontrávamos ainda no plano
maior da vida.
Um agradecimento especial a todos que
durante estes 38 anos de existência revezaramse nas mais diversas funções, de forma a
garantir a continuidade e a expansão de nossas
atividades.
Fundadores, construtores, mantenedores e
funcionários em geral! Vocês fazem a diferença!
Finalmente, aos frequentadores, assistidos e
voluntários. O nosso muito obrigado!
Juntos, somos a Fraternidade Espírita Irmão
Glacus!
Este ano, o tema escolhido para reflexão
foi “História”. Ficou a cada um de nós o convite
para uma “viagem ao passado”, buscando
resgatar as muitas histórias que aqui vivemos.

E todas elas, interligadas como são, contam a
HISTÓRIA da nossa Fraternidade.
Certamente que vocês já viram, em nossos
murais, pequenos textos que resgatam
passagens emocionantes, contadas por alguns
dos nossos irmãos.
São fatos reais, vistos hoje com outros olhos,
que certamente nos emocionaram, e ainda
emocionam.
E vocês conseguiram se identificar com
estes relatos? Lembram-se de fatos que lhes
foram mais marcantes ao longo destes anos?
De como aqui chegaram, quem os recebeu,
qual foi o primeiro impacto? Quais as lições
aprendidas? De como se tornaram voluntários?
Queridos irmãos, estamos em uma Escola,
onde o Mestre é Jesus. Ele nos deixou histórias
de Amor, Caridade, Compreensão, Tolerância,
Perdão, Humildade! Experiências vividas,
exemplos a serem seguidos.
Estamos aprendendo com o Mestre?
Seguindo-Lhe as pegadas?
É muito importante, nesta reflexão, poder
também contabilizar o nosso esforço para
acertar. Nossa luta íntima contra as más
tendências, companheiras de um passado em
que predominava o orgulho, a vaidade, a disputa
pelo poder, o egoísmo.
Trabalhemos sem desfalecimentos, olhemos
apenas para frente, e seremos recompensados,
tenhamos certeza. Amar e servir!
Em Lucas - 22:27 encontramos a seguinte
passagem evangélica: “Eu estou entre vós como
quem serve” – Jesus. Se assim é o Mestre, o que
nos compete, como discípulos? Também servir!
Somos a família espiritual da Fraternidade,
devemos nos empenhar sempre por uma
convivência mais tolerante, mais amiga, e
mais fraterna. Estamos juntos por um motivo
maior. Nos núcleos familiares, encontramos
desafios a serem superados, aqui também os
encontraremos. Não nos deixemos abater,
prossigamos ainda, firmes e resolutos.
E, para terminar, recorro novamente ao
Evangelho de Jesus, em João, 13:35: “Nisto,
todos conhecerão que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros!”
Sejamos, pois, discípulos do Cristo, como
Ele recomendou. Amar, respeitar uns aos outros,
compreender que cada um tem o seu ritmo, a
sua forma de pensar. Precisamos caminhar
juntos, precisamos de todos vocês!
MUITA PAZ!
Sebastião Costa Filho

...há claridades desconhecidas a apontarem o rumo da vida.”

“Deita fora as aflições improfícuas.”
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Jantar dançante
A edição 2014 do Jantar Dançante da
Fraternidade Espírita Irmão Glacus (FEIG)
reuniu 650 pessoas no último sábado, 6 de
setembro, no Clube dos Oficiais da Polícia
Militar de Minas Gerais (PMMG). O evento,
um dos mais tradicionais no calendário de
festividades da FEIG, foi animado pela Banda
Leste. Um encontro recheado de muita alegria e
confraternização.
O jantar foi feito gratuitamente pelo
restaurante do filho de um integrante do Coral
Glacus e teve a colaboração de dezenas de
frequentadores, tarefeiros e amigos da FEIG.
O evento, que este ano contou com a
colaboração da Mocidade Espírita Joanna de
Ângelis (MEJA) na recepção dos convidados,
disponibilizou dois fotógrafos para registrar a
chegada dos convidados, que irão receber as
imagens via e-mail.
Parabéns a todos que contribuíram para
a realização do Jantar Dançante 2014, uma
realização importantíssima para a manutenção
da Casa de Glacus e o seu trabalho de ajuda
ao próximo.
Daniel Polcaro e Silmary Filgueiras
Disponível em: <http://www.feig.org.br/index.php/nstituicao/noticias/
internas/607-jantar-dancante-reune-650-pessoas>.

Confraternização foi a palavra de ordem de mais um jantar da FEIG

Edificantes Reflexões
Encontramos edificantes reflexões sobre
vários assuntos no livro Instruções Psicofônicas.
Os textos, recebidos pela faculdade psicofônica
do médium Francisco Cândido Xavier, são
oriundos de vários espíritos e organizados por
Arnaldo Rocha.
Destacamos um conjunto de cinco lições
do Espírito do Dr. Francisco de Menezes Dias
da Cruz, que em sua última encarnação foi
um distinto médico e denodado batalhador do
Espiritismo, além de presidente da Federação
Espírita Brasileira de 1889 a 1895. As lições
gravitam em torno da obsessão, assunto que
merece de nossa parte estudo sério e constante.
Na lição de número 19, intitulada “Alergia
e Obsessão”, o instrutor procura nos levar
a entender a obsessão como um processo
alérgico ligado ao equilíbrio da mente e encerra
o estudo com o versículo 8 do capítulo 4 da
carta à comunidade de Filipos, escrita por Paulo
de Tarso, que diz: “Quanto ao mais, irmãos,
tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto,
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o
que é amável, tudo o que é de boa fama, se
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há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso
pensai.”
Na lição de número 34, intitulada “Parasitose
Mental”, o Dr. Dias da Cruz tece observações
claras e precisas sobre o paralelo que existe
entre o parasitismo no campo físico e o
vampirismo no campo espiritual. Ele afirma que
os organismos vivos, quando negligenciados
ou desnutridos, se habilitam à hospedagem e
à reprodução dos helmintos e dos ácaros que
escravizam homens e animais. No vampirismo,
o ímã do pensamento doentio e descontrolado,
no homem, provoca a contaminação fluídica de
entidades em desequilíbrio, gerando processos
patogênicos vários. No final da lição, nos é
esclarecido que devemos usar, para garantir
nossa higiene mento-psíquica, bondade para
com todos, boa vontade, dever cumprido,
sinceridade e etc., que são os antissépticos do
Evangelho, para vacinar nossas almas contra
as parasitoses mentais.
Nas lições 51 e 60 os títulos são “Domínio
Magnético” e “Fixação Mental”, encontramos
algumas ideias relativas ao hipnotismo e nos é

lembrado que o bem é expansão, crescimento
e harmonia, e o mal é condensação, atraso e
desequilíbrio. O bem personaliza o amor, que é
libertação, e o mal personaliza o egoísmo, que
é cárcere.
Por último, na lição de número 62, intitulada
“A Terapêutica da Prece”, entendemos que, no
tratamento da obsessão, a terapêutica da prece
é passo importante e valioso no processo de
cura. Devemos recorrer à prece como elemento
de ligação com os planos superiores, solicitando
o amparo dos Mensageiros Divinos. A lição se
encerra lembrando o versículo 16 do capítulo 5
da epístola de Tiago, que diz: “Orai uns pelos
outros, a fim de que sareis, porque a prece da
alma justa muito pode em seus efeitos.”
Aldo Correia Saldanha
XAVIER, Francisco C. Instruções Psicofônicas. Por vários Espíritos.
9. ed. Rio de Janeiro: FEB, 2006. p. 97,159, 227, 259 e 269.
Disponível em:
< http://www.febnet.org.br/blog/geral/colunistas/livro-edificante/>.

“A edificação do reino de Deus exige o trabalho puro e simples...
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Mensagem do 3º domingo/Convívio Espiritual

Meus queridos e dedicados irmãos,
boa tarde. Com muita satisfação nos
encontramos junto aos nossos irmãos.
Que bom, queridos irmãos, que em
nome do Cristo todos aqui se encontram. E
desejamos hoje, nesta tarde maravilhosa,
falar aos nossos tarefeiros, a todos os
tarefeiros.
Nós, nesta Casa de Evangelho e Ação,
somos uma grande colmeia. Somos,
todos, abelhas trabalhadoras que aqui se
encontram para trabalhar em benefício do
nosso próximo.
Isto significa que aqui estamos para levar
o conforto, o agasalho físico e espiritual a
todos que procuram esta Casa. O despertar

do amor em nossos corações jamais é
completo sem o trabalho da caridade com
Jesus. Sejamos operosos como as abelhas!
Se alguma dúvida penetrar em seu
coração, querido irmão e querida irmã, eleve
o seu pensamento ao Cristo, a Deus nosso
Senhor, o Criador da Vida. Aqui estamos
para servir e para apagar o sofrimento do
nosso próximo.
O sofrimento existe, bem o sabemos, pois
o percebemos naqueles que nos procuram.
Então, a nossa tarefa consiste em minimizar
estas dores.
Que continuemos com bom ânimo,
que continuemos orando e vigiando, que
continuemos acreditando que o Cristo está
realmente no leme e que fora da caridade
não há salvação. E certamente o Cristo,
nossos Mentor Maior, nos guardará e nos
auxiliará de todas as formas, trazendo
ao nosso pedido e à nossa prece sincera,

aquilo de que realmente necessitamos para
nossa melhoria íntima e para o alívio de
nossas dores.
Vamos auxiliar, queridos irmãos, esta
grande colmeia a realizar cada vez mais o
trabalho fraterno com o nosso Irmão Glacus
e com o nosso Cristo.
Que a Paz do Senhor possa envolver a
cada um dos nossos irmãos e que abençoe
o amor de vocês, a dedicação e o carinho
que dedicam ao seu semelhante.
Fiquem em paz !
Recebam o abraço fraterno do Irmão
Otto.
(Mensagem psicofonada em 17 de
agosto de 2014 pela médium Patrícia)

Pinga Fogo com
Chico Xavier

Estamos precisando de doações de:
l Calça/Bermuda masculina nº 38 a 42;
l Aparelhos de barbear descartáveis;
l Escova de dentes e Pasta dental
l Fraldas infantis tamanho M, G , GG.

Que Jesus abençoe a todos!

Almir — Dona Hilda Jorrad, da
rua Major Diogo, 699, pergunta muito
triste. Diz ela: “Perdi um filho há um
ano. Choro muito. Quero saber se as
minhas lágrimas estão prejudicando
meu filho.”
Chico Xavier — Quando as lágrimas
nascem do nosso reconhecimento a
Deus pelos benefícios que recebemos;
quando as lágrimas refletem a nossa
saudade tocada de esperança, os
nossos amigos desencarnados nos
dizem que as lágrimas fazem a eles
muito bem, porque elas são luzes no
caminho daqueles que são lembrados
com imenso carinho. Mas quando
as nossas lágrimas traduzem revolta
de nossa parte diante dos desígnios
divinos, que nós não podemos de
imediato sondar, quando essas lágrimas
retratam rebeldia, essas lágrimas
prejudicam os desencarnados. Tanto
quanto prejudicam os encarnados
também.
Fonte: livro Pinga Fogo.

...mais a abnegação e o sacrifício com devotamento total.”
“Conhecimento nobre exige atividade nobre.”
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“Ninguém improvisa equilíbrio ou logra paz sem perseverança.”
“Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito.”

