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E, conduzindo a Jesus 
as crianças de hoje, 
teremos o Reino de 
Deus na Terra, 
construído em favor de 
nós todos pelos 
artífices de amanhã.

SCHEILLA

Egoísmo alimenta a 
boa vida.
Caridade enriquece a 
vida boa.

VIANA DE CARVALHO

EM SEU AUXÍLIO

Conserve a própria fé, por tal modo, que você  não possa 
se afligir, excessivamente, em nenhuma dificuldade.
Guarde otimismo, com tamanha elevação que os 

contratempos da vida não lhe venham a ferir.
Habitue-se à tolerância com tanta fidelidade, que consiga 

se ver sempre na posição da pessoa menos simpática, 
evitando ressentimento ou a censura.
Cultive o amor ao próximo, com tanto empenho que você 

não consiga fixar-se em  qualquer aversão.
Creia na influência e na vitória do bem, com tanta convicção, que não possa 

prender-se a qualquer ideia do mal.
Sustente a própria compreensão, de tal maneira, que não disponha de meios 

para ver inimigos e sim amigos e instrutores, em toda parte.
Resguarde-se no trabalho, com tanta dedicação ao bem, que não conte com 

qualquer ensejo de atrapalhar aos outros.
Faça o melhor que puder, em qualquer situação, com tamanho devotamento à 

felicidade alheia que não sofra arrependimento ou remorso, em tempos de crise.
Atenda a harmonia, onde estiver, com tanta pontualidade, que não encontre 

motivos para perder a própria segurança. 
Consagre-se a descobrir o “lado bom” das criaturas e das situações, com tanta 

pertinácia, que não ache oportunidade para criticar a ninguém.
Se fizermos isso, estejamos certos de que assim venceremos.

RESPOSTAS DA VIDA / ANDRÉ LUIZ / FRANCISCO C. XAVIER

ANTE O DIVINO SEMEADOR

“Ouvi: eis que saiu o semeador a semear...” – Jesus
(Marcos, 4:3.)

Jesus é o Semeador da Terra e a Humanidade é a Lavoura de Deus em Suas mãos.
Lembremo-nos da renúncia exigida à semente chamada à produção que se destina ao 

celeiro para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas.
Tirada ao ninho escuro da gleba em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, 

sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório.
Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que 

os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu.
Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe 

maculam o seio, quando não experimenta a avalancha de lama, por força dos temporais.
Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da 

natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes 
tenras florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar, mais tarde, nos recursos 
que sustentam a vida.

À frente do Semeador Sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do 
isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes.

Crê no Poder Divino que te criou para a imortalidade e, no silêncio do trabalho incessante 
no bem a que foste trazido, ergue-te para a Luz Soberana, na certeza de que, através da 
integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás sob a generosa proteção do 
Celeste Pomicultor, à frutificação da verdadeira felicidade.

CEIFA DE LUZ / EMMANUEL / FRANCISCO C. XAVIER

Não disputar senão a 
humildade, a riqueza 
q u e  n o s  f a r á 
servidores felizes do 
mundo, em nome do 
Céu.

AGAR

Cada conflito que 
improvisamos ser-nos-
á deplorável tumulto na 
mente, tanto quanto 
cada gesto de amor 
erigir-se-nos-á por luz 
crescente, na travessia 
do nevoeiro.

BEZERRA

“Um Tipo raro de 
coragem:
Saber silenciar no 
momento da tentação 
de Incomodar ou ferir 
aos  outros”.

JACKS ABOAB

Pertubações Espirituais 
 Manoel Philomeno de Miranda

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes
Temas de Estudo

 Este livro é um breve relato em torno do 
intercâmbio entre as duas esferas da vida, 
especialmente cuidando das perturbações 
espirituais resultantes da suprema ignorância que 
se permitem os Espíritos infelizes, na sua luta 
inglória contra o Mestre Jesus e Sua doutrina. De 
alguma forma, faz parte da série que iniciamos 
com o Transição planetária e o Amanhecer de 
uma era nova, abordando os desafios modernos 
em forma de obsessões coletivas e individuais, 
especialmente nas Sociedades Espíritas sérias 
dedicadas à renovação da sociedade, bem como 
nos grupamentos humanos que se dedicam ao 
progresso e à felicidade das criaturas. 
 Jesus vela pela barca terrestre e condu-la com 
segurança ao porto de abrigo, sendo infrutuosas 
todas as tentativas de dificultar-Lhe o ministério 
de amor e de misericórdia. Desejamos com a 
presente obra alertar os companheiros 
inadvertidos ou descuidados dos deveres 
espirituais assumidos antes do renascimento 
carnal, quanto às suas responsabilidades morais 
na condição de trabalhadores da última hora, 
comprometidos com os benfeitores da 
Humanidade que neles confiam.” 

Manoel Philomeno de Miranda 
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 Se perguntássemos ao grão de trigo que 
opinião al imenta acerca do moinho,  
naturalmente responderia que dentro dele 
encontra a casa de tortura em que se aflige e 
sofre; no entanto, é de lá que ele se ausenta 
aprimorado para a glória do pão na subsistência 
do mundo.
 Se indagássemos da madeira, com respeito ao 
serrote, informaria que nele identifica o algoz de 
todos os momentos, a dilacerar-lhe as 
entranhas; todavia, sob o patrocínio do suposto 
verdugo, faz-se delicada e útil para servir em 
atividades sempre mais nobres.

Livro do Mês

NÃO TE PERTURBES

 “E o mandamento que era para a vida, 
achei eu que me era para a morte.”  

- Paulo. (ROMANOS,7,10.)

 Ao silenciar, a visitante ergueu-se e com um breve 
sorriso no rosto angelical, saudou-nos com 
simplicidade, dizendo-nos:
 - Venho em nome do Amor não amado, rogar-vos 
ajuda para a comunidade cristã-espírita que, neste 
momento, experimenta severos testemunhos.
 «O amor a Jesus em todas as épocas da 
Humanidade sempre tem provocado a ira dos 
adversários da Verdade que O temem, investindo com 
ferocidade contra os seus vexilários, na ilusão de que 
ao destruírem os seus corpos, aniquilam os seus 
ideais.
 «Não ignoramos que as forças do Mal, ensandecidas 
e furiosas, ante o crescimento dos adeptos do 
Consolador, que vem recuperar os Espíritos enfermos, 
desertores e extraviados, a fim de trazê-los de volta ao 
Cordeiro de Deus, sentem-se ameaçadas e, após 
reorganizações bem-urdidas, atacam-nos com 
inclemência, tanto de forma sutil como em 
enfrentamentos dolorosos. Utilizando-se da debilidade 
moral de muitos conversos que não amadureceram 
psicologicamente nos estudos sérios do Espiritismo, 
deles se utilizam como insatisfeitos e agressivos, 
perturbadores das hostes doutrinárias, de modo a 
criarem situações embaraçosas, de difícil solução 
pelos arrastamentos de outros invigilantes que a ação 
maléfica proporciona.»

 (Trecho do livro do mês)

A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel 
encontra-se de recesso e retornará suas 

atividades  no mês de março.

Estamos estudando de forma 
virtual nos sábados  de 15 às 
17h, através do Zoom. Se 
você é jovem entre 12 e 26 
anos, entre em contato no 
whatapp 98178-9930.

 [...]Assim, a alma. Assim, a luta.
 Peçamos o parecer do homem, quanto à carne, 
e pronunciará talvez impropriedades mil. 
 [...] Contudo, é imperioso reconhecer que do 
corpo disciplinado, do sofrimento purificador e 
do obstáculo asfixiante, o Espírito ressurge 
sempre mais aformoseado, mais robusto e mais 
esclarecido para a imortalidade.
 Não te perturbes, pois, diante da luta, e 
observa. 
 O que te parece derrota, muita vez é vitória. E 
o que se te afigura em favor de tua morte, é 
contribuição para o teu engrandecimento na 
vida eterna.

(Emmanuel –  do livro Fonte Viva - psic. F.C.Xavier)



NOSSA PROGRAMAÇÃO - Janeiro / 2021

 Reunião com Palestras e Passes - 15 e 20 horasQuintas-feiras •

 Reunião com Palestras e Passes - 16 horasDomingos •

 Escola Espírita de Domingos •

                  Evangelho Gamaliel - 8 e 10 horas

 Escola de Médiuns - 20 horasSextas-feiras •

 Juventude Espírita Abel Gomes - 15 horasSábados •

L.E. (O Livro dos Espíritos)  -  E.S.E. (O Evangelho Segundo o Espiritismo)
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Ouça a Rádio Rio de Janeiro - 1.400 Khz - AM
A emissora da Fraternidade

Ouça a Rádio Rio de Janeiro - 1.400 Khz - AM
A emissora da Fraternidade

FERNANDO JOSÉ MONTEIRO
TEMA LIVRE
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CONVITE À GRATIDÃO
“Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos insultam.” (LUCAS: 6-28)

Por temperamento te retrais em muitas circunstâncias, quando deverias e poderias exteriorizar os sentimentos 
que portas.

Supões que todos marcham guindados à alegria, tão jubilosos se manifestam, que evitas traduzir  os tesouros 
da boa palavra e da gentileza que se vão enferrujando por desuso nos cofres do teu coração.

Recebes dádivas, fruis oportunidades, recolhes bênçãos, acumulas favores, arrolas benefícios e somente 
uma formal expressão já desgastada de reconhecimento te escapa dos lábios.

Justifica-te no pressuposto de que retribuíste com a necessária remuneração, nada mais podendo ou devendo 
fazer.

Não há, porém, moeda que recompense uma noite de assistência carinhosa à cabeceira do leito de um 
enfermo.

É sempre pálido o pagamento material, passado o sacrifício de quem se nos dedicou em forças e carinho.
Mas o gesto de ternura, a palavra cálida, a atenção gentil, o sorriso expressivo de afeto espontâneo são 

valores-gratidão que não nos cabe desconsiderar ou esquecer.
Em muitos profissionais deste ou daquele mister esfria-se a dedicação, substituída por uma cortesia estudada 

e sem vida, em consequência da ingratidão constante dos beneficiários das suas mãos e das suas atenções.
Acostumaram-se a ver no cliente de tal ou qual procedência apenas um outro a mais e se desvincularam 

afetivamente, por não receberem o calor humano do sentimento da gratidão.
Gratidão, como amor, é também dever que não apenas aquece quem recebe, como reconforta quem oferece.
A pétala de rosa espalhando perfume ignora a emoção e a alegria que propicia.
Doa a tua expressão de reconhecimento junto aos que se tornaram frios e o teu amor aquecê-los-á.
Batendo-se-lhes às portas da afetividade, por gratidão, elas se abrirão para que a paz que ofereças reine em 

derredor deles e de ti mesmo, porquanto a regra excelsa é bendizer até aqueles que nos  maldizem, orando por 
quantos nos insultam.

CONVITES DA VIDA / JOANNA DE ÂNGELIS / DIVALDO P. FRANCO

VALÉRIA CARNEIRO DE BARROS
TEMA LIVRE

JOSÉ MAURO HADDAD
TEMA LIVRE

JORGE LUIZ CERQUEIRA
TEMA LIVRE

MARIA CRISTINA FIGUEIREDO
TEMA LIVRE

JOÃO APARECIDO RIBEIRO
TEMA LIVRE

TERESINHA LUMBRERAS
TEMA LIVRE

GLEISE FARIA CORTINES
TEMA LIVRE

GERALDO FERREIRA
TEMA LIVRE

EULÁLIA BUENO
TEMA LIVRE

DEUSA NOGUEIRA
TEMA LIVRE

ANGELA VIDAL
TEMA LIVRE

HERALDO KREMER
TEMA LIVRE

ATIVIDADES PÚBLICAS FECHADAS

“Mas, sobretudo, tende 
ardente caridade uns para 
com os outros.”

Pedro. (I Pedro, 4:8)

Trabalhemos, lado a lado,
Servindo, seja onde for,
O tempo desperdiçado
É sempre um ponto de dor.

MEIMEI

H O J E

Ano Novo, trabalho recomeçado...
É a bênção de Deus que se refaz na bênção das horas.
Valorizemos, por isso, o tempo que se chama hoje.
Hoje é o sol, a vida, a possibilidade, a esperança...
Ontem, é o dia que se foi.
Amanhã, é o dia que virá.
Hoje, contudo, é o tempo que está conosco.

É a nossa oportunidade de erguer o pensamento a mais altos níveis, de conquistar a felicidade das 
obrigações bem cumpridas, de proclamar a boa vontade com todos e estender as mãos aos semelhantes...

Hoje, é o momento de renovar o coração, varrendo a ferrugem da ociosidade, expulsando o vinagre do 
desencanto, extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o caruncho do desânimo.

Hoje, é o dia de sorrir para a dificuldade e ajudar com alegria.

Levanta-te, luta e vive, porque HOJE é o momento em que o Senhor lança à Terra a escada luminosa do 
trabalho para que escalemos os degraus. Ao encontro Dele, em pleno Céu...

Com esta saudação, desejamos a todos os companheiros paz e bom ânimo, no campo da fraternidade e 
serviço que nos foi concedido a lavrar.

MEIMEI / INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS / CHICO XAVIER


	Página 1
	Página 2

