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Ao nosso querido amigo, exemplo de fé e força, queremos que lhe
cheguem, nosso enorme respeito e amor. A ti, Chico, devemos diversas horas de
estudo sobre como ser consciente junto às leis de Deus; como orar e agradecer;
como pedir e suportar; como seguir sempre preparado para voltar. Amamos você!
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O primeiro filho de Lúcia e Mário nasce e o casal pergunta-se: Por
que nosso filho nasceu assim? Por que conosco? O casal será
capaz de vencer essa prova tão difícil? Que fazer? Por que Deus
permite que crianças nessa condição venham ao mundo? Que
fizeram seus pais para merecê-las? E elas próprias, as crianças, por
que tais dificuldades? Uma emocionante narrativa envolvendo
crianças especiais.
Ed. Petit
Carvalho, Vera Lúcia Marinzeck de (autora)
Antônio Carlos (Espírito)
Romance - 202 págs. 14x21cm

“Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida
nunca nos livraremos.”
(Chico Xavier)
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ATIVIDADE

Ano 15 – ABRIL / 2013 - nº 168

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Explanação de “O Livro dos Espíritos”: 218 a 221 - Ideias Inatas
18h30m – Explanação de "O Evangelho Segundo o Espiritismo": XVII – 1 a 3 – Caracteres da
19h - Aplicação de passes/irradiação
perfeição – O homem de bem
19h50m – Cabine de saúde (publico) / irradiação / desobsessão (reunião privativa)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo: Perguntas abertas à plenária, com temas livres
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h – Educação Mediúnica :
Teoria: 19h45m às 20h30m; Prática: 20h30m às 21h; Comentários: 21h às21h30m
(A parte do estudo teórico é aberto ao público)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Aconteceu na Mídia: tema livre
19h10m - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h – GE – 17ª reunião (privativa)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Palestra: “tema livre”
Edson Wilson (Casa de Cultura Espírita Deolindo Amorim)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h – Desobsessão (reunião privativa)

“Ouça sempre o que seu coração lhe falar, mas perceba, antes, se o
que ele diz está de acordo com a razão. Coração e razão devem ser
parceiros diários para que o equilíbrio permeie tuas decisões.” (CIT)

“O CÂNCER NA VISÃO ESPÍRITA”
(SEI - Serviço Espirita de Informação – jun/12)

Médico-cirurgião e expositor espírita, o brasileiro Paulo
Cesar Fructuoso é um dos que se interessam pelo assunto.
A seguir, o SEI transcreve alguns trechos de entrevista que
ele concedeu a uma publicação do Rio de Janeiro, a
“Revista do Espiritismo” (ano 3, nº1):
“Quando comecei a lidar com a doença, em 1972, ocasião em que cursava o terceiro ano médico,
sabia-se muito pouco sobre a origem do câncer. Hoje, avançamos bastante, mas não o suficiente
para compreender muitos dos enigmas dessa doença” – afirma Fructuoso, que, como espírita,
acredita que o câncer possa ter origem em vidas passadas. “Para uma melhor compreensão de
certas doenças, como o câncer, devemos sempre levar em conta aspectos científicos e aspectos
espirituais. Certamente não é a primeira vez que estamos na Terra, nem será a última. Somos o
produto exato do que fizemos, pensamos e falamos em vidas passadas. E somos nós que
moldaremos nosso futuro de acordo com o comportamento atual. No dia em que a medicina
comprovar a existência do Espírito, muitos véus que ocultam as causas dos insucessos
terapêuticos cairão. Por que vacinamos nossos filhos contra doenças causadas por vírus e outros
micro-organismos? Porque a ciência demonstrou que esses seres, imperceptíveis aos nossos
sentidos, existem. Quando essa mesma ciência, através do desenvolvimento de equipamentos
ultrassensíveis, demonstrar também a existência da alma, receptáculo da vida, muitas doenças
poderão ser evitadas tão simplesmente pela mudança comportamental da humanidade” –
acrescenta o médico, que revela um procedimento particular antes de começar cada cirurgia:
“Faço minhas orações. Nossos pensamentos e preces são forças que repercutem por todo o
Universo, transmitidos através do fluido cósmico universal, e assim chegam aos benfeitores
espirituais. Essa energia é canalizada, redistribuída e revertida às pessoas enfermas. Nunca inicio
uma cirurgia antes de um sincero Que Deus nos ajude!” O médico encerra a entrevista com
algumas recomendações aos portadores de câncer e às demais pessoas de modo geral: “Que se
afastem drasticamente dos hábitos sabidamente nocivos, como, por exemplo, o ato de fumar. Que
mulheres e homens façam seus exames preventivos, sem postergar; tenham suas
responsabilidades com o corpo físico, templo do Espírito. Cuidado com as radiações solares,
principalmente os indivíduos de pele muito clara, e com sua alimentação... Cuidado também com
o excesso de álcool. E muito zelo com o próximo, com nossos sentimentos. A filosofia espírita nos
mostra que sofremos sempre naquilo que, em algum momento, propiciamos sofrimento aos
outros. E que nossos esforços em nos aprimorarmos moralmente, o cultivo dos bons
pensamentos, atos e sentimentos, nos libertam e vão aos poucos limpando nosso perispírito,
criando a saúde espiritual e, de acréscimo, a física.”

“O FIM DO MUNDO... VELHO”
(SEI - Serviço Espirita de Informação – nov/12)
Pelas ruas de Lyon, França, circulou, na segunda
metade do século XIX, uma publicação de 58
páginas com título “O fim do mundo em 1911”.
Mesclando “sinais” do Evangelho e cálculos
cabalísticos, trazia relatos capazes de tirar o sono
dos mais impressionáveis. Allan Kardec, em sua
“Revista Espírita”, de abril de 1868, comenta o fato,
recordando
previsão
anterior,
igualmente
perturbadora. “Com efeito, a gente se lembra de
que o fim do mundo também tinha sido predito
para o ano de 1840; acreditavam com tanta certeza, que tinha sido pregado nas igrejas, e o vimos
anunciado em certos catecismos de Paris às crianças da primeira comunhão” – conta o Codificador. Às
vésperas da virada do século XX para o XXI, reacendeu-se no mundo o medo de um novo cataclisma
global. Outra profecia dizia que não passaríamos do ano 2000. No entanto... Mas, como um fim do
mundo parece nunca ser o bastante, em 2011 uma nova onda de boatos ganha força. Ajudada pela
poderosa máquina de marketing do filme “2012” – que retratou o “final dos tempos” –, a possível
profecia trazia um diferencial: a de ser baseada no calendário maia e de revelar não só o ano, mas o
mês e o dia do grande fim: 21 de dezembro de 2012. O Espiritismo – entre tantas outras informações
que nos traz – mostra que a morte não existe, pois somos espíritos imortais temporariamente ligados a
um corpo de matéria densa para fins específicos de trabalho e aperfeiçoamento, esclarecendo, ainda,
que o mundo corporal poderia acabar ou mesmo nunca ter existido sem que isso afetasse o mundo
espiritual, nossa verdadeira pátria. Mas a Doutrina Espírita também fala sobre o fim do mundo, não
deste mundo a que estamos vinculados hoje como encarnados, mas, sim, do mundo velho, de
injustiças, fome, guerras, separação. Ao resgatar a pureza da mensagem cristã dos primeiros tempos,
descortina um mundo novo, de fraternidade, respeito, igualdade, espiritualidade, de mais humanidade,
aquele mundo prometido por Jesus em seu Evangelho de esperança, onde Apocalipse traduz
renovação perceptível a partir de 2057 será o ano em que a obra inaugural do Espiritismo, “O Livro dos
Espíritos”, completará 200 anos. Atendendo, então, à sugestão fraternal do saudoso Chico,
arregacemos as mangas e coloquemos mãos à obra, divulgando, principalmente por nossos exemplos,
as verdades libertadoras do Evangelho Redivivo.
“O amor não prende, liberta! Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em
troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem
apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas.”
(Chico Xavier)

