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Editorial 
 “Pergunta: Se muitos dos chama-
dos ao Espiritismo extraviaram, por qual 
sinal se reconhece aqueles que estão no 
bom caminho? 
 “Resposta: Vós os reconhecereis 
pelos princípios de verdadeira caridade 
que eles professarão e praticarão; vós os 
reconhecereis pelo número das aflições 
às quais eles terão levado consolações; 
vos os reconhecereis pelo seu amor ao 
próximo, pela sua abnegação...” (Erasto, 
anjo guardião do médium, Paris, 1863).¹ 
 Partindo desse princípio, que Eras-
to nos esclarece sobre a “Missão dos 
Espíritas”, vamos refletir sobre o que vem 
acontecendo no Movimento Espírita. Será 
que estamos compreendendo bem os 
ensinamentos? Será que estamos saben-
do lutar pela causa? A causa é o Evange-
lho de Jesus. A causa é o “amar ao próxi-
mo como a si mesmo”. É aceitar as opini-
ões alheias. É não considerar-se superior 
aos outros. É não julgar a ninguém. É 
aceitar as próprias imperfeições, sendo 
severos conosco e indulgentes com os 
outros. Lamentável! Foi triste e vergonho-
so, um fato ocorrido na 50ª COMME-
TRIM. A organização do evento ficou sem 
chão, sem palavras, deixando que as 
lágrimas que rolavam, falassem por si; 
quando uma caravana inteira se retirou 
do evento, por não “aceitar” o palestran-
te... Restam algumas interrogações: O 
que será que Chico Xavier e Eurípedes 
Barsaulfo - patrono do evento - acharam 
dessa atitude? Qual seria a atitude deles 
se aqui estivessem encarnados? Será 
que estamos praticando o Evangelho? 
Será que estamos no mínimo sendo edu-
cados? E indulgentes com o próximo? 
Precisamos ver as qualidades e não focar 
os defeitos alheios. Qual de nós é perfei-
to? “...não é proibido ver o mal quando o 
mal existe...”² Não estamos julgando nin-
guém, mas é necessário refletir. Lembre-
mos as palavras de Léon Denis³: “O Espi-
ritismo será o que fizerem os homens.”  
¹ KARDEC, Allan. Os trabalhadores da última 
hora - Cap.XX - item 4 - Missão dos Espíritas. 
In: O Evangelho Segundo o Espiritismo. Ara-
ras: IDE. 291 ed. 2003. 
²___.Bem aventurados os que são misericordi-
osos - Cap.X - item 20. 
³ DENIS, Léon. Introdução. In: No Invisível. Rio 
de Janeiro: FEB. 2008. 
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1º Simpósio de  
Saúde e Espiritismo de Araxá 

11 de janeiro de 2014 - de 8h às 17h30 
Local: Casa do Caminho 

Rua Rio Grande do Sul, 618. 

Conferência Espírita com Divaldo Franco 
Uberlândia/MG - 12/01/2014 -19 horas 

Center Convention - Center Shopping 
APOIO: Aliança Municipal Espírita de Uberlândia e os amigos do Divaldo 

Páginas 4, 5 e 6 

50ª COMMETRIM 
ARAXÁ-MG 

Aconteceram seis 
conferências nos dias 
1º e 2 de novembro 

de 2013. 

Evangelizando 2014 
150 anos de O Evangelho 

Segundo o Espiritismo 
“Deixai vir a mim os pequeninos” 

Simão Pedro - manhã 

Oficinas - tarde 
26 de Janeiro das 8 às 16h30 

Caminheiros do bem - Araxá/MG 
Inscrições: R$10,00 

vivendoempaz@gmail.com 
Luciana 3664-6360/3661-7029 Euripa 

 

 

Realização:  
Aliança Municipal Espírita de Araxá 



EVANGELIZAÇÃO 
INFANTIL 

 NO FRANCISCO CAIXETA 

 As coordenadoras Sheilla e 

Letícia, juntamente com as crianças, 
elaboraram uma receita de uma 
vitamina  para uso adulto e 
pediátrico. É um medicamento 
"humanoterápico", o qual deve ser 
mantido sempre ao alcance de 
crianças e adultos. O laboratório está 
sob a direção de Jesus. No frasco 
contém cápsulas de bondade, 
caridade e benevolência. Caso siga 
corretamente o modo de usar e não 
aparecendo os sinais de bondade, 
procure orientação em O Evangelho 

Segundo o Espiritismo. Informações 
ao paciente, indicações, contra-
indicações e precauções - vide O 
Evangelho. O frasco deve ser 
conservado sob o calor do coração. 

AMORVIT 

100% EM mg de AMOR PELOS 
IRMÃOS 

USO ADULTO E PEDIÁTRICO 

COMPOSIÇÃO: Cada mg contém, 
pura dose de amor, use SEM 
MEDO... 

INFORMAÇÕES AO EDUCADOR: 
Possui ação comprovada, na 
formação de pessoas felizes e 

realizadas, visando resultados tanto 
no cuidar, quanto no educar. 
Principalmente quando utilizado 
juntamente com o Evangelho no Lar, 
propiciando relações da verdadeira 
felicidade. 

CUIDADOS DA ADMINISTRAÇÃO: 
Não interrompa o uso, pois o amor 
dura a vida inteira. Use sempre da 
melhor maneira, de forma contínua e 
sincera, para eficácia do tratamento. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 

AÇÃO: Propic ia crescimento 
individual e coletivo, de forma a 
colaborar com a melhoria das 
relaçãoes humanas. 

INDICAÇÕES: É indicada a todos, 
sejam eles crianças, adultos e até 
mesmo idosos.  Sem distinção de 
cor, raça, religião ou classe social. 
Para quem já faz uso apenas 
aumentará a potencialidade, para 
quem nunca usou terá resultados 
extraordinários. 

CONTRA INDICAÇÕES: Não há 
contra indicação a nenhum ser 
humano. 

PRECAUÇÕES: Após o uso, é 
possível perceber melhoras de 

imediato. Mais "SER" do que "TER", 
conviver, conhecer melhorando as 
competências pessoais, relacionais, 
produtivas e significativas. 

REAÇÕES ADVERSAS: Descoberta 
de um mundo de valores humanos, 
carregados de surpresas tanto para o 
profissional, quanto para o pessoal. 

SUPERDOSAGEM: Em caso de 
superdosagem, há relatos de fatos 
extraordinários com as pessoas que 
só fazem o que desejam que lhes 
sejam feito. 

Responsáveis técnicos pelas 
informações e aplicabilidade: 

DIREÇÃO:  JESUS. 

 Belo trabalho realizado durante 
este ano e que no próximo possamos 
dar continuidade a essa tarefa tão 
dignificante que é de Evangelizar. 
Que Jesus ilumine as crianças, os 
pais que se prontificaram em trazer 
seus filhos e as evangelizadoras que 
carinhosamente utilizam do melhor 
medicamento para o corpo físico e 
espiritual que é o Evangelho de 
Jesus. 
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Biblioteca “Irmã Inez” 
Segundas, quartas e sex-

tas  
das 18h30 às 19h30 

 Rua Cônego Cassiano, 802 
38183-122 - Centro - Araxá/MG 



Sanatório Espírita de 
Uberaba-MG 

 Nos dias 06 e 07 de dezembro 
de 2013, o Sanatório Espírita de Ube-
raba-MG comemorou seus 80 anos 
de atividades com palestras sobre 
ciência, saúde e espiritualidade. Com 
o apoio da Aliança Municipal Espírita 
de Uberaba, o público pode assistir 
as palestras da Dra. Marlene Nobre, 
presidente da AME-Brasil, Dr. Jorge 
Daher Jr. , secretário da AME-Brasil e 
da Dra. Maria de Fátima Borges, pre-
sidente da AME-Uberaba. Foram mo-
mentos gratificantes, repletos de es-
clarecimentos, conduzidos num ambi-
ente de graça e confraternização. Os 
nossos agradecimentos à Aliança 
Municipal Espírita de Uberaba pela 
oportunidade e aos amigos da Rádio 
Fraternidade de Uberlândia-MG que 
guardo no meu coração! 

Cláudia Lucia da Cunha 
15/12/2013 

Zequinha Ramos 

ATIVIDADES DO CENTRO ESPÍRITA 

 “FRANCISCO CAIXETA” 
Rua Cônego Cassiano, 802 
38183-122 Centro Araxá/MG 

 

Segunda-feira às 19h30 
Reunião aberta ao público 

O Livro dos Espíritos/Passes 
Terça-feira às 19h15 

Reunião fechada ao público 
Desobsessão 

Quarta-feira  às 19h30 
Reunião aberta ao público 

O Evangelho Segundo o Espiritismo/
Passes 

Evangelização da Criança e Mocidade 
das 19h30 às 20h30 

Quinta-feira às 19h15 
Reunião fechada ao público 

Desobsessão 
Sexta-feira  às 19h30 

Reunião aberta ao público 
O Evangelho Segundo o Espiritismo/

Passes 
Sábado às 18h 

Estudo sistematizado da Doutrina Espírita 
Evangelização da Criança - 16h30 

Domingo às 18h 
Reunião aberta ao público 

Grupos de Estudos da Doutrina 

1º Simpósio de  
Saúde e Espiritismo de Araxá 
 Acontecerá mais um grande evento espírita em Araxá. 

No dia 11 de janeiro de 2014 realizar-se-á, na Casa do Cami-
nho, o 1º Simpósio de Saúde e Espiritismo de Araxá. Uma pro-
moção e realização do Departamento Acadêmico da Associa-
ção Médico Espírita do Brasil, o evento contará com a participa-
ção dos seguintes conferencistas: 

• Dr. Jorge Daher 
- Psiconeuroendocrinoimonologia: o Papel das emo-
ções em nossas vidas; 
- Contribuições de Kardec à ciência: passado, pre-
sente e futuro. 

• Professor André Luiz Ramos  
 - Estudo da ação do pensamento como possível força 
da natureza; 
 - Amor: luz bendita integrando ciência e espiritualida-
de na construção do mundo regenerador. 
• Dra. Natália Reis 
 - Autoamor: quando as emoções nos pedem cuidado. 
• Dr. Leandro Franco 
 - Pesquisas em saúde e espiritualidade: um novo pa-
radigma dentro das universidades. 
 

 “Caso possam ajudar, pedimos a gentileza de trazer um 
litro de óleo que será repassado para a Casa do Caminho.”  
  
 Esse evento marcará o encerramento do Projeto ESA 
(Educação, Saúde e Acolhimento) que ocorrerá do dia 4 a 12 de 
Janeiro de 2014. “A nossa proposta está sustentada em nossos 
princípios e valores, e também na crença de que para constru-
ir as cidades socialmente justas que sonhamos, devemos iniciar 
numa visão de curto e médio prazo, com um trabalho de consci-
entização, e incentivo à participação das organizações civis, no 
sentido da responsabilidade solidária, no apoio e auxílio aos Po-
deres instituídos, para que os mesmos possam superar dificul-

dades, quebrar barreiras, su-
prir deficiências e insuficiências 
com agilidade, eficiência e eficá-
cia” (daame.com.br/projeto-esa-
educacao-saude-e-acolhimento).  

Banca do Livro Espírita 
“Chico  Xavier” 

Segunda à sexta - das 9h às 17h  
Sábados - das 10h às 12h 

Av. Antônio Carlos s/n. Araxá/MG 3 



 Nos dias 1º e 2 de novembro 

de 2013, aconteceu em Araxá, nas 
dependências do Centro Universitário 
do Planalto de Araxá, a 50ª Confra-
ternização de Mocidade e Madureza 
Espírita do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba. Em comemoração ao 50º 
evento, optou-se por um formato dife-
rente do costumeiro, sendo realiza-
das duas conferências, na manhã de 
sábado, seguidas de uma mesa re-
donda com a participação do público. 
O mesmo aconteceu após o almoço. 
A abertura, na sexta, aconteceu com 
uma palestra do confrade Manoel 
Tiburcio Nogueira, de Ituiutaba, que 
desenvolveu o tema central do even-
to: “50 anos com Jesus, Kardec e 
Chico”. O encerramento do evento 
ficou a cargo do amigo de Divinópo-
lis, José da Conceição Amaral, com o 
tema: “Novos olhares sobre a família 
e a escola”. 
 Na sexta, antes da palestra do 
Manoel Tiburcio, aconteceu uma ho-
menagem ao Dr. Jarbas Leone Va-
randa (desencarnado) em nome de 
quem procurou homenagear todos 
aqueles que foram os precursores 
desse evento. Para esse feito, contou 
com a presença da família Varanda, 
nas pessoas da D. Heloisa Varanda, 
(esposa do Dr. Jarbas), Dr. Luciano 
Varanda (filho do Dr. Jarbas), sua 
esposa e seu filho. Luciano falou em 
nome da família.   

50ª COMMETRIM: Confraternização de Mocidade e  
Madureza Espírita do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

 Célio Alan Kardec de 
Oliveira (3º da direita para 
a esquerda na foto) fez a 
1ª conferência de sábado 
com o tema: “A comunica-
ção social espírita na divul-
gação e difusão da mensa-
gem de Jesus”. Na se-
quência, Sandra Borba 
Pereira, (à direita na foto) 
foi a 2ª conferencista com 
o tema: “A evangelização 
da criança e do jovem na 
família, no Centro Espírita 
e no Movimento Espírita”. 

 A 3ª conferência fi-
cou a cargo do companhei-
ro Roberto Lúcio Vieira de 
Souza (o 2º da direita para 
a esquerda na foto), com o 
tema: “Saúde e Espirituali-
dade”. Em seguida, Wag-
ner Gomes da Paixão (a 
direita na foto) fez a 4ª 
conferência com o tema: 
“Mediunidade e seus esco-
lhos”. Enquanto um usava 
a palavra o outro psicogra-
fava (ver página 6). 

4 José Amaral 

Da direita para a esquerda:  
Manoel Tiburcio, Luciano Varanda e esposa e D. Eloisa Varanda 

 A COMMETRIM acontece anualmente e sempre próximo ao feriado de 
finados, sendo que a cada ano uma cidade sede organiza o evento com a 
presidência de outra cidade. Esse ano (2013) ficou Araxá como sede, sob a 
presidência do amigo Daniel Henrique Nascimento, de Ibiá. É importante 
salientar que acontecem duas prévias, cujo objetivo é formalizar as ativida-
des a serem desenvolvidas. A primeira prévia acontece, sempre na cidade 
sede (Araxá) e a segunda em outra cidade (Patos de Minas). Portanto, tanto 
o formato, quanto os conferencistas foram aprovados nas duas prévias con-
forme constam nas atas. 
 A Aliança Municipal Espírita de Araxá, responsável pela organização e 
realização da 50ª COMMETRIM, agradece a participação de todas as Casas 
Espíritas de Araxá, que com muito empenho, carinho e amor procuraram 

atender à demanda dessa realização. O agradeci-
mento se estende à comunidade espírita do Triân-
gulo Mineiro e Alto Paranaíba pela presença. 

Da direita para a esquerda 
Manoel Tiburcio, Luciano Varanda, Maria e Heloisa 



 A edição 2013 da Confraterni-
zação de Mocidade e Madureza Espí-
rita do Triângulo Mineiro e Alto Para-
naíba, contou com 724 inscrições 
pela internet. Porém, 160 inscritos 
não compareceram, mas aproxima-
damente 180 se inscreveram no lo-
cal. Os 70 trabalhadores se inscreve-
ram, também. Dessa forma, o evento 
contou com a participação de aproxi-
madamente 624 pessoas, de 25 cida-
des: Araxá, Belo Horizonte, Capão da 
Onça, Carmo do Paranaíba, Concei-
ção das Alagoas, Coromandel, Divi-
nópolis, Ibiá, Ituiutaba, Lagoa Gran-
de, Lavras, Monte Carmelo, Natal, 
Nova Serrana, Patos de Minas, Perdi-
gão, Perdizes, Prata, Rufinópolis, 
Santa Vitória, São Paulo, Tobati, U-
beraba, Uberlândia e Vazante.  

Presença registrada de 
Eurípedes Higino e Donda 

Autógrafos aconteceram... 

Jovens participaram... 

50ª COMMETRIM EM NÚMEROS 
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Público na 50ª COMMETRIM — Araxá/MG 5 Aninha e Julierme 

Sandra Borba autografando 

Participação por faixa etária 

Fonte: Secretaria da COMMETRIM 2013 

Fonte: Secretaria da COMMETRIM 2013 

EVANGELIZAÇÃO DA CRIANÇA NA  
50ª COMMETRIM 

 A companheira Luciana coordenou as atividades para as crianças. Nossos 
agradecimentos. Mais uma vez, brilhante. Jesus nos abençoe! 



Na luz da verdade 
 Irmãos, 
 Que a excelsa bondade de 
Deus visite a Terra, convertendo-a 
em uma feliz e pacífica Humanidade! 
 A verdade é a força motriz da 
vida, e como tal, rege, através de 
princípios e sentimentos, as mais 
extraordinárias manifestações da 
ordem e da inteligência, emoldurando 
o poder de todo sábio!... 
 Cultivá-la, nas genuínas reve-
lações que a apresentam à sensibili-
dade desabrochante dos homens, 
significa comungar a luz radiosa e 
inestancável, capaz de gerar júbilos e 
felicidades sem comparação com os 
efeitos transitórios e lúgubres dos 
interesses específicos do “eu”. 
 O Espiritismo é a sublime aca-
demia dessa Verdade Cósmica, que 
o insigne Allan Kardec apresentou ao 
mundo, em perfeita sintonia com o 
Espírito de Verdade, seu guia infalí-
vel! 
 Compete aos lidadores dessa 
moral resgatada dos Evangelhos e 
emoldurada em filosofia Divina, a 
pujança de um movimento que priori-
ze a vida abundante, consoante o 
Guia e Modelo desse orbe a revelou, 
com exemplos irretocáveis! 
 Marchar no rumo do grande 
futuro ao sol exuberante da mensa-
gem cristã restaurada. 
 Cooperar, em solidariedade 
sincera e ativa, na edificação dos 
fundamentos capazes de regenerar a 
saúde moral da família Humana, en-
tão atacada pelo materialismo destru-
idor de esperanças... 
 Nosso maior propósito na cara-
vana dos que buscam se esclarecer 
para melhor servir, é, antes de tudo, 
embeber-nos interiormente da Vida 
Divina, para em acordando as potên-
cias da alma, criada por Deus, permi-
tir que as correntes da fé e da carida-
de, qual inesgotável e fecunda, se 
manifeste a todos os que igualmente 
jornadeiam por impositivo da Lei do 
Progresso e da Evolução. 
 Irmãos, a fé tão somente es-
plende luz transformadora e santifi-
cante quando transpõe os limites es-
treitos da crença cega, de adoração 
exterior, de preconceitos reducionis-
tas... 
 Sejamos, todos nós, os arau-
tos do Senhor; os filhos do excelso 
Pai; os cooperadores devotados dos 

Bons Espíritos! 
 Que a augusta paz do Cristo 
nos irmane em obras de fraternidade 
e perdão! 

Eurípedes Barsanulfo 
 
(Mensagem psicografada dia 02/11/2013, 
durante a conferência de Roberto Lúcio 
na 50ª COMMETRIM, em Araxá/MG, pelo 
médium Wagner Gomes da Paixão) 
 

Retorno de um Amigo 
 Caríssimos irmãos e devota-
das irmãs da caminhada espírita cris-
tã, que as bênçãos de Jesus nos en-
contrem a todos, para os valores do 
bem, em promoção da paz! 
 As marcas das reencarnações 
vivenciadas nos autorizam esse re-
torno mais consciente e mais frater-
no, para as tão saudáveis confirma-
ções de nossa maior herança divina: 
a imortalidade! 
 O escriba sem méritos, valen-
do-se dos tesouros da pesquisa – 
especialmente nascidas ou veicula-
das pelas mãos do Mestrão Xavier, 
imprime nestas páginas singelas, 
embora de modo rápido, a alegria de 
estar entre amigos de quem não es-
quecemos e de confrades que aju-
dam a compor os quadros de estudo 
e fraternidade do Espiritismo com 
Jesus no Brasil!... 
 Ao lado de amigos do Além, 
alguns benfeitores mais elevados e 
também de irmãos em necessidade 
espiritual, beneficiando-se deste am-
biente tomamos o encargo de trazer-
lhes o amplexo amoroso e amigo do 
querido médium que tanto nos legou 
em Pedro Leopoldo e em nossa Ube-
raba... 
 Sim, a vibração elevada e toda 
ela convertida a Jesus pelo Mestrão 
inesquecível, chega a todos nós, em 
estímulo e fraternal cumprimento pe-
los cinquenta anos dessa confraterni-
zação. 
 E como reconhecemos, sem 
dificuldades, que o nosso Planeta 
sofre todos os efeitos da ausência da 
fé raciocinada e operosa no bem, 
eventos como este, tornam-se oásis 
de esclarecimentos e de harmoniza-
ção dos quadros mentais em desor-
dem... 
 Mais que de medicação quími-
ca, a Humanidade necessita de valo-
res autênticos da fé, que é sinônimo, 
entre os Espíritos, de espiritualidade! 

 Amor, sempre amor, deve ser 
fruto de nossa comunhão com Deus! 
 Por isso, amigos e companhei-
ros, em observando os quadros exal-
tados das personalidades que se in-
flamam das emanações de seu preté-
rito, bradam em consciência e respei-
to a todos; é preciso vivenciar, em 
vigilância e abnegação, a moral Cris-
tã que o Espiritismo reapresenta ao 
mundo, por obra dos Espíritos Supe-
riores, a Serviço do Cristo. 
 Transformemo-nos em enzi-
mas de caridade moral, porque viven-
do a luz do Mestre maior, encontrare-
mos a Cura efetiva para os nossos e 
para os alheios distúrbios do Com-
portamento! 
 Registrem as nossas despre-
tensiosas anotações por ósculo sin-
cero e agradecido.  E que o Pai Ce-
lestial cuide de nossos Corações – 
ainda tão carentes daquele amor 
santificado por Jesus! 

Elias Barbosa 
 
(Mensagem psicografada dia 02/11/2013 
durante a conferência de Roberto Lúcio 
50ª COMMETRIM, em Araxá/MG, pelo 
médium Wagner Gomes da Paixão) 
 

Mediunidade e seus 
escolhos 

 
Mediunidade e seus escolhos 
Que interessante é o tema. 
Que os médiuns são gente, 
Toda gente tem problema. 
 
Tem muita gente na vida, 
Com medo de mediunidade. 
Que foge da tarefa renovadora, 
Buscando facilidades. 
 
Alguém vem e pergunta: 
E quando o Espírito incorpora? 
A gente sai do corpo 
E pode ir embora? 
 
Outros que ao deparar,  
Com as lutas dos iniciantes, 
Foge ao testemunho, 
Mas não consegue ir a diante. 
 
Outros falam do animismo. 
Que perturbaria a comunicação. 
Não há conexão mediúnica 
Sem a participação do irmão. 
 
Outros vêm com a questão: 
Mas eu sou inconsciente? 
Não se lembra do fato. 
Não diz que não se sente. 
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Continua... 



 Aconteceu, na Casa do Ca-

minho a 12ª edição da Semana Espí-
rita de Araxá. O evento realizou-se de 
8 a 13 de dezembro de 2013, sempre 
às 19h30, com a participação de um 
bom público.  
 Com o tema central “POR UM 
MUNDO EM SINTONIA COM JE-
SUS”, essa edição contou com a pre-
sença dos seguintes palestrantes: 
 
• Aluísio Elias (Uberaba) com o 

tema “O Trabalho de Unificação 
Espírita no momento atual”. 

• Daniel Henrique Nascimento 
(Ibiá) com o tema; “Desafios para 
a Construção do Homem Novo.” 

• César Carneiro (Uberaba) com o  

tema: “Reunião Pública de Evan-
gelização.” 

• José Tadeu Silva (Araxá) com o 
tema: “Reflexões do Evangelho 
de Jesus.” 

• Gilmar Cândido (São Gotardo) 
com o tema: “Brilhe a Vossa Luz.” 

• Valéria Torres (Patos de Minas) 
com o tema: “O Compromisso da 
Família na Evangelização do Es-
pírito Reencarnante.” 

  
 Essa foi mais uma realização da 
Aliança Municipal Espírita de Araxá. 

PROGRAMA ESPÍRITA 
ENTRE A TERRA E O CÉU 

Aos domingos, às 8h, pelas on-
das do rádio. Rádio Imbiara de 

Araxá. 900KHz 

Para outros é sacrifício, 
Suposto pela Lei de Deus. 
Mas o que levou a luta, 
Foram os desarranjos seus. 
 
Há os que se queixam 
Do estudo e da assiduidade. 
Mas é preciso disciplina, 
Para aprimorar mediunidade. 
 

Uns abriram a mente 
Aos campos da obsessão, 
Isto não é de mediunidade 
É a sintonia do irmão. 
 
A mediunidade é benção, 
Banquete de força e luz, 
Para isto só uma receita. 
Seguir o exemplo de Jesus. 
 

Estudar com primor. 
Prática com pontualidade, 
Mas nunca se esquecer 
De estar a serviço da caridade. 

Um Ex-Paciente 
 

(Mensagem psicografada dia 02/11/2013 
durante a conferência de Wagner Gomes 
da Paixão na 50ª COMMETRIM, em 
Araxá/MG, pelo médium Roberto Lúcio) 

AÇÃO NO BAIRRO 
 No dia 30 de novembro, aconteceu em Araxá, 
mais uma edição da Ação no Bairro, um projeto promovi-
do pela TV Integração, afiliada da TV Globo. Pela tercei-
ra vez, esse ano, a Aliança Municipal Espírita de Araxá 
participou desse evento com o propósito de Divulgar a 
Doutrina Espírita, através da doação de livros, da evan-
gelização da criança e da conversa fraterna. Dessa vez, 
as atividades aconteceram no Bairro Urciano Lemos.  

 A AME de Araxá agradece, mais uma vez, a Fede-
ração Espírita Brasileira, a Banca do Livro Espírita “Chico 
Xavier” de Araxá e a Associação Assistencial Espírita de 
Araxá pelo apoio com livros e folhetos informativos. 
 Foram distribuídos cerca de 400 livros, sendo mais 
de 80% de O Evangelho Segundo o Espiritismo e mais de 
3.000 folhetos informativos sobre os seguintes temas: 
família, drogas, suicídio, aborto, violência, culto no lar e 
eutanásia. Além de 800 informativos “Conheça o Espiritis-
mo” e “Divulgue o Espiritismo”. Foram distribuídas, tam-
bém, aproximadamente 500 balas com os nomes: Jesus, 
Kardec e Chico.   Agradecemos a TV Integração pela 

oportunidade.  

12ª SEMEAR 
Semana Espírita de Araxá 

BILHETE DE NATAL 
Meu amigo, não te esqueças, 
Pelo Natal de Jesus, 
De cultivar na lembrança 
A paz, a verdade e a luz. 
 

Não olvides a oração 
Cheia de fé e de amor, 
Por quem passa, sobre a Terra, 
Encarcerado na dor. 
 

Vai buscar o pobrezinho 
E o triste que nada tem... 
O infeliz que passa ao longe 
Sem o afeto de ninguém. 
 

Consola as mães sofredoras 
E alegria o órfão que vai 
Pelas estradas do mundo 
Sem os carinhos de um pai. 
 

Mas escuta: Não te esqueças, 
Na doce revelação 
Que Jesus deve nascer 
No altar do teu coração. 

Espírito Casimiro Cunha   
Chico Xavier (Livro Antologia de Natal) 7 



  

150 anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo 

Realização Simultânea 
Manaus - Campo Grande - João Pessoa - Vitória 

Inscrições e informações: 

www.febnet.org.br/4congresso/ 

4º Congresso Espírita Brasileiro 
11 a 13 de abril de 2014 
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ESTUDE  
EMMANUEL! 

COMPREENSÃO 
"Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,  

 e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou  
como o sino que tine”.- PAULO. (I Coríntios, 13:1.).  

 Parafraseando o Apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar, ante 
as lutas renovadoras do dia-dia: 

- se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na lin-
guagem do Plano Espiritual, a fim de comunicar-me com os 
irmãos da Terra, e não tiver compreensão dos meus seme-
lhantes, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que 
bate inutilmente; 
- se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de 
transplantar montanhas, se não tiver compreensão das neces-
sidades do próximo, nada sou; 
- e se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, a be-
nefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nos-
sas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias 
convicções, e não demonstrar compreensão, em auxílio dos 
que me cercam, isso de nada me aproveitaria. 

 A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não 
se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvai-
ra em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se 
irrita, nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor 
e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e, sim, procura 
ser útil, em espírito e verdade. 
 De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a espe-
rança e a caridade; e a caridade, evidentemente, é a maior de todas, 
entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, 
sem compreensão a caridade falha sempre em seus propósitos, sem 
completar-se para ninguém. 

Emmanuel 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier 

Lição 29 do livro Ceifa de Luz. 

MELHORAR PARA 
PROGREDIR  

"E a um deu cinco talentos e a outro dois 
e a outro um, a cada um segundo a sua 
capacidade..." - Jesus. (MATEUS, 25:15.) 

 
Melhorar para progredir - eis a senha da 
evolução.  
  
Passa o rio dos dons divinos em todos os 
continentes da vida, contudo, cada ser lhe  
recolhe as águas, segundo o recipiente 
de que se faz portador.  
  
Não olvides que os talentos de Deus são 
iguais para todos, competindo a nós ou-
tros a solução do problema alusivo à ca-
pacidade de recebê-los.  
  
Não te percas, desse modo, na lamenta-
ção indébita.  
  
Uma hora anulada na queixa é vasto pa-
trimônio perdido no preparo da justa habi-
litação para a meta a alcançar.  
  
Muitos suspiram por tarefas de amor, 
confiando-se à aversão e à discórdia, en-
quanto que muitos outros sonham servir à 
luz, sustentando-se nas trevas da ociosi-
dade e da ignorância.  
  
A alegria e o fulgor dos cimos jazem aber-
tos a todos aqueles que se disponham à 
jornada da ascensão.  
  
Se te afeiçoas, assim, aos ideais de apri-
moramento e progresso, não te afastes 
do trabalho que renova, do estudo que 
aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do 
sacrifício que enobrece e da bondade que 
santifica...  
  
Lembra-te de que o Senhor nos concede 
tudo aquilo de que necessitamos para 
comungar-Lhe a glória divina, entretanto, 
não te esqueças de que as dádivas do 
Criador se fixam, nos seres da Criação, 
conforme a capacidade de cada um.  
 

Emmanuel 

Psicografia de Francisco Cândido Xavier 
Lição 7 do livro Palavras de vida eterna. 

JESUS  
  Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão 
direta do Céu com a Terra. Estranhas e admiráveis revelações perfu-
mam as almas e o Enviado oferece aos seres humanos toda a gran-
deza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia.  
 Aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a Huma-
nidade, na Manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifesta-
ções da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade.  
 Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa 
o Mestre entre os homens a sua Boa Nova. O Evangelho do Cristo é 
o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, 
norteando-lhe a vida e as aspirações.  
 Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação 
de sua bondade infinita. 

Emmanuel 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier 

Cap. II - A ASCENDÊNCIA DO EVANGELHO do livro Emmanuel 


