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Os anjos guardiães são embaixadores de Deus, mantendo 
acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os 
enfraquecidos na luta terrestre.  
Quais estrelas formosas, iluminam as noites das almas e 
atendem-lhes as necessidades com unção e devotamento 
inigualáveis.  
 
Perseveram ao lado dos seus tutelados em toda 
circunstância, jamais se impacientando ou os abandonando, 
mesmo quando eles, em desequilíbrio, vociferam e atiram-
se aos despenhadeiros da alucinação.  
 
Vigilantes, utilizam-se de cada ensejo para instruir e educar, 
orientando com segurança na marcha de ascensão.  
 
Envolvem os pupilos em ternura incomum, mas não anuem 
com seus erros, admoestando com severidade quando 
necessário, a fim de lhes criarem hábitos saudáveis e 
conduta moral correta.  
 
São sábios e evoluídos, encontrando-se em perfeita sintonia 
com o pensamento divino, que buscam transmitir, de modo 
que as criaturas se integrem psiquicamente na harmonia 
geral que vige no Cosmo.  
 
Trabalham infatigavelmente pelo Bem, no qual confiam 
com absoluta fidelidade, infundindo coragem àqueles que 
protegem, mantendo a assistência em qualquer 
circunstância, na glória ou no fracasso, nos momentos de 
elevação moral e naqueloutros de perturbação e 
vulgaridade.  
 
Nunca censuram, porque a sua é a missão de edificar as 
almas no amor, preservando o livre-arbítrio de cada uma, 
levantando-as após a queda, e permanecendo leais até que 
alcancem a meta da sua evolução.  
 
Os anjos guardiães são lições vivas de amor, que nunca se 
cansam, porquanto aplicam milênios do tempo terrestre 
auxiliando aqueles que lhes são confiados, sem se imporem 
nem lhes entorpecerem a liberdade de escolha.  
 
Constituem a casta dos Espíritos Nobres que cooperam para 
o progresso da humanidade e da Terra, trabalhando com 
afinco para alcançar as metas que anelam.  
 
Cada criatura, no mundo, encontra-se vinculada a um anjo 
guardião, em quem pode e deve buscar inspiração, 
auscultando-o e deixando-se por ele conduzir em nome da 
Consciência Cósmica.  
 

Tem cuidado para que te não afastes psiquicamente do teu 
anjo guardião.  
 
Ele jamais se aparta do seu protegido, mas este, por 
presunção ou ignorância, rompe os laços de ligação 
emocional e mental, debandando da rota libertadora.  
 
Quando erres e experimentes a solidão, refaze o passo e 
busca-o pelo pensamento em oração, partindo de imediato 
para a ação edificante.  
 
Quando alcances as cumeadas do êxito, recorda-o, feliz com 
o teu sucesso, no entanto preservando-te do orgulho, dos 
perigos das facilidades terrestres.  
 
Na enfermidade, procura ouvi-lo interiormente sugerindo-
te bom ânimo e equilíbrio.  
 
Na saúde, mantém o intercâmbio, canalizando tuas forças 
para as atividades enobrecedoras.  
 
Muitas vezes sentirás a tentação de desvairar, mudando de 
rumo. Mantém-te atento e supera a maléfica inspiração.  
 
O teu anjo guardião não poderá impedir que os Espíritos 
perturbadores se acerquem de ti, especialmente se atraídos 
pelos teus pensamentos e atos, em razão do teu passado, 
ou invejando as tuas realizações... Todavia te induzirão ao 
amor, a fim de que te eleves e os ajudes, afastando-os do 
mal em que se comprazem.  
 
O teu anjo guardião é o teu mestre e amigo mais próximo.  
 
Imana-te a ele.  
 
Entre eles, os anjos guardiães e Deus, encontra-se Jesus, o 
Guia perfeito da humanidade.  
 
Medita nas Suas lições e busca seguir-Lhe as diretrizes, a 
fim de que o teu anjo guardião te conduza ao aprisco que 
Jesus levará ao Pai Amoroso.  
  
* * * 
 
Franco, Divaldo Pereira. Da obra: Momentos 
Enriquecedores. 
Ditado pelo Espírito Joanna de Ângelis. 
Salvador, BA: LEAL, 1994. 

Anjos Guardiães
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As Frutas na Medicina Doméstica

O Mamão 

 

Uso Medicinal 

Observado no microscópio, o mamão revela possuir grandes glóbulos de gordura. 

O exame microscópico mostra também que o mamão encerra um fermento solúvel, a papaína, 

mais abundante no fruto verde do que maduro. Daí a prática, aliás muito comum, de riscar o 

fruto longitudinalmente, para acessar-lhe a maturação, pois as incisões eliminam grande 

porção do látex nele contido. 

Referindo-se à papaína, diz o Dr. L. Beille: 

“Esta diástase ataca energicamente a fibrina, dissolvendo-a como a pepsina, mas ela se 

distingue desta última pelo fato de que sua ação  pode realizar-se não somente num meio 

ligeiramente acido, mas também num meio neutro ou alcalino”. 

Deitando-se um mamão maduro nágua, de modo desfazer-se, se obtém uma solução 

mucilaginosa, a qual filtrada, precipita uma substância que produz uma goma amarela, sem 

gosto e sem cheiro especial , e que, em presença doa ácidos diluídos se transforma em glicose. 

Fruto 

O mamão maduro é digestivo, diurético, emoliente, laxante e refrescante. 

O Dr. Domingos D’Ambrósio afirma que o mamão “ é diurético, laxante e oxidante, 

particularmente quando se come as sementes, que contém papaína, facsímile da pepisina”. 

Dr. Raul Herreaux afirma: 

“para todas enfermidades do estômago e intestinos, o mamão é sem rival. Graças ao seu 

conteúdo em papaína, um fermento mui ativo, que, na minha opnião, é muito superior a 

pepsina animal é (mamão) uma grande dádiva da natureza à humanidade... 

 Em casos severos de indigestão e gastrite , onde a assimilação de  alimentos causa grande 

angústia, eu prescrevia uma dieta constante exclusivamente de mamão por  vários dias, e 

verifiquei que era o bastante para restaurar a saúde ao paciente... Também contra prisão de 

ventre achei que o mamão é o remédio mais eficaz”.  
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Fatos Históricos Espíritas do Mês de Fevereiro

Responsáveis pela matéria Vanessa Castro 

01-1939 – É fundada a Mocidade Espírita “Allan Kardec”, como 
departamento do Centro Espírita do mesmo nome, em 
Campinas/SP.  

   
06-1832 – Casa-se em Paris, aos 28 anos de idade, Allan Kardec, 

com a Professora Amélie Gabrielle de Lacombe Boudet.  
   
15-1925 – Surge em Matão/SP a Revista Internacional do Espiritismo, 

fundada por Caibar Schutel.  
   
17-1921 – É fundada em Porto Alegre/RS a Federação Espírita do Rio 

Grande do Sul, sob a presidência do Sr. Angel Aguarod.  
   
14-2005 – É fundado o Centro Cultural Correio Espírita, por Saulo de 

Tarso F. Netto. 
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O Espiritismo de A a Z
 

Anjo  

 Todas as religiões tem tido anjos, sob varios nomes, isto é, seres superiores ‘a Humanidade, 

intermediarios entre Deus e os homens.( 104, pt. 1, cap. 8, it. 1) 

[...] Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, 

fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. [...] (104, pt. 1, cap. 8, it. 13) 

[Anjos] [...] são os  espíritos puros: os que se  acham no mais altograu da escala e reunem todas as 

perfeições. 

A palavra anjo  desperta geralmente a idéia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes  à 

designação de todos os seres, bons e mas, que estão fora da Humanidade. Diz-se: o anjo bom e o anjo 

mau; o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso , o termo é sinônimo de Espírito ou de gênio. [...] (106, 

q. 128) 

[...] os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todas podem atingir, tendo boa 

vontade; [...] são os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus designos em todo  

o Universo, que se sentem ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas [...].(107, PT.1 cap. 1 it. 2) 

Anjo significa, etimologicamente, mensageiro;  por extensão mensageiro de Deus. Alguns séculos mais 

cedo, no domínio do politeísmo, eram chamados deuses. [...] (27, Notas) 

Os anjos são Mentores Espirituais deste planeta, que velam pelo seu destino, aos quais estará afeta a  

expulsão dos maus [...]. (31, Parábola da rede) 

Em  hebraico, o verdadeiro sentido da palavra anjo, melach, é mensageiro.(45, cap. 5) 

[...] O anjo é um Espírito purificado [...]. (139, cap. 2) 

Anjo, segundo acepção justa do termo , é mensageiro.Ora , há mensageiros de todas as condições  e de 

todas a as procedências e, por isso, a antigüidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos 

maus.[...] (252, cap. 33) ver também espírito puro. 
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Aqueles que têm um grande autocontrole, ou que estão 
totalmente absortos no trabalho, falam pouco. Palavra e ação 
juntas não andam bem. Repare na natureza: trabalha 
continuamente, mas em silêncio. 
 
( MAHATMA GANDHI) 
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Aconteceu no GESCJ

        FESTA DE OXÓSSI NO GESCJ 

 

No dia 24 de janeiro de 2015, tivemos a grata satisfação de comemorar e reverenciar 

Oxóssi e sua falange de caboclos e caboclas. Foi uma comemoração energizante, todos 

os médiuns da casa estavam numa corrente única, chegando a contagiar todos os 

presentes. Era uma entonação só, com muita cantiga e palmas num mesmo ritmo. 

Parabéns aos médiuns da casa; foi lindo! 

             Salve Oxóssi!     

              

                                             CACHOEIRA        

        

Há muito tempo, exatos 5 anos, por inúmeros problemas, o GESCJ, não fazia  

reverencia em uma cachoeira ao nosso maravilhoso Orixá Oxóssi e sua falange de 

caboclos e caboclas. Nesse ano marcamos dia 01 de fevereiro de 2015, na véspera  

e antevéspera, choveu muito!  Todos os médiuns da casa  estavam muito 

preocupados com o tempo, pois é muito perigoso a mistura de chuva e cachoeira. 

Porem o nosso mentor Sr. Edésio, pediu a sua filha Vanessa para divulgar no 

whatsApp uma mensagem de fé do Sr. Zé para todos os médiuns da casa , para 

que fizéssemos uma corrente de pensamentos positiva , para não chover no dia 

01/02.  A mensagem foi essa:  ESPIRITAS; “Pensamento é força, e força atrai 

força, e semelhante atrai semelhante”.  Zé.  –É só pensar no sol que ele brilha. 

(Vanessa). 

Para a nossa surpresa, amanheceu um lindo dia! 

Subimos a serra até o recanto dos Orixás ; um lugar 

lindo, com uma energia maravilhosa! Mata virgem , e uma bela cachoeira, pois bem, 

começamos a sarava...nossa cantiga ecoava por todos os terreiros ali presentes. Era uma 

única entonação, um único ritmo, com muita fé e alegria! O chão estremeceu, a mata 

parou para nos escutar; chegamos Atal ponto de recebermos a visita dos mentores de 

outros centros ali presentes. Olha, foi lindo, amamos esse dia, houve uma energia  

purificante,todos tomaram banho na cachoeira,foi sublime!  

Após a reverencia aos nossos Orixás, fomos nos confraternizar com um belíssimo 

piquinique, ao lado de uma enorme piscina de água natural, o que foi muito gratificante. 

                          Parabéns para todos!!!  Foi tudo muito belo!    
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YEMANJÁ 

 
 

Na Umbanda, é Yemanjá, rainha do mar, que representa a esposa de Oxalá, mãe de 
todos os demais orixás. Na forma de uma linda mulher, esta orixá, que por vezes aparece 
com os seios descobertos simbolizando a maternidade espiritual, é uma das mais lendárias 
entidades do culto afro-brasileiro. 
 De acordo com as lendas Yorubá-Nagô, Yemanjá tinha um filho nascido do ar, de 
nome Orugam, o qual tentou seduzir a própria mãe. A deusa não quis aceitar de modo 
algum aquele ato incestuoso e fugiu da frente do filho, o qual a perseguiu por todos os 
cantos. No desespero da fuga, Yemanjá tropeça e cai, ferindo-se nos seios. Então, ocorre o 
fato místico: os seios da deusa se transformam em um grande volume de águas, que deram 
origem ao mar e aos riso, nos quais nasceram os demais orixás: Oxóssi, Ogum, Ogum, 
Ossaim e Xangô. 
 Conforme o sincretismo religioso, Yemanjá é representada por Nossa Senhora da 
Glória e Nossa Senhora das Candeias. Tanto na Umbanda como nos terreiros de 
Candomblé, Yemanjá  toma formas diferentes quando incorpora seus filhos: O dia 
consagrado a Yemanjá é o Sábado, especialmente à noite, período em que as ondas do mar 
são em formato de peixe. A espada, , coroa de rainha, lua e estrela, são desenhadas em seus 
pontos no solo. 
 Yemanjá é homenageada em 2 de fevereiro. O maior culto a Yemanjá é realizado no 
Rio de Janeiro, no último dia do ano, levando para as praias milhares de devotos da Rainha 
do Mar. Sua cor é o azul, na tonalidade do mar. 
 Na mistura religiosa, o culto a Yemanjá vem de épocas remotas da história 
brasileira. Os índios, bem como os antigos negros, cultuavam-na com o nome de Janaína. 
Ela corresponde ao deus Neturno, na mitologia romana, o senhor absoluto de todos os 
mares. As oferendas para Yemanjá são realizadas à beira-mar  ou em alto mar, utilizando-
se, neste caso, de embarcações. Como se trata de uma deusa vaidosa, fato comum entre as 
orixás da Umbanda e o do Candomblé, ela pede ofertas que contém produtos de beleza, 
bijuterias e perfumes. 
 Por se tratar de uma deusa muito exigente, o devoto deve se concentrar bastante no 
ritual quando for fazer alguma oferenda , estando devidamente vestido de branco. 

Prece de Yemanjá 
“Podemos forças das águas,  
Inaê, Janaína. Sereia do Mar 
Saravá minha mãe Yamanjá 

Leva para as profundezas do teu mar 
sagrado 

Odoiá...Todas as minhas desventuras 
e infortúnios 

Traz do teu mar todas as forças 
espirituais 

Para alento de nossas necessidades  
Paz, esperança, Odofiabá 

Saravá. Minha mãe Yemanjá 
Odofiabá... 
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  Meus  Pensamentos
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Em minhas caminhadas vi o tempo 

como 

o meu grande adversário,os meus 

pensamentos como meu grande 

conselheiro e a paciência a minha maior 

virtude. 

Os adversários da vida você os vence 

com paciência ,para que possa pensar e 

ter a vontade de querer e querendo 

você 

inicia a caminhada por esta estrada que 

é a "vida" na certeza da vitória,com 

humildade, simplicidade,amando tudo e 

a todos que chega a você,porque a 

maior caridade que possas fazer é a 

você mesmo com muita fé. 

 

AMIGO ZÉ. 

07-01-2013 

         Tempo
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Horóscopo Fevereiro de 2015
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Áries 
AMOR: A sua radiosidade parecerá apagada, 
você terá a tendência a ficar na sua, mas por 
volta do 20 encontrará uma pessoa especial 
que lhe dará nova energia. 
TRABALHO: A grande capacidade de colocar-se 
em comunicação com os outros com 
disponibilidade será uma aliada celeste muito 
importante e profícua nos negócios. 
SAÚDE: O céu poderá disturbar a 
funcionalidade renal, inflamar os tendões e 
reagudizar os males crônicos. Você tenderá a 
escolher o que é nocivo para si. 
 
Touro 
AMOR: Os solteiros terão ótimas
oportunidades para começar um novo 
relacionamento afetivo exatamente nos 
primeiros dias do mês, relações que terão 
ótimas possibilidades de ir para a frente. 
TRABALHO: Será um mês de consolidação das 
posições econômicas e profissionais até agora 
adquiridas. Você poderia receber
reconhecimentos de superiores aos quais 
aspirava. 
SAÚDE: Neste mês você estará particularmente 
sujeito a patologias ligadas à garganta, às vias 
respiratórias e aos brônquios. Cuidado com as 
correntes de ar. 
 
Gêmeos 
AMOR: Evitar a crítica e as discussões não 
servirá para ajeitar as coisas, a paciência tem 
limite e a sua parece ter tocado o máximo, mas 
procure conter a raiva. 
TRABALHO: Se nos últimos meses você teve 
dificuldades é fácil que perdure uma fase difícil 
até o 17, depois do qual ocorrerá um evento 
que trará bem-estar e sucesso. 
SAÚDE: Você poderia sofrer de problemas nos 
ossos e deverá procurar não exceder com 
esforços e especialmente estar atento a 
trabalhos perigosos. 
 
Câncer 
AMOR: Você terá a impressão de ter 
encontrado a pessoa certa, mas terá de refletir 
muito atentamente antes de dar passos 
importantes muito arriscados. 
TRABALHO: Não se deixe condicionar por 
estados de ânimo pouco serenos ou por boatos 
e idéias comentadas, poderia colocar em jogo o 
sucesso de um projeto. 
SAÚDE: Você terá dificuldade para reagir em 
uma fase pouco estimulante, mas será mesmo 
assim decidido a manter elevados níveis de 
rendimento. A partir do dia 17 um radical 
melhoramento. 
 
 
 
 
 

Leão 
AMOR: Do dia 26 em diante você será muito 
favorito devido à sua imaginação e ao fascínio 
que suscitará; ninguém poderá conseguir dizer-
lhe não e nem contrariá-lo. 
TRABALHO: Por volta do fim do mês, terá modo 
de enfrentar muitas dificuldades e reencontrar 
uma boa harmonia que o levará a uma subida 
lenta e contínua. 
SAÚDE: Ao nível das energias físicas e 
musculares se manterá bem. Você poderia 
registrar algum distúrbio provavelmente ligado 
a um desequilíbrio hormonal 
 
Virgem 
AMOR: O céu promete momentos muito doces 
para os casais. Com os solteiro é benévolo, 
presenteando encontros e flertes. Até o dia 15, 
o amor viverá um período a ser lembrado. 
TRABALHO: Este não é exatamente o seu mês. 
Prepare-se para algum contratempo seja no 
plano profissional seja no econômico, no qual 
terá alguma despesa extra. 
SAÚDE: Você terá um apetite descontrolado, e 
isso não será bom para o fígado: uma infusão 
de genciana poderia ser o remédio natural para 
o seu caso. 
 
Libra 
AMOR: Reflita com atenção sobre as 
conseqüências de cada decisão afetiva sua, 
evitando fazer jogar-se no escuro e pondo um 
freio aos ciúmes e ao nervosismo. 
TRABALHO: Se a sua ocupação é como 
empregado, você viverá um dos momentos 
mais bonitos e intensos dos últimos anos, que 
poderia acabar com uma promoção. 
SAÚDE: As energias físicas e psíquicas deveriam 
manter-se boas: mas você poderia estar sujeito 
a distúrbios de origem hormonal ou 
circulatória. 
 
Escorpião 
AMOR: Mês movimentado para o amor. Na 
primeira metade do mês, discussões e bate-
bocas não vão garantir uma situação serena e 
agradável. Melhorias a partir do dia 16. 
TRABALHO: Se você está à procura de um novo 
trabalho, nesta fase conseguirá satisfazer as 
suas exigências e encontrar uma oportunidade 
consoante com o seu modo de ser. 
SAÚDE: Procure controlar os impulsos mais 
marciais e pratique uma atividade muscular 
moderada que consentirá descarregar as 
tensões de modo mais saudável. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sagitário 
AMOR: As estrelas lhe garantem um ótimo 
período. Se vive a dois, receberá importantes 
confirmações. Se está à procura do amor, terá 
notáveis possibilidades. 
TRABALHO: Novas experiências poderão incidir 
na sua visão do trabalho. Você desenvolverá a 
sua fantasia freqüentando ambientes 
interessantes ou navegando na internet. 
SAÚDE: Em relação à saúde não haverá muitas 
precauções a tomar. Terá somente de procurar 
ter maior cuidado com o seu organismo. 
 
Capricórnio 
AMOR: O mês será muito tranqüilo com algum 
alto e baixo. O 18 será um dia de fogo. Cada 
mínima divergência poderia transformar-se em 
uma briga acalorada. 
TRABALHO: A partir da metade do mês as 
estrelas aconselham que você seja mais 
presente. Estão aproximando-se mudanças 
favoráveis e seria uma pena você deixar 
escaparem. 
SAÚDE: A forma estará um pouco meio tom e 
as energias não estarão o máximo. As estrelas 
estimularão o seu apetite induzindo-o a 
exagerar com a comida 
 
Aquário 
AMOR: Se você é solteiro, vai atravessar uma 
fase complicada, sobretudo por volta do dia 15 
alguns aspectos astrais não o favorecerão. E o 
tornarão até mesmo nervoso. 
TRABALHO: As estrelas sustentarão vocês nas 
dificuldades desta fase pondo-os em alerta 
sobre os aspectos negativos das situações 
sobre as quais terá incertezas e perplexidades. 
SAÚDE: Uma forma regular vai permitir que 
você enfrente com prazer qualquer atividade 
esportiva ou comece a praticar algo para 
recuperar o equilíbrio. 
 
Peixes 
AMOR: Fase positiva para os solteiros, que 
terão encontros prazerosos, sem abusar da 
exigência de liberdade, encontrando pessoas 
que adoram viver o presente. 
TRABALHO: Você terá condições de superar 
muitas incertezas e fazer profundas e radicais 
mudanças no seu cotidiano profissional, 
afastando o estresse. 
SAÚDE: Você deveria começar uma dieta com 
alimentos leves e chás desintoxicantes. Procure 
não dramatizar algum mal-estar de origem 
psicossomática. 
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Os anjos segundo o Espiritismo  
 
12. - Que haja seres dotados de todas as 
qualidades atribuídas aos anjos, não restam 
dúvidas. A revelação espírita neste ponto 
confirma a crença de todos os povos, fazendo-
nos conhecer ao mesmo tempo a origem e 
natureza de tais seres. 
As almas ou Espíritos são criados simples e 
ignorantes, isto é, sem conhecimentos nem 
consciência do bem e do mal, porém, aptos 
para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o 
meio de aquisição, e o fim - que é a perfeição 
- é para todos o mesmo. Conseguem-no mais 
ou menos prontamente em virtude do livre-
arbítrio e na razão direta dos seus esforços; 
todos têm os mesmos degraus a franquear, o 
mesmo trabalho a concluir. Deus não 
aquinhoa melhor a uns do que a outros, 
porquanto é justo, e, visto serem todos seus 
filhos, não tem predileções. Ele lhes diz: Eis a 
lei que deve constituir a vossa norma de 
conduta; ela só pode levar-vos ao fim; tudo 
que lhe for conforme é o bem; tudo que lhe 
for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade 
de observar ou infringir esta lei, e assim sereis 
os árbitros da vossa própria sorte.  
Conseguintemente, Deus não criou o mal; 
todas as suas leis são para o bem, e foi o 
homem que criou esse mal, divorciando-se 
dessas leis; se ele as observasse 
escrupulosamente, jamais se desviaria do 
bom caminho.  
13. - Entretanto, a alma, qual criança, é 
inexperiente nas primeiras fases da existência, 
e daí o ser falível. Não lhe dá Deus essa 
experiência, mas dá-lhe meios de adquiri-la. 
Assim, um passo em falso na senda do mal é 
um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as 
conseqüências, aprende à sua custa o que 
importa evitar. Deste modo, pouco a pouco, 
se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na 
hierarquia espiritual até ao estado de puro 
Espírito ou anjo. Os anjos são, pois, as almas 
dos homens chegados ao grau de perfeição 
que a criatura comporta, fruindo em sua 
plenitude a prometida felicidade. Antes, 
porém, de atingir o grau supremo, gozam de 
felicidade relativa ao seu adiantamento, 
felicidade que consiste, não na ociosidade, 
mas nas funções que a Deus apraz confiar-
lhes, e por cujo desempenho se sentem 
ditosas, tendo ainda nele um meio de 
progresso. (Vede 1ª Parte, cap. III, "O céu".) 
14. A Humanidade não se limita à Terra; 
habita inúmeros mundos que no Espaço 
circulam; já habitou os desaparecidos, e 
habitará os que se formarem. Tendo-a criado 
de toda a eternidade, Deus jamais cessa de 
criá-la. Muito antes que a Terra existisse e por 
mais remota que a suponhamos, outros 
mundos havia, nos quais Espíritos encarnados 
percorreram as mesmas fases que ora 
percorrem os de mais recente formação, 
atingindo seu fim antes mesmo que 
houvéramos saído das mãos do Criador. De 
toda a eternidade tem havido, pois, puros 
Espíritos ou anjos; mas, como a sua existência 
humana se passou num infinito passado, eis 

que os supomos como se tivessem sido 
sempre anjos de todos os tempos.  
15. Realiza-se assim a grande lei de unidade 
da Criação; Deus nunca esteve inativo e 
sempre teve puros Espíritos, experimentados 
e esclarecidos, para transmissão de suas 
ordens e direção do Universo, desde o 
governo dos mundos até os mais ínfimos 
detalhes. Tampouco teve Deus necessidade 
de criar seres privilegiados, isentos de 
obrigações; todos, antigos e novos, 
adquiriram suas posições na luta e por mérito 
próprio; todos, enfim, são filhos de suas 
obras.  
E, desse modo, completa-se com igualdade a 
soberana justiça do Criador. 
 
Os demônios segundo o Espiritismo 
 
20. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem 
demônios são entidades distintas, por isso 
que a criação de seres inteligentes é uma só. 
Unidos a corpos materiais, esses seres 
constituem a Humanidade que povoa a Terra 
e as outras esferas habitadas; uma vez 
libertos do corpo material, constituem o 
mundo espiritual ou dos Espíritos, que 
povoam os Espaços. Deus criou-os perfectíveis 
e deu-lhes por escopo a perfeição, com a 
felicidade que dela decorre. Não lhes deu, 
contudo, a perfeição, pois quis que a 
obtivessem por seu próprio esforço, a fim de 
que também e realmente lhes pertencesse o 
mérito. Desde o momento da sua criação que 
os seres progridem, quer encarnados, quer no 
estado espiritual. Atingido o apogeu, tornam-
se puros espíritos ou anjos segundo a 
expressão vulgar, de sorte que, a partir do 
embrião do ser inteligente até ao anjo, há 
uma cadeia na qual cada um dos elos assinala 
um grau de progresso.  
Do expresso resulta que há Espíritos em todos 
os graus de adiantamento, moral e 
intelectual, conforme a posição em que se 
acham, na imensa escala do progresso. Em 
todos os graus existe, portanto, ignorância e 
saber, bondade e maldade. Nas classes 
inferiores destacam-se Espíritos ainda 
profundamente propensos ao mal e 
comprazendo-se com o mal. A estes pode-se 
denominar demônios, pois são capazes de 
todos os malefícios aos ditos atribuídos. O 
Espiritismo não lhes dá tal nome por se 
prender ele à idéia de uma criação distinta do 
gênero humano, como seres de natureza 
essencialmente perversa, votados ao mal 
eternamente e incapazes de qualquer 
progresso para o bem.  
21. - Segundo a doutrina da Igreja os 
demônios foram criados bons e tornaram-se 
maus por sua desobediência: são anjos 
colocados primitivamente por Deus no ápice 
da escala, tendo dela decaído. Segundo o 
Espiritismo os demônios são Espíritos 
imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, 
colocados na base da escala, hão de nela 
graduar-se. Os que por apatia, negligência, 
obstinação ou má-vontade persistem em ficar, 
por mais tempo, nas classes inferiores, sofrem 

as conseqüências dessa atitude, e o hábito do 
mal dificulta-lhes a regeneração. Chega-lhes, 
porém, um dia a fadiga dessa vida penosa e 
das suas respectivas conseqüências; eles 
comparam a sua situação à dos bons Espíritos 
e compreendem que o seu interesse está no 
bem, procurando então melhorarem-se, mas 
por ato de espontânea vontade, sem que haja 
nisso o mínimo constrangimento. 
"Submetidos à lei geral do progresso, em 
virtude da sua aptidão para o mesmo, não 
progridem, ainda assim, contra a vontade." 
Deus fornece-lhes constantemente os meios, 
porém, com a faculdade de aceitá-los ou 
recusá-los. Se o progresso fosse obrigatório 
não haveria mérito, e Deus quer que todos 
tenhamos o mérito de nossas obras. Ninguém 
é colocado em primeiro lugar por privilégio; 
mas o primeiro lugar a todos é franqueado à 
custa do esforço próprio.  
Os anjos mais elevados conquistaram a sua 
graduação, passando, como os demais, pela 
rota comum.  
22. - Chegados a certo grau de pureza, os 
Espíritos têm missões adequadas ao seu 
progresso; preenchem assim todas as funções 
atribuídas aos anjos de diferentes categorias. 
E como Deus criou de toda a eternidade, 
segue-se que de toda a eternidade houve 
número suficiente para satisfazer às 
necessidades do governo universal. Deste 
modo uma só espécie de seres inteligentes, 
submetida à lei de progresso, satisfaz todos os 
fins da Criação.  
Por fim, a unidade da Criação, aliada à idéia 
de uma origem comum, tendo o mesmo 
ponto de partida e trajetória, elevando-se 
pelo próprio mérito, corresponde melhor à 
justiça de Deus do que a criação de espécies 
diferentes, mais ou menos favorecidas de 
dotes naturais, que seriam outros tantos 
privilégios.  
23. - A doutrina vulgar sobre a natureza dos 
anjos, dos demônios e das almas, não 
admitindo a lei do progresso, mas vendo 
todavia seres de diversos graus, concluiu que 
seriam produto de outras tantas criações 
especiais. E assim foi que chegou a fazer de 
Deus um pai parcial, tudo concedendo a 
alguns de seus filhos, e a outros impondo o 
mais rude trabalho. Não admira que por 
muito tempo os homens achassem 
justificação para tais preferências, quando 
eles próprios delas usavam em relação aos 
filhos, estabelecendo direitos de 
primogenitura e outros privilégios de 
nascimento. Podiam tais homens acreditar 
que andavam mais errados que Deus? 
Hoje, porém, alargou-se o circulo das idéias: o 
homem vê mais claro e tem noções mais 
precisas de justiça; desejando-a para si e nem 
sempre encontrando-a na Terra, ele quer pelo 
menos encontrá-la mais perfeita no Céu. E 
aqui está por que lhe repugna à razão toda e 
qualquer doutrina, na qual não resplenda a 
Justiça Divina na plenitude integral da sua 
pureza. (Allan Kardec, "O Céu e o Inferno", 
edição LAKE) 

Anjos e Demônios (Visão Espirita)
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Aniversariantes de Fevereiro Santos  do Mês de Fevereiro

01 - Santa Brígida e são Sebastião Valfré 
02 – Nossa Senhora das Candeias 
03 - São Brás 
04 - São João de Brito 
05 - Santa Aguéda 
06 - Os 26 mártires 
07 - São Ricardo e papa Pio IX 
08 - São Jerônimo Emiliano 
09 - Santa Apolina e santo Ansberto 
10 - Santa Escolástica 
11 - Nossa Senhora de Lourdes 
12 - São Saturnino 
13 - Santa Gertrudes 
14 - São Cirilo e são Metódio 
15 - São Cláudio La Colombière 
16 - Santo Onésimo e são Daniel 
17 - Os sete jovens 
18 - Santa Bernadette Soubirous e são 
Simeão 
19 - São Bonifácio 
20 - Santo Eleutério 
21 - São Pedro Damião 
22 - Cátedra de são Pedro 
23 - São Policarpo 
24 - São Pretextato 
25 - Santo Tereso 
26 - Santa Valburga e São Porfírio 
27 - Santa Ana Lina e são Juliano 
28 - São Romano e santo Hilário 
29 - São Owsvaldo 

01-   Claudinea Almeida 
01 – Elecildo de Souza Costa 
02 – Gelson P. Ribeiro Junior 
02 – Gelson Rosa da Silva 
02 – Karla Silveira Arantes 
02 - Vera Lucia Silva 
03 – Márcia Gil Mouzer 
03 – Sandra Elena de Carvalho 
03 – Vânia da Silva Duarte 
04 – Adriana Alexandra 
04 – Eunice Goulart 
04 – Maria Dolores Dutra Ferreira 
04 - Maria Neiva Peçanha 
05 - Adriana Hipólito 
05 – Amanda Castro da Costa 
08 – Alexandre Brito  
08 – Maria das Dores Borges 
09 – Rosemere de Oliveira 
10 – José Francisco P. dos Reis 
11-Edilia da Silva Malafaia 
11 – Getúlio Machado da Silva 
12 – Elizabeth Colônia Mello 
12-   Maria Luiz O de Carvalho 
13-   Andréia Muniz Cardoso Pereira 
13 – Douglas R. Correia Maia 
13-   Luana Pereira da Silva 
13 – Márcia Malheiros Neves 
15 – Jorge Eliziar 
15 – Maria Vieira da Conceição 
15 – Vera Lucia C. D. Jorge 
16 – Maria Célia Araújo  
16 – Rosinéia de Souza 
16 – Vânia N. de Castro 
17 – Ana Lúcia de Souza Feitosa 
17 – José Eduardo C. Bandeira 
19 – Charles de Brito Pinto 
19 – Lucas Rosendo da Silva 
20 – Ana Paula Torres  
20 – Sandra Souza Woo 
21- Valéria Soares Machado 
23 – Carneiro  
24-  Perquis Beraldini Junior 
25 – Ayda de Andrade Carvalho 
25-  Rita de Cássia de Souza 
26 – Danyelle Conceição Silva 
26 – Neusa T. Mello 
28- Isabel Cristina de Lima Pccini 

         02 de Abril
Somente nos Cinemas

O filme

 Doações

Aceitamos todos os tipos
 de doações , alimentos,

 roupas, descartáveis 
em geral  para doações 

em espécie utilize: 
                   

 Banco Bradesco 
 AG: 2807-0  
 CC: 3206-9

  Grupo Espírita Sagrado Coração de Jesus
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Oferece-se

       Livraria GESCJ

O estudo das obras de Allan Kardec, 
é fundamental para o correto conhecimento 
da Doutrina Espírita. 
Para conhecer o Espiritismo leiam os livros. 

 
O Livro dos Espíritos 
O Livro dos Médiuns 
O Evangelho Segundo o Espiritismo 
O Céu e o Inferno 
A Gênese 
Obras Póstumas 

       Transporte Escolar
          Santa Rosa, 
          Icaraí,
          Centro
         Tel 964526586 Junior

      Visite nosso Site:

      www.gescj.com.br

          Serviços Gerais

       Serviços Domésticos
              em Geral

      Marli Pacheco da Silva
                   Tel: 3712-4731

    Sandra Helena

 - Drenagem Linfática-
       
        -Massagem-  

         Tel:3119-0054
                81122327
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Maria das Graças Gomes
   * Cozinheira profissional
   * Faxina
   * Serviços gerais
   * Já trabalhei em creche
                                 Tel:98535937

Site do GESCJ
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