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Se você encontra uma pessoa difícil em sua 

intimidade, essa é a criatura exata que as leis 

da reencarnação lhe trazem ao trabalho de 

burilamento próprio.  

Abençoemos se quisermos ser abençoados.  

  

Xavier, Francisco Candido. Da obra: Tempo e Nós. Ditado pelo Espírito André Luiz. 

IDEAL. 

Convivência
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Auxilie a todos para o bem.  

Auxilie sem condições.  

Ainda mesmo por despeito, auxilie sem 

descansar, na certeza de que, assim, 

muitas vezes, poderá você conquistar a 

cooperação dos próprios adversários.  

Ainda mesmo por inveja, auxilie

infatigavelmente, porque, desse modo, 

acabará você assimilando as qualidades 

nobres daqueles que respiram em Plano 

Superior.  

Ainda mesmo por desfastio, auxilie 

espontaneamente aos que lhe cruzam a 

estrada, porque, dessa forma, livrar-se-á 

você dos pesadelos da hora inútil, 

surpreendendo, por fim, a bênção do 

trabalho e o templo da alegria.  

Ainda mesmo por ostentação, auxilie a 

quem passa sob o jugo da necessidade e 

da dor, porque, nessa diretriz, atingirá 

você o grande entendimento, descobrindo 

as riquezas ocultas do amor e da 

humildade.  

Ainda mesmo sob a pressão de grande 

constrangimento, auxilie sem repouso, 

porque, na tarefa do auxílio, receberá a 

colaboração natural dos outros, capaz de 

solver-lhe os problemas e extinguir-lhe as 

inibicões.  

Ainda mesmo sob o império da aversão, 

auxilie sempre, porque o serviço ao 

próximo dissolver-lhe-á todas as sombras, 

na generosa luz da compreensão e da 

simpatia.  

Erre auxiliando.  

Ainda mesmo nos espinheiros da mágoa ou 

da ilusão, auxilie sem reclamar o auxílio de 

outrem, servindo sem amargura e sem 

paga, porque os erros, filhos do sincero 

desejo de auxiliar, são também caminhos 

abençoados que, embora obscuros e 

pedregosos, nos conduzem o espírito às 

alegrias do Eterno Bem. 

Xavier, Francisco Cândido. Da obra: Aposti las da 

Vida. 

Ditado pelo Espírito André Luiz. 

5a edição. Araras, SP: IDE, 1993.  

Erre Auxiliando

Falará você na bondade a todo 

instante, mas, se não for bom, isso 

será inútil para a sua felicidade.  

Sua mão escreverá belas páginas, 

atendendo a inspiração superior; no 

entanto, se você não estampar a 

beleza delas em seu espírito, não 

passará de estafeta sem inteligência.  

Lerá maravilhosos livros, com emoção 

e lágrimas; todavia, se não aplicar o 

que você leu, será tão-somente um 

péssimo registrador.  

Cultivará convicções sinceras, em 

matéria de fé; entretanto, se essas 

convicções não servirem à sua 

renovação para o bem, sua mente 

estará resumida a um cabide de 

máximas religiosas.  

Sua capacidade de orientar disciplinará 

muita gente, melhorando

personalidades; contudo, se você não 

se disciplinar, a lei o defrontará com o 

mesmo rigor com que ela se utiliza de 

você para aprimorar os outros.  

Você conhecerá perfeitamente as 

lições para o caminho e passará, ante 

os olhos mortais do mundo, à galeria 

dos heróis e dos santos; mas, se não 

praticar os bons ensinamentos que 

conhece, perante as leis Divinas 

recomeçará sempre o seu trabalho e 

cada vez mais dificilmente.  

Você chamará a Jesus; mestre e 

senhor...; se não quiser, porém, 

aprender a servir com ele, suas 

palavras soarão sem qualquer sentido.  

André Luiz 

(Mensagem retirada do livro "Agenda Cristã" 

psicografia de Francisco Cândido Xavier)  

Pode Acreditar
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Médium puramente autômato 

Puramente autômatos. Não têm consciência do que 

escrevem; só o braço lhes é influenciado; seus 

movimentos são bruscos e sacudidos, e eles têm às 

vezes certa dificuldade em ler o que obtiveram.  

Essa faculdade é a que maior garantia oferece, não 

sendo o médium mais que um instrumento, ou, antes, 

um agente passivo, cujo pensamento e vontade se 

conservam independentes dos movimentos das mãos. 

(48, PT. 2, cap. 18) 

Médium receitista 

Médiuns receitistas: têm a especialidade de servirem 

mais facilmente de intérpretes aos Espíritos para as 

prescrições médicas. Importa não os confundir com os 

médiuns curadores, visto que absolutamente não fazem 

mais do que transmitir o pensamento do Espírito, sem 

exercerem por si mesmos influência alguma. [...] (107, 

it. 193) 

Não se devem confundir os médiuns curadores com os 

médiuns receitistas, que são simples médiuns 

escreventes, cuja especialidade consiste em servirem 

mais facilmente de intérpretes aos Espíritos para as 

prescrições médicas; absolutamente mais não fazem 

que transmitir o pensamento do Espírito, sem 

exercerem, de si mesmos, nenhuma influência. (109, 

PT. 1, Manifestações dos Espíritos) Ver também 

MÉDIUM CURADOR 

Médium religioso 

Médiuns religiosos: recebem especialmente 

comunicações de caráter religioso, ou que tratam de 

questões religiosas, sem embarque de suas crenças, ou 

hábitos. (107, it. 193) 

Médium seguro 

Médiuns seguros: os que, além da facilidade de 

execução, merecem toda confiança, pelo próprio 

caráter, pela natureza elevada dos Espíritos que os 

assistem, os que, portanto, menos expostos se acham 

a ser iludidos. (107, it. 197) 

Médium semimecânico 

Médiuns semimecânicos: aqueles cuja mão se move 

involuntariamente, mas que têm, instantaneamente, 

consciência das palavras ou das frases, à medida que 

escrevem. [...] (107, it. 191) 

[...] Algumas vezes, o médium é mais mecânico que 

intuitivo, outras, pende para a segunda destas 

faculdades; enfim, podem encontrar-se pessoas que 

gozem dos dois modos de manifestação: são os 

semimecânicos. (42, PT. 5, cap. 2) 

Escreventes semimecânicos, nos quais o cérebro e a 

mão são igualmente impressionados. Têm consciência 

do que escrevem, e as palavras lhes acodem a mente 

no próprio momento em que são lançadas no papel. 

(48, PT. 2, cap. 180 

Médium sensitivo 

Chamam-se assim [médium sensitivo ou

impressionável] às pessoas suscetíveis de sentir a 

presença dos Espíritos por uma impressão vaga, por 

uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus 

membros, sensação que eles não podem explicar. Esta 

variedade não apresenta caráter bem definido. Todos 

os médiuns são necessariamente impressionáveis, 

sendo assim a impressionabilidade mais uma qualidade 

geral do que especial. É a faculdade rudimentar 

indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. 

[...] (107, it. 164) 

Médiuns sensitivos: pessoas suscetíveis de sentir a 

presença dos Espíritos, por uma impressão geral ou 

local, vaga ou material. A maioria dessas pessoas 

distingue os Espíritos bons dos maus, pela natureza da 

impressão. (107, it. 188) 

Dá-se esta denominação [médiuns sensitivos ou 

impressivos] às pessoas suscetíveis de pressentir a 

presença dos Espíritos, por impressão vaga, um como 

ligeiro atrito em todos os membros, fato que não 

logram explicar. Tal sutileza pode essa faculdade 

adquirir, que aquele que a possui reconhece, pela 

impressão que experimenta, não só a natureza, boa ou 

má, do Espírito que lhe está ao lado, mas também a 

sua individualidade, como o cego reconhece

instintivamente a aproximação de tal ou tal pessoa. Um 

Espírito bom causa sempre uma impressão branda e 

agradável; a de um Espírito mau, ao contrário, é 

penosa, aflitiva e desagradável: há um como cheiro de 

impureza. (109, PT. 1, Manifestações dos Espíritos) 

[...] [São aqueles] dotados dos mais altos graus das 

faculdades medianímicas de expansão e

penetrabilidade, porque o sistema nervoso destes 

médiuns, facilmente excitável, lhes permite, por meio 

de certas vibrações, projetar em torno, com profusão, 

fluido animalizado. (42, PT. 5,cap. 3) 

Ver também SENSITIVO 

 

Espiritismo de A a Z
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Fatos Históricos Espíritas

Fatos Históricos Espíritas do Mês de Março

Responsáveis pela matéria Vanessa Castro 

MARÇO   
   
18-1860 – É publicada a segunda e definitiva edição de “O Livro dos Espíritos”, devidamente reformulada 

por Allan Kardec.  
   
22-1882 – É lançada a primeira edição em língua portuguesa de “A Gênese”. A obra trata dos milagres e 

predições, segundo o Espiritismo.  
   
22-1870 – É inaugurado o monumento druídico no túmulo de Allan Kardec, no cemitério “Père-Lachaise”, 

em Paris. Tês pedras de granito puro, em posição vertical, sustentam uma quarta, tabular, 
levemente inclinada, formando um dólmen em cujo interior se encontra o busto em bronze 
do codificador do Espiritismo. O projeto foi desenhado por Sebille e executado por 
Capellaro.  

   
23-1857  - Nasce Gabriel Dellane  
   
30-1940 – É inaugurada em São Paulo a Rádio Piratininga, sob a direção dos espíritas.  
   
31-1848 – Em Hydesville, no Estado de Nova Iorque, as irmãs Kate e Margareth Fox recebem, por meio 

de pancadas concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases, 
mensagem do Espírito de um mascate assassinado naquele mesmo local.  

   
31-1869 – Desencarna em Paris Allan Kardec, vitimado pelo rompimento de um aneurisma no coração.  
   

    As frutas na medicina doméstica 
 

O Caqui 
 
Uso medicinal 

O caqui é muito recomendado contra as afecções do fígado (come-se com moderação), os 
transtornos intestinais, os catarros da bexiga, as enfermidades das vias respiratórias.  
 O caqui convém aos tuberculosos, desnutridos, anêmicos, descalcificados. 
 Ao passo que o caqui imaturo é adstringente, o maduro é laxativo. 
 No seu trabalho intitulado “A dieta de caqui, novo regime antidispéptico”, o Dr. J. M. Laffón 
informa: 
 “Baseados em observações empíricas e em alguns fatos da observação, iniciamos algumas 
experiências que consistiram em tratar as dispepsias agudas monosintomáticas, infantis, com polpa de 
caqui como único alimento e único medicamento... 
 “Em todos os casos, a rápida remitência de toda a sintomatologia em poucas horas, nos fez passar 
para um regime de transição, 24 horas depois de iniciada a dieta de caqui no começo das experiências, e 
passamos para a alimentação normal, diretamente, mais adiante, quando adquirimos confiança no nosso 
regime. 
 “Observamos nos nossos pequeninos doentes um notável aumento de apetite depois de submetidos 
a um regime de caqui...” 
 Diz o Dr. Leo Manfred que “os que sofrem do estômago, sendo afligidos por acidez, dores, 
câimbras, etc., saram, comendo dois ou três caqui por dia”. 
 O Dr. Teófilo Luna Ochoa diz que o caqui, por ser essencialmente alcalinizante, se recomenda aos 
que sofrem de acidose. 
 
Valor alimentício 

 O caqui só deve ser comido quando completamente maduro, porque, verde, é adstringente. 
Maduro, é uma fruta muito saudável e rica, tanto pelo seu conteúdo em sais e vitaminas, como pela sua 
taxa de hidratos de carbono. Convém especialmente às crianças, e é muito indicado aos convalescentes. 
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História de Allan Kardec
 Hippolyte Léon Denizard Rivail, ou simplesmente Allan Kardec, foi o codificador da Doutrina Espírita. Antes de 

conhecermos melhor a vida deste professor francês, mostraremos como foi seu primeiro contato com o mundo 
espiritual, que conseqüentemente serviu de marco inicial para o Espiritismo. 

Kardec e os Espíritos 

Em 1855, Hippolyte Léon Denizard Rivail, professor francês de aritmética, pesquisador de astronomia e magnetismo, 
foi convidado por um amigo seu a ver de perto estas manifestações que ocorriam nos salões da capital francesa. Rivail 
era discípulo de Pestalozzi, chamado de pai da pedagogia moderna, e casado com Amélie Gabrielle Boudet. Nascido em 

03 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, já ouvira sobre o assunto das mesas girantes e não entendia bem o que 
estava acontecendo. Homem criterioso, Rivail não se deixava levar por modismos e como estudioso do magnetismo 
humano acreditava que todos os acontecidos poderiam estar ligados à ação das próprias pessoas envolvidas, e não de 
uma possível intervenção espiritual. 
O professor então participou de algumas sessões, e algo começou a intrigá-lo. Percebeu que muitas das respostas 
emitidas através daqueles objetos inanimados fugiam do conhecimento cultural e social dos que faziam parte do 
"espetáculo". Como os móveis, por si só, não poderiam mover-se, fatalmente havia algum tipo de inteligência invisível 
atuando sobre os mesmos, e respondendo aos questionamentos dos presentes. 
Rivail presenciava a afirmação daqueles que se manifestavam, dizendo-se almas dos homens que viveram sobre a 
Terra. Foi então, que uma das mensagens foi dirigida ao professor. Um ser invisível disse-lhe ser um Espírito chamado 
Verdade e que ele, Rivail, tinha uma missão a desenvolver, que seria a codificação de uma nova doutrina . 
Atento aos dizeres do Espírito, e depois de muitos questionamentos à entidade, pois não era homem de impressionar-
se com elogios, resolveu aceitar a tarefa que lhe fora incumbida. 
O Espírito de Verdade disse-lhe ser sim uma falange de Espíritos superiores que vinha até aos homens cumprir a 
promessa de Jesus, no Evangelho de João, capítulo XIV; versículos 15 a 26: "E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro 
Consolador, para que fique convosco para sempre; o Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque não 
o vê nem o conhece; mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós... Mas, aquele Consolador, o 
Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto 
vos tenho dito". 
Através dos Espíritos, Rivail descobriu que em uma de suas encarnações anteriores foi um sacerdote druida, de nome 
Allan Kardec. 
Foi então que resolveu adotar este pseudônimo durante a codificação da nova doutrina, que viria a se chamar Doutrina 
Espírita ou Espiritismo. Kardec assim procedeu para que as pessoas, ao tomarem conhecimento dos novos 
ensinamentos espirituais, não os aceitassem por ser ele, um conhecido educador, quem estivesse divulgando. Mas sim, 
que todos os que tivessem contato com a boa nova a aceitassem pelo seu teor racional e sua metodologia objetiva, 
independente de quem a divulgasse ou a apoiasse. 

A Codificação 

A partir daí foram 14 anos de organização da Doutrina Espírita. No início, para receber dos Espíritos as respostas sobre 
os objetivos de suas comunicações e os novos ensinamentos, Kardec utilizou um novo mecanismo, a chamada cesta-
pião: um tipo de cesta que tinha em seu centro um lápis. Nas bordas das cestas, os médiuns, pessoas com capacidade 
de receber mais ostensivamente a influência dos Espíritos, colocavam suas mãos, e através de movimentos 
involuntários, as frases-respostas iam se formando. Julie e Caroline Baudin, duas adolescentes de 14 e 16 anos 
respectivamente, foram as médiuns mais utilizadas por Kardec no início. 
Com o decorrer do tempo, a cesta-pião foi dando lugar à utilização das próprias mãos dos médiuns, fenômeno que 
ficou conhecido como psicografia. 
Todas as perguntas e respostas feitas por Kardec aos Espíritos eram revisadas e analisadas várias vezes, dentro do 
bom senso necessário para tal. As mesmas perguntas respondidas pelos Espíritos através das médiuns eram 
submetidas a outros médiuns, em várias partes da Europa e América. Assim, o codificador viajou por cerca de 20 
cidades. Isso para que as colocações dos Espíritos tivessem a credibilidade necessária, pois estes médiuns não 
mantinham contato entre eles, somente com Kardec. 
Este controle rígido de tudo o que vinha de informações do mundo espiritual ficou conhecido por "Controle Universal 
dos Espíritos". Disto, estabeleceu-se dentro da Doutrina Espírita que qualquer informação vinda do plano espiritual só 
terá validade para o Espiritismo se for constatada em vários lugares, através de diversos médiuns, que não mantenham 
contato entre si. Fora isso, toda comunicação espiritual será uma opinião particular do Espírito comunicante. 
Com todo um esquema coerentemente montado, Allan Kardec preparou o lançamento das cinco Obras Básicas da 
Doutrina Espírita, a Codificação, tendo início em 1857 com o lançamento de "O Livro dos Espíritos". Estes livros contêm 
toda a teoria e prática da doutrina, os princípios básicos e as orientações dos Espíritos sobre o mundo espiritual e sua 
constante influenciação sobre o mundo material. 
Durante a codificação, Kardec lançou um periódico mensal chamado "Revista Espírita", em 1858. Nele, comentava 
notícias, fenômenos mediúnicos e informava aos adeptos da nova doutrina o crescimento da mesma e sua divulgação. 
Servia várias vezes como fórum de debates doutrinários, entre partidários e contrários ao Espiritismo. A Revista 
Espírita foi a semente da imprensa doutrinária. 
No mesmo ano, Kardec viria a fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Constituída legalmente, a entidade 
passou a ser a sociedade central do Espiritismo, local de estudos e incentivadora da formação de novos grupos. 

Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos, vítima de um aneurisma. Sua persistência e estudo 
constantes foram essenciais para a elaboração do movimento espírita e organização dos ensinos do Espírito de 
Verdade. 

Copyright by Grupo Espírita Apóstolo Paulo  
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No dia 28-02, quinta feira passada o GESCJ completou 17 anos de existência
fizemos uma singela recepção, na nossa Sede

 Obrigado pela participação de todos vocês. Confira as fotos
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MERECIMENTO  
 
 

AO ME PROCURAR E A 
 
PORTA DA MINHA CASA ESTIVER 
  
FECHDA,BATA PALMA E DIGA 
 
SEU NOME,E SE PERGUNTE SE VOCÊ 
  
MERECE SER ATENDIDO POR MIM 
 
 NOS TEMPOS ATUAIS. 
 
                           ZÉ 1-3-2013 
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Áries 

AMOR: Este mês você terá a tendência a  

exagerar, sem levar muito em conta as 

pessoas que o rodeiam, arriscando faze r 

transbordar a gota d'água.  

TRABALHO: A renda aumentará no 

período compreendido entre o 7 e o 19. 

Você terá assim a possibil idade de  

satisfazer a lguns desejos seus e satisfaze r 

a necessidade de aparecer.  

SAÚDE: Para melhorar a  forma f ísica e o  

humor, dedique vinte minutos à corrida  

pela  manhã e comece o  dia comendo fruta  

rica em vitamina C. 

Touro  

AMOR: Você vai começar o mês com 

grande energia psicofísica, graças aos 

favores das estrelas que influenciarão  

positivamente, doando-lhes inspiração e  

fantasia excepcionais. 

TRABALHO: Se você está à procura de um 

novo trabalho, nesta fase conseguirá  

satisfazer as suas exigências e encontra r 

uma oportunidade  consoante  com o seu 

modo de se r. 

SAÚDE: Você poderia ser surpreendido por 

uma crise de cansaço  imprevista, ligada  

provavelmente à dificuldade de repousar 

adequadamente  por um número correto  

de horas. 

Gêmeos 

AMOR: Graças aos astros favoráveis, você  

será capaz de realizar conquistas devido à  

sua comunicatividade excepciona l; quem o  

circunda poderá somente ficar encantado. 

TRABALHO: Será um mês d ifícil. Se você  

tem miras ambiciosas, por enquanto  

deixe-as na gaveta. É melhor enfrenta r 

cada co isa com cautela para evita r 

situações críticas. 

SAÚDE: Você tenderá a exagerar com a  

alimentação  e as comodidades, mas os 

resultados poderiam ser desagradáve is:  

aumento de peso  e possib il idade de  

inflamação intestinal. 

Leão 

AMOR: Você viverá uma situação a fetiva  

excelente até o fim do mês: Se vive  a  

dois, uma ponta de passiona lidade pode  

faze r milagres, pa ra os solteiros boas 

ocasiões. 

TRABALHO: Você  terá a tendência a esta r 

distraído e a deixar-se condicionar por 

palavras a lheias, fazendo,

impulsivamente , todo o contrário do que  

deveria.  

SAÚDE: Saúde decid idamente no ápice 

das suas possibil idades. Os astros

anunciam algum tipo de d istúrbio, se não 

uma incríve l energia da qual abusar. 

Virgem 

AMOR: Você terá ocasião de encontrar o 

parceiro idea l e será necessária uma 

seleção ava liando a profundidade de 

ânimo do sujeito e a compatib ilidade de 

vocês.  

TRABALHO: Você colocará em ordem as 

situações econômicas d ifíceis e se  abrirão 

novas perspectivas de ganhos vantajosos. 

O clima é  perfeito  para promover 

iniciativas. 

SAÚDE: Será o momento ideal para seguir 

uma dieta que tende a  me lhorar as 

funções renais. Dedique, além disso, mais 

atenção ao sistema card iocirculatório.  

Libra  

AMOR: Do d ia 26 em diante você será 

muito favorito devido à sua imaginação  e 

ao fascínio que suscita rá; ninguém poderá 

conseguir d ize r-lhe não e nem contrariá-

lo. 

TRABALHO: Você estará  sofrendo muito 

pela rotina e  pelo  trabalho em geral, antes 

de reagir é melhor contar até 100, você 

evitará alguma gafe. 

SAÚDE: Para reequil ibrar as energias 

menta is você deverá nutrir a mente com o 

silêncio, visualizando imagens bonitas, 

escutando música e tomando banhos 

quentes.  

Escorp ião 

AMOR: Favorecido por alguns aspectos 

astrais, você vai recuperar as energias 

necessárias para afrontar as problemáticas 

que ultimamente aflig iram seu

relacionamento a dois. 

TRABALHO: Muito afortunada se mostra a 

primeira metade do mês, período no qua l 

você pode rá tirar uma desforra dos 

colegas que não acreditaram nos seus 

objetivos. 

SAÚDE: Possíve is ma l-estares 

passageiros, luxação nos tornozelos e 

dificuldades digestivas.  Para ter uma pele 

lisa  e luminosa, aumente o  consumo de 

água.  

Sagitário  

AMOR: Para os solteiros tempos duros no 

horizonte. Arrisca rão, de fato, deixar 

escapar ótimas ocasiões, muito

intencionados a manter o seu senso de 

independência. 

TRABALHO: Às vezes em campo

profissional é necessário colocar-se em 

discussão para compreender as nossas 

reais possib ilidades. Este  será  o mês idea l 

para você. 

SAÚDE: O céu o aconselha a se alimentar 

em maneira ma is equil ibrada e evitar 

comportamentos frívolos: se você pratica 

algum esporte, esteja atento aos

tiramentos muscula res. 

Capricórnio 

AMOR: Durante os primeiros dias do mês, 

você terá de dar prova de paciência para 

superar d iversos momentos de tensão, 

nos quais se sentirá v ítima de

comportamentos egoístas.  

TRABALHO:  São prováveis aumentos de 

salário, encargos gratificantes e é também 

possível uma qualificação profissional que 

o lançará  para o prestígio pessoal. 

SAÚDE: O fascínio que você liberará será 

devido às suas excelentes condições 

psicofísicas. Deixe o seu rosto mais 

luminoso com um gommage esfoliante. 

Aquário 

AMOR: Se você é solteiro, lhe trará muita 

sorte a parte final do mês, que  lhe 

apresentará uma pessoa entusiasmante, 

que encherá você de vivacidade e luz.  

TRABALHO: Procure ava liar atentamente 

as novas propostas de traba lho antes de 

aceitá-las, aposte mais que o normal na 

prudência, pa ra ev itar surpresas ruins. 

SAÚDE: Algum distúrb io às vias

respiratórias poderá verificar- se entre os 

d ias 18 e  23.  Mesmo assim,  o mês se abre 

indicado  para inicia r um novo esporte. 

Peixes 

AMOR: Não se obstine em querer mudar 

ou de qua lquer modo moldar a pessoa 

amada, porque você não conseguiria 

atingir o objetivo. Lim ite a sua vontade de 

dominar.  

TRABALHO:  Você será  empreendedor, se 

moverá  com desenvoltura,  tomará as 

iniciativas certas na hora certa e poderá 

ser be ijado também pela sorte.  

SAÚDE: Você terá de combater o  estresse 

e a insônia. Tome cuidado também com 

eventua is vermelhidões cutâneas: A sua 

pele resultará muito ma is sensível que o 

normal. 
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Alquimia de Um Orixá Protetor
 

Seu 7 FLECHAS ao se despedir me deu seu charuto para fumar no quintal de minha casa,e pedir. 
Durante a gira me vi arrancando meu coração e jogando no centro do terreiro.(Interpretei de forma que 
meu coração estava frio e petrificado a partir daquele momento,era como vinha me sentindo,decepcionada.) 

No dia seguinte,rumei para lá,sentei, acendi o charuto e,pedi: 
-Pedi paz,pra mim,minha família.(como sempre peço). 
-Pedi saúde,pra mim e minha família. 
-Pedi sabedoria,pra lhe dar com os problemas. 
Chovia pouco,estava nublado com nuvens escuras.Enquanto fumava pedia força e proteção pra todas as 
falanges da JUREMA,dos CABOCLOS e do SEU 7 FLECHAS. 

Resolvi levantar e andar ao redor do meu pé de Jamelão,pois já só garoava.Pedi licença a OGUM,e,enquanto 
achava estar numa conversa espiritual, deu uma ventania,galhos secos caíram,frutos também.E cantei. 
Mas como é lindo, 
 assistir festa na mata (parou de chover,continuei) 
Ouvir o som das cascatas 
e o canto lindo de um sabiá (foi quando olhei pra cima e uma sabiá em meio a ventania me olhava,pensei 
no CABOCLO VENTANIA,e continuei fumando o charuto). 
Foi numa noite (estava de dia,dia nublado,escuro) 

Que linda noite de luar (as nuvens escuras passavam baixas,e se abriram e os raios de sol começaram a 
surgir) 
Foi no clarão da lua(meus olhos se encheram de lágrimas,estava sendo mágico,olhei pras palmeiras,havia 
um bem-te-vi e ele me olhava) 
Que eu vi SEU 7 FLECHAS passar(as lágrimas desceram em meu rosto,senti sua presença ali,não estava 
só.Espiritualmente falando isso é MISTER). 

A mata estava em festa(a natureza sorri depois da chuva,a flora e a fauna agradecem) 
Toda coberta de flores(e ventou novamente forte,olhei para o céu e conforme as nuvens iam se dissipando, 
apareciam 2,3,4,5,e no final quando se abriram totalmente eram 7 gaviões,voando ao redor somente da 
minha cabeça,sob o alto do céu acima do pé de Jamelão,parecia efeito de filme,computação,num balé em 
círculo indescritível.Nessa altura minhas lágrimas já desciam sob meu pescoço e eu soluçava sem parar. 
E até os passarinhos cantam,o meus caboclos,cantam em seu louvor. 

Oooo,quanta beleza, oooo quanto esplendor (era magia) 
como é bom ter a certeza (olhei pro chão pra agradecer e tão logo subi meu olhar aos céus novamente,só 
via o azul da imensidão com nuvens brancas e leves ao longe)  
que SEU 7 FLECHAS é nosso PROTETOR (já estava calma, tranqüila, meu coração voltou a florir e entendi 
que não estou só, que os orixás nos guiam, através da natureza, que tudo se renova através dessa alquimia 
maravilhosa,que se chama natureza, ORIXÁS.Se pararmos um só minuto para nos olharmos interiormente, 
através do que está a nossa volta ,NATUREZA,ela sempre se renova,vai adiante,um dia após outro,e vem a 

chuva e lava tudo, e vem o vento e leva tudo, o orgulho, irmão da vaidade, que juntos produzem  
maldades, e como escudo petrificamos nossos corações, esquecem por momentos e trazem consigo através 
de pensamentos materialistas.É possível com muita luta conseguir tudo com pouco e ser feliz, mas precisa 
de sacrifícios,de renúncias,de escolhas para se chegar a felicidade.Momentos felizes.Ninguém consegue 
felicidade eterna, Estamos encarnados para aprender isso. 
Como é bom ter SEU 7 FLECHAS em meu coração e ter a certeza que ele é meu protetor. 
E ao subir minha pirambeira para retornar a minha casa,deu outra ventania pelas minhas costas,como se 
estivesse me empurrando pra cima e me ajudando a seguir em frente com o coração leve e em paz, 

fortificada e renovada para a vida adiante. OBRIGADA! 
 
                                                20-01-2013 
 
OBS;Fui correndo pegar papel e caneta pra não perder nenhum detalhe e foi então que me dei conta ao  
final que era dia de OXOSSI dia 20-01,e novamente me emocionei,pois meu amigo ZÉ sempre diz que quem 

faz aniversário é quem dá o presente,e eu ganhei.  
 
     SEU 7 FLECHAS É CARIDOSO, FORTE, JUSTO e PROTETOR, TALVEZ SÓ ENTENDA QUEM O TEM. 
               
                                                                               PAZ E LUZ ! 
 

                                                                       VANESSA BARBOSA CASTRO. 
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Aniversariantes de Março Santos  do Mês de Março

         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
   
                                        

01 - São Albino 
02 - Santa Inês de Praga 
03 - Santa Camila 
04 - São Lúcio 
05 - Santo Adriano 
06 - Santa Rosa de Viterbo 
07 - Santa Felicidade 
08 - São João de Deus 
09 - Santa Francisca Romana 
10 - São Domingos Sávio 
11 - São Constantino 
12 - São Gregório de Nissa 
13 - Santa Patrícia 
14 - Santa Matilde 
15 - Santa Luísa de Marillac 
16 - São João de Brébeuf 
17 - São Patrício 
18 - São Cirilo de Jerusalém 
19 - São José 
20 - Santa Cláudia e Santa Alexandra 
21 - São Amadeu de Sabóia 
22 - Santa Catarina de Gênova 
23 - São Turíbio 
24 - Santa Catarina da Suécia 
25 - Anunciação do Senhor 
26 - São Ludgero 
27 - Santa Augusta 
28 - Santa Gisela 
29 - Santo Segundo 
30 - São João Clímaco 
31 - São Benedito 

01 -Antônia Rejane da Silva 
    - Carlos Diego da Silva 
    - Domingas Martino da Silva 
    - Edneia da Silva Gouveia 
    - Gilson Rosa da Silva 
    - Rosemary de Mello Guimarães 
03- Ana Maria Nogueira 
    - Eliana de Fátima 
    - Elisabeth Gonçalves 
    - Naide Oliveira de Souza 
    - Solange Cardoso de Oliveira 
04- Sandra Regina da Silveira 
04- Isa de S. Lima Jorge 
05- Claudia Regina 
06- Suely Naíra Julião 
07- Paulo Roberto Gomes 
10- Gianne Batista F.da Costa 
    - Jeiton Sodré 
    - Marco Antônio B.Maximiliano 
    - Sandra da Silva de Paula  
11- Barbara Vieira da Silva 
    - Camilla Brito da Costa 
    - Dalva Augusta Bicalho 
13- Fátima Maria Chaves 
    - Kátia B.dos Santos 
    - Laura Cristina de A.S.Dias 
    - Marina Oteno Barbosa 
14- Cleidana de S. Lopes 
    - Juraci Marques 
15- Antônio de Albuquerque 
    - Arlanza Rosendo da Silva 
    - Ilza Novais 
    - Patrícia Neiva 
16- José Rocha 
    - Nadir José da Silva 
19- José Henrique Alves 
20- Luciana do Nascimento 
21- Douglas da Silva Penna 
    - Tharcio Moraes 
22- Amarildo dos Santos Vianna 
    - Célia Regina da Silveira 
    - Janaina da Silva Mello 
    - Wagner 
23- Cássia Cristina da Cruz 
24- Décio Tunhas Cardoso 
25- Maria Isabel Coelho da Silva 
   - Paulo Renato Ribeiro 
26- Nélia dos Santos  
27- Thiago Costa Oliveira 
28- Ângela Maria Torres 
    - Elio Ferreira Gomes 
29- Maria do Céu Amorim 
30- Sueli da Silva Moura 
31- Leonardo T.Mello 
31- Marly Santiago da Silva 

BIG Edição Março de 2013   
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Oferece-se

                 
 Aceitamos todos os tipo de doações  para 
 campanha de rua,colchonetes roupas, 
cobertores, café, açucar, arroz,feijão,
 copos, garfinhos, quentinhas garrafinhas
 descartáveis,garrafa de refrescos.     

                 Campanha de Rua 

       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 8764-1879   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

Oferece-se

 Editor: Diogo Bitencourt
                

Presidente:Vanessa Castro

 Matérias:      
             
                             
               

   Camille Paço 
   Marceli Cristina            Michele Silva

                 

Equipe BIG

2611-6969

 Vanessa Castro

 Mara Lilia Edésio Oliveira
Sr Zé
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