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São Jorge 23 de Abril  

Saudação a Ogum !

Chagas abertas, Sagrado Coração todo amor e bondade, o sangue do meu Senhor Jesus 
Cristo, no corpo meu se derrame hoje e sempre. 

Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos tendo pés 

não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me exerguem e nem 
pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. 

Armas de fogo o meu corpo não o alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo 
chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrarem. 

Jesus Cristome proteja e me defenda com o poder de sua Santa e Divina Graça, a Virgem 
Maria de Nazaré, me cubra com o seu Sagrado e divino manto, me protegendo em todas 
minhas dores e aflições, e Deus com a sua Divina Misericórdia e grande poder, seja meu 

defensor, contra as maldades de perseguições dos meus inimigos, e o glorioso São Jorge, em 

nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, e em nome da falange do Divino Espírito 
Santo, me estenda o seu escudo e as suas poderosas anulas, defendendo-me com a sua 

força e com a sua grandeza, do poder dos meus inimigos carnais e espirituais e de todas sua 
más influências, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e 

submissos a vós, sem se atreverem a ter um olhar sequer que me possa prejudicar. 
Assim seja com o poder de Deus e de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. 

Amém. 

Oração São Jorge
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    Efetivamente 

 
Vigiar não é desconfiar. É 
acender a própria luz, ajudando 

os que se encontram nas 
sombras.  

Defender não é gritar. É prestar 
mais intenso serviço às causas e 

às pessoas.  

Ajudar não é impor. É amparar, 

substancialmente, sem pruridos 
de personalismo, para que o 
beneficiado cresça, se ilumine e 
seja feliz por si mesmo.  

Ensinar não é ferir. É orientar o 
próximo, amorosamente, para o 

reino da compreensão e da paz.  

Renovar não é destruir. É 

respeitar os fundamentos, 
restaurando as obras para o 

bem geral.  

Esclarecer não é discutir. É 
auxiliar, através do espírito de 

serviço e da boa-vontade, o 
entendimento daquele que 
ignora.  

Amar não é desejar. É 

compreender sempre, dar de si 
mesmo, renunciar ao próprios 
caprichos e sacrificar-se para 

que a luz divina do verdadeiro 
amor resplandeça.  

* * * 

André Luiz 

(Mensagem retirada do livro "Agenda Cristã" 
psicografia de Francisco Cândido Xavier)  

 

Firmeza da Fé 
"E os que estão sobre a pedra, 

estes são os que, ouvindo a palavra, 
a recebem com alegria; mas, como 

não têm raiz, apenas crêem por 
algum tempo, e, na época da tentação, 

se desviam." - Jesus. (Lucas, 8:13.) 

A palavra “pedra”, entre nós, costuma simbolizar 

rigidez e impedimento; no entanto, convém não 
esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela 
recorria para significar a firmeza. Pedro foi 
chamado pelo Mestre, certa vez, a “rocha viva da 
fé”.  

O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que 
estão sobre pedra, os quais receberão a palavra 
com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem, 
fatalmente, na época das tentações.  

Não são poucos os que estranham essa promessa 
de tentações, que, aliás, devem ser consideradas 
como experiências imprescindíveis.  

Na organização doméstica, os pais cuidarão 
excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a 
demasia de ternura é imprópria no tempo em que 
necessitam demonstrar o esforço de si mesmos.  

O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos 
com paciência e, depois, exigirá, com justiça, 
expressões de trabalho próprio.  

Reconhecemos, assim, pelo apontamento de 
Lucas, que nas experiências religiosas não é 
aconselhável repousar alguém sobre a firmeza 
espiritual dos outros; enquanto o imprevidente 
descansa em bases estranhas, provavelmente 
estará tranqüilo, mas, se não possui raízes de 
segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas 
difíceis, com a finalidade de procurar alicerces 
alheios.  

Tudo convida o homem ao trabalho de seu 
aperfeiçoamento e iluminação.  

Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas 
não olvidemos a edificação da nossa, para a 
vitória estável.  

* * * 

Xavier, Francisco Cândido. Da obra: Caminho, Verdade e 
Vida. 
Ditado pelo Espírito Emmanuel. 
16a edição. Rio de Janeiro, RJ: FEB, 1996. 
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Espiritismo de A a Z
Médium sério 

Médiuns sérios:os que

unicamente para o bem se 

servem de suas faculdades e 

para fins verdadeiramente 

úteis. [...] (107, it. 197) 

Médium sonambúlico 

Pode considerar-se o

sonambulismo uma variedade 

da faculdade mediúnica, ou 

melhor, são duas ordens de 

fenômenos que

freqüentemente se acham 

reunidos. O sonâmbulo age 

sob a influência do seu próprio 

Espírito; é sua alma que, nos 

momentos de emancipação, 

vê, ouve e percebe, fora dos 

limites dos sentidos. O que ele 

externa tira-o de si mesmo; 

suas idéias são, em geral, mais 

justas do que o estado normal, 

seus conhecimentos mais 

dilatados, porque tem livre a 

alma. [...] o sonâmbulo 

exprime o seu próprio 

pensamento, enquanto que o 

médium exprime o de outrem. 

[...] (107, it. 172) 

Médiuns sonâmbulos [ou 

sonambúlicos]: os que, em 

estado de sonambulismo, são 

assistidos por Espíritos. (107, 

it. 190) 

Médium subjugado 

Médiuns subjugados: os que 

sofrem uma dominação moral, 

e muitas vezes, material da 

parte de maus Espíritos. (107, 

it. 196) 

Médium suscetível 

Médiuns suscetíveis: variedade 

dos médiuns orgulhosos, 

suscetibilizam-se com as 

críticas de que sejam objeto 

suas comunicações; zangam-

se com a menor contradição e, 

se mostram o que obtêm, é 

para que seja admirado e não 

para que se lhes dê um 

parecer. Geralmente, tomam 

aversão às pessoas que os não 

aplaudem sem restrições e 

fogem das reuniões onde não 

possam impor-se e dominar. 

(107, it. 196) 

Ver também MÉDIUM 

ORGULHOSO 

Médium tiptólogo 

 Médiuns tiptólogos:

aqueles pela influência dos 

quais se produzem os ruídos, 

as pancadas. Variedade muito 

comum, com ou sem 

intervenção da vontade. (107, 

it. 189) 

Ver também MÉDIUM DE 

EFEITOS FÍSICOS 

Médium universal 

Essa faculdade de visão 

através da matéria e dos 

corpos opacos parece, segundo 

os casos que conhecemos, 

pertencer mais particularmente 

aos médiuns chamados

universais, isto é, àqueles cuja 

mediunidade não fica restrita 

às manifestações físicas; a 

penetração da matéria

pertence a esse gênero de 

mediunidade e a  relação entre 

esse fenômeno e a visão é 

evidente. [...] (3, v. 2, cap. 3) 

Ver também MÉDIUM VIDENTE 

Médium veloz 

Médiuns velozes: escrevem 

com rapidez maior do que 

poderiam voluntariamente, no 

estado ordinário. Os Espíritos 

se comunicam por meio deles 

com a rapidez do relâmpago. 

Dir-se-ia haver neles uma 

superabundância defluido, que 

lhes permite identificarem-se 

instantaneamente com o 

Espírito. Esta qualidade

apresenta às vezes seu 

inconveniente: o de que a 

rapidez da escrita a torna 

muito difícil de ser lida, por 

quem quer que não seja o 

médium. (107, it. 194) 

Médium versejador 

Médiuns versejadores: obtêm, 

mais facilmente do que outros, 

comunicações em verso. [...] 

(107, it. 193) 

Médium vidente 

Os médiuns videntes são 

dotados da faculdade de ver os 

Espíritos. Alguns gozam dessa 

faculdade em estado normal, 

quando perfeitamente

acordados, e conservam

lembrança precisa do que 

viram. Outros só a possuem 

em estado sonambúlico, ou 

próximo do sonambulismo. 

[...] O médium vidente julga 

ver com os olhos, como os que 

são dotados de dupla vista; 

mas, na realidade, é a alma 

quem vê e por isso é que eles 

tanto vêem com os olhos 

fechados, como com os olhos 

abertos; donde se conclui que 

um cego pode ver os Espíritos, 

do mesmo modo que qualquer 

outro que tem perfeita a vista. 

(107, it. 167) 

Médiuns videntes: os que, em 

estado de vigília, vêem os 

Espíritos. A visão acidental e 

fortuita de um Espírito, numa 

circunstância especial, é muito 

freqüente; mas, a visão 

habitual, ou facultativa dos 

Espíritos, sem distinção é 

excepcional. (107, it. 190) 

Dá-se essa qualificação às 

pessoas que, em estado 

normal e perfeitamente

despertas, gozam da faculdade 

de ver os Espíritos. [...] (109, 

pt. 1, Manifestações dos 

Espíritos) 

Ver também MÉDIUM 

UNIVERSAL 
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Fatos Históricos Espíritas

Fatos Históricos Espíritas do Mês de Abril

A carambola 

Uso medicinal 

 O suco da fruta é um febrífugo excelente. Usa-se contra toda classe de febres. 

 As folhas amassadas têm aplicação externa contra picadas venenosas. 

 

Valor alimentício 

Esta fruta, que é uma baga carnosa, oblonga, dotada de cinco gomos largamente separados 

uns dos outros, fornece, quando madura, um suco agridoce, muito saudável. Quando bem 

madura é saborosa ao natural; quando verde, porém, é azeda, e só se come preparada com 

açúcar, em forma de doce ou compota. Cinco ou seis carambolas cortadas transversalmente, 

em “estrelas”de um centímetro de espessura (carocinhos extraídos), com três xícaras de 

açúcar e uma de água, dão uma boa compota. 

02-1910 – Nasce em Pedro Leopoldo/MG o médium Francisco Cândido 
Xavier. 
04-1932 – Surge no Rio de Janeiro o jornal “Mundo Espírita”, mais tarde transferido 

para a cidade de 
Curit iba/PR. 
11-1940 – Desencarna o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, um dos 
apóstolos do Espiritismo no 
Brasil. 
18-1857 – É lançada em Paris a primeira edição de “O Livro dos Espíritos”, de Allan 

Kardec. A segunda e 
definitiva edição saiu em 18.03.1860. Assuntos tratados: a imortalidade da alma – 
a 
natureza dos espíritos e suas relações com os encarnados – as leis morais – a vida 
presente – a vida futura e o porvir da Humanidade. 
18-1946 – A Federação Espírita Brasileira lança sua primeira edição em 
Esperanto de “O Livro dos Espíritos”. 
18-1962 – Instala-se no Rio de Janeiro o primeiro Congresso de Cegos Espíritas. 

24-1945 – É fundada em Florianópolis/SC a Federação Espírita Catarinense. Seu 
primeiro presidente foi o 
Sr. Oswaldo Mello. 
MAIO 
08-1852 – Nos Estados Unidos, é publicado o primeiro periódico espírita do mundo, 
o “Spiritual 

Telegraph”. 
17-1936 – É fundada a Federação Espírita do Estado de São Paulo, sob a 
presidência do Dr. Augusto 
Militão Pacheco. 

As Frutas na Medicina Doméstica
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Parentes difíceis 

 

Procure compreender e perdoar incompreensões, ciúmes e a intolerância de todos 

aqueles que a Divina Providência colocou sob o mesmo teto que o seu. 

 Nem sempre nossos parentes são nossos amigos. O grande sábio Salomão já dizia que: 
“... há amigo mais chegado que um irmão.” 

 A abençoada lei do amor e justiça, que é a reencarnação, nos proporciona quitar 
débitos com os mesmos adversários de ontem, vivendo hoje conosco sob o mesmo teto na 
condição de pais, mães, filhos, irmãos e cunhados... 

 No lar, ao lado de almas queridas, encontramos também antigos desafetos, que a 
sabedoria divina coloca ao nosso lado com oportunidade de reconciliação e resgate. 

 Diante do parente mais difícil, necessário se faz o exercício da compreensão, da 
paciência e perdão. 

 “Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais a 
caminho”, aconselhou Jesus. 

 Aproveite a aportunidade de caminharem juntos, pois talvez ao longo do percurso 
encontrarão o momento mais adequado e propício para esta reconciliação. 

 Emmanuel nos alerta que: “Toda antipatia, aparentemente a mais justa deve morrer 

para dar lugar à simpatia.” 

 Perdoe sempre, pois à carne só enxergamos uma face da moeda de nossas existências. 
A outra face só nos será revelada quando estivermos no mundo espiritual. Por isso, muitas 
vezes pensamos ser vítimas quando, na realidade, somos algozes. 

 Nunca se esqueça de que não tem os parentes que sonhou e sim aqueles que merece. 
Estamos situados na família certa, junto das pessoas mais adequadas à nossa evolução. 

 Esforce-se para amá-los, tendo para com  eles, os nobres sentimentos de perdão, da 
tolerância, da resignação e da paciência. 

 Senhor, faz de nosso lar um ninho do Teu amor. 

 Que não haja amargura, porque Tu nos abençoas. 

 Que não haja egoísmo, porque tu nos animas. 

              Que não haja abandono porque tu está conosco. 

              Que saibamos caminhar, para ti em nossa rotina diária. 

              Que cada noite nos encontre e ainda mais unidos no amor. 

 Faz , Senhor,  das nossas vidas que quiseste unir, paginas repletas com a tua luz. 

 Faz, Senhor dos nossos filhos o que tu anseias. Ajuda-nos a educá-los  e orientá-los, 
pelos teus caminhos 

 Que nos esforcemos no consolo mútuo. Que façamos do amor um motivo para amar-te 
mais. 

 Que possamos dar o melhor de nós mesmos para sermos felizes no lar. 

  Que, ao amanhecer  o grande dia de irmos ao teu encontro, nos concedas estarmos  
unidos para sempre a Ti. 

 Que assim seja ! 
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Ogum sincretismo São Jorge 23-04 

Ogum é o Orixá da Lei e seu campo de atuação é a linha divisória entre a 
razão e a emoção. É o Trono Regente das milícias celestes. Ogum é 

sinônimo de lei e ordem é o aplicador da Lei (porque sua natureza é 
ordenadora). Todo Ogum é aplicador natural da Lei e todos agem com a 

mesma inflexibilidade, rigidez e firmeza, pois não se permitem uma conduta 
alternativa. Onde estiver um Ogum, lá estarão os olhos da Lei, mesmo que 
seja um “caboclo” de Ogum. Dizemos que Ogum é, em si mesmo, os 

atentos olhos da Lei, sempre vigilante, marcial e pronto para agir onde lhe 
for ordenado. Ogum é o Orixa que vence demanda, ele comanda os exus, 

suas imagens geralmente são dadas por São Jorge sobre seu cavalo, isto 
varia de terreiro pra terreiro, tambem pode existir imagens, de Ogum 
mesmo. Ogum tem em sua falange outros Orixas que vem em seu nome 

dentre eles, Ogum Megê, Ogum Rompe Mato, Ogum Beira mar, Ogum Yara, 
Ogum Xeroquê entre outros... A encorporação de Ogum é uma das mais 
fáceis de identificar, o medium toma uma postura militar. 

 
OFERENDA: Velas brancas e vermelhas e vermelhas, cerveja branca, as 
flores são as palmas vermelhas, depositados nos campos, caminhos, praia, 

etc. Dependendo da vibração de cada Ogum. 

Alguns pontos de Ogum: 

Ogum venceu demanda                  
Nos campos do Humaitá  
Ogum venceu demanda  
Nos campos do Humaitá  
Cruzou sua espada na areia  
Lavou seu escudo no mar  
Cruzou sua espada na areia  
Lavou seu escudo no mar  

 
 
 

 

Ogum em seu cavalo 
corre  

E a sua espada reluz  
Ogum em seu cavalo 

corre  
E a sua espada reluz  
Ogum, Ogum Megê  
Sua bandeira cobre 
os filhos de Jesus  

Ogunhê  

 

Se meu pai é Ogum  
Vencedor de demanda  
Ele vem de Aruanda  
Pra salvar filhos de 
umbanda  
Ogum, Ogum, Ogum 
Iara  
Ogum, Ogum, Ogum 
Iara  
Salve os campos de 
batalha  
Salve as sereias do mar  
Ogum, Ogum Iara  
Ogum, Ogum Iara 

Cavaleiro na porta bateu  
Eu passei a mão na pemba 

para ver quem era...  
Cavaleiro na porta bateu  

Eu passei a mão na pemba 
para ver quem era...  

Era São Jorge guerreiro, 
minha gente !  

Cavaleiro na força e na fé  
Era São Jorge guerreiro, 

minha gente !  
Cavaleiro na força e na fé  

Ogum não devia beber  
Ogum não devia fumar  
A fumaça é as nuvens 

que passam  
E a cerveja é a espuma 

do mar  
A fumaça é as nuvens 

que passam  
E a cerveja é a espuma 

do mar  
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Áries  

AMOR: Os mais jovens viverão um 
período raso, o humor oscilante deixa-os 

estranhos e leva-os a dizer não  a muitas 
no ites com os amigos. A partir do  20 o 
so l voltará.  

TRABALHO: Você se deixará tenta r por 
gastos insensatos, com a desculpa de 
que servem para a sua profissão, mas 

no fim do mês a conta bancária poderá 
faze r você arrepender-se amargamente. 

SAÚDE: O mês pode coincid ir com um 

desencremento da energia v ital e 
repropor ataques que pareciam
superados. Dedique  m pouco de tempo 
ao relax. 

Touro 

AMOR: O mês inicia-se de modo 

tranqüilo. A partir do dia 26 as estre las 
estarão hostis para com você e revelarão 
que a sintonia a dois está em queda... 

especia lmente se a  união  já está 
arruinando.  

TRABALHO: Você terá de agir com a 

máxima transparência e  o máx imo 
empenho,  se quiser evita r bruscas 
mudanças de rumo por parte de 
co laboradores ou clientes. 

SAÚDE: O seu fascínio se intensificará e 
a saúde se manterá decid idamente  boa, 

motivo pe lo qual poderá contar com uma 
pele  lisa e cabelos como seda. 

Gêmeos 

AMOR: Você não terá paciência ao 
enfrentar algumas problemáticas de 
casal e arriscará interpretar mal a lgumas 

reações do seu par. Procure re fletir 
mais. 

TRABALHO: Este mês você terá 

dif iculdade para engrenar, parece que 
faltam ocasiões certas para colocar à  luz 
os seus dotes e  você se sentirá  bastante 
frustrado. 

SAÚDE: O céu assinala rá alguma 
desmedida alimentar que poderia te r 
reflexos negativos no estômago e nos 

processos digestivos. A forma não estará 
brilhante. 

Câncer 

AMOR: Reinará uma atmosfera
agradáve l e afetuosa,  que presenteará 
um inesperado romantismo, se está a 

dois, e favorecerá novos encontros, se é 
so lteiro.  

TRABALHO: Você não terá freios, as 

muitas despesas poderiam pesar 
enormemente no balanço e poderia te r 
não  poucas preocupações ao enfrenta r 
os pagamentos. 

SAÚDE: Este mês você poderia sentir 
algum mal-estar de estação. Não tenha 

medo, coma muita vitamina C, d iminua 
os ritmos e contrastará  os distúrb ios. 

Leão 

AMOR: Os so lteiros terão ótimas 
oportunidades para iniciar novos 

relacionamentos entre os dias 7 e 18; de  
fato , nesse período não faltarão novos e  
simpáticos conta tos. 

TRABALHO: Serão a tenuadas a lgumas 
problemáticas e  terá modo de obter 
sucesso nas suas iniciativas,  graças ao  

otimismo que dará a você a coragem nas 
novas empresas.  

SAÚDE: O organismo não se regozijará  

de grande equilíbrio e a sua 
agressividade impedirá um contato  
se reno com os outros. Uma pasti lha de  
Valeriana resolve rá o  problema. 

Virgem 

AMOR: Cuidado com os exageros e ev ite  

especialmente repetir muito as mesmas 
co isas porque podem exaspe rar o  
parce iro  e levá-lo a decisões extremas. 

TRABALHO: Até o d ia 14 poderia haver 
fortes interferências externas que  
perturbam o seu sossego. Não seja  

apressado nos seus projetos e mantenha  
os nervos f irmes. 

SAÚDE: Você va i acusar uma certa fa lta  

de energia. Procure dormir muito e  
manter uma postura equil ibrada  à mesa.  
Coma um pouco de tudo,  mas sem 
exagerar. 

Libra 

AMOR: As estrelas poderiam induzi-lo  

para um estado de ânimo apreensivo,  
entre  a vontade de ternura e momentos 
de incerteza. Os solte iros viverão um 
momento  radiante. 

TRABALHO: Os mais jovens terão  
oportunidade de iniciar uma carreira  
vitoriosa no período compreendido entre  

17 e 26. Os outros v iverão boas 
sa tisfações. 

SAÚDE: As energias físicas e psíquicas 

deveriam manter-se boas: mas você  
poderia estar suje ito a distúrbios de  
origem hormonal ou circulatória. 

Escorpião 

AMOR: Não é o momento para nutrir 
dúvidas. Confie no que d iz o seu coração  

e aja coerentemente  com isso.  As 
estrelas estão favoráveis apesar do  
nervosismo. 

TRABALHO: Você terá condições de  
superar muitas incertezas e fazer 
profundas e  radicais mudanças no seu 

cotid iano profissional,  afastando o  
estresse.  

SAÚDE: Eventua is distúrb ios crônicos 

se rão curáveis com sucesso, em 
particular a partir da metade do mês em 
diante. Aconselham-se terapias naturais 
à base de ervas. 

Sagitário 

AMOR: O céu o deixa ma is seletivo e a  
idéia de aventuras fáce is vão provocá-lo  

menos.  Ao mesmo tempo aumentará o  
seu fascínio e você chamará a atenção 
de muitos.  

TRABALHO: Você esta rá intuitivo e 
cheio de idéias, poderá encontrar 
estimulantes ocasiões para renovar os 

seus interesses e faze r novos projetos,  
que obterão  muita aprovação. 

SAÚDE: A saúde  estará muito delicada,  

você estará cansado e um pouquinho 
nervoso. Alguma desarmonia poderá  
perturbar até a sua esfera sexual. Se ja  
ma is d isponíve l. 

Capricórnio 

AMOR: O influxo de a lguns astros 

me lhorará a sua expressão criativa, e se  
anunciam novidades intrigantes e  
intensas que  lhe farão ba ter forte o  
coração. 

TRABALHO: Vontade,  determinação e  
prontidão: com essas qualidade você  

tentará enfrentar e superar os 
imprevistos profissionais que encontrará  
no seu caminho. 

SAÚDE: Você sofrerá de alguma rigidez 
física que poderiam provocar molestos 
estiramentos musculares, pontada na 
coluna e irritações articulares. Procure  

repousar. 

Aquário 

AMOR: Fase positiva para os solteiros,  
que terão encontros prazerosos, sem 
abusar da exigência de l iberdade,  
encontrando pessoas que adoram viver o  

presente.  

TRABALHO: Muito posit ivo para você  
este mês no campo profissional,  onde  

não faltarão ocasiões para incrementar 
seja a sua renda, seja as suas 
satisfações. 

SAÚDE: Você poderia so frer de  
problemas nos ossos e deverá procurar 
não exceder com esforços e

especialmente estar atento a trabalhos 
perigosos. 

Peixes  

AMOR: O céu sugere usar tons suaves 
com todos, especialmente no início do  
mês. A tensão se destempera por volta  

do dia 15, quando iniciará um período  
novo e profícuo.  

TRABALHO: A agenda dos

compromissos está lotadíssima. Você  
está muito criativo e poderia alcançar 
metas profissionais gratificantes. Explore  
p lenamente o  bom momento. 

SAÚDE: Você deverá tomar cuidado 
especial com a boca, porque são  

prováve is nevra lgias ou dor de dente,  
mas em geral a saúde se reve la ótima.
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O PODER DAS VELAS 

O SIGNIFICADO DAS VELAS 
 
As cores vibram em diferentes freqüências energéticas, e têm significados 
simbólicos que podem mudar de acordo com a religião, a cultura, o país e as 
crenças pessoais. Listamos aqui alguns dos significados associados às cores: 

  
O PODER DAS CORES DAS VELAS: 
  

A vela azul deve ser acesa quando se deseja adquirir calma, 
serenidade, sabedoria, desenvolver e trabalhar poderes 
paranormais, sensitividade, intuição e ter expansão nos projetos. 

A vela amarela deve ser acesa quando há necessidade de cura 
energética, clarear a mente, abrir o intelecto, firmar os 
pensamentos, desenvolver a espiritualidade e ocorrer mudanças 
rápidas das situações. 

A vela branca representa a pureza e sinceridade. É utilizada para 
obtermos paz de espírito, harmonia, equilíbrio em nossas casas. 
Acende-se quando se deseja paz, limpeza, cura, reconciliação, 
harmonia e iluminação. 

A vela laranja deve ser acesa para ter força mental, aumentar a 
confiança, a criatividade, o entusiasmo, o poder de atração e 
obter sucesso nos empreendimentos. 

A vela violeta ou lilás deve ser acesa quando há necessidade de 
transmutar as energias, transformar negatividade, ter inspirações, 
aumentar a intuição, combater o "stress" e acalmar-se. 

A vela rosa representa a beleza, o amor, a moralidade. Deve ser 
usada em assuntos amorosos para fortificar relacionamentos 
afetivos. Boa cor para realizar os desejos do campo emocional e 
afetivo. 

A vela verde simboliza a calma, a tranqüilidade e o equilíbrio. 
Deve ser acesa quando se desejar a cura física e espiritual, 
fertilidade, estabilidade e abundância. 
 

A vela vermelha deve ser acesa quando se precisa de coragem, 
ânimo, determinação, força, ação, dinamismo, vigor, proteção, 
conquistar e liderar assuntos relacionados à matéria, trabalho e 
dinheiro, para que se tenha triunfo e evolução rápida dos 
acontecimentos. 

 



Vela que não acende prontamente: 
  
  

Indica que o anjo pode estar tendo dificuldades para 
ancorar. O astral ao seu redor pode estar "poluído ou 
carregado". 

Vela queimando com chama azulada: 
  

  

O anjo demonstra que, devido às circunstancias, seu 
pedido terá algumas mudanças. Está lhe pedindo paciência, 

pois a realização de seu desejo já está à caminho. 

Vela queimando com chama amarelada: 

  

A sua felicidade está próxima. 

  

Vela queimando com chama vermelha: 

  

O seu pedido está sendo realizado. 

  

Vela queimando com chama brilhante: 
  

Você está tendo êxito no seu pedido. 
  

Chama que levanta e abaixa: 

  
  

Você está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. 

Sua mente pode estar um pouco tumultuada. Alerta para 
firmar o seu pedido. 

Chama que solta fagulhas no ar: 
  

  
  

O anjo colocará alguém no seu caminho para comunicar o 
que você deseja. Poderá ter algum tipo de desapontamento 

antes do seu pedido ser realizado. Antes do seu pedido se 
realizar, você sofrerá algum pequeno aborrecimento. 

Chama que parece uma espiral:  

  
  

Seus pedidos serão alcançados, o anjo já está levando sua 

mensagem. Mas, cuidado, não faça comentários de seus 
desejos, pois tem gente por perto querendo atrapalhar os 

seus pedidos. 

Pavio que se divide em dois:  
  

Seu pedido foi feito de forma duvidosa, tente novamente. 

Ponta de pavio brilhante:  
  

Sorte e sucesso no seu pedido. 
  

Vela que chora muito: 
  
  

O anjo sente dificuldades em realizar o seu pedido. Pois, 
você está muito emotiva, e sem forças. 
  

Sobra um pouco de pavio e a cera fica em 

volta:   

O anjo pede mais oração. 

  
  

Se a vela apaga, depois de acesa (sem vento 
por perto):  

O anjo ajudará na parte mais difíci l do pedido, o resto cabe 
à você resolver. Acenda mais duas velas, para reforçar o 

pedido. 

Chama enfraquecida:   
É preciso reforçar o seu pedido. 

  

Chama que permanece baixa:  

  
  

De tempo ao tempo, pois esta não é a hora certa para 

receber o que tanto deseja. Indica que você não está bem, 
e há necessidade de elevar rapidamente o seu astral. 

Chama que vacila: 
  

Indica que o pedido se realizará, mas antes ocorrerá 
alguma transformação necessária. 

Quando se acende mais de uma vela e uma das 
chamas está mais brilhante do que as outras: 

Indica boa sorte. 

  
  

 

Quando se acende mais de uma vela e, todas 
as chamas ESTÃO altas e brilhantes:  
  
  
  

Erga as mãos para o céu e agradeça pela benção que está 
recebendo em seu pedido.Quando a vela queima por 
inteiro: seu pedido foi plenamente aceito. 
Quando a vela forma uma ESPÉCIE de escada ao lado: 
indica que seu pedido está se concretizando. 
  

Quando a vela termina de queimar e sobra 
cera esparramada no prato, sem queimar:  
  
  

É sinal que você precisa acender novamente o que sobrou, 
pois existe energias negativas atrapalhando. Quando 
terminar de queimar, então acenda outra e agradeça ao 
seu Anjo. 

MENSAGENS DAS VELAS 
  

            Ao acender uma vela, é possível identificar algumas mensagens: 
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Aniversariantes de Abril Santos  do Mês de Abril

         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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Dia         Nome 
1-   Santo Hugo Grénoble 
2-   São Francisco de Paula e Santa Maria 
Egipcíaca 
3-   São Ricardo de Chichester 
4-   Santo Isidoro de Sevilha 
5-   São Vicente Ferrer 
6-   São Marcelino de Cartago 
7-   São João Batista de La Salle 
8-   São Gláuter 
9-   Santa Valdetrudes 
10- Santo Terêncio e 39 companheiros 
11- Santa Gema Galgane 
12- São Vitor de Braga 
13- Santo Hermenegildo 
14- Santo Ardalião 
15- São Crescêncio 
16- São Benedito José Labre 
17- Santo Aniceto 
18- Santo Apolônio 
19- São Leão IX 
20- Santa Inês de Montepulciano 
21- São Sotero 
21- Santo Ancelmo de Cantuária 
22- São Sotero 
23- São Jorge 
24- São Fidelis de Sigmaringa 
25- São Marcos Evangelista 
26- Nossa Senhora do Bom Conselho 
27- Santa Zita 
28- São Luiz Maria Grignion de Montfort 
29- Santa Catarina de Sena 
30- São Pio V  

02 – Tatiana da S. Pinheiro Araújo 
02 – Thereza da Silva Costa 
03 – Alberto Baña 

03 – Carlos Alberto de Oliveira 
03 – Claudia Silveira Machado 
03 – Ivone Francisca Dia Souza 
03 – Robson Araújo 
04 – Ana Paula da Silva dos Santos 
04 – André Luiz Correa Magalhães 

06 – Alexsandro Batista 
08 – Nilcea Santos da Silva 
09 – Accacina Rocha Julião 
09 – Antonia de Maria Oliveira Chaves 
09 – Luzinete da Rocha Marreiro 
10 – Eliza Calmon 
10 – Gelson Pereira Ribeiro 
10 – Jair Rosa de Mattos 

10 – Luciano da Silva Loureiro 
11 – Edênia R. Correia Maia 
11 – Syllan Kim Woo 
12 – Margareth Martins F. 
12 – Wanda Sanches Moreira L. 
13 – José Carlos P. G. da Silva 

14 – Giane Barbosa Simões 
16 – Iali dos Santos Gonçalves 
16 – Karin Vicente 
16 – Sandra Maria Dia 
16 – Viviam M. Carvalho 
18 – Valdinete Lopes de Souza 

19 – Adelmo Rosa da Silveira 
19 – José Porphirio de Souza L. 
19 – Maria Expedita de Souza 
20 – Claudia dos Santos Silva 
20 – Daiana de S. Granja 
21 – Henrique Cezar de Abreu S. 

21 – Luciana de Matos Lemos 
21 – Nilza Ramos de Sá Malheiro 
21 – Rafaela Monteiro dos Santos 
22 – Michele Santánna Vasconcelo 
23 – Carlos Jorge Carvalho 
24 – Andréia da Silva 
25 – Keller Eduardo S. Marins 
25 – Marlene dos Santos Martins 

26 – Leonardo Topini de Almeida 
27 – Maria dos Anjos 
28 – Alexandre Nunes de Souza 
28 – Márcia Therezinha 
29 – Érica Ferreira da Conceição 
29 – Maria Lucia Teixeira Martins 
30 – Adenir Conceição de Morais 
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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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