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São Jorge 23 de Abril

Oração São Jorge
Chagas abert as, 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
Sant o, 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.

Saudação a Ogum !
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Firmeza da Fé

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

"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.

***

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

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

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
ORGULHOSO

MÉDIUM

Médium tiptólogo

DE

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

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; zangamse com a menor contradição e,
se mostram o que obtêm, é
para que seja admirado e não
para que se lhes dê um

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
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Médium versejador
Médiuns versejadores: obtêm,
mais facilmente do que outros,
comunicações em verso. [...]
(107, it. 193)
Médium vidente

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
EFEITOS FÍSICOS

muito difícil de ser lida, por
quem quer que não seja o
médium. (107, it. 194)

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
UNIVERSAL
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MÉDIUM

Fatos Históricos Espíritas

Fatos Históricos Espíritas do Mês de Abril
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. August o
Militão Pacheco.

As Frutas na Medicina Doméstica
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.
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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 parent es 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 t u 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 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

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
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
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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
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Nas Caminhadas do Zé
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Horóscopo Abril de 2013
Ár ies
AMO R: Os m ais jovens viverão um
períod o ras o, o hu mor os cila nte dei xa-os
est ran hos e leva-os a dizer não a m uit as
no ites co m os am igos . A p art ir do 20 o
so l volt ará.
TRABALHO : Voc ê se d eixará t enta r po r
gas tos in sensato s, c om a desc ulp a de
qu e servem para a s ua p rofis são, mas
no fim do mês a c onta ban cária poderá
faze r voc ê arrepe nder-se a marg amen te.
SAÚDE: O mê s pod e coin cid ir com um
des encreme nto
da
energ ia v ital e
repropor
ata ques
qu e
parec iam
su perados . Ded ique m pouco de te mpo
ao relax.
Touro
AMO R: O mês in ic ia-se de m odo
tranq üilo. A p art ir do di a 26 as est re las
est arã o hos ti s para c om voc ê e revelarão
qu e a sin tonia a doi s est á em qued a...
esp ecia lmen te se a un ião já es tá
arru ina ndo.
TRABALHO : Você t erá de ag ir com a
máxi ma tran sparên cia e o máx imo
emp enho, se qu iser evita r b rusc as
mud anças de rum o por parte de
co laborado res ou c lien tes .
SAÚDE: O seu fas cín io se intensific ará e
a sa úde s e man terá de cid idam ente boa,
mot ivo pe lo q ual poderá c ontar c om uma
pele lis a e cab elos com o sed a.
Gêmeos
AMO R: Voc ê n ão t erá pa ciên cia ao
enfrentar alg umas p roblemá ti cas de
cas al e arris cará i nterpret ar m al a lgu mas
reações do seu par. Proc ure re fleti r
mai s.
TRABALHO :
Est e
mê s voc ê
terá
dif icu ldad e p ara eng re nar, p arec e que
falt am ocas iões c ert as para col ocar à l uz
os seu s dot es e voc ê s e s entirá ba stan te
fru strad o.
SAÚDE: O cé u a ss inala rá
alg uma
des medi da ali mentar qu e p oderia te r
reflexos negat ivos no es tôm ago e n os
proce ssos di ges tivos . A forma não e stará
brilh ante.
Câncer
AMO R:
Rein ará
u ma
at mos fera
agradáve l e afetu osa, que prese nteará
um ines perado roman ti smo , se es tá a
doi s, e f avore cerá n ovos en con tros, se é
so ltei ro.
TRABALHO : Você não terá frei os, as
mu itas
des pes as
p oderiam
pesa r
enormem ente no b alan ço e p oderia te r
não p oucas preoc upa ções a o e nfrenta r
os p agam ento s.
SAÚDE: Est e mês você p oderia sen ti r
algu m mal-e star d e e staç ão. Não te nha
med o, c oma mu ita vit amin a C, d imi nua
os rit mos e con trast ará o s di st úrb ios .

Leão

Sagitário

AMOR: Os so lteiros
terão
óti mas
opo rt un idade s
para
i nic iar
n ovos
relac ion amentos e ntre os di as 7 e 1 8; de
fato , n ess e períod o n ão falt arã o n ovos e
si mpát ic os c onta tos .

AMOR: O c éu o d eixa ma is s elet ivo e a
id éia de aventura s fáce is vão p rovo cá-lo
me nos. Ao mesm o temp o au mentará o
s eu fas cín io e voc ê ch amará a ate nção
d e muit os.

TRAB AL HO: Serão a tenu adas a lgu mas
probl emát icas e t erá m odo de obt er
su ces so nas su as inic iat ivas, graça s ao
ot imi smo q ue da rá a v ocê a c oragem nas
nov as emp res as.

TRAB AL HO: Voc ê esta rá in tuitiv o e
c heio
de
id éias , p oderá en co ntrar
es tim ulan tes oca si ões p ara re novar os
s eus interes ses e faze r n ovos p rojet os,
q ue obt erão mu ita ap rova ção.

SAÚDE: O o rg anis mo não se reg ozi jará
de
grand e
eq uilíbri o
e
a
sua
agress ivi dade
imped irá
um
contato
se ren o c om os outros. Uma pa sti lha de
Valerian a resolve rá o p roblem a.

SAÚDE: A s aúde est ará mu ito d eli cada,
voc ê e stará can sado e um pou quinho
n ervo so. Algu ma desarmo nia pod erá
p ert urbar at é a su a esfera sexu al. Se ja
ma is d isp oníve l.

V irgem

Capricórnio

AMOR: Cu idad o com os exa geros e ev ite
es peci alme nte rep eti r muito as mes mas
co isa s po rq ue p odem
exaspe rar o
parce iro e levá-l o a dec isõe s extremas .

AMOR: O in flu xo de a lgu ns a stros
me lhorará a s ua express ão c riati va, e se
an unc iam
novid ades
intrigantes
e
in ten sas que lh e farão ba ter forte o
c ora ção.

TRAB AL HO: Até o d ia 14 p oderia h aver
fortes
interferências
externas
que
pertu rb am o seu sos seg o. Nã o seja
apress ado nos se us projetos e mante nha
os nervos f irme s.
SAÚDE: Voc ê va i a cusar um a c erta fa lta
de energi a. Procu re dormi r muit o e
man ter u ma p ost ura eq uil ibrada à mesa.
Coma um p ouco d e t udo, ma s sem
exag erar.
Libr a
AMOR: As estrel as p oderiam ind uzi-lo
para um est ado d e ânim o apreensivo,
entre a v ontad e de ternu ra e m omentos
de in certeza. Os s olte iros viverão um
mom ento rad ian te.
TRAB AL HO: Os mai s joven s terão
opo rt un idade de iniciar u ma carrei ra
vit oriosa no períod o com pree ndido entre
17 e 2 6. Os outros v iverã o b oas
sa tis fações .
SAÚDE: As ene rg ias fí si cas e p síq uicas
dev eria m manter-se boa s: mas você
pod eria estar su je ito a dis tú rbi os de
orige m hormon al ou ci rc ulat ória.
Escorpião
AMOR: Não é o m omento para nut rir
dú vida s. Con fie n o q ue d iz o s eu c oração
e aja co eren tem ente co m i sso. As
es trelas est ão f avorá veis apes ar do
nervos ism o.
TRAB AL HO: Voc ê terá c ond ições de
su perar m uita s incert ezas
e fazer
profu ndas e radic ais m udan ças n o seu
co tid ian o
profis si onal,
afas tand o
o
es tresse.
SAÚDE: Even tua is di stú rb ios c rônic os
se rão
c uráveis
c om
su ces so,
em
parti cu lar a part ir d a m etade do mês em
di ante. Ac onselha m-se terapi as nat urais
à bas e de ervas .
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TRAB AL HO: Von tade, d etermin açã o e
p ron tid ão: c om ess as qu alid ade você
t entará
en fren tar
e
s up erar
os
im previs tos profis sio nais q ue en con trará
n o seu cam inh o.
SAÚDE: Voc ê sofrerá de algu ma rigi dez
fí sic a qu e poderi am provoc ar m olest os
es tirame ntos mu sc ulares , pon tad a na
c olun a e irrit ações arti culare s. Proc ure
repou sar.
Aquário
AMOR: Fas e pos itiv a para os sol teiros,
q ue t erã o en con tros prazeros os, sem
ab usa r d a exig ência d e l iberdade,
en con trando pess oas que adoram vi ver o
p res ente.
TRAB AL HO: Mu it o p osit ivo para você
es te mê s no c amp o profis si onal, onde
n ão fal tarão ocas iões p ara in crementar
s eja a su a ren da, s eja as s uas
s atis façõ es.
SAÚDE:
Voc ê
p oderia
so frer
de
p rob lemas nos os so s e deverá p roc urar
n ão
exc eder
c om
esforço s
e
es pec ialme nte est ar ate nto a trabal hos
p erig oso s.
P eixes
AMOR: O c éu su gere usar ton s su aves
c om tod os, esp eci almen te no i nício do
mê s. A ten são se des temp era por volta
d o di a 15 , q uan do iniciará u m p eríodo
n ovo e profí cuo.
TRAB AL HO:
A
age nda
dos
c ompromi ss os es tá lot adís si ma. Você
es tá m uit o criat ivo e pod eri a al cançar
me tas profis sio nais g rat ific antes. Exp lore
p lenam ente o bom m omento.
SAÚDE: Voc ê dev erá toma r cuidado
es pec ial com a boc a, p orque são
p rováve is n evra lgi as ou dor de d ente,
ma s em g eral a saú de se reve la ót ima.
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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.
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MENSAGENS DAS VELAS
Ao acender uma vela, é possível identificar algumas mensagens:
Vela que não acende prontamente:

Indica que o anjo pode estar t end o dific uldades para
ancorar. O astral ao seu redor pode estar "pol uído ou
carregado".

Vela queimando com chama azulada:

O anjo demonstra que, devido às circunstanci as, seu
pedido terá algumas mudanças. Está lhe pedi ndo paciênci a,
pois a realização de seu desejo já está à caminho.

Vela queimando com chama amarelada:

A su a felicid ade está próxima.

Vela queimando com chama vermelha:

O seu pedido está s endo 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 pod e estar um pouco tumultuada. Alerta para
firmar o seu pedido.

Chama que solta fagulhas no ar:

O anjo colocará alguém no seu ca minho para comunicar o
que você deseja. Poderá ter algum t ipo d e desapontamento
antes do s eu pedido ser reali zado. Antes do seu pedido se
realizar, você sofrerá algum pequ eno aborreci mento.

Chama que parece uma espiral:

Pavio que se divide em dois:

Seus pedidos serão alcançados, o anjo já está levando sua
men sagem. Mas, cu idado, não faça comentários de seus
desejos, pois tem gente por perto queren do atrapalhar os
seus pedidos.

Seu pedido foi feit o de forma duvidosa, tente novamen te.

Ponta de pavio brilhante:

Sorte e sucesso no seu ped ido.

Vela que chora muito:

O anjo sente dificuldad es em realizar o seu ped ido. Pois,
você está muito emotiva, e s em forças.

Sobra um pouco de pavio e a cera fica em
volta:

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

Chama enfraquecida:

O anjo pede mai s oração.

O anjo ajudará na p arte mais difíci l do pedid o, o resto cabe
à você resolver. Acen da mais duas vel as, para reforçar o
pedido.
É preciso reforçar o seu pedido.

Chama que permanece baixa:

De tempo ao tempo, pois esta n ão é a hora certa para
receber o que tanto deseja. Indica que você não está bem,
e há necessid ade de elevar rapi damente o seu astral.

Chama que vacila:

Indica que o ped ido s e reali zará, mas antes ocorrerá
alguma t ransformação necessária.

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

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

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

Indica boa sorte.

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 pl enamente aceit o.
Quando a vela forma u ma ESPÉCIE de es cada ao lado:
indica que seu pedido est á se concretizan do.

É sinal que voc ê prec isa acender novamente o que sobrou,
pois existe en ergias negativas atrapalhando. Quando
terminar de queimar, en tão acenda outra e agradeça ao
seu Anjo.
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Aniversariantes de Abril
02
02
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03
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09
09
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16
16
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23
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–
–
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–
–
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–
–
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–
–
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Tatiana da S. Pinheiro Araújo
Thereza da Silva Costa
Alberto Baña
Carlos Alberto de Oliveira
Claudia Silveira Machado
Ivone Francisca Dia Souza
Robson Araújo
Ana Paula da Silva dos Sant os
André Luiz Correa Magalhães
Alexsandro Batista
Nilcea Santos da Silva
Accacina Rocha Julião
Ant onia de Maria Oliveira Chaves
Luzinete da Rocha Marreiro
Eliza Calmon
Gelson Pereira Ribeiro
Jair Rosa de Mattos
Luciano da Silva Loureiro
Edênia R. Correia Maia
Syllan Kim Woo
Margareth Martins F.
Wanda Sanches Moreira L.
José Carlos P. G. da Silva
Giane Barbosa Simões
Iali dos Santos Gonçalves
Karin Vicente
Sandra Maria Dia
Viviam M. Carvalho
Valdinete Lopes de Souza
Adelmo Rosa da Silveira
José Porphirio de Souza L.
Maria Expedita de Souza
Claudia dos Santos Silva
Daiana de S. Granja
Henrique Cezar de Abreu S.
Luciana de Matos Lemos
Nilza Ramos de Sá Malheiro
Rafaela Monteiro dos Santos
Michele Santánna Vasconcelo
Carlos Jorge Carvalho
Andréia da Silva
Keller Eduardo S. Marins
Marlene dos Santos Martins
Leonardo Topini de Almeida
Maria dos Anjos
Alexandre Nunes de Souza
Márcia Therezinha
Érica Ferreira da Conceição
Maria Lucia Teixeira Martins
Adenir Conceição de Morais

Santos do Mês de Abril
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

Doações
Aceitamos todos os tipos
O filme
de doações , alimentos,
roupas, descartáveis
em geral para doações
em espécie utilize:
Banco Bradesco
AG: 2807-0
02 de Abril
CC:
3206-9
Somente
nos
Cinemas
Grupo Espírita Sagrado Coração de Jesus
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Presidente:Vanessa Castro
Editor: Diogo Bitencourt
Matérias:
Camille Paço
Marceli Cristina
Mara Lilia
Sr Zé

Vanessa Castro
Michele Silva
Edésio Oliveira

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.

Livraria GESCJ

Site do GESCJ
Visite nosso Site:
www.gescj.com.br

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

Oferece-se

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

Oferece-se
Serviços Gerais
Serviços Domésticos
em Geral
Marli Pacheco da Silva
Tel: 3712-4731

Sandra Helena
- Drenagem Linfática-Massagem-

2611-6969

Tel:3119-0054
81122327

Transporte Escolar
Santa Rosa,
Icaraí,
Centro
Tel 8764-1879 Junior
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Maria das Graças Gomes
* Cozinheira profissional
* Faxina
* Serviços gerais
* Já trabalhei em creche
Tel:98535937
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Classificados

Campanha de Rua

Equipe BIG

