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Seja Feita a Tua
Vontade, Assim na
terra como no Céu
Na construção de uma casa sólida e
confortável, há sempre um plano do arquiteto
para ser obedecido.
Os operários precisam consultar as linhas
demarcadas para não irem além de suas funções
e a fim de não cometerem impropriedades que
prejudicariam a obra.
O carpinteiro não deverá perturbar o pintor e o
pintor deverá respeitar o vidraceiro.
Assim também, nos serviços de elevação
espiritual do homem e do mundo, é necessário
procurarmos a Vontade do Senhor para que os
Desígnios Divinos sejam devidamente
executados.
Sabemos que o bem para todos é o projeto da
Eterna Sabedoria para as criaturas e, por isso
mesmo, se nos prezamos da condição de
trabalhadores educados para a justa prestação
de serviço, é indispensável saibamos realizar a
nossa parte, na concretização do projeto divino,
sem perturbar os nossos irmãos.
Estejamos convictos de que se cada um de nós
cumprir a obrigação que lhe compete, no plano
do Eterno Bem, oferecendo a cada dia o melhor
que pudermos, estaremos indiscutivelmente
atendendo às determinações do Nosso Pai
Celestial.

***
Xavier, Francisco Cândido. Da obra: Pai Nosso.
Ditado pelo Espírito Meimei.
19a edição. Rio de Janeiro, RJ: FEB, 1999.

Sinais
Sua conversação dirá das diretrizes que
você escolheu na vida.
Suas decisões, nas horas graves,
identificam a posição real de seu
espírito.
Seus gestos, na luta comum, falam de
seu clima interior.
Seus impulsos definem a zona mental
em que você prefere movimentar-se.
Seus pensamentos revelam suas
companhias espirituais.
Suas leituras definem os seus
sentimentos.
Seu trato pessoal com os outros
esclarece até que ponto você tem
progredido.
Suas solicitações lançam luz sobre os
seus objetivos.
Suas opiniões revelam o verdadeiro
lugar que você ocupa no mundo.
Seus dias são marcas no caminho
evolutivo. Não se esqueça de que
compactas assembléias de
companheiros encarnados e
desencarnados conhecem-lhe a
personalidade e seguem-lhe a trajetória
pelos sinais que você está fazendo.

***
Xavier, Francisco Cândido. Da obra: Agenda
Cristã.
Ditado pelo Espírito André Luiz.
Edição de Bolso. Rio de Janeiro, RJ: FEB, 1999.
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O Espiritismo de A a Z
O Sentido Espiritual da Páscoa
Alunos festejam a Páscoa no Lar da
Criança EmmanuelCom a aproximação
das festas religiosas da Páscoa, é
preciso lembrar que muito mais do que
a fixação das imagens de suplício e de
dor, do Mestre na cruz, devem
prevalecer em nossas mentes os
exemplos de amor que Ele deixou. Sua
figura calma e serena e suas lições de
felicidade e esperança, essas sim,
devem fazer parte das nossas
lembranças, convidando-nos à nossa
renovação constante de todos os dias e
não apenas nas datas comemorativas.
A verdade é que fazemos parte de uma
história, cujas tradições e hábitos ainda
estão fortemente arraigados em nós,
que já passamos entre idas e vindas
por tantas fases de despertar e
conhecimento espirtual. Por isso é bom
saber sobre os feriados “santos” de
que desfrutamos.
Afinal, o que é a Páscoa?
De acordo com a Torá, os judeus
preparavam todos os anos a ceia
tradicional da Páscoa, relembrando o
êxodo do Egito de seus antepassados
em busca da Terra Prometida. Vinda da
palavra hebraica pesach, Páscoa quer
dizer passagem, podendo significar
passagem da escravidão para a
liberdade, passagem da morte para a
vida, do velho para o novo.
Para algumas escolas religiosas, a
Páscoa encerra o sentido de
ressurreição, isto é, a passagem da
libertação do espírito para a Terra
Prometida. Como preparo para essa
época, há um período de 40 dias
(quaresma), caracterizado por jejuns,
penitências e reflexões; tristeza, dor e
luto, abstnência de carne e longas
orações.
Bastante suavizadas pela Igreja a partir
dos anos 1960, por ocasião do Concílio
Vaticano II, essas práticas aos poucos
vão senso substituídas pela maior
preocupação de se passar aos fiéis o
sentido de transformação da morte em
vida, como verdadeiro símbolo da

Páscoa, a ressurreição do amor
universal.

loucura, afastando-o de Deus. (Leia-se
Marcos 7:13-23)

A ressu rreição de Jesus

Jesus vitorioso

Como espíritas, sabemos que a
ressurreição de Jesus se refere apenas
ao seu aparecimento através de seu
perispírito (corpo espiritual),
materializado ou não, após a morte de
seu corpo físico, afinal ele mesmo
dissera que não teria vindo para
derrogar as leis, no caso as divinas,
eternas e imutáveis. A Páscoa para nós
representaria, então, o retorno de
Jesus à vida espiritual, interessandonos muito mais as lições que Ele
deixara através de tantos exemplos, do
que as festas, cerimônias e rituais que
foram instituídos para recordar sua
passagem terrena.

É bom lembrar ainda que Jesus sabia,
durante a realização da última ceia
com os apóstolos, por ocasião das
comemorações da Páscoa judaica, que
se aproximava o momento de seu
retorno à patria espiritutal. Como Jesus
poderia anunciar sua despedida com
tanta segurança? Somente um espírito
muito evoluído poderia ter passado por
tantos suplícios físicos e morais com
tamanha coragem, fé e serenidade,
dando incansavelmente seu
testemunho de amor e fraternidade,
exemplos de quem sabia
verdadeiramente amar.

Diante das comemorações da Semana
Santa, vale a pena salientar, contudo,
algumas considerações oportunas
sobre o assunto, à luz da doutrina
espírita.
Praticar o jejum ou aplicar uma
mancha de cinza no corpo, por
exemplo, de forma alguma apagarão
“pecados” ou outorgarão virtudes, algo
que é de teor interno, do espírito, e
que somente nós mesmos
conseguiremos no decorrer de nossas
várias experiências, com muito amor,
esforço e trabalho.
Os apóstolos de Jesus, também, por
exemplo, não eram adeptos do jejum,
como estabelecia a tradição judaica da
época, tendo o Mestre inclusive
comentado que o que de fora entra no
homem não pode contaminá-lo,
porque não entraria no seu coração,
mas no seu ventre, e de lá seria
portanto lançado fora, nada lhe
restando na essência espiritual.
Jesus ensinou mesmo que é o que sai
do coração do homem que contamina
e não o que entra pela boca. É que do
interior do coração saem os maus
pensamentos, as avarezas, a idolatria, a
inveja, a blasfemia, a soberba e a
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Ciente de sua vitória espiritual, da sua
missão cumprida através de sua vinda
à Terra, não lhe cabia o papel de
derrotado, de decepções e mágoas
como numa relação familiar comum
entre espíritos menos evoluídos, que
vemos todos os dias pela própria
necessidade de nosos aprendizados.
Jesus não tinha o que aprender. Por
isso, embora açoitado e crucficado,
contava com a resignação dos que
confiam, dos que têm o conhecimento
da verdade e da justa medida do bemsofrer. “Não se turbe o vosso coração;
na casa do meu Pai há muitas moradas;
vou prepará-los e vos levarei comigo;
orai e vigiai pra não entrardes em
tentação; minha paz vos dou; se eu não
for, o Consolador não virá” foram
algumas dessas lições de sabedoria que
ele deixou, por amar e conhecer em
identidade com o Pai.
Daí outras belas lições; “eu e o Pai
somos um”, “podeis fazer o que eu
faço e muito mais”, “não sou eu que
faço, mas o Pai que vive em mim”.
Sem a interpretação espiritual da letra,
impossível compreender a
profundidade de tantos ensinamentos.
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A beleza das lições
Inúmeros exemplos. Mas que não
foram suficientes para que a figura de
Jesus não fosse senão lembrada e
relembrada na Terra como sinônimo de
chagas, espinhos, sangue, desilusão,
sofrimento.
Se analisarmos sua tarefa terrena,
ficaremos emocionados, sim, mas
muito mais tocados pela beleza da
imensa lição de amor e de sabedoria
que representou sua vinda até nós, da
sua verdadeira comunhão com Deus
por compartilhar, pelo seu grau
evolutivo, das Suas ideias. Passagens
que trazem a alegria da fé, a
esperança, o consolo e a coragem dos
que sabem amar.
Essa visão mais positiva – bem oposta,
aliás, àquela que nos tem sido passada,
principalmente nos tradicionais filmes
reprisados nessa época da chamada
Semana Santa, de dor, tristeza,
lamento, traição e desilusão –, faria
com que toda a Humanidade
aprendesse a ver realmente o período
da Páscoa como mais uma
oportunidade de reflexão e renovação,
de estímulo para se cultivar as virtudes,
porém sem culpas ou remorsos; muito
mais com a certeza de incentivo para
que participemos ativamente dessa
passagem, no esforço de cada dia
nesse banquete íntimo de renovação
de nós mesmos.
Esta foi a verdadeira misão de Jesus na
Terra: exemplificar, mostrar não
somente a Lei, mas vivenciá-la em sua

plenitude, indicando os caminhos para
melhor cumpri-la e sermos mais felizes.
Uma felicidade que não é deste
mundo, dirão alguns mais afoitos,
desanimando-se, por não entenderem
que esse mundo não se refere somente
à morada terrena, mas ao mundo das
coisas puramente materiais, às quais
espíritos ainda imperfeitos que somos
estão sujeitos em seu caminho
evolutivo, como o livro adequado que
têm à disposição para seu aprendizado.
A felicidade de que Jesus nos fala se
relaciona às aquisições espirituais. E
isso é Páscoa, é renovação. Tem por
base o desenvolvimento do amor e do
conhecimento, que exigem trabalho,
observação, dedicação, estudo e
prática no exercício do Bem, por amor
a Deus, ao próximo e a si mesmo. E
esse é o nosso desafio, base da lei para
começarmos a compreender o que
seria afinal ser feliz e não estar feliz.
Essa mudança requer renovação
interior e pode até mesmo começar na
Páscoa, por que não? É olhar para
dentro de si mesmo e reconhecer-se,
esforçando-se para arrumar o que
ainda nos faz sofrer.
O perdão de Jesus
Outro ponto importante a considerar é
que Jesus não perdeu uma única
oportunidade para nos auxiliar na
busca dessa felicidade. Não vai trilhar
por nós, e deixou isso claro. “Eu sou o
caminho, a verdade e a vida.” Sigamolo, então.

Ciente das nossas imperfeições,
compreendendo o nosso estado
evolutivo, não haveria motivo para nos
culpar pela sua condenação e morte,
para passarmos depois a adorá-lo num
mea culpa sem fim como símbolo da
nossa rebeldia. Não. Ele não falou da
Boa Nova para nos conquistar pela
culpa, deixando nossos corações
amargurados e apertados, sofrendo o
remorso até o fim de nossos dias,
reservados à tristeza e à monotonia de
uma fé imatura de pedidos e mais
pedidos de perdão. Isso não seria
segui-lo.
De que serviriam tantas clemências
com tão poucas oportunidades de
reformulação? Tanto Jesus sabia da
nossa inferioridade e da nossa
necessidade de amor e discernimento,
crianças espirituais, tolas ainda, que ele
mesmo pediu: “Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem!”
O Mestre veio, assim, nos salvar da
ignorância, mostrando o amor, como a
outra face para a solução dos nossos
problemas. Trouxe uma nova ordem,
para atingirmos a felicidade, que se
prendia muito mais às coisas do
espírito. E ensinou que a misericórdia
divina está justamente na dádiva das
inúmeras oportunidadesque nos são
concedidas para aprender e amar.
Que aproveitemos, assim, então mais
uma delas. Boa reflexão, boa
renovação, boa Páscoa a todos !
Escrito por Eliana Ferrer Haddad

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
Curitiba/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 prim eiro 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.
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As Frutas na Medicina Doméstica
O Maracujá
Uso medicinal
No Brasil são conhecidas muitas espécies de maracujá, com diferentes usos na
medcina doméstica, a saber:
Maracujá- da- Bahia (Passiflora Bahiensis)- As folhas em banhos quentes, tem
indicação contra a gota. As sementes são vermífugas.
Maracujá- branco (passiflora capsularis) A raiz encerra propriedades emenagogas.
(comum no Rio).
Maracujá-mirim ou maracujá de garapa (passiflora edulis)- o decocto das folhas, em
fomentações, e desobstruente e diurético. Trituradas , aplicam-se as folhas sobre
tumores hemorroidários. (comum no Rio).
Macujá –Fedorento (Passiflora foetida)-Aplica –se em banhos e cataplasmas, na
erisipela e nas inflamações cutâneas de modo geral.
Maracujá do Piauí (Passiflora gardineri) a raiz contem virtudes emenagogas.
Maracujá- com- folhas- de- louro (Passiflora Laurifolia)- As folhas são emenagogas e
adstringentes. (comum no Amazonas).
Maracujá –pintado (Passiflora Mucronata)- As sementes são vermífugas (encontra-se
nos estados de , São Paulo, Minas e Rio).
Maracujá Peroba (Passiflora picroderma)- o decocto das folhas, em clisteres, alivia as
hemorroidas.(Vegeta nos estados do norte).
Maracujá-Cheiroso (Passiflora sicyoides)- As folhas, em banhos quentes, são aplicadas
contra a gota.
Murucuiá (passiflora murucuia)-Tem propriedades sudoríficas, anti-histéricas e
vermífugas .
Sururuca (Passiflora setácea) _usa-se, em decocção, para combater a diarreia crônica.
De modo geral os maracujás são soníferos.
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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.

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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Meus Pensamentos
e Minhas Caminhadas
A estrada só é longa para quem não sabe
Caminhar.
Zé 04-04-2015

As idas e vindas

Vim da águas de Oxalá
Trazido por Xangô e Iemanjá
Com as bênçãos de Obaluaiê e Nanã
Com a beleza de oxum e a força de Iansã
E com as ervas de Oxossi
Curei os arranhões das cruzadas de Ogum
E ao seguir minhas pegadas verás,
Ele voltar com a alegria de Ibeji para os braços de
Oxalá.

BIG Edição Abril de 2015

Pag 7

Horóscopo Abril de 2015

Áries
AMOR: Procure avaliar as coisas com maior
objetividade para poder individuar eventuais
erros de juízo e corrija-os imediatamente,
evitando assim inúteis atritos.
TRABALHO: Se você está à procura de uma
mudança, este não é o mês certo para isso.
Há incertezas demais que o afligem, reflita e
espere ainda um pouco.
SAÚDE: Talvez você tenha algum pequeno
problema de ouvido, resolvível com uma
consulta preventiva com o
otorrinolaringologista. De resto gozará de
uma saúde de ferro.

Leão
AMOR: Nesta fase você encontrará um jeito
para curar os problemas de comunicação e
de comportamento na sua relação afetiva, e
o seu íntimo se mostrará muito mais
equilibrado.
TRABALHO: Você terá a oportunidade de
obter ótimos resultados seja pelo moral seja
pela carteira, fazendo algum novo conhecido
que abrirá horizontes diferentes.
SAÚDE: Será o momento ideal para seguir
uma dieta que tende a melhorar as funções
renais. Dedique, além disso, mais atenção ao
sistema cardiocirculatório.

Sagitário
AMOR: Os solteiros viverão um período difícil
até o 15. Depois desta data o sol voltará a
resplandecer sobre as suas conquistas e
encontrarão um pessoa importante.
TRABALHO: Neste mês tudo correrá bem e
você terá muitas boas cartas para jogar. Um
projeto importante poderia ser um bom
trampolim.
SAÚDE: Você não deveria sofrer nenhum
problema, visto que a sua forma
permanecerá boa durante todo o mês, mas
poderia ter alguma dificuldade de
concentração.

Touro
AMOR: Até o dia 18 poderá viver um período
cheio de gratificações sentimentais. Se você
está à espera do amor, terá numerosas
ocasiões para encontrar a alma gêmea.
TRABALHO: O setor profissional será bem
apoiado pelos astros que tornam você
brilhante, vivaz e muito capaz! As novas
negociações de negócio terão ótimos
resultados.
SAÚDE: Você poderá acusar qualquer
padecimento ao fígado e uma digestão lenta
e trabalhosa: um antigo remédio para ajudála é uma massagem com óleo de essência de
zimbro.

Virgem
AMOR: Após um início cambaleante, o mês
mudará de rumo. Tudo se tornará mais
simples e harmonioso, românticas noites a
dois, agradáveis os novos encontros.
TRABALHO: Você estará em pleno fermento
crítico, quer modificar situações e realidades
que não o satisfazem, mas a sua pouca
diplomacia poderia causar não poucos
contrastes.
SAÚDE: Você terá de combater o estresse e a
insônia. Tome cuidado também com
eventuais vermelhidões cutâneas: A sua pele
resultará muito mais sensível que o normal.

Capricórnio
AMOR: Se você vive uma vida a dois há muito
tempo, encontrará a maneira para tornar
mais sereno o seu relacionamento, para
afastar os velhos rancores e tomar decisões
importantes para o futuro.
TRABALHO: No trabalho tudo vai de vela em
popa. Você está criativo e cheio de iniciativas.
É o mês certo para concretizar as suas idéias
tornando-as projetos de sucesso.
SAÚDE: Você terá de tomar cuidado ao
manejar objetos contundentes ou ao praticar
esportes perigosos. Mesmo assim, a forma
terá a proteção de ótimas estrelas.

Libra
AMOR: Os mais jovens começarão uma nova
história afetiva que lhes dará a oportunidade
de viver momentos de felicidade, harmonia,
bem-estar psicofísico e alegria.
TRABALHO: Você estará com um grande
espírito de iniciativa e obterá sucessos
importantes, mas procure não ser muito
precipitado, pois poderia cair em erros de
avaliação.
SAÚDE: Lembre-se que todos os excessos são
equivocados, em um sentido ou em outro.
Poderia ser o momento ideal para fazer um
regime, se tem de perder peso.

Aquário
AMOR: As estrelas estão muito positivas e
apoiarão todas as iniciativas em âmbito
afetivo, mesmo as mais arriscadas e
instintivas. Não perca a ocasião.
TRABALHO: Você terá grandes
oportunidades, especialmente na segunda
metade do mês. Extremamente favorecidos
os novos contatos e sintonias. Explore ao
máximo o seu intuito.
SAÚDE: Você poderia experimentar um curso
de dança que a ajudasse a relaxar e a se
divertir em modo saudável e original. Afaste
os pensamentos negativos.

Escorpião
AMOR: Neste mês será preciso evitar a crítica
e procurar compreender as exigências do
parceiro, ainda que nã coincidam com as
suas. Lembre-se que vocês são dois.
TRABALHO: Os jovens, que ainda estão à
procura de uma ocupação estável, viverão
um fase difícil e terão de esperar o final do
mês para um melhoramento.
SAÚDE: Eventuais distúrbios crônicos serão
curáveis com sucesso, em particular a partir
da metade do mês em diante. Aconselham-se
terapias naturais à base de ervas.

Peixes
AMOR: No campo afetivo, você vai começar
o mês com muitas dificuldades, vai se sentir
um pouco desgostoso porque as coisas não
caminham na direção certa.
TRABALHO: Muito positivo para você este
mês no campo profissional, onde não faltarão
ocasiões para incrementar seja a sua renda,
seja as suas satisfações.
SAÚDE: As estrelas aconselham não adiar
eventuais operações de caráter estético: o
mês apresenta-se favorável para uma nova
imagem. Beba muita água.

Gêmeos
AMOR: A posição dos astros não prevê sorte
no amor, a paixão e a relação a dois
poderiam sofrem contragolpes. A partir do
dia 25 as coisas melhorarão.
TRABALHO: Você se sentirá um vulcão de
idéias, que podem ser corajosas e insólitas,
mas exitosas e rentáveis, e encontrará a
coragem de expô-las ao chefe.
SAÚDE: Mais do que o corpo, você terá
vontade de trabalhar a mente. Para nutrir a
sua alma com fome de saber, leia um bom
livro. No dia 22, atenção especial com as vias
respiratórias.
Câncer
AMOR: Os solteiros mais inveterados terão
de acalmar-se um pouco. Se continuarem a
pular de uma flor para outra, de fato,
perderão uma ocasião importante.
TRABALHO: Os primeiros dias do mês não
serão brilhantes, mas depois você estará em
condições de ser o primeiro e reencontrar a
determinação e a inspiração necessárias para
ir adiante.
SAÚDE: O mês se acompanhará de uma
notável resistência psicofísica. Não renuncie a
uma saudável atividade esportiva que
permitirá manter a forma.
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Semana Santa
A Semana Santa é a ocasião em que é celebrada a paixão de Cristo, sua morte e
ressurreição.
Jesus Cristo não aceitava o tipo de vida que seu povo levava, o governo cobrando altos
impostos, riquezas extremas para uns e miséria para outros.
Ao chegar a Jerusalém, foi aclamado pela população como sendo o Messias, o Rei, mas
os romanos não acreditavam que ele era filho de Deus, duvidavam dos seus sábios
ensinamentos, de sua missão para salvar a humanidade, então passaram a persegui-lo.
Jesus tinha conhecimento de tudo que iria passar, da peregrinação que o levaria à morte.
Convidou, então, doze homens a quem chamou de discípulos, para levar seus
ensinamentos às pessoas.
Porém, Judas Escariotes, um desses apóstolos, também duvidou que Ele era um enviado
de Deus, entregando-lhe para os romanos, que o capturaram.
Em seguida, fizeram Jesus passar pela via sacra, amarrado à sua cruz, carregando-a por
um longo trecho, sendo torturado, levando chibatadas dos soldados, sendo caçoado
covardemente até sofrer a crucificação e a morte.
Em 325 d.C, o Concílio de Niceia, presidido pelo Imperador Constantino e organizado pelo
Papa Silvestre I, fabricou e consolidou a doutrina da Igreja Católica, como a escolha dos
livros sagrados e as datas religiosas. Ficou decidido também que a Semana Santa seria
comemorada por uma semana (do domingo de ramos ao domingo de Páscoa). Há relatos
de festas em homenagem aos últimos dias de Cristo, pouco tempo depois de sua morte.
Porém comemoravam dois dias apenas (sábado de aleluia e domingo da ressurreição).
Nesse Concílio também foi adotado o Catolicismo como religião oficial do Império
Romano.
Cada dia da comemoração faz referência a um acontecimento: o domingo de ramos
refere-se à entrada do Rei, o Messias, na cidade de Jerusalém, para comemorar a páscoa
judaica. Na segunda-feira seguinte foi o dia em que Maria ungiu Cristo; na terça-feira foi o
dia em que a figueira foi amaldiçoada; a quarta-feira é conhecida como o dia das trevas; a
quinta-feira foi a última ceia com seus apóstolos, mais conhecida como Sêder de Pessach.
A sexta-feira foi o dia do seu sofrimento, sua crucificação. Sábado é conhecido como o dia
da oração e do jejum, onde os cristãos choram pela morte de Jesus. E, finalmente, o
domingo de páscoa, o dia em que ressuscitou e encheu a humanidade de esperança de
vida eterna.
Por Jussara de Barros
Graduada em Pedagogia
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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

O Aceitamos
filme todos os tipos
de doações , alimentos,
roupas, descartáveis
em geral para doações
em espécie utilize:
Banco Bradesco
AG: 2807-0
02 de Abril
CC:nos
3206-9
Somente
Cinemas
Grupo Espírita Sagrado Coração de Jesus
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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 964526586 Junior

Só Tecidos

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

Av. 18 do Forte, 216 - Centro São Gonçalo - RJ
Tel: 2712-1083
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