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Participe das nossas reuniões de estudos da Doutrina
Espírita, Segundas e Quartas, Horário: 20:00 as 21:30hs

São Cosme e São Damião
dia 27-09

Almoço Fraternal
Dia 17-09
A partir das 13:00hs
Prêmios
1º
2º
3º
4º
5º

TV LED 32”
Panela de Arroz
Batedeira de Bolo
Liquidificador
Ferro a Vapor

Valor R$ 15,00
Vários Prêmios Extras !

Dona Márcia
dia 15-10

Aniversário do Zé !

Falange Das Crianças na Umbanda
pag 10
Na Dimensão Espiritual, Nada
Acaba em Pizza pag 8.
Reencarnação e Reparação pag 9

Provação Redentora
Marcados

Acerca-te dos vencidos para auxiliar. Não creias, porém,
que eles sejam apenas os companheiros que tombaram
na luta e se encontram caídos na estrada, tomados pelo
desalento e o pessimismo.
Concentra a tua atenção e com os olhos do espírito
surpreenderás muitos deles ao teu lado, guardando
aparência robusta e provocando ruído para esconderem
as marcas da infelicidade.
Todavia, é imprescindível amar para ajudar com
eficiência.
Alguns são amigos assinalados por desastres e acidentes
morais, que o ferrete da Lei divina atingiu, expungindo,
recalcados, os pesados débitos...
Outros são irmãos marcados por enfermidades cruéis,
que lhes desorganizam o aparelho digestivo, desviandolhes o tubo excretor...
Vários são companheiros vitimados por heranças físicas,,
que os olhos do mundo não alcançam, guardadas em
tecidos caros, recuperando o pretérito...
Diversos são os corações solitários, que se reajustam aos
impositivos de afeições angustiosas, renovando o
panorama da mente enferma...
Outros tantos são espíritos de procedências várias,
perturbados por sinais vigorosos que os prostram, no
silêncio, aniquilando-lhes a esperança...
Todos eles necessitam de ungüento para as marcas
dolorosas, que funcionam como corretivos santificantes.
Quando os encontres, não os atormentes mais com
indagações desnecessárias, ferindo-lhes as úlceras com
estiletes de curiosidade negativa.
Viajores do tempo, nas estações da Terra, possuímos
nossos sinais e marcar que nos dilaceram as fibras
íntimas.
Antes que desfaleçam esses marcados, podes fazer algo
em benefício deles. Mais tarde surgirá novo dia,
oportunidade nova de caminhar e, embora sejas
convidado a ajudar, orando, não poderás prever se, de
um para outro momento, será convidado pela Lei a
carregar mais vigorosa marca...
Franco Divaldo P.. Da obra: Messe de Amor.
Ditado pelo Espírito Joanna de Ângelis.

A voz que laboraste por modular docemente agora se transforma em
brado de acusação impiedosa; as mãos que uniste muitas vezes dentro
das tuas, em gesto de ternura, parecem prontas a esbodoar-te; o rosto
tantas vezes osculado com meiguice surge congestionado diante da tua
presença; os gestos que plamastes com incansável devotamento, fazemse bruscos e violentos em desafio a tua serenidade, aqueles olhos que
enxugaste com desvelo, quando choravam, fitam-te com chispas de
ódio; o corpo que embalaste noites a fio, ora freme de revolta e se
agiganta diante do teu atual carinho; todo aquele ser que cumulaste de
amor, então, se contorce sob o gás da rebeldia e não trepida em
malsinar-te, ferindo as mais caras aspirações que demoradamente
acalentaste, bem como os nobres objetivos que toda a vida perseguiste a meta da tua realização interior.
Insultado por tão grotesca reação tentas, ainda, acercar-te do ser
querido, escondendo a decepção e a dor íntima; no entanto, não
consegues transpor a barreira entre ti e ele, colocada propositadamente
para produzir distância, não obstante o êxito dele depender do teu suor
e da tua soledade, das tuas lágrimas e dos teus silêncios.
Permite-se acusar-te, censurar-te, escusar-te e não te concede a
condição ao menos de "ser humano".
Reserva-se o direito de magoar-te e explora os teus sentimentos para
pisoteá-los depois.
Enquanto o envolves em otimismo, há muito tempo a inferioridade dele
espezinha-te com recalques cruéis, que procedem de vidas consumidas
no passado do Espírito e não te oferece a concessão das queixas ou das
justas censuras que são descargas da tensão que te atormenta.
E dizer que te deste com o melhor que possuías, oferecendo-te todo por
ele, para e felicidade dele!
Retempera, porém, o ânimo e insiste no dever que te cabe ou que
assumiste, mesmo incompreendido, apesar de sitiado pela ingratidão
com ele te retribui o carinho demorado.
Seja qual for o ingrato - filho, amigo, afeto, companheiro -, é alguém
vitimando-se com o ácido que o destruirá logo depois.
A ingratidão é enfermidade de erradicação difícil e demorada; a rebeldia
reflete distonia espiritual; o azedume exterioriza infelicidade inferior; a
agressão atesta primitivismo; o cólera é morbidez de complexa definição
no campo da mente em desalinho. Todo aquele que se permite conduzir
por tais famanazes da indisciplina e do orgulho merece caridade pelo
tratamento do amor que ora e socorre, insiste ao lado e não revida mal
por mal.
Ele, aquele que te acicata o espírito, caminhará pela estrada da
experiência, avançando na rota do futuro.
Aprenderá inevitavelmente e tornar-se-á brando. Não é necessário que o
desejes: a vida se encarrega de nós todos, cada um a seu turno...
É pena - e sofres com isso - que te não saibas valorizar o amor, aquele
que hoje te fere e subestima.
Jesus, porém, experimentou, e em grau muito maior, a ingratidão e o
desinteresse dos companheiros mais amados. Medita nEle, na sua vida e
não te abales com a provação redentora.
Felizes são os que amam, e amam sempre, reconhecidos, fiéis.
Os outros, dentre os quais o ser que ora não te retribui amor por amor,
já estão justiçados em si mesmos, sorvendo a amargura da inquietação e
o tóxico da insegurança pessoal, que os envenenam paulatinamente.
"Mas na hora de provação volta atrás". - (Lucas 8:13).
"Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede
retardam a sua marcha e, tal a obstinação que demonstrem, podem
prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se
torna castigo." (São Luís. (Paris, 1859) - E. S. E. - Cap.IV - Item 25).
Franco, Divaldo P.. Da obra: Florações Evangélicas.
Ditado pelo Espírito Joanna de Ângelis.
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Fatos Históricos Espíritas dos Meses de Setembro e Outubro
Setembro
01-1892 – É fundada no Rio de Janeiro a Sociedade Brasileira de Estudos Psíquicos.
08-1888 – Instala-se em Barcelona, Espanha, o primeiro Congresso Espírita Internacional.
09-1930 – É fundada em Aracajú/SE a União Espírita Sergipana.
* Dia 17-09 data de desencarne do nosso querido Guia e Mentor Sr. Zé.
Outubro
03-1804 – Nasce às 19h na Rua Sala, 76 em Lyon, França, Denizard Hippolyte Léon Rivail, filho
do magistrado Jean Baptiste-Antoine Rivail e da Sra. Jeanne Duhamel. – Autor de inúmeros
livros de cultura, tradutor de várias línguas, membro de diversas Academias e Sociedades
Culturais. Mais tarde, adotou o pseudônimo de Allan Kardec na codificação da doutrina
espírita.
03-1938 – É fundado o Centro Espírita “Allan Kardec”, em Campinas/SP.
03-2004 – É fundado na cidade de Niterói pelo confrade Saulo de Tarso F. Netto o Correio
Espírita. 1º jornal espírita a circular em todo o Estado do Rio de Janeiro.
05-1949 – É assinado o “Pacto Áureo”, composto de 18 itens regulamentando as atividades
das entidades espíritas brasileiras.
09-1861 – Por ordem do arcebispo da diocese de Barcelona, Espanha, foram queimados em
praça pública mais de 300 livros e brochuras, entre os quais muitas obras espíritas,
notadamente as de Allan Kardec. O episódio, de triste memória, foi denominado “Auto de Fé
de Barcelona”.
10-1942 – É fundado no Rio de Janeiro o Hospital de Clínicas “Allan Kardec”.

Oração dos Arcanjos
ORAÇÃO A SÃO GABRIEL
Portador das boas novas, das
mudanças, da sabedoria e da
inteligência. Arcanjo da
Anunciação, trazei todos os dias
mensagens boas e otimistas.
Fazei com que eu também seja
um mensageiro, proferindo
somente palavras e atos de
bondade e positivismo.
Concedei-me o alcance de meus
objetivos. Que assim seja !

ORAÇÃO A SÃO MIGUEL
Príncipe Guardião e Guerreiro
defendei-me e protegei-me com
Vossa espada, não permiti que
nenhum mal me atinja. Protegeime contra assaltos, roubos,
acidentes, contra quaisquer ato
de violência. Livrai-me de
pessoas negativas. Espalhai
vosso manto e vosso escudo de
proteção em meu lar, meus
filhos e familiares. Guardai meu
trabalho, meus negócios e meus
bens. Trazei a paz e a harmonia.
Que assim seja !

BIG Edição Setembro e Outubro de 2016

ORAÇÃO A SÃO RAFAEL
Guardião da saúde e da cura
peço que vossos raios curativos
desçam sobre mim, dando-me
saúde e cura. Guardai meus
corpos físico e mental, livrandome de todas as doenças. Expandi
Vossa beleza curativa em meu
lar, meus filhos e familiares, no
trabalho que executo, para as
pessoas com quem convivo
diariamente. Afastai a discórdia
e ajuda-me a superar conflitos.
Arcanjo Rafael, transformai a
minha alma e o meu ser, para
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As Frutas na Medcina doméstica
A LARANJA
Uso medicinal A laranja, especialmente seu suco, é um remédio para muitas enfermidades. A laranja, e, bem
assim, a tangerina, a mexerica e a lima, são estomáquicas, refrescantes e diuréticas. Graças aos seus princípios
açucarados e ligeiramente ácido, a laranja estimula o paladar, abre o apetite, acalma a sede, favorece a secreção
de suco gástrico, de bílis e de todos os líquidos do tubo digestivo. Os lactentes devem tomar suco de laranja para
que lhes sejam supridas certas vitaminas (principalmente o ácido ascórbico) que a alimentação artificial, e mesmo
a amamentação ao seio da mãe, não fornecem. Graças às suas vitaminas, a laranja é não só um alimento, mas
também um remédio contra enfermidades específicas, como, por exemplo, o escorbuto. Pelo seu conteúdo em
sais alcalinos, o suco desse precioso pomo sagrado influi favoravelmente na eliminação do ácido úrico e impede a
acidose, o terror das pessoas que levam vida sedentária e dos que alcançaram idade avançada. Os que abusaram
da carne na alimentação devem, pois, chupar muita laranja. Na retirada da Laguna – episódio da guerra do
Paraguai – foi a laranja que salvou o exército brasileiro que estava sendo dizimado pela cólera. E ela ainda salva,
anualmente, inúmeras crianças anêmicas, raquíticas, escrofulosas. Muita gente apenas chupa o suco da laranja e
despreza o bagaço. Muito bom é ingerir tanto o suco como o bagaço, muito bem mastigado. Nossos intestinos
contêm uma flora microbiana abundante e numerosa, os saprófitos, que ajudam os fenômenos digestivos e
atacam, quando aparecem, os micróbios patogênicos. Os saprófitos vivem à custa da celulose dos vegetais. Ora, o
bagaço da laranja é celulose que nossos amigos – os microorganismos benfazejos nos nossos intestinos –
requerem. Além disso, nossos intestinos, para se contraírem convenientemente, nos seus movimentos
peristálticos, precisam de certo volume que lhes encha o canal, e que deve ser composto de celulose, na ausência
da qual muitos indivíduos, principalmente os adstritos a alimentos que deixem poucos resíduos, como a carne, o
ovo, o pão branco, o leite, etc., sofrem de prisão de ventre. A ingestão de uma ou duas laranjas por dia
despertará, pois, o peristaltismo intestinal. A laranja ainda encerra outras virtudes medicinais:
É depurativa do sangue.
É eficiente contra o artritismo.
É bom remédio para a asma e muito benéfica para as vias respiratórias.
É excelente remédio para a pneumonia. É um estimulante dos órgãos digestivos.
É também laxante.
É calmante do sistema nervoso.
É eficaz em casos de histerismo e neurastenia.
É indicada nas nevralgias.
É, em muitos casos, um remédio para as dores de cabeça.
É especial contra as gripes, os resfriados e as febres.

Espiritismo de A a Z
Animismo
- [do latim anima + -ismo] - 1. Teoria que considera a alma simultaneamente princípio de vida orgânica e
psíquica. 2. O que é próprio da alma. 3. Para o entendimento espírita, é relativo aos fenômenos intelectuais e
físicos que deixam supor atividade extracorpórea ou à distância do organismo humano, isto é, exercida além
dos limites do corpo. Se tem por causalidade o Espírito desencarnado, o fenômeno denomina-se espiritual ou
mediúnico; mas, se o Espírito é o próprio encarnado, chama-se anímico. Ver: Personismo.

Personismo
- [do latim persona + -ismo] - Fenômeno tido por comunicação mediúnica, mas que é apenas psicológico.
Ver: Animismo.
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Dia 27-09 São Cosme e São Damião
Conhecidos sob vários nomes: Ibejis, Erês, Crianças, Ibejada,
Dois-Dois, são entidades de caráter infantil divididas em
masculino e feminino. Embora cultuadas de modo
aparentemente semelhante, tem conceitos bastante diferentes
na umbanda e no candomblé. IBEJI(Ib=nascer + Eji=dois) Na
umbanda, os Erês são reconhecidos como almas que
desencarnam ainda crianças. Comumente chamados apenas de
crianças, são manifestações de espíritos infantis, cujo
comportamento em nada difere dos Erês do candomblé. O
sincretismo com os santos católicos São Cosme e São Damião, é
espontâneo e bastante óbvio. A história nos conta que Cosme e
Damião eram de origem árabe, tornaram-se médicos e se
converteram ao cristianismo. Viviam fazendo caridade sem
querer receber dinheiro pelos seus serviços, atendendo principalmente às crianças que
agradavam, dando-lhes guloseimas. Sua popularidade irritou um cônsul romano, numa época
em que os cristãos eram perseguidos. Foram presos, torturados e por fim degolados por se
recusarem a abdicar de sua fé, isto no ano 287 durante o império de Diocleciano. Sua fama
cresceu na Europa durante a idade média, quando havia o costume de presentear as crianças
com doces no dia que lhes era consagrado. Esta tradição foi trazida ao Brasil pelos
portugueses, que e logo encontrou semelhança com o culto de Ibeji, trazidos pelos escravos de
origem Nagô. O curioso é que a primeira igreja construída no Brasil, foi em homenagem aos
santos gêmeos e existe até hoje na cidade de Igarassu em Pernambuco. Por isso essa
popularidade e a estranha relação do sincretismo que coloca dois santos adultos relacionados
com a imagem de crianças. Acredita-se que quando bem tratados, auxiliam na prosperidade e
na fartura dos seus devotos. Apesar dos diferentes conceitos a respeito destas entidades, a
incorporação não se diferencia muito entre o candomblé e a umbanda. Todos são tal qual
crianças agitadas. Apegadas a brinquedos, suscetível ao tratamento que lhes é dispensado.
Brincam, brigam e choram quando contrariadas ou mimadas. As crianças da umbanda, tem
nomes comuns como Pedrinho, Joãozinho, Paulinho, Ritinha, as vezes acrescido de uma
qualidade: Mariazinha da praia, Marquinho do poço, etc... Fonte Revista dos Orixás.

Oração a São Cosme e São Damião
São Cosme e São Damião! Por amor a Deus e ao próximo, consagrastes a vida no cuidado do
corpo e alma dos doentes. Abençoai os médicos e farmacêuticos. Alcançai a saúde para o
nosso corpo. Fortalecei a nossa vida. Curai o nosso pensamento de toda maldade. A vossa
inocência e simplicidade ajudem todas as crianças a terem muita bondade umas com as
outras. Fazei que elas conservem sempre a consciência tranqüila. Com a vossa proteção,
conservai o meu coração sempre simples e sincero. Fazei que eu lembre com freqüência estas
palavras de Jesus: "Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o Reino de Deus". São
Cosme e São Damião, rogai por nós, por todas as crianças, médicos, farmacêuticos e
enfermeiros.
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Dona Márcia 15-10
No ano de 1756, nasce no território hoje chamado de Espanha uma linda menina
chamada Márcia, filha de um Lorde Francês com uma cigana. Esta linda menina de
cabelos dourados era diferente de seu povo e por isso sofreu discriminação por parte
dos chefes ciganos, que devido a situação formada foi obrigada a deixar seu povo, pois
os chefes ciganos a tinham como uma ameaça por ela ser diferente e ser filha de um
Lorde, então resolveram expulsá-la da tribo. A linda menina de cabelos dourados não
tinha para onde ir, mas como era obrigada a abandonar seu povo fez um juramento
que um dia retornaria mais rica, e assim os chefes ciganos a aceitariam de volta e foi o
que a menina fez. Márcia sem ter para onde ir caminhou para a vida passando
inúmeras dificuldades, ficando inclusive muito doente e que com muita força e fé, foi se
superando e foi obrigada a tornar-se Meretriz. Márcia de uma beleza encantadora
atraía inúmeros homens que vendo-a, ficavam vislumbrados com aquela beleza e que
um deles até mesmo lhe ofereceu um castelo como presente de casamento e foi
recusado por ela, pois tinha um desejo que era retornar para o seu povo e que não
demorou muito para acontecer, pois ao conquistar uma fortuna, Márcia retorna para
suas origens e ao retornar foi recebida de braços abertos pelo seu povo, pois com
exceção de seus chefes ela sempre foi tratada pelo seu povo com muito amor e muita
ternura. Os chefes ciganos sabendo da riqueza que Márcia havia conquistado e,
gananciosos que eram imediatamente a aceitaram de volta achando que ela iria darlhes toda sua fortuna, porém, Márcia cheia de amor ao Pai e ao próximo pegou sua
fortuna e fraternalmente dividiu-a com seu povo, contrariando assim seus chefes
ciganos e cumprindo a promessa que havia feito quando deixou o seu povo e dito que
um dia ficaria muito rica e retornaria para eles. Dona Márcia que a luz do Pai a ilumine
cada vez mais e que a Senhora possa estar sempre unida a nós, nos orientando e nos
guiando na caminhada que leva ao Pai.

Mensagens da Dona Márcia
“A maior caridade que um umbandista pode fazer é divulgar sua doutrina para outras
pessoas, e realmente praticar os ensinamentos que recebe.”

“Os médiuns reclamam que estão muito atribulados, sem tempo.
Nós somos secundários, somos apenas momentos de preenchimentos de lacunas,
estes são os encarnados, dentro de um egoísmo nos seus caprichos.
Os espíritos em evolução, dentro de uma humildade, retratam que esta vida, é apenas
um trabalho.
Que o próprio se preocupe com suas ações, vivam conscientes dentro de uma razão.”

“ O verdadeiro sorriso não é o que vem dos lábios,e sim o que vem dos olhos.”
SAUDADE
Leve sentimento de pesar despertado pela lembrança de alguém muito estimado, de lugar
agradável ou de uma época boa. (nota do editor :´|)
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Meus Pensamentos
e Minhas Caminhadas
-Dividas Contraídas
Nas Provações e Conflitos em uma casa
espírita, dentro da Irmandade, quase sempre
estamos pagando pelo sistema de prestações
certas dividas contraídas por atacado em
encarnações passadas.
Zé 19/09/2016
-Mentira: Fraqueza dos covardes, ingratos,
traidores, inúteis, hipócritas, Calungueiros e
pobres de Espírito.
Zé 12/09/2016
Meu Amigo
-Meu Humilde Aparelho e Bom “servidor”
Eu deixo para você estas palavras de
ensinamentos de vida, que as palavras, atos e
pedras que ecoam sobre o seu telhado na hora
do descanso da roupagem do espírito noite a
noite, se transformem em lindas canções para
que descanse como recém nascido a espera
triunfante da jornada “que é a vida” e seja feliz
porque você é merecedor.
Do Amigo Zé 08/06/2016.
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NA DIMENSÃO ESPIRITUAL, NADA ACABA EM PIZZA
A nação brasileira passa por momentos graves, quando a corrupção se dissemina e atinge uma intensidade que
envergonha a todos os que vivem em nosso País e, igualmente, no estrangeiro. Ao mesmo tempo, uma crise econômica de
grande proporção enfraquece o poder aquisitivo do povo, tornando-o mais pobre. A inflação dispara, a moeda se desvaloriza.
Diariamente, as notícias veiculadas revelam a podridão moral que avassala a Petrobrás, a qual se encontra em grave crise
e sofrendo intensa desvalorização de suas ações. Louva-se o trabalho bem desenvolvido da Polícia Federal e dos resultados
satisfatórios das investigações. No momento em que o cerco se amplia, com muitos políticos sendo investigados e com a
possibilidade futura de se chegar até à intimidade do Poder Executivo, o povo, descrente e desesperado, vai para a rua, em
gloriosa e histórica manifestação. Contudo, a dúvida paira em todos os setores da população, não acreditando que as punições
aconteçam, ainda mais com o envolvimento agora do Poder Legislativo. Então, há possibilidade de, mais uma vez, as penas se
tornarem brandas ou nada acontecer e acabar tudo, como diz o ditado popular, em pizzas.
As leis humanas são falhas e sujeitas à intimidação dos poderosos. Contudo, surgindo o final da vida, a morte nivela todas
as pessoas, atingindo os ricos e os pobres, os honrados e os desonestos, os portadores de cargos públicos de alta
responsabilidade, como até os indivíduos mais simples. Chegando o momento propício do decesso corporal, ninguém encontrará
no outro lado da vida o seu paraíso fiscal, porquanto nada poderá levar para o outro mundo de bens físicos e o que vai valer de
verdade é o estado de sua consciência.
Na vivência da carne, o indivíduo pode enganar à vontade, dissimulando suas emoções com facilidade, esquivando-se
com subterfúgios, utilizando-se de sofismas como a argumentação de que o dinheiro alheio é necessário para manter seus
partidos políticos e até tentar a explicação de que a corrupção sempre existiu como se fosse normal ser desonesto.
Na dimensão extrafísica, o poder judiciário é verdadeiramente “supremo”, porquanto “o que dá as cartas na mesa” é
exatamente a Lei Divina e que insere precisamente na consciência de cada um. Nos arraiais da Espiritualidade, não há
possibilidade de enganar, de fingir, de aparentar honestidade, porquanto o veículo da comunicação é o pensamento. O ser se
revela como ele realmente é sem haver chance de simulação.
Se na dimensão física foi um corrupto que se locupletou de dividendos roubados refletirá, na Espiritualidade, todo o mal
que praticou, porquanto seu julgamento é realizado em um tribunal situado dentro de si mesmo, acarretando um sofrimento
atroz. Nesse momento, estando desencarnado, sem a limitação que o corpo físico lhe proporciona, a aflição parece que nunca
terá fim, que nunca mais acabará. Daí a expressão “pena eterna” ou “fogo eterno”, citada emblematicamente no Evangelho
(Mateus 18:8).
Disse o Mestre Jesus: “Ai de vós os que estais agora fartos! Porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides! Porque
haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem! (Lucas 6: 25-26).
No livro Recordações da Mediunidade, escrito pela estimada e saudosa Yvonne Pereira, há um diálogo bem significativo
em relação ao tema em tela. A médium pergunta a um Espírito sofredor: “- Quem te vem punindo, Deus?” O ser respondeu: “Oh! Como podes julgar que Deus pune alguém? Quem me pune sou eu mesmo, é a Lei de Causa e Efeito, é a minha
consciência, o desajuste em que me sinto à frente da harmonia universal...” (pág. 127, FEB).
A D.E., amalgamada com o Evangelho de Jesus, ensina que os atos maléficos acarretam dívidas (“A cada um segundo
suas obras”), as quais terão de ser expurgadas dos refolhos do ser. Portanto, apoderar-se de bens alheios faz com que, após a
desencarnação, o indivíduo vivencie um tenebroso sofrimento e tenha que reencarnar para reparar os seus erros e ressarcir
suas vítimas. Se as infrações lesam milhões de pessoas, o resgate será indiscutivelmente intenso, porquanto o corpo espiritual é
lesado proporcionalmente de acordo com a responsabilidade assumida, dos créditos recebidos e da gravidade das faltas
cometidas. Afinal, fazer parte dos Poderes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, que são responsáveis por proporcionar o
bem-estar de milhões de pessoas, oferece a oportunidade da conquista de veemente crescimento espiritual, como igualmente a
chance de um fracasso desolador. Portanto, o povo brasileiro deve de se manifestar à vontade e tem que fazê-lo, pois é
vergonhoso tanto roubo, quando os impostos cobrados são escandalosos e o retorno para o povo é insignificante: saúde doente,
educação deficiente, pensões diminutas em relação ao dinheiro recolhido, transporte caro e ruim e muito mais deficiências e
omissões.
A D.E., revivendo o excelso Evangelho de Jesus, enfatizando a prática do perdão, ensina que, mesmo quando é
intensamente prejudicado, o ser deve se manifestar de forma pacífica, sem caminhar para a violência e orar com veemência
pelos algozes, pois a pena espiritual que lhes espera é de grande proporção. Contudo, “Deus é Amor” e, no decurso das
vivências físicas sucessivas, terão a chance de expurgar suas deficiências, paulatinamente, através de expiações marcantes,
principalmente ostentando deformidades congênitas ou portando doenças psiquiátricas ou vivenciando a miséria total, e que, a
seguir, no curso das reencarnações, poderá surgir a oportunidade, tendo a aptidão necessária, de purificar-se de forma mais
intensa, praticando intensamente “o amor que cobre multidão de erros”, pois “é dando que se recebe , é perdoando que se é
perdoado”.
A semeadura é livre, a colheita é obrigatória.
Reencarnação ou Inferno Eterno
E agora? A Teologia dogmática ressalta a existência de uma punição eterna para os infratores da Lei Divina, porém o
Evangelho do Cristo, estudado não pela “letra que mata, mas pelo espírito que vivifica” (2-Coríntios 3:6), indica o caminho da
misericórdia do Pai. Um discípulo perguntou a Jesus: “- Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe
perdoe? Até sete vezes?” Respondeu-lhe o Cristo: “- Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete” (Mateus 18:
21-22).
Esta afirmativa de Jesus mostra quão incomensurável é o amor de Deus para todos os seus filhos. Como pode um pai
castigar para sempre um fruto da Sua Seara? Disse o Mestre: “Qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir
pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas
dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos Céus...” (Mateus 7: 9-11). O amor desmedido do Criador sobre
todas as Suas criaturas foi bem exemplificado nesses ensinamentos de Jesus. A antítese desse amor divino é a existência de
uma única vida com constituição de laços de família e amizade que se desfazem por toda a eternidade, após a fixação definitiva
das almas equivocadas no inferno eterno.
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Se Deus é Amor (1 João 4:8), que amor é esse que separa para sempre, sem esperança de jamais se reunirem: pais,
mães, irmãos, parentes e amigos? Como pode existir felicidade no céu, sabendo-se que inúmeros irmãos sofrem por todo o
sempre no inferno? Há correntes religiosas que ensinam um esquecimento total por parte daqueles que conquistaram o paraíso;
havendo, portanto, perda da individualidade, acarretando-se a formação de seres sem vontade própria, verdadeiros fantoches à
mercê do seu Criador, que praticaria, após o julgamento final, uma completa “lavagem cerebral” nos seus eleitos, vitoriosos no
processo da salvação.
Se existissem mesmo as penas eternas, haveria contradição no que está contido, em Mateus 5: 25-26: “Entra em acordo sem
demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial
de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo”. Portanto,
a prisão é transitória, a pena não é perpétua e existem meios de serem pagas as dívidas contraídas, através de novas
oportunidades que a reencarnação (“nascer de novo”) proporciona. O próprio Cristo visitou e pregou aos Espíritos em prisão (1Pedro 3: 19), revelando o amor incomensurável do Pai para com todas as criaturas, sejam elas boas ou más, justas ou injustas.

Reencarnação e Reparação
Os contatos do homem com sua consciência
imortal, aqui ou no além, lhe dá uma oportunidade
completamente nova para o surgimento de uma paz
duradoura, que o acompanhará pela vida afora, tendo
como base os estímulos internos que partem do seu
próprio coração; que aos poucos, se enternece pelas
experiências
sucessivas
das
reencarnações,
avançando e se projetando para o além das atrações
da vida física, sempre com vista ao destino espiritual.
Quando os seres humanos conseguem perceber
isso, se sentem atraídos pelos assuntos do espírito,
surgindo daí um homem novo, voltado exclusivamente
para a espiritualidade. Todas as nossas lutas e
dificuldades, dores, sofrimentos, problemas e demais
obstáculos, que encontramos durante a jornada
evolutiva, são detalhes normais de todas as
reencarnações, que deveremos passar, e ninguém está isento das provas que atraiu para si; e apesar do
julgamento apressado que muitas pessoas fazem, no sentido de que Deus nos pune diuturnamente, o
certo é que nós mesmos projetamos o nosso futuro, para o bem ou para o mal, dependendo é claro do
modo como estamos nos relacionando com os outros.
As provas por que passamos são escolhidas antes da reencarnação, e todos os espíritos antes de
reencarnar prometem mundos e fundos, para depois esquecer dos compromissos assumidos, devido à
atração incrível da matéria e dos prazeres fáceis, com os quais vamos conviver na vida física. A
reencarnação é na realidade a força do amor de Deus promovendo o progresso, e a felicidade dos seres
humanos no cumprimento do dever em todos os mundos que povoam o espaço infinito de Deus.
Nasceremos e renasceremos aqui no Planeta Terra quantas vezes sejam necessárias ao nosso
aperfeiçoamento, a fim de que possamos adquirir o progresso material e intelectual, pois esse é o único
meio de nos livrarmos da culpa, do arrependimento e do remorso. E darmos seguimento à luta pela
conquista do nosso destino, trabalhando para a iluminação do nosso espírito, construindo cada um de per
si, a sua própria felicidade.
Trazemos em germe as partículas infinitesimais do pensamento divino, e por isso podemos dizer
que somos “Deuses embrionários”, ou seja, ainda imperfeitos, simples e ignorantes das Leis Divinas e
das Leis Humanas, sendo este o principal motivo dos nossos erros, que nos leva a cometer erros
grosseiros, a tendendo a interesses egoísticos, no campo da carne e do espírito. Outro detalhe
interessante no processo reencarnatório é que ninguém consegue passar no aprendizado e na
experiência por automatismo. Necessita, portanto, de buscar aprender e não assimilar privilégios
especiais, e sim todos passam pela fieira da ignorância, até chegar à perfeição.
Por toda a parte, e em todos os mundos disseminados no espaço infinito, desde os mais primitivos
até aos mais elevados, e em todas as faixas vibratórias que circundam as casas planetárias, a voz e a
força do Deus supremo ressoa nas consciências a ele ligadas, convidando ao amor, ao trabalho e à
evolução. Nas experiências reencarnatórias, os espíritos superiores trabalham na assistência e orientação
dos mais fracos, ou seja, na disciplina dos inferiores que se encontrem na retaguarda da vida evolutiva,
numa espécie de elo do amor universal.
Aqueles que já são bons ajudam os maus; os sábios instruem os ignorantes, assim como os que
têm saúde procuram socorrer os enfermos. Os superiores trabalham com alegria e felicidade, pela
recuperação e melhoria dos inferiores, sem mostrar ostentação; mas muitas vezes se apequenando
diante deles para não demonstrar superioridade. A conquista dos valores eternos pelo espírito imortal
pode durar milênios, e quem já passou por isso sabe muito bem que não adianta ser apressado, porque
as coisas espirituais só podem ser conquistadas paulatinamente, gradativamente, sem pressa e com
muita paciência, numa ação constante no campo do bem, suportando muitas vezes, e em muitas
reencarnações, provação difícil e dolorosa;
A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica
exonerado e, enquanto não houver satisfeito a justiça divina, sofrerá as consequências dos seus erros.
Por ser Deus de infinita misericórdia, não devemos pensar que ele seja inexorável, pois deixa sempre
abertas as portas da redenção.
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Falange Das Crianças na Umbanda
A Falange das Crianças, com toda a
incomparável. Nossa Umbanda costuma
de dias melhores, retirando do coração das
expressão da alegria, são os renascidos para dizer que o que uma Criança não puder
pessoas a mágoa, rancor e tristezas que são
a espiritualidade. São crianças na
realizar, nenhuma outra Falange realizará.
os grandes entraves na busca da felicidade.
simplicidade das palavras, mas demonstram Não possuem aquelas qualidades negativas Por sua poderosíssima força, esta Falange é
profunda sabedoria em seus ensinamentos. que lhes são atribuídas como resultado de
bastante considerada em todos os trabalhos.
São considerados os seres de mais alta
tanta má compreensão e confusão.
Sendo uma Falange que lida com uma
espiritualidade com os quais mantemos
Nenhuma Criança é comilona. Seria
manifestação bastante sutil, certos trabalhos
contato. A Falange das Crianças é talvez uma impossível, do ponto de vista do processo de de “limpeza”, serão preferencialmente
das mais incompreendidas Falanges da
incorporação, um médium comer
assumidos por outras Falanges. Daí vermos,
Umbanda. Apesar de se apresentarem com a compulsivamente como tantas vezes é visto. em nossa Casa, a invocação de outras
roupagem fluídica de crianças, trazem dessas Quando da incorporação, principalmente da Falanges para o “fechamento” dos trabalhos.
somente a pureza e a alegria contagiante. Na Falange das Crianças, fecha-se a glote do
A Criança, quando realiza o seu trabalho, no
verdade são os grandes Magos do Universo. médium, não permitindo que sejam
momento do passe, simplesmente retira o
Foram grandes Sacerdotes quando de suas ingeridas grandes quantidades de doces ou que pode estar atrapalhando a vida de uma
encarnações na Terra.
outros alimentos. Somente pequenas
pessoa, mas não conduz o que foi retirado
Como já mencionamos, a Entidade não
quantidades de doces podem ser ingeridas, para o devido lugar no plano físico. Como se
possui um corpo astral, ela precisa assumir até pela contribuição do açúcar para o
retirasse e deixasse em um canto. Precisa,
esse corpo para o processo de incorporação. equilíbrio energético do médium. Assim,
pois, de um “grupo especializado” como os
Assim, ela busca na matéria do campo astral vemos que os líquidos têm mais facilidade de Boiadeiros ou os Marinheiros para levar o
o material de que necessita para esse
ingestão que os doces sólidos neste
que foi retirado para o seu devido lugar.
processo. Realiza esse intrincado passo
processo. Muito cuidado deve ser tido, pois a É preciso se despir de todos os preconceitos,
retirando do próprio médium matéria astral, forma como esse trabalho é desenvolvido
tirar todas as mágoas e ódios do coração
bem como vai buscar em um dos corpos
pode gerar, no médium despreparado, a
para encontrar o reino dos Céus. Dessa
astrais de uma de suas últimas encarnações confusão da influência mediúnica com os
forma, é preciso voltar a ser criança, como
o fluído de que necessita para o processo de impulsos de sua criança interior. Os dois
nos ensinou Mestre Jesus, para
incorporação.
devem ser explorados em momentos
encontrarmos o verdadeiro caminho da
Dessa forma passamos a entender o porquê devidos, mas o segundo não tem lugar num espiritualidade.
destas Entidades se apresentarem como
ritual umbandista. O desejo de brincar,
Origem do nome Ibeiji é o nome dos Orixás
crianças. Escolheram esta forma por
comer doces e interagir de forma infantil não gêmeos da mitologia yorubá. Seriam filhos
representar melhor a energia que elas
podem interferir no processo mediúnico. Isso de Oxum ou de Yansã e alguns mitos ainda
manipulam, ou melhor, que elas emitem.
prejudicaria o médium, mas ainda mais
citam um terceiro irmão, que muitos
Criança significa alegria e pureza, qualidades aqueles que dele dependem na busca
relacionam com a figura de Doum.
fundamentais para quem quer que deseje
espiritual, como as pessoas da assistência.
Representam, assim, a energia das crianças
trilhar o caminho da alta espiritualidade.
Cabe ao Babalorixá realizar a perfeita
que essas Entidades manifestam.
Por outro lado, no processo de incorporação, formação do médium, ensinando a esse a
a energia desta Falange penetra em grande diferença entre a sua criança interior, que
Mantra Oni Ibeijada! (Ó ní, ele fala; ou seja,
parte pelo chakra laríngeo, fazendo com que não deve se manifestar num ritual religioso, As Crianças Falam!)
o médium modifique a voz, afinando-a. Além e a Criança-Entidade, ser de elevada
Qualidade divina Representam a alegria sem
disto, também durante o processo de
espiritualidade.
a qual não se ascende aos planos superiores
incorporação, acontece um fato bastante
Quanto ao tipo de trabalho que estas tão
conforme o próprio ensinamento do Mestre
peculiar a esta Falange. Normalmente
valorosas Entidades realizam, também é
Jesus em Lucas 18:15-17
durante a incorporação, a energia da
bastante mal compreendido por todos
Instrumento/Insígnia
Entidade penetra por um ou mais de um
podendo ser visto de maneira bastante
Astro canalizadorSol
chakra, resultando em um processo bem
simplória. Não devemos nunca confundir
Fase lunar Qualquer fase lunar
definido de incorporação. No caso da
simploriedade com simplicidade. Muitas
Campo de ressonância Jardins, rios, mar,
Falange das Crianças o processo é diferente, vezes um gesto simples pode realizar muito e matas, cachoeiras
penetrando a energia por um dado chakra, muitas das brincadeiras infantis incluem
Cor Rosa e azul claro
mas sofrendo um processo de dispersão por esses gestos aparentemente simplórios, mas Número 2
todo o corpo, fazendo com que o médium
carregados de grande força.
Flores Rosas cor-de-rosa e flores do campo
assuma uma postura inquieta,
Sendo os grandes Magos do Universo, seus Essências Maçã verde
movimentando todo o corpo com extrema trabalhos não precisam de muita
Imãs (comida) Doces em geral
leveza e até mesmo saltitando ou dançando. parafernália. Dominam todas as artes da
Libação (bebida) Guaraná ou qualquer
Daí resulta toda a má interpretação que
Magia. Dominam todos os elementos. Sabem bebida doce não-alcoólica
diversos médiuns, infelizmente, dão a esta como invocar e, até mesmo evocar, todos os Metal Mica
poderosíssima Falange. Entendem-na como seres que necessitam para ajuda em seus
Pedra Quartzo rosa
criancinhas despreparadas, infantis,
trabalhos.
Datas comemorativas 27 de setembro
choronas, brigonas às vezes, indolentes,
Esta falange trabalha com dois elementos
Dia da semana Domingo
simplórias em seus trabalhos e, o que é o
básicos na sua arte mágica: a alegria
Ervas Alecrim, manjericão, alfazema, rosa
pior, comilonas e bagunceiras.
contagiante que aflora de dentro do coração branca, boldo.
Percebemos, assim, que lhes são atribuídas e se expande pela mente; e a simplicidade
Horário vibratório 6h às 18h (entre o nascertodas as qualidades negativas das crianças de em tudo o que fazem, principalmente, em
do-Sol e por-do-Sol)
nosso mundo. Mas não é nada disto que
suas mensagens altamente espiritualizadas e
realmente ocorre. As Crianças fazem parte singelas, mas com profundo senso de amor e
de uma Falange, atuando com poder
alegria, trazendo para o consulente a certeza
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Aniversariantes de Setembro
02- Alice Maria Soares de Souza
02- Andrea Cristina Diniz R.
02- Luiz Carlos Madeira
02- Suzane Galdeano da Conceição
03- Thercia B. S. de Moraes
04- Marilza de Oliveira Nunes
04- Nilce Ferreira da Silva
05- Luiz Fernando de Oliveira
06- Nélia Gil Mouzer Franca
06- Olivar Brandão dos Santos
07- João Carlos Cruz Balthazar
08- Jupiraci Cruz Joaquim R.
08- Newton de Castro Torres
08- Vivian da Silva Ribeiro
09- Deuza Francisca do Nascimento
09- Felipe Almeida Silva Gomes
10- Jane Cardoso de Jesus
10- Maria Cristina Ennes da S.
11- Alcilene de Souza Sales
11- Bruno Rodrigues
11- Eliana Cardoso Braz
11- Maria Francisca da S. F.
12- Aline Valéria Cavalcanti
12- Haila Silva Bastos
12- José Ricardo Nunes Elachka
13- Jaciara Vaz Teixeira
14- Bruna Guimarães de Souza
15- Laura Jasmin Guimarães
15- Rosa Maria Amorim F.
16- Bernadete Lourdes Santos
16- Claudia Nascimento C.
16- Luiz Carlos da Silva Lima
17- Danielli Peixoto Risso
17- Jonas da S. Gomes
17- Solange Oliveira dos Santos
18- Diego Pinto Feijó do Nascimento
19- Edna da Silva Ribeiro
19- Elma da Silva Ribeiro
19- José Maria Bastos Cochito
19- José Ronaldo da Silva
19- Leonardo de Almeida Souza
21- Ely de Araújo Silva
22- Areovaldo Leal de Souza
23- Mauro Pereira dos Santos
24- Hélio Eduardo Alves A.
25- Cirlene Sales Muniz
26- Kátia Lucia Santanna
26- Walter Delfino dos Santos
27- Euviro
27- Gisele de Almeida Silva
27- Lezimar T. Riter
27- Maria Aparecida de Souza
28- Damiana Reis da Silva
28- Lorival Machado da Silva
29- Leila da Silva Araújo
29- Patrícia Emigdio dos Santos
29- Telma
30- Aurelina Matos Pinto

Santos do Mês de Setembro
01 - Santa Beatriz da Silva
02 - Mártires de Setembro
03 - São Gregório Magno
04 - Moisés e santa Rosália
05 - São Lourenço Justiniano
06 - Profeta Zacarias e são Onesíforo
07 - Santo Clodoaldo
08 - Natividade de Nossa Senhora
09 - São Pedro Claver
10 - Santo Ambrósio Eduardo Barlow
11 - São Paciente
12 - Mártires Japoneses
13 - São João Crisóstomo
14 - Exaltação da santa Cruz
15 - Nossa Senhora das Dores
16 - São Cornélio e são Cipriano
17 - São Roberto Belarmino
18 - São Metódio
19 - São Januário
20 - Tomas Johnson
21 - São Mateus
22 - São Tomás de Vilanova
23 - Tecla e Iraís
24 - São Geraldo
25 - São Cleolfrido
26 - São Cosme e são Damião
27 - São Vicente de Paula (cultos AfroBrasileiros
São Cosme e São Damião)
28 - São Venceslau
29 - São Miguel, são Gabriel e são Rafael
30 - São Jerônimo

Valor das coisas

O valor das coisas não está no tempo que elas
duram, mas na intensidade com que
acontecem... Por isso existem momentos
inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas
incomparáveis...
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Aniversariantes de Outubro
01-CARLOS ORÊNCIO ALVES
01-ELIANE ALCANTARA
02-CAROLINE RAMALHO NEDER
02-PAULO CESAR DA SILVA
03-DACIANA GUEDES DA CHAGAS
03-RAILDA DE JESUS NOVAIS
04-JOEL LUIZ FIGUEIREDO DOS SANTOS
04-NATÁLIA PEREIRA S.FILHO
05-ADÉLIA BISPO DOS SANTOS
06-MARA LILIA BARBOSA CASTRO
06-SILVIA MACHADO DOS SANTOS
08-ANA MARIA ELACHKAR
08-NILZA SOARES DOS SANTOS
08-VANESSA COSTA AUGUSTO
09-LUCIANA ABREU PEREIRA
09-MÔNICA ABREU
10-LUCIANA LIMA DE MENEZES
11- MARCELO DOS REIS FREITAS
12- ELENICE PEREIRA DA CRUZ
12- IVANA DE SÁ MOREIRA
12-LIDIANE FERREIRA DE MOURA
12- ROSIMERE PEÇANHA DA SILVA
12- SONIA MARIA GIL DA SILVA
14-CAMILA RAMOS DA SILVA
14-CLAUDIA ALVES BERÇOTE
14-MARCELA DOS SANTOS
14-THAYS GUIMARÃES
15-LUCIA MONTEIRO
15-MARLENE GODOY DA CONCEIÇÃO
17-GLEIDE LOPES DA SILVA
17- LUIZ CLAUDIO CLEMENTINO
20-REGINA CÉLIA SANTOS MOREIRA
22-FABÍOLA NASCIMENTO CAETANO
22-ORLANDO SILVA MAIA
23-FRANCISCA SOUZA MOTA
24-CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
24-JULEY DE SOUZA ARAÚJO
25-FLAVIA BARBOSA DE SOUZA
26-ALEXANDRE RICARDO
26-THIAGO MORAES DA SILVA
28-ABNER DE SÁ RANGEL
28-CASSIA B.DE FREITAS PINTO
28-ELIDA FAVARIO DA FONSECA
28-LUIZ HENRIQUE CAETANO
28-MADELON FERNANDES
30-ALEXANDRE MARCELO
30-ROGÉRIA MARIA RODRIGUES
31-ANA CLÁUDIA RITER
31-ROBSON LUIZ CORREA MARTINS

Santos do Mês de Outubro
1- Santa Terezinha do Menino Jesus
2- Santos Anjos da Guarda
3- Beato André de Soveral
4- São Francisco de Assis
5- São Benedito
6- São Bruno
7- Nossa Senhora do Rosário
8- Santa Pelágia
9- São Dionísio
10-São Cerbônio
11-São Felipe
12-Nossa Senhora da Conceição Aparecida
13-São Teófilo de Antioquia
14-São Calixto I
15-Santa Tereza de Jesus
16-Santa Edwirges
17-Santo Inácio de Antioquia
18-São Lucas, Evangelista
19-São João de Brébeuf e São Isaac Jogues
20-Santa Maria Bertília
21-Santo Hilarião de Gaza
22-São Leotádio
23-São João de Capistrano
24-Santo Antônio Maria Claret
25-Beato Antônio de Sant’Ana Galvão
26-Santos Luciano e Marciano
27-São Evaristo
28-São Simão e São Judas, Apóstolos
29-São Narcísio de Jerusalém
30-Santos Cláudio, Lupércio e Vitório
Santo Afonso Rodrigues

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