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Frases de Chico Xavier
Tudo tem seu apogeu e seu declínio... É natural que
seja assim, todavia, quando tudo parece convergir
para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge,
triunfante e bela!... Novas folhas, novas flores, na
infinita benção do recomeço!
Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que
fazemos de nós!
O amor não prende, liberta! Ame porque isso faz
bem à você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem
ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas.
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APRENDENDO ESPIRITISMO
IMPEDIMENTOS
"Pondo de lado todo o impedimento... corramos com perseverança a carreira que nos
está proposta". - Paulo.
(HEBREUS, 12:1.)
Por onde transites, na Terra, transportando o vaso de
tua fé a derramar-se em
boas obras, encontrarás
sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação.
Hoje, é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso.
Amanhã, é o companheiro
que falha.
Depois, é a perseguição descaridosa ao teu ideal.
Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem
apreço.
Sofrerás, de quando em

Aniversários
JUNHO

03 LUCA
04 JOANA
04 MÁRCIA SKAF
06 D. AMÉLIA
06 ANGELA ROSA
21 MARIANA
27 SR. EDSON




quando, a incompreensão dos
outros.
Periodicamente encontrarás na
vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação.
A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante...
Que fazer com as pessoas e
circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à
imobilidade?
O apóstolo dos gentios responde, categórico:
"Pondo de lado todo o impedimento".
Colocar a dificuldade à margem, porém, não e desprezar
as opiniões alheias quando

Aniversários

JULHO
02 VALÉRIA
05 ALDO
10 ANA CÉLIA
10 TERESINHA
13 MARIA DEL CARMEN
17 ANDRÉ
17 LAURINHA
23 MILADY

respeitáveis ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada
individualidade, na posição
que lhe é própria, é partilhar o ângulo mais nobre
do bom combate, com a
nossa melhor colaboração
pelo aperfeiçoamento geral.
E, por dentro, na intimidade do coração, prosseguir
com Jesus, hoje, amanhã
e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina
brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos
dentro dela.
Extraído do Livro Fonte Viva
de Emmanuel/Chico

PALESTRAS
JUNHO

04—ARIANE
11—DÉCIO/MARIANA
18—PATRICIA
25—FRATUNI

Os homens semeiam na terra o que colherão na vida
espiritual: os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza.

TEMPO. Vim te agradecer pelas perdas (necessárias) e pelos ganhos (merecidos)
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TEATRO, CINE & VÍDEO
tro com o próprio Jesus.

PAULO O APÓSTOLO DE CRISTO
Sinopse

A partir desse momento, esse jovem se torna um dos apóstolos
mais influentes do
cristianismo.

Paulo (James
Faulkner) era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu
tempo.

https://
cinemark.com.br/filme/
paulo-apostolo-decristo

Mas tudo muda quando ele tem um encon-

HUMOR

EXTRAIDO DO SITE WWW.ESPITIRINHAS.BLOGSPOT.COM - WILTON PONTES

VOCE PERGUNTA E O NOVA ERA
PERGUNTA: Podemos las de prece mais eficaobter curas unicamente
zes do que outras?
por meio da prece?
RESPOSTA: Somente a
RESPOSTA: Sim, dessuperstição pode dar imde que Deus permita; no portância a certas palaentanto, pode ser que o
vras e somente Espíritos
bem do doente esteja
ignorantes ou mentiroem sofrer por mais temsos podem alimentar
po e então julgam que a ideias semelhantes,
sua prece não foi ouviprescrevendo fórmulas.
da.
Entretanto, pode acontecer que, em se tratando
PERGUNTA: Para isso, de pessoas pouco esclahaverá algumas fórmurecidas e incapazes de

RESPONDE
compreender as coisas
puramente espirituais, o
uso de determinada fórmula contribua para lhes
infundir confiança. Neste
caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia,
mas na fé que aumenta
por efeito da ideia ligada
ao uso da fórmula.
LIVRO DOS MÉDIUNS—
CAPÍTULO 7
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ARROGÂNCIA
O diálogo abaixo é verídico e foi travado em outubro de 1995 entre um navio
da marinha norte-americana e as autoridades costeiras do Canadá, próximo ao
litoral de Newfoundland. Os americanos começaram na maciota:
- Favor alterar seu curso 15 graus para norte para evitar colisão com nossa em-

barcação.
Os canadenses responderam prontamente:
- Recomendo mudar o SEU curso 15 graus para sul.
O capitão americano irritou-se:
- Aqui é o capitão de um navio da Marinha Americana. Repito, mude o SEU curso.
Mas o canadense insistiu:
- Não. Mude o SEU curso atual.
A situação foi se agravando. O capitão americano berrou ao microfone:
- ESTE É O PORTA-AVIÕES USS LINCOLN, O SEGUNDO MAIOR NAVIO DA FROTA
AMERICANA NO ATLÂNTICO. ESTAMOS ACOMPANHADOS DE TRÊS DESTRÓIERES, TRÊS FRAGATAS E NUMEROSOS NAVIOS DE SUPORTE. EU EXIJO QUE VOCÊS MUDEM SEU CURSO 15 GRAUS PARA NORTE, UM, CINCO, GRAUS NORTE,

OU ENTÃO TOMAREMOS CONTRAMEDIDAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO
NAVIO.
E o canadense respondeu:
- Aqui é um farol, câmbio!
Às vezes a nossa arrogância nos faz cegos... Quantas vezes criticamos a ação
dos outros, quantas vezes exigimos mudanças de comportamento nas pessoas
que vivem perto de nós, quando na verdade nós é que deveríamos mudar o
nosso rumo...
Autor desconhecido
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Entre a consciência e o sonho, me deparei com uma grande porta.
Ao me aproximar, percebi um guardião, que me disse:
- Ninguém pode entrar nesta sala.
Aqui estão guardados os "Livros da Vida".
Aquele que conseguir passar por esta porta poderá ter acesso ao seu livro e modificálo ao seu gosto.
Minha curiosidade era grande! Afinal, poderia escolher o meu destino.
Insisti muito e o guardião resolveu ceder:
- Está bem. Dou-lhe cinco minutos, e nem mais um segundo.
Eu nem podia acreditar!
Cinco minutos eram mais do que suficientes para que eu pudesse decidir o resto da
minha vida...
Poderia apagar e acrescentar o que eu quisesse no "Livro da minha vida".
Entrei e a primeira coisa que vi foi o Livro da Vida do meu pior inimigo.
Não aguentei de curiosidade.
O que será que estava escrito no livro da vida dele?
O que será que o destino reservava para aquela pessoa que eu não suportava?
Abri o livro e comecei a ler.
Não me conformei...
Verifiquei que sua vida lhe reservava muita coisa boa e não tive dúvidas!
Apaguei as coisas boas e reescrevi o seu destino com uma porção de coisas ruins.
Logo vi outro livro...
Era de outra pessoa que eu não gostava.
Fiz a mesma coisa...
De repente me deparei com meu próprio livro!
Nem acreditei.
Este era o momento...
Iria mudar meu destino, apagaria todas as coisas ruins e reescreveria só coisas boas.
Seria a pessoa mais feliz do mundo!
Quando peguei o livro, eis que alguém bateu no meu ombro:
- Seu tempo acabou! Pode sair.
Fiquei atônito!
- Mas eu nem tive tempo de ver o meu livro!!!
- Pois é, disse o guardião.
Eu lhe dei cinco minutos preciosos e você poderia ter modificado o seu livro, mas só
se preocupou com a vida dos outros e não teve tempo de ver a sua.
Abaixei minha cabeça, cobri minha face com as mãos... E saí da sala...
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LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER
O VALOR DA ORAÇÃO

A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue a obsessão.
Assim é que, nessas fases, a exasperação dela era mais forte.
Em algumas ocasiões, por isso, condenava o menino a vários dias de fome.
Certa feita, já fazia três dias que a criança permanecia em completo jejum.
À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada que lhe
perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava.
— Então, a senhora não sabe — explicou o Chico — tenho passado muita fome. —
Ora, você está reclamando muito, meu filho! — disse Dona Maria João de
Deus — menino guloso tem sempre indigestão.
— Mas hoje bem que eu queria comer alguma coisa...
A mãezinha abraçou o e recomendou:
— Continue na oração e espere um pouco.
O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso e daí a instantes um
grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da
bocarra um objeto escuro. Era um jatobá saboroso...
Chico recolheu, alegre, O pesado fruto, ao mesmo tempo em que reviu a
mãezinha ao seu lado, acrescentando.
— Misture o jatobá com água e você terá um bom alimento.
E, despedindo-se da criança, acentuou:
— Como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva até um cão pode nos ajudar, em nome de Jesus.

