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Crianças e Pais
A partir de 9 de agosto,
Aulas de Educação Espírita
para crianças durante a
Reunião Pública de Sábado
na FEAK das 19h às 20h
Chegue às 18h30min para
o Momento Musical.
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A emissora da Regeneração na internet

As lições de Jesus sobre a educação
do Espírito são inúmeras nos seus
ensinamentos. A caridade, o amor, o respeito,
etc., são todos atributos do Espírito em
desenvolvimento que se descobre e se
autoconhece, mostrando-nos que o
progresso do intelecto e da moral são
inexoráveis. Na faixa evolutiva em que
estamos, em geral esse desenvolvimento é
alcançado, principalmente, com a relação
intrafamiliar.
Nosso psiquismo não foi formado
agora. Até chegar ao que somos hoje e ao
que virá depois, ele é resultado de milhões de
milhões de anos em progresso e evolução
desde a mônada primeva. Podemos aﬁrmar
que o nosso psiquismo é resultado de
experienciações repetidas, automatizadas e
compreendidas, pelo menos até agora, na
experiência da encarnação. E em grande
parte, os responsáveis por essa construção
são aqueles que nos dão a vida biológica: os
pais, considerando-se o lar como escola.
A estrutura começa pela união de um
casal, célula mínima formadora dessa
entidade divina chamada Família.
Comumente dessa união são gerados
descendentes, que são o resultado do
sentimento que liga psiquicamente essas
pessoas.
O comportamento do homem-pai é (e
tem que ser) diferente do comportamento da
mulher-mãe. Observamos esta distinção nas
condutas desde os primórdios da
humanidade em que o homem era
responsável pela provisão da prole, caça e
manutenção material do ambiente
doméstico, à medida que a mulher era
responsável pela manutenção ﬁlial e da
preservação dos descendentes. Pelos
séculos afora, essa “missão” dos pais se
perpetua, modiﬁcando-se de acordo com a
modiﬁcação do Homem, de seus costumes e

progresso.
Allan Kardec, no Livro dos Espíritos,
Parte Segunda, Capítulo 10 (Ocupações e
missões dos espíritos), questiona:
582 - Pode se considerar como missão a
paternidade?
"É, sem dúvida, uma missão, e é ao
mesmo tempo um dever muito grande que
obriga, mais que o homem pensa, sua
responsabilidade diante do futuro. Deus
colocou a criança sob a tutela de seus pais
para que esses a dirijam no caminho do
bem, e facilitou a tarefa, dando à
criança um organismo frágil e
delicado que a torna
acessível a todas as
inﬂuências. Mas há

os que se
ocupam mais em endireitar as
árvores de seu pomar e as fazer
produzir bons frutos do que endireitar
o caráter de seu ﬁlho. Se esse
fracassa por erro deles, carregarão a
pena e os sofrimentos do ﬁlho na
vida futura, que recairão sobre eles,
porque não ﬁzeram o que deles
dependia para seu adiantamento
no caminho do bem".
Coloquemo-nos, portanto,
em posição de aprendizes e que
tenhamos humildade para ensinar as
nossas experiências pessoais aos nossos
ﬁlhos e aprendermos com as experiências e
vivências deles, permitindo que caminhemos
juntos, ajudando-nos mutuamente e não com
imposição autoritária sem autoridade.

a

Rua Halfeld, 828/608 Centro
Juiz de Fora - MG
Tel: (32) 3214-3700 / 9962-2696

Revista vencedor
do Prêmio

Excelência e
Qualidade Brasil
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T

odos os dias vemos, ouvimos
e lemos sobre tragédias
humanas em várias partes do
globo: alguém foi morto, outro sequestrado,
aquele outro violentado, etc. Passamos pela
notícia, por vezes, rapidamente, lamentamos
o acontecimento e “viramos a página”.
Após a leitura desagradável, saímos
em busca de alguma nota que nos seja mais
agradável. Esquecidos, quase que
instantaneamente, do fato desagradável lido,
sorrimos e nos alegramos, descontraídos, tal
como a moça do noticiário da TV que, após
informar sobre a catástrofe que deixou
centenas de mortos, muda de personagem e
sorri, naturalmente, para transmitir a próxima
notícia sobre carnaval ou futebol.
Somos meros expectadores dessas
notícias, até que, um dia, lamentavelmente,
nós somos as manchetes. É fato que não
temos imunidade contra o sofrimento e nem
privilégios em relação a ninguém. A única
coisa que nos garante uma felicidade relativa
é o merecimento que venhamos a ter pelo
bem que ﬁzermos, o que nos reservará, pela
justiça da Lei Divina, alguma proteção.

Interessante reﬂetirmos se, de fato,
precisamos destes impactos para
adquirirmos uma sensibilidade que ainda não
incorporamos e, com isso, concluir que o mal
dos outros dói tanto quanto o nosso. Assim,
seria preciso que nós fossemos manchetes
porque só com a experiência pessoal
aprenderemos que precisamos ser
solidários.
Será que o mal é necessário para
aprendermos? Necessário não, mas é
importante, no estágio em que nos
encontramos, já que ainda vigoram, em nós,
o orgulho e o egoísmo como defeitos de raiz.
Nossos males são sempre os maiores,
nossas doenças as mais graves e doloridas, a
ingratidão que nos chega é sempre injusta e
nunca ofendemos. Jamais fazemos algo por
maldade, os outros é que não nos
compreendem.
Quando nos depararmos com a
publicação triste e catastróﬁca, paremos e
pensemos no que podemos fazer para ajudar
ou até que ponto nós contribuímos para
aquele acontecimento. Se, no caso,
nenhuma culpa nos cabe, pode haver

situações em que o nosso comportamento
diante da vida crie problemas para outras
pessoas, mesmo que involuntariamente.
Desta forma, temos que estar muito atentos
em relação às ações que tomaremos e quais
as possíveis conjunturas que advirão daquele
nosso comportamento omissivo ou
comissivo. Ou seja, devemos nos antecipar
no tempo para analisar as ocorrências que se
desdobrarão a partir dos nossos atos.
Lembremos o que os espíritos dizem
sobre os seres perversos e cruéis quando
questionados por Kardec: “Esses homens,
em quem o instinto do mal predomina (...)
desaparecerão gradualmente (...). Mas,
desaparecerão para renascer sob outros
invólucros. Então, terão mais experiência,
compreenderão melhor o bem e o mal.” (O
Livro dos Espíritos, Questão 756).
Aproveitemos as manchetes, ainda
que profundamente tristes, para uma
autoanálise e para aprendermos o que
devemos e o que não devemos fazer; e nunca
para censurar quem quer que seja. O caído
de hoje pode se levantar e nos estender a
mão, caídos, amanhã.

3231-0581
Rua Braz Bernardino, 149 - Centro
Juiz de Fora - MG
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Delícias de Minas
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O melhor buffet de
grelhados, saladas,
tortas doces e salgadas, com o
tradicional lanche da tarde.

Rua Bráz Bernardino, 98
Vida Feliz
Tels: 3217-2060
/ 3215-3050
Mensagem 196
Independência
Loja 248
JoannaShopping,
de Ângelis
Psicograﬁa de Divaldo P. Franco
Tel: 3236-5062

8896-7329 Alex
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O Evangelho Segundo o Espiritismo
Capítulo XVI

Q

ual, então, o melhor
emprego que se pode
dar à riqueza?

Procurai - nestas palavras: "Amai-vos uns
aos outros", a solução do problema. Elas
guardam o segredo do bom emprego das
riquezas. Aquele que se acha animado do
amor do próximo tem aí toda traçada a sua
linha de proceder. Na caridade está, para
as riquezas, o emprego que mais apraz a
Deus. Não nos referimos, é claro, a essa
caridade fria e egoísta, que consiste em a
criatura espalhar ao seu derredor o
supérﬂuo de uma existência dourada.
Referimo-nos à caridade plena de
amor, que procura a desgraça e a ergue,
sem a humilhar. Rico!... dá do que te sobra;
faze mais: dá um pouco do que te é
necessário, porquanto o de que necessitas
ainda é supérﬂuo. Mas, dá com sabedoria.
Não repilas o que se queixa, com receio de
que te engane; vai às origens do mal. Alivia,
primeiro; em seguida, informa-te, e vê se o
trabalho, os conselhos, mesmo a afeição
não serão mais eﬁcazes do que a tua
esmola. Difunde em torno de ti, como os
socorros materiais, o amor de Deus, o amor
do trabalho, o amor do próximo. Coloca
tuas riquezas sobre uma base que nunca
lhes faltará e que te trará grandes lucros: a
das boas obras. A riqueza da inteligência
deves utilizá-la como a do ouro. Derrama
em torno de ti os tesouros da instrução;
derrama sobre teus irmãos os tesouros do

teu amor e eles frutiﬁcarão. Cheverus.
(Bordéus, 1861.)
A pergunta que se faz é: e aqueles
que não são ricos, vivem com o fruto do
trabalho e muitas vezes passam aperto
para pagar as contas, estão isentos da
caridade? Claro que não! Cada um dá o que
tem. Se não dispomos de dinheiro
podemos doar nosso tempo, nosso
carinho, doar palavras consoladoras, fazer
preces, tudo isto é riqueza que deve ser
bem empregada.
Aprender a lidar com os recursos
ﬁnanceiros é um grande desaﬁo. Quantos
apesar de terem altos salários vivem
endividados? Sabemos que nada nos
pertence, mesmo aquele valor que está
aplicado na nossa poupança, as
propriedades que estão em nosso nome.
Tudo é empréstimo divino para que
saibamos utilizá-los com sabedoria e amor.
Se olharmos além de nós, veremos
países ricos e países endividados, pois não
souberam administrar seus bens e não
conseguiram lidar com suas crises internas.
É necessário e justo que aqueles que mais
possuem ajudem outros povos menos
sucedidos. Sendo assim, podemos concluir
que os países que já adquiriram maior
estabilidade ﬁnanceira devam acolher os
refugiados fugitivos das guerras, fome e
dores de toda sorte.
O convite do mentor Amigo é para
despertamos do egoísmo e nos colocarmos

YNOS
www.ynos.com.br (32) 2101-6100
Av. Dr. Paulo Japiassu Coelho 400 / 202 | Cascatinha | Juiz de Fora - MG

como instrumento de Deus, usando os
recursos ﬁnanceiros, bem como os
recursos do tempo e do conhecimento,
para ajudar aqueles mais necessitados.
A Casa Espírita é um celeiro de
bênçãos onde há sempre o socorro
material, intelectual e espiritual. A caridade
é, pois, o instrumento para o nosso
crescimento moral. Jesus pergunta: E o
que tens ajuntado, para quem será? (Lucas
12:20). Não temos a garantia de que
amanhã estaremos nas ﬁleiras daqueles
que pedem, quando hoje podíamos ter
auxiliado. Desta forma, aproveitemos o dia
de hoje enquanto estamos a caminho para
obrar e arar no bem.
Há um conto em que um fazendeiro
muito rico, criador de gado, conheceu a
doutrina espírita e resolveu dividir seu
patrimônio com os familiares. Com o que
restou, ele buscou ajudar aos
desconhecidos. Certo dia, entrou num
prostíbulo e ofereceu às mulheres que lá
viviam a oportunidade de sairem daquela
“vida”. Doou àquelas que aceitaram seu
convite uma casa e uma máquina de
costura, que serviu para aprenderem uma
nova oportunidade de ganhar a vida. Esse
homem procurou erguer aquelas mulheres
sem humilhá-las.
E nós, o que estamos fazendo com
os talentos que o Senhor da Vida nos
emprestou?
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S LARI
Av. Brasil 11.805 - Bairro Industrial
Juiz de Fora - MG
Telefax: (32) 3229-5501
e-mail: porto.frederico@artnet.com.br

Tel: (32) 3234-1522
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Drª Cátia Melo Fernandes
FONOAUDIÓLOGA

Rua Santa Rita, 487 | Juiz de Fora - MG
Tel.: (32) 3215-3615
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Paulo Henrique de Assis

BR - 040 KM 793
3233-0137
JUIZ DE FORA | MG
FUNCIONAMENTO DE TERÇA Á SEXTA DE 14H À 01H
SÁBADO DE 11H À 01H E DOMINGO DE 11H À 18H

O MELHOR DA COSTELA AO BAFO DA REGIÃO

CLÍNICA DE OLHOS
Dr. Diloures Magalhães
Rua Marechal Deodoro, 566 | 301
Tel.: 32 3215.4153
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Paulo Henrique Rezende Monteiro

Cirurgiã Dentista - Endodontista

Contabilidade S/S Ltda
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(32) 3216-9863 | (32) 3215-3593
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PSICÓLOGA CRP 04/40747
COACH
Crianças - Adolescentes - Adultos

8813-1930 / 9168-9704
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