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A emissora da Regeneração na internet

EDITORIAL

Rádio Web Evoluir: dois anos de atividades incentivando ouvir e navegar no melhor de dois mundos

RelembrarereviverKardec

É com profunda alegria e gratidão que esta edição do Jornal CARE, que circula em setembro
e outubro, presta um justo tributo àquele que foi considerado "o bom senso encarnado". Espíritas de
todos os continentes, relembramos os 211 anos de nascimento de Allan Kardec, nascido às dezenove
horas do dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França.
Em um tempo de mudanças e reconstrução de um novo mundo, Hippolyte Léon Denizard
Rivail reencarnou com a sublime missão de corporiﬁcar o Codiﬁcador da iluminadora Doutrina dos
Espíritos, cumprindo a chegada do Consolador prometido por Jesus (João 14:26). Segundo o Espírito
Emmanuel, em A Caminho da Luz, "as lições sagradas do Espiritismo seriam ouvidas pela
Humanidade sofredora". Competia a Kardec “reorganizar o edifício desmoronado da crença,
reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas”, complementa o benfeitor.
Pela psicograﬁa de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Humberto de Campos nos relata o
magníﬁco encontro entre Napoleão Bonaparte e o Codiﬁcador Espírita nos planos espirituais,
testemunhado por uma multidão de sábios e pensadores de todos os tempos. O grande imperador
ouviu estas palavras, em lágrimas: "Eis-te à frente do apóstolo da fé que sob a égide do Cristo,
descerrará para a Terra atormentada um novo ciclo de conhecimento..." (do livro Cartas e Crônicas,
grifo nosso).

Sim, Allan Kardec inaugurou a era da fé raciocinada, a fé que caminha com a razão e que tem
como base a inteligência aperfeiçoada, que busca não apenas ver, mas sim, compreender. Estamos
agora no tempo da compreensão. O Espiritismo vem reviver o Evangelho de Jesus, mas também jorra
novas luzes sobre toda a Escritura bíblica. A palavra "fé" (emunah, em hebraico) ensaiada pelo apóstolo
Paulo no capítulo 11 de sua Epístola aos Hebreus, retoma, com a Doutrina Espírita, o seu real
signiﬁcado: "pois a fé é o ﬁrme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que não
se vêem."
Um dia, a Humanidade irá reconhecer no humilde mestre lionês a grandiosidade de seus
ensinos. Entenderá o intercâmbio entre encarnados e desencarnados como o eterno diálogo da vida;
a realidade da imortalidade da alma como princípio divino. A pluralidade das existências como a chave
da evolução humana e a multiplicidade dos mundos habitados como o elo que une todos os seres do
Universo. A existência de Deus deixará de ser uma tese para se tornar uma consciência viva, presente e
atuante na construção do reino divino em cada um de nós.
Nosso desejo é que Kardec seja mais lido, conhecido, vivido. E que nossos leitores possam
encontrar, nas páginas deste Jornal, algumas centelhas de luz que apontam para a doutrina
consoladora dos Espíritos.

Expediente

Atividades da FEAK
Palestras Públicas Doutrinárias
Biblioteca e Livraria
Segunda-feira: 20h
Quinta-feira: 14:30h | sábado: 19h

Reunião de Saúde e Autoconhecimento

CARE - Clube Amigos da Rádio Evoluir

3ª - terça-feira de cada mês, às 18:30h
Para pessoas que querem ampliar seus
conhecimentos sobre saúde: física, emocional,
intelecto/mental e espiritual.

FEAK - Fundação Espírita Allan Kardec
CNPJ: 21.178.298/0001-02
Reconhecida de Utilidade Pública
Municipal, Estadual e Federal.
Registro no Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS.
Rua Itamar Soares de Oliveira, 200
Cascatinha, 36033-280 Juiz de Fora - MG

AMAB - Assistência Maternal Anita Borela
Promoção e Assistência Social à Gestantes e Crianças
quarta-feira e sábado à tarde.

Escola de Educação Espírita
Infanto-Juvenil - segunda-feira 20h | sábado 08:30h
e sábado 18:30 | Mocidade - sexta-feira 20h

Atendimento Fraterno
Segunda-feira e terça-feira de 14 às 16h
Quarta-feira e sexta-feira de 19:30h às 21h
Sábados de 17 às 19h

GVV
Grupo de Valorização da Vida
2ª e 4ª - terça-feira de
cada mês, às 18:30h
Para pessoas que querem aprender a
valorizar a vida ou que tenham
pensamentos e atitudes de autodestruição.

SOS Preces

Coordenação
Armando Falconi Filho
Paulo Henrique de Assis

Transmissão da Palestra Pública online
Segunda-feira às 20h www.feak.org
e www.radioevoluir.com

Reunião de Entes Queridos
1ª - terça-feira de cada mês, às 18:30h
Para pessoas que passaram
pela morte de parentes e amigos

(32) 3236-1192
radioevoluir@feak.org

Rádio Evoluir - 24 horas por dia.

Grupos de Estudos Espírita
Segunda-feira

14h - 19h - 20h

Terça-feira

14h

Quarta-feira

16:30h - 18:30h - 20h - 20:15h

Quinta-feira

18:30h

Sexta-feira

18:30h - 20h

Sábado

09h - 17:30h - 18h

Domingo

17:30h
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Obrigado,
Kardec!

FEIRÃOPROMANSÃODOCAMINHO

Nós, os trabalhadores da
Fundação Espírita Allan Kardec, estamos
agradecendo a você, mestre lionês.
Agradecendo pela obra que realizou, pela
luta que travou contra a ignorância, pelo
caminho seguro e ﬁrme que nos ensinou a
trilhar.
Agradecemos ainda mais pelo manual de vida
que nos deixou, ensinando-nos sempre através da instrução
didática, prática e orientadora.
A tua missão, árdua, por sinal, foi concretizar o vaticínio do Cristo,
onde lemos em João 15:26: “Mas, quando vier o Consolador, que eu da
parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede
do Pai, ele testiﬁcará de mim”.
O Consolador, o Parácleto, é o Espiritismo que você nos legou, a
Doutrina bendita que mostra aos Homens a senda a seguir e a
compreensão da justiça divina, através de seus princípios de Amor e
Caridade.

Aconteceu dia 30 de agosto o
25° Feirão pro Mansão do Caminho
no Colégio Militar do Rio de Janeiro no
bairro da Tijuca. A Fundação Espírita
Allan Kardec e a Rádio Evoluir
participaram deste evento com a
presença de Armando Falconi Filho,
Andréa Ferreira Carvalho Falconi e
Alice Carvalho Falconi em uma das
barracas onde foram vendidos os 4
livros de Armando Falconi cuja renda
foi integralmente dedicada às tarefas
da Mansão do Caminho.
Agradecemos ao nosso querido irmão
Divaldo Pereira Franco a
oportunidade de um domingo
maravilhoso. Conﬁra as fotos.

Três de outubro, dia que comemoramos sua data natalícia,
quando recebeu o nome inesquecível de Hippolyte Léon Denizard Rivail,
o nosso Allan Kardec. Sabemos que a tua foi uma reencarnação
programada por séculos, preparada com vivências reencarnatórias
visando culminar nas experiências da Pedagogia ética e criativa, no
magnetismo de Mesmer e nas mesas girantes em voga à época, mesas
essas que foram o gatilho que disparou a mudança para um novo
paradigma da Humanidade.
Ao lado do mestre Jesus, está, com certeza, dando continuidade
à obra iniciada há milênios, juntamente com sua plêiade de auxiliares
amorosos incansáveis como você.
Enﬁm, novamente, obrigado, Allan Kardec, obrigado por tudo o
que faz por nós. E que este preito de gratidão da humanidade te envolva
na vibração de amor e respeito que te devotamos.

FernandoEmílioFerrazSantos

Rua Bráz Bernardino, 199 loja 106
Centro - Juiz de Fora - MG
3026-2302

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

A REVISTA DE NEGÓCIOS
MAIS LIDA EM JUIZ DE FORA
Comercial: (32) 3025-0010, 3025-2020
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Astentações
Qualquer de nós traz, de outras
experiências, tendências boas e outras nem
tanto; as positivas impulsionam-nos para a
rota do bem; as más arrastam-nos ao
caminho de penúria. Ambas experiências são
incentivadas por Espíritos que lhe são
simpáticos.
Espíritos benfazejos aproveitam as
nossas boas inclinações e nos estimulam a
viver de forma equilibrada, justa, correta e a
praticar o bem; de forma outra, os espíritos
perversos aproveitam as nossas propensões
inferiores e nos induzem a agir em desacordo
com as leis de Deus.
São abundantes os esclarecimento
pelos Espíritos superiores de que os
Espíritos inferiores dedicam todos os
esforços para nos fazerem cair em tentações,
de que utilizam-se de nossos próprios
pendores para inﬂuenciarem nossos
pensamentos e ações. Habitualmente,
quando estamos invigilantes, estes Espíritos

infelizes nos induzem a falar, agir e a pensar
da forma e na sintonia de que envolvem-se.
Orgulhosos que somos, não
admitimos nossas próprias fraquezas e,
assim, procuramos algo ou alguém para
depositarmos as razões dos nossos
desacertos. Mas, se olharmos de forma mais
acurada e leal, descobriremos que somos
nós os verdadeiros responsáveis por males
incontáveis que nos abatem. Numa palavra,
os Espíritos inferiores não nos poderiam levar
ao mal, se não o encontrasse acessível em
nós.
Estamos sim bem distantes da
perfeição, mas estamos a caminho!! Temos
muitos defeitos a vencer e, por isso,
constantemente sofremos as inﬂuências das
forças espirituais maliciosas e, por
consequência, nossos desacertos são
constantes e numerosos.
Desta forma, como saber se os
nossos atos e pensamentos são produto das
sugestões de Espíritos inferiores?
“Reconhece-se um mau pensamento quando
ele se distancia da caridade, que é à base de
toda moral verdadeira; quando vem
carregado de orgulho, vaidade e egoísmo;
quando a sua realização pode causar algum
prejuízo a outra pessoa; quando, enﬁm, nos
p ro p õ e fa ze r a o s o u tro s o q u e n ã o
quereríamos que os outros nos ﬁzessem”
(Cap. XXVIII, nº 15; cap. XV, nº 10 de O
Evangelho Segundo o Espiritismo).

E o que poderemos fazer para
tomarmos uma direção contrária?
Ensinam-nos os Espíritos que
somente ﬁcaremos livres das más inﬂuências
dos Espíritos inferiores quando eliminarmos
as imperfeições em nós. À medida que não
conseguimos atingir esta meta, os bons
Espíritos recomendam-nos alguns recursos,
de indiscutível eﬁcácia: vigilância constante;
sublimação dos pensamentos, sentimentos,
linguagem e atos; oração diária e em todos os
momentos que sentirmos que vamos
sucumbir a desejos e atos indesejáveis (Item
20 do Capítulo XXVIII de O Evangelho
Segundo o Espiritismo); leituras ediﬁcantes;
cultivo da paz, da serenidade e do equilíbrio
em todas as escolhas.
Os bons Espíritos sempre estarão
prontos a ajudar-nos, atendendo aos nossos
pedidos de inspiração, combate às
imperfeições e às más tendências. Seremos
exitosos se soubermos aproveitar o auxílio
incontável dos Espíritos que vibram pelo
nosso êxito. Com esforço próprio e
perseverança, pouco a pouco, poderemos
nos aperfeiçoar moralmente, livrando-nos
das inﬂuências das forças espirituais do mal.
De alma humilde e sintonia constante
com os bons Espíritos, decerto atingiremos
voos mais altos rumo à conquista da
Espiritualidade.

EdwigesC.Pires

Jane Ferreira
CONTABILIDADE E GESTÃO

Rua Halfeld, 828 Sala 1002
Centro – Juiz de Fora - MG

Dra Mariângela Porcaro
Dra Liza Porcaro
Odontogeriatria e Pacientes
com necessidades especiais
Rua Moraes e Castro, 661 - São Mateus
3215-0116 / 9987-7231

3231-0581
Rua Braz Bernardino, 149 - Centro
Juiz de Fora - MG
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Oque
presentear
noDiadasCrianças?
O Brasil deﬁniu na data de 05 de
novembro de 1924 que no dia 12 de outubro
comemoraríamos o “Dia das Crianças”.
Apenas em 1960 a data começou a tomar a
projeção que tem hoje devido a uma
campanha de marketing promovida por
empresas do ramo de brinquedos e artigos
infantis. Desde então, as crianças brasileiras
ﬁcam na expectativa de qual brinquedo irão
ganhar, decorrência do impacto publicitário a
que são submetidas, especialmente nesta
época.
Mas quem é esse serzinho que nos
olha com curiosidade, quando nos
aproximamos com um presente nas mãos?
Bastará apenas um dia no ano para
comemorarmos sua existência? Devemos nos
curvar ao apelo comercial e presenteá-la
nesta data? Ou precisamos ter um olhar mais
atencioso para a criança, todos os dias do
ano? Quando devemos dialogar, interagir e
voltar-nos para ela? Somente no dia 12 de
outubro?
Esclarece os Espíritos amigos à Allan

Kardec, no Livro dos Espíritos (questão 199-a
e questão 385), que a infância não é um
estado normal de inocência, pois o espírito já
possui sua bagagem espiritual de existências
pretéritas. E durante o período em que seus
instintos se conservam adormecidos, a
criança é mais acessível aos conselhos
daqueles, que têm por objetivo, orientá-las e
fazê-las progredir. Nessa fase é que se lhes
pode reformar os caracteres, reprimir os maus
pendores e estimular as virtudes. Daí a
importância da educação recebida nesse
período.
Na infância o espírito está mais
acessível às impressões que recebe, porque
assume, lentamente, o controle da
organização ﬁsiológica e, vai se adaptando,
gradualmente, ao mundo em que reencarnou.
E os hábitos que adquirir nesta fase, sejam
bons ou ruins, serão os que o nortearão por
toda a atual existência.
Além de sua origem espiritual, a
criança possui diversidades que se reﬂetem
no plano reencarnatório, determinando e

modiﬁcando o seu comportamento. Por isso a
educação infantil alicerçada à Doutrina
Espírita é fundamental, pois leva às crianças
conceitos cujo eixo é a moral cristã.
E para uma educação pautada no
Evangelho de Jesus não podemos dispor de
apenas um dia num total de 365. O dia da
criança é uma mera data escolhida para tal
comemoração, dia das crianças é todos os
dias do ano.
Mas, e os presentes? Como nos
portarmos frente o apelo comercial dessa
data? Devemos ignorar os excessivos apelos
comerciais e presentear com o exemplo, com
a disciplina, com a dedicação, com o amor do
Mestre. Jesus é o presente que deve estar
sempre presente na vida das nossas crianças.
Atendamos ao seu carinhoso convite: “Deixai
vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o
Reino dos céus pertence aos que se tornam
semelhantes a elas.” (Mateus 19:14)

VerônicaAzevedo

O melhor buffet de
grelhados, saladas,
tortas doces e salgadas, com o
tradicional lanche da tarde.

8896-7329 Alex

Agora em
mais
Vida
Feliz um endereço:
Mensagem
196
Rua Comendador
Francisco
Brandi
Joanna de Ângelis
nº 54 - SãoPsicograﬁa
Mateusde- Divaldo
Juiz de
Fora
P. Franco
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OLivrodosEspíritos

713.Traçou a Natureza limites aos gozos?
“Traçou, para vos indicar o limite do
necessário. Mas, pelos vossos excessos,
chegais à saciedade e vos punis a vós
mesmos.”
714. Que se deve pensar do homem que
procura nos excessos de todo gênero o
requinte dos gozos?
“Pobre criatura! Mais digna é de
lástima que de inveja, pois bem perto está da
morte!”
a) - Perto da morte física, ou da morte
moral?
“De ambas.”
Allan Kardec: O homem, que procura
nos excessos de todo gênero o requinte do
gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este
sabe deter-se, quando satisfeita a sua
necessidade. Abdica da razão que Deus lhe
deu por guia e quanto maiores forem seus
excessos, tanto maior preponderância confere
ele à sua natureza animal sobre a sua
natureza espiritual. As doenças são, ao
mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei
de Deus.
Segundo o dicionário, gozo é o prazer
extremo que provém da posse de alguma

coisa, é o prazer dos sentidos. Vivemos numa
sociedade materialista onde o prazer do ter
chegou às raias de uma compulsão
psiquiátrica; muitos gastam mais do que
recebem. Os armários estão abarrotados de
roupas, sapatos e quinquilharias, porém o
anseio de possuir ainda mais, para exibir um
padrão social, continua.
Será que não é hora de repensarmos
esse comportamento? Precisamos de tudo
isto que acumulamos? Temos que analisar:
possuímos as coisas ou somos possuídos por
elas? Ter os bens materiais nos ajuda a
sermos mais felizes? Somos generosos?
Auxiliamos aqueles que passam por privação
de tudo? Como nos comportamos perante a
dor do próximo? Meditemos, pois, se olhamos
a carência do outro com indiferença estamos
desrespeitando a lei de Amor.
Jesus narrou sobre um rico avarento
que gozava de toda fartura em suas festas
sem se apiedar de Lázaro, mendigo, cheio de
chagas e faminto, à sua porta. Ele morreu e foi
para uma região de sofrimento e dor, porque
amou mais ao dinheiro do que a Deus e ao
próximo. Ele não foi para o inferno por ser rico,
mas por ser avarento, e só buscar os gozos
para os seus. Como disse Abraão ao
abastado: Ele havia gozado em vida e Lázaro
passado por experiências ruins. Agora o
sofredor está sendo consolado e tu estás aﬂito.
(Lc. 16.19-25)
Sabemos que todos nós temos
necessidades básicas para viver, e que
trabalhando, teremos condições de supri-las.
O consumismo desenfreado é que nos faz
prisioneiros. Nós nos apegamos aos bens, que
são empréstimos de Deus e teremos que

ParteTerceira:Dasleismorais
CAPÍTULOV-DALEIDECONSERVAÇÃO
Gozodosbensterrenos
devolvê-los. O espírito Thereza de Brito, no
livro Vereda Familiar, psicograﬁa de Raul
Teixeira, comenta que: “é importante que
consigamos viver com pouco ou com muito,
sem nos escravizarmos aos gastos
improcedentes, frutos da ilusão da
propaganda, aquisições que logo estarão em
nossas gavetas, nos cantos de armários, nos
porões, sem utilidade.”
Um estudo da Organização das
Nações Unidas - ONU - demonstrou que se o
desperdício mundial de alimentos fosse
reduzido em ¼, a fome acabaria em nosso
planeta. Vamos discernir sobre como estamos
agindo em relação aos alimentos, e
busquemos repartir aquilo que temos em
abundância. Os excessos de todas as ordens
são gozos passageiros que nos trarão
prejuízo.
O convite é a moderação. Evitar viver
para comer e sim, comer para viver. Morre-se
mais por excesso do que por falta de alimento.
Vamos estar atentos às nossas escolhas. Essa
busca desenfreada do gozo e do prazer tem
nos trazido mais doenças do que satisfação e
bem estar. Já é hora de despertamos para a
realidade de que estamos criando
necessidades que não são reais,
desperdiçamos muito, geramos muito lixo que
adoece o nosso planeta.
Lembremos o que ensinou-nos Paulo
de Tarso em Éfeso: “É necessário socorrer aos
fracos”, e as palavras do próprio Senhor
Jesus: “Mais bem-aventurado é dar que
receber.” (At. 20.35)

AngelaMariaCamargo

Diego Ornellas Dias de Sousa
Fisioterepeuta
Especialista em Fisioterapia
Neurofuncional
Atendimento Domiciliar
32 9996-9984

diornellas@yahoo.com.br

YNOS
www.ynos.com.br (32) 2101-6100
Av. Dr. Paulo Japiassu Coelho 400 / 202 | Cascatinha | Juiz de Fora - MG
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OApocalipseea
cristandademoderna
O livro do Apocalipse encerra uma série
de visões proféticas abrangendo ciclos e eras.
João, o autor, se apresenta como “um irmão e
companheiro na aﬂição, no reino e na paciência
de Jesus Cristo” (Apoc 1:9). O objetivo da obra
é "mostrar as coisas que brevemente devem
acontecer...”.
Recebida em desdobramento psíquico
nas regiões espirituais, traz revelações
admiráveis e precisas. Em seus três primeiros
capítulos, Jesus mostra para João a trajetória
do movimento cristão através dos tempos em
sete cartas dirigidas a sete igrejas. Cada uma
das cartas revela a mentalidade vigente em
certa época da cristandade.
Neste artigo, vamos nos deter, na
sétima e última carta, direcionada a Laodiceia,
um símbolo do movimento cristão na
atualidade.
Umdiagnósticodostemposatuais
(3:14-22)
O Mestre diz: “Eu conheço as tuas
obras, que não és frio nem quente... assim
porque és morno, estou a ponto de vomitar-te
da minha boca. Porque dizes: Sou rico e
abastado e não preciso de coisa alguma; e não

sabes que és pobre, cega, miserável e nua.”
Julgar-se rico, sendo ainda pobre,
revela desconhecimento de sua real condição
espiritual. Considera-se aprovada e ilesa
quando, na verdade, a criatura engana-se com
uma falsa noção sobre a sua verdadeira
situação. Isso ocorre devido à sua cegueira
psíquica, a sua visão nublada por valores
inferiores, eclipsada pelo não
comprometimento com os ensinos do Cristo.
Os cristãos, em nossos dias, correm o
risco de se verem como virtuosos, sendo,
porém, miseráveis. Anunciam o Cristo sem
vivenciar a sua mensagem. Corrigem os
outros, mas não a si mesmos. E há uma grave
nudez. Não possuem vestes brancas para se
cobrirem: as vestes da justiça, do amor, de uma
nova consciência.
“
Aconselho-te que de Mim compres ouro
reﬁnado no fogo, para que enriqueças” (3:18).
Jesus não oferece uma riqueza fácil de ser
adquirida; não há atalhos. As virtudes reais são
construídas no fogo da renúncia e da luta
íntima.

nesta carta. Há também promessas valiosas,
feitas pelo próprio Cristo. A expressão “Ao que
vencer...” conclui cada uma das mensagens
escritas às sete igrejas. O Mestre diz: “Eis que
estou à porta e bato.” Alguns estudiosos
interpretam que o próprio Cristo está
solicitando a Sua reentrada no movimento que
leva o Seu nome. “Bater à porta” também
signiﬁca “bater à porta de cada consciência, de
cada coração”: um convite para a renovação
interior.
Em “O Evangelho Segundo o
Espiritismo”, há um belo capítulo intitulado
"sede perfeitos" (Cap. XVII). Ali estão descritas
algumas das principais qualidades do homem
novo. É esclarecedor e, ao mesmo tempo,
consolador.
Que neste setembro, que inícia a
primavera, possa o sol aquecer o nosso
coração com as verdades do Espiritismo. E em
outubro, mês do aniversário de Allan Kardec,
possamos reviver o bom-senso encarnado, a
caridade que ilumina, a fé que ousa caminhar,
lado a lado, com a razão.

EisqueAlguémestáàportaebate
(3:20)
Entretanto, não há apenas exortações

RafaelAndes

S LARI
Av. Brasil n 11805 - Bairro Industrial
CEP: 36081-500 - Juiz de Fora - MG
Telefax: (32) 3229-5501
e-mail: porto.frederico@artnet.com.br

Rua Bady Geara, 25
Ipiranga - Juiz de Fora - MG

Tel: (32) 3234-1522
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Evocê,estásatisfeito
comasuainsatisfação?
Você deve conhecer aquelas pessoas
que estão insatisfeitas com tudo. Se chove,
preferem o sol. Se faz sol, a chuva seria uma
melhor companheira. Se esfria, dizem que o
calor é a temperatura ideal. Se faz calor,
reclamam que detestam transpirar. Seja em
matéria de tempo, da própria vida ou da vida
alheia, estão sempre procurando identiﬁcar
falhas, mínimas que sejam, e as verbalizam,
em muitos momentos, de forma contundente.
Com isso, criam em torno de si uma psicosfera
miasmática que as tornam “pessoas altamente
insalubres”, sendo que simples aproximação
delas tende a nos gerar desconforto.
Joanna de Ângelis inicia uma de suas
mensagens do fantástico livro “Vida Feliz” com
o seguinte parágrafo:
“Dilui a queixa sistemática, que te torna
uma pessoa de difícil convivência. É muito
desagradável a companhia de alguém que está
sempre a reclamar, vendo defeitos em tudo e
desejando que o mundo gire na sua órbita e de
conformidade com a sua maneira de ver as
coisas.”
Chegar a esse nível é fato que não
desejamos, mas se avaliarmos o nosso dia a
dia, veremos que passamos por momentos
onde nem nós mesmos nos suportamos. É
como se o Universo tivesse que ser regido por
uma cartilha escrita, revisada, diagramada e
publicada por nós. Se as pessoas e tudo o que
nos rodeia não estiverem em consonância com
a nossa cartilha, a insatisfação se instaura.
A permanência em um estado como
esse é muito desagradável tanto para o
insatisfeito quanto para as demais pessoas.

Drª Cátia Melo Fernandes
FONOAUDIÓLOGA

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

Isso posto, vale a reﬂexão: seria, então,
a insatisfação algo negativo, pernicioso? Já
perceberam como há momentos em que
estamos insatisfeitos, mas não sabemos com o
quê? Por que será que ﬁcamos insatisfeitos?
A análise da oração da serenidade nos
possibilitará começar a puxar o ﬁo da meada.
Lembremo-nos dela: “Concedei-nos, Senhor, a
serenidade necessária para aceitar as coisas
que não podemos modiﬁcar, coragem para
modiﬁcar aquelas que podemos e sabedoria
para distinguir umas das outras”.
Aceitar, modiﬁcar e distinguir. Três
verbos importantíssimos no processo de cura
da insatisfação.
Existem circunstâncias em nossas
vidas que, realmente, não podemos modiﬁcar.
Portanto, que saibamos buscar a serenidade
para podermos aceitá-las, uma vez que a
simples aceitação da situação já nos é um
reconforto e um remédio para a insatisfação.
Entretanto, em outras situações, a
insatisfação pode ser um mecanismo psíquico
indicativo de que está na hora de gerar
mudanças. É um grito interno por renovação.
Na questão 926 de “O Livro dos
Espíritos”, os Luminares Orientadores nos
dizem: “Os males deste mundo estão na razão
das necessidades artiﬁciais que criais para vós
mesmos. Aquele que sabe limitar os seus
desejos e ver sem cobiça o que está fora das
suas possibilidades, poupa-se a muitos
aborrecimentos nesta vida. O mais rico é
aquele que tem menos necessidades”.
Dessa forma, necessitamos identiﬁcar
se a origem da nossa insatisfação está em uma
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necessidade real (e não ﬁctícia, artiﬁcial).
Observem como, quando estamos
insatisfeitos, muitas vezes nos colocamos em
busca de algo, mas não pelo desejo do
progresso, do crescimento e, sim, por
abrigarmos uma sensação desconfortável de
incompletude.
Em decorrência disso, se não
estivermos atentos, acabamos por buscar o
que não possuímos de forma compulsiva, não
por necessidade real, mas em um processo de
fuga do presente. O insatisfeito acaba por
sonhar a vida ao invés de vivê-la.
Assim, se a causa estiver em algo
artiﬁcial, que saibamos nos desiludir, aﬁnal,
desiludir é sair da ilusão, sair do “autoengano”.
Caso a insatisfação esteja em algo real,
necessitamos colocar o nosso foco na busca da
conscientização do seu verdadeiro papel: gerar
um movimento para a mudança.
Quem, ao invés disso, ﬁca remoendo a
situação infeliz, realimenta a insatisfação,
tornando-a ainda pior, principalmente, se junto
dela, vem a reclamação e a comparação
negativa. É nesse momento que nos tornamos
implicantes. Estacionar nessa fase é projetar e
materializar a “psicosfera insalubre”.
O próximo passo é a reﬂexão sincera do
que fazer para, logo em seguida, começarmos
a agir. Existe uma frase que alguns atribuem a
Albert Einstein que diz “insanidade é continuar
fazendo sempre a mesma coisa e esperar
resultados diferentes”. Se estamos insatisfeitos
com algo, necessitamos de começar a agir,
mas agir de forma diferente. É o emprego do
segundo verbo da oração da serenidade:
modiﬁcar.
Para toda ação há sempre uma reação
oposta e de igual intensidade, nos alerta Isaac
Newton, em sua terceira lei. Necessitamos,
portanto, acompanhar as reações que nossas
ações estão gerando, as sensações que
estamos vivenciando. Perceberemos que o
simples movimentar de forma diferente já é um

agente motivador. A esperança volta a nos
visitar e nos fortalecemos com ela. A esperança
é uma verdadeira vacina contra a insatisfação.
É ela que faz com que nos reapaixonemos pela
vida.
Em alguns momentos, em virtude dos
resultados obtidos, pode ser necessária uma
correção de rumos, mas devemos empreendêla com alegria, pois, já estamos mais perto da
solução. Thomas Alva Edison, ao ser
questionado sobre as centenas de
experimentos realizados para se chegar ao
modelo ﬁnal da lâmpada elétrica, disse que a
cada tentativa descartada estava um passo a
frente. É essa visão que precisamos manter.
Cada correção de rumo já é seguir em
frente, são os ajustes das velas da embarcação
da nossa vida aos ventos do caminho. A cada
ajuste, um aprendizado, uma experiência
adquirida e daí a certeza de que há movimento
em direção à felicidade.
Distinguir: esse o terceiro verbo. Que
saibamos distinguir o que precisamos aceitar
daquilo que podemos modiﬁcar; o que é ﬁctício
do que é real; o que é fuga do que é um
movimento real para o progresso. Que
saibamos identiﬁcar as sensações para
avaliarmos a necessidade de correções de
rotas.
Podemos garantir, com a mais absoluta
certeza, que a insatisfação somente é produtiva
quando os nossos objetivos transcendem o
ponto de vista da vida material, quando ela
realmente nos leva ao progresso.
Que todos saibamos conviver de forma
mais harmônica conosco mesmos e com todos
os que nos rodeiam.
Apaixone-se pela vida e seja sempre
muito feliz!

PauloHenriquedeAssis

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
MagalhãesMagalhães
Dr. Dilourdes
Rua
Marechal
Deodoro,
566 | 301
Rua Marechal
Deodoro,
566 /
Tel.: 32 3215.4153

Tel.: 32 3215.4153
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Farmáciapara
todososmales
Sou um colecionador de frases e
pensamentos, todos os dias faço leituras e
quase todos os dias guardo algumas
preciosidades que admiro.
Há décadas venho produzindo
agendas como a Todo Dia, que é
distribuída em todo Brasil pela EME, e
também a Agenda Chico Xavier, com
mensagens, histórias e dados do ilustre
mineiro que psicografou mais de
quinhentos livros, inclusive mensagens de
Rodrigues de Abreu e Amadeu Amaral,
demonstrando que a vida continua, e os
poetas e escritores também.
O francês François Marie Arouet
(1694/1778), que se consagrou com o
pseudônimo Voltaire, nascido em Paris,
escritor, ﬁlósofo iluminista e também
deísta, escreveu um pensamento que eu
admiro muito e sempre.
Mas, antes, qual o sentido de
deísta? Segundo a Wikipédia o deísmo é
uma posição ﬁlosóﬁca naturalista que
aceita a existência e natureza de Deus,
através da razão, do livre pensamento e da
experiência pessoal, em contrapartida aos
elementos comuns das religiões teístas.
Em palavras mais simples: um deísta é
aquele que está inclinado a acreditar na
existência de Deus, mas não pratica
nenhuma religião.
Voltaire é autor desta preciosidade:

Uma coletânea de pensamentos é uma
farmácia moral onde se encontram
remédios para todos os males.
E é assim que colecionamos
admiradores no Brasil todo, pessoas que
guardam as agendas de vários anos. Um
caso interessante aconteceu em Capivari.
Um senhor já de idade avançada, catando
papelão na rua, encontrou uma agenda
Todo Dia de anos anteriores, folheou, leu e
gostou do que viu.
Não é que ele veio até a Editora
EME para comprar uma agenda daquele
ano?
Então, para vocês que nos leem,
alguns desses remédios:
Agradeça a Deus a bênção da vida,
pela manhã. Se você não tem o hábito de
orar, formule pensamentos de serenidade
e otimismo, por alguns momentos, antes
de retomar as próprias atividades.
Levante-se com calma. - André Luiz (Chico
Xavier) – Sinal verde – CEC.
Seja o leito de linho, de seda, palha
ou pedra, a dor é sempre a mesma, e a
prece, em toda parte, é bênção,
reconforto, amparo, luz e vida. Lembremonos, no entanto, de que lesões e chagas,
frustrações e defeitos, em nossa forma
externa, são remédios da alma que nós
mesmos pedimos à farmácia de Deus. Emmanuel (Chico Xavier) – A luz da

oração – Clarim.
Cria em mim, ó Deus, um coração
puro, e renova em mim um espírito reto.
Não me lances fora da tua presença, e não
retires de mim o teu Espírito Santo. Salmos, 51:10-11.
Se Deus possuísse uma geladeira,
teria a tua foto pregada nela. Se ele
possuísse uma carteira, tua foto estaria
dentro dela. Ele te envia ﬂores a cada
primavera. Ele te envia um amanhecer a
cada manhã. Cada vez que desejas falar,
Ele te escuta. Ele poderia viver em
qualquer ponto do Universo, porém,
escolheu o teu coração. - Facundo Cabral.
E por estar selecionando algumas
citações sobre Deus, eu também arrisco a
dizer:Se existe alguém tranquilo, este é
Deus. Nunca O vi gritando comigo e, às
vezes, aparece em meu caminho
indicando a direção a seguir.
Como somos seres espirituais,
temporariamente estagiando num corpo
físico, compreendo que sou aquilo que
habita dentro de mim, e de lá converso
com Deus, e Ele me sorri e diz: você vai ser
melhor, você ainda vai ﬁcar bom.
ArnaldoDivoRodriguesdeCamargo
Editora EME - Capivari, SP
Fonte: Revista o Consolador
Ano 9 - N° 428 - 23 de Agosto de 2015
www.oconsolador.com.br/ano9/428/ca1.html
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JESUSE
KARDEC
Ante a Revelação Divina, assevera Jesus: “Eu não vim destruir a Lei.” E reaﬁrma Allan Kardec: “Também o Espiritismo diz: - não venho destruir a lei
cristã, mas dar-lhe execução.”
Perante a grandeza da vida, exclama o
Divino Mestre: - “Há muitas moradas na casa de
meu Pai.” E Allan Kardec acentua: - “A casa do Pai é
o Universo. As diferentes moradas são os mundos
que circulam no espaço inﬁnito e oferecem aos
Espíritos, que neles reencarnam, moradas
correspondentes ao adiantamento que lhes é
próprio.”
Exalçando a lei de amor que rege o destino
de todas as criaturas, advertiu-nos o Senhor: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.” E
Allan Kardec proclama: - “Fora da caridade não há
salvação.”
Destacando a necessidade de progresso
para o conhecimento e para a virtude, recomenda o
Cristo: - “Não oculteis a candeia sob o alqueire.” E
Allan Kardec acrescenta: - “Para ser proveitosa, tem

a fé que ser ativa; não deve entorpecer-se.”
Encarecendo o imperativo do esforço
próprio, sentencia o Senhor: - “Buscai e achareis.” E
Allan Kardec dispõe: - “Ajuda a ti mesmo que o Céu
te ajudará.”
Salientando o impositivo da educação,
disse o Excelso Orientador: - “Sede perfeitos como é
perfeito o vosso Pai Celestial.” E Allan Kardec
adiciona: - “Reconhece-se o verdadeiro espírita pela
sua transformação moral e pelos esforços que
emprega para domar as inclinações infelizes.”
Enaltecendo o espírito de serviço, notiﬁcou
o Eterno Amigo: - "Meu Pai trabalha até hoje e eu
trabalho também." E Allan Kardec conﬁrma: - “Se
Deus houvesse isentado o homem do trabalho
corpóreo, seus membros ter-se-iam atroﬁado, e, se
o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu
espírito teria permanecido na infância, no estado de
instinto animal.”
Louvando a responsabilidade, ponderou o
Senhor: - “Muito se pedirá a quem muito recebeu.” E
Allan Kardec conclui: - “Aos espíritas muito será
pedido, porque muito hão recebido.”
Exaltando a ﬁlosoﬁa da evolução, através
das existências numerosas que nos aperfeiçoam o
ser, na reencarnação necessária, esclarece o
Excelso Instrutor: - “Ninguém poderá ver o Reino de
Deus se não nascer de novo.” E Allan Kardec
conclama: - “Nascer, viver, morrer, renascer ainda e
progredir sempre, tal é a lei.”
Consagrando a elevada missão da
verdadeira ciência, avisa o Mestre dos Mestres: “Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres.”

E Allan Kardec anuncia: - ''Fé inabalável só é aquela
que pode encarar a razão face a face.''
Tão extremamente identiﬁcado com o
Mestre Divino surge o Apóstolo da Codiﬁcação, que
os augustos mensageiros, que lhe supervisionam a
obra, foram positivos nesta síntese que recolhemos
da Resposta à Pergunta número 627, em O Livro
dos Espíritos: - “Estamos incumbidos de preparar o
Reino do Bem que Jesus anunciou.”
Eis por que, ante o primeiro centenário das
páginas basilares da Codiﬁcação, saudamos no
Espiritismo - Chama da Fé Viva a resplender sobre o
combustível da Filosoﬁa e da Ciência - o
Cristianismo Restaurado ou a Religião do Amor e da
Sabedoria, que, partindo do Espírito Sublime de
Nosso Senhor Jesus Cristo, encontrou em Allan
Kardec o ﬁel reﬂetor para a libertação e ascensão da
Humanidade inteira.
PeloEspíritoEmmanuel.
PsicograﬁadeFranciscoCândidoXavier.
Livro:TrevodeIdéias.Liçãonº18.Página80.

Escrita
Cirurgiã Dentista - Endodontista

3214.8731 | 9198.3263
Rua Santo Antônio, 1500 / 807
Centro - Juiz de Fora - MG - ianydetoni@hotmail.com

Ronaldo Andreza Dias
CONTADOR

Contabilidade S/S Ltda

Rua Carlos Chagas, 57 - São Mateus
Juiz de Fora - MG - (32) 3313-1727
escrita@escritacontabil.com.br
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OSuicídio
A incredulidade, a simples dúvida
sobre o futuro, as ideias materialistas, numa
palavra, são os maiores incitantes ao
suicídio; ocasionam a covardia moral.
Quando homens de ciência, apoiados na
autoridade do seu saber, se esforçam por
provar aos que os ouvem ou leem que estes
nada têm a esperar depois da morte, não
estão de fato levando-os a deduzir que, se
são desgraçados, coisa melhor não lhes
resta senão se matarem? Que lhes
poderiam dizer para desviá-los dessa
consequência?
Que compensação lhes podem
oferecer? Que esperança lhes podem dar?
Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve
concluir que, se o nada é o único remédio
heroico, a única perspectiva, mais vale
busca-lo imediatamente e não mais tarde,
para sofrer por menos tempo.
A propagação das doutrinas
materialistas é, pois, o veneno que inocula a
ideia do suicídio na maioria dos que se
suicidam, e os que se constituem apóstolos
de semelhantes doutrinas assumem
tremenda responsabilidade. Com o
Espiritismo, tornada impossível a dúvida,
muda o aspecto da vida. O crente sabe que a
existência se prolonga indeﬁnidamente para
lá do túmulo, mas em condições muito

SETEMBROAMARELO
PELAVALORIZAÇÃODAVIDA
DIGASIMÀVIDA,NÃOAOSUÍCÍDIO.

diversas; donde a paciência e a resignação
que o afastam muito naturalmente de pensar
no suicídio; donde, em suma, a coragem
moral.
O Espiritismo ainda produz, sob esse
aspecto, outro resultado igualmente positivo
e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os
próprios suicidas a informar-nos da situação
desgraçada em que se encontram e a provar
que ninguém viola impunemente a lei de
Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua
vida.
Entre os suicidas, alguns há cujos
sofrimentos, nem por serem temporários e
não eternos, não são menos terríveis e de
natureza a fazer reﬂetir os que porventura
pensam em daqui sair, antes que Deus o
haja ordenado.
O espírita tem, assim, vários motivos
a contrapor à ideia do suicídio: a certeza de
uma vida futura, em que, sabe o ele, será
tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e
resignado haja sido na Terra: a certeza de
que, abreviando seus dias, chega,
precisamente, a resultado oposto ao que
esperava; que se liberta de um mal, para
incorrer num mal pior, mais longo e mais
terrível; que se engana, imaginando que,
com o matar-se, vai mais depressa para o
céu; que o suicídio é um obstáculo a que no
outro mundo ele se reúna aos que foram
objeto de suas afeições e aos quais
esperava encontrar; donde a consequência

de que o suicídio, só lhe trazendo
decepções, é contrário aos seus próprios
interesses.
Por isso mesmo, considerável já é o
número dos que têm sido, pelo Espiritismo,
obstados de suicidar-se, podendo daí
concluir-se que, quando todos os homens
forem espíritas, deixará de haver suicídios
conscientes. Comparando-se, então, os
resultados que as doutrinas materialistas
produzem com os que decorrem da Doutrina
Espírita, somente do ponto de vista do
suicídio, forçoso será reconhecer que,
enquanto a lógica das primeiras a ele
conduz, a da outra o evita, fato que a
experiência conﬁrma.

AllanKardec
OEvangelhoSegundooEspiritismo,
cap.V,itens16-17‒EditoraFEB

Helena Heloísa

Franciane
(32) 3216-9863 | (32) 3215-3593

Rua Dr. José Cesário, 35 - Passos
32 3061.0877 Oi 8810.7999 Tim 9129.6361
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JovensdeJuizdeForaeregião
participamdeeventoemUbá
Aconteceu em Ubá, nos dias 15 e 16
de agosto, a XX COJEUS (Confraternização
de Jovens Espíritas de Ubá e Subregião). De
Juiz de Fora participaram jovens da Mocidade
Espirita Allan Kardec, da FEAK, e da
Mocidade Espírita André Luiz, do Grupo de
Estudos Espíritas Garcia. Com mais de 230
inscritos, o evento contou com participantes
da região e de caravanas do Rio de Janeiro e
Espírito Santo.
O objetivo de todo encontro espírita é
o de proporcionar ao jovem a oportunidade de
convivência e confraternização em um
ambiente salutar, com momentos de estudos
e reﬂexões adaptadas às faixas etárias
participantes, além de envolvê-los em
assuntos que reforçam os diálogos dos
estudos das mocidades.
Em tempos de relações humanas
superﬁciais, como o atual, o fortalecimento

Pastel
da Hora
AV. GETÚLIO VARGAS, 758
3215-8462
AV. RIO BRANCO, 1822
3214-2410

dos laços de fraternidade entre amigos, que
apesar de distantes, se encontram e se
reencontram nos eventos ocorridos ao longo
do ano, é importante fator de
desenvolvimento social e espiritual. Aﬁnal,
falar de Jesus entre amigos é sempre muito
mais prazeroso e eﬁcaz, principalmente pela
ótima oportunidade de se compartilhar
vivências, experiências e aprendizados.
O tema central do encontro, e que foi
estudado pelos jovens participantes com
idades entre 12 a 20 anos, foi “A Divina Lei do
Amor”. A coordenação dos estudos ﬁcou sob
a responsabilidade de dois trabalhadores da
FEAK, Anderson Romualdo e Sanderson
Romualdo, sendo que este último é, também,
um dos diretores do DEEJ na instituição.
As equipes de mediadores e
facilitadores dos estudos foram compostas
por membros da FEAK, do movimento

ESTÉTICA FEMININA

(32) 9125-3497
Atendimento com
hora marcada

Av. Rio Branco, 2370 - Sl 716
Centro - Juiz de Fora
(Solar Rio Branco)

espírita de Bicas e de Maripá de Minas.
A XX COJEUS contou, ainda, com
uma bela e harmoniosa programação
artística, com apresentações do grupo “Nas
Asas do Som”, formado pelos cantores
Hércules Mota, Allan Filho e João Victor, além
de outros artistas e do coral de jovens
espíritas “Vozes do Coração”, de Ubá, que
abriu a noite musical.
Todos que foram, quando voltaram,
ﬁcaram com “gosto de quero mais”. Conﬁra
algumas fotos do evento.
Você que é jovem, e quer viver
experiências únicas e emocionantes como
estas, se liga nessa ideia e procure a
coordenação de sua mocidade. Fique atento
para o próximo encontro, que não demorará
muito. Eles acontecem o ano todo!

IsabelaNortonePedroPauloLélis
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MILAGRE
Fatonaturalousobrenatural?
JoséLázaroBoberg

Setembro, mês das ﬂores.....primavera!
Te m p o d e r e n o v a ç ã o e a l e g r i a . O s
colaboradores do jornal CARE dão boas vindas
à estação mais perfumada do ano e recebem de
brinde o livro “Milagre “Fato natural ou
sobrenatural?, de José Lázaro Boberg. As
reﬂexões desta obra mostram que as

Auto Escola

mudanças tidas como milagres são
resultados de atitudes individuais e até
coletivas. Um assunto polêmico e
desaﬁador.
Tudo muda ao nosso redor quando
compreendemos a força que temos
através de nossa atitude positiva e de
nossa mudança de comportamento em
relação às posturas equivocadas. A
crença em Deus e em Suas leis eternas e
imutáveis nos fazem sair da infância
espiritual e percorrer níveis avançados de
entendimento do sentido da vida e da
nossa destinação imortal. Boberg vem
reforçar esse entendimento e despertar
em nós esse desejo incessante de
melhora e progresso espiritual. Usando o
dito de que "quando o trabalhador está
pronto, o serviço aparece", as reﬂexões
encontradas nessa obra nos predispõem
a esse trabalho de esclarecimento que
transformará o nosso mundo em um lugar
mais fraterno e onde as pessoas terão
suas consciências despertadas e aptas
para crescer em espírito rumo à perfeição.
“De início, vem a preocupação de
“chocar” os leitores porque, à primeira vista,
para alguns religiosos, seria um livro de
negação à existência de Deus e um ataque á fé
cristã. Não obstante, buscamos,
honestamente, tão só a verdade espiritual”,
aﬁrma o autor.

O autor:
José Lázaro Boberg é advogado e
Mestre em Direito. É atuante, há muitos anos,
no Movimento Espírita de Jacarezinho e região.
Foi fundador e primeiro Presidente do Centro
Espírita Nosso Lar.
Participa também do Centro Espírita
João Batista, onde criou o Clube do Livro
Espírita, banca do livro espírita e livraria
espírita. Como expositor é convidado para
palestras em casas espíritas em vários estados
do Brasil.
É autor de 16 livros, dentre eles:
"Aprendendo com Nosso Lar", "O código penal
dos espíritos", "A oração pode mudar sua vida",
"Prontidão para mudança", "O segredo das
bem-aventuranças" .

Marieanne Angélica Reimer
Psicologia Clínica

Tel 32 3215-0044
Rua Espirito Santo, 662 - Juiz de Fora - MG

(32) 8836-4890

Av Rio Branco, 2485
Centro - tel 3211-1297
em frente a Catedral
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Paz&Renovação:
Embuscadareformainterior
ChicoXavier

Os mantenedores do Jornal CARE
serão contemplados, neste mês de outubro,
com o livro “Paz & Renovação: Em busca da
reforma interior”, psicografado pelo nosso
querido Chico Xavier e ditado por Espíritos
diversos.
“A renovação íntima é o fator básico de
todo reequilíbrio. Daí procede, leitor amigo, a
organização deste volume despretensioso,

englobando avisos, apelos, comentários e
lembretes de irmãos para irmãos, no
propósito de estudarmos juntos as nossas
próprias necessidades. É um convite a que
nos desagarremos das sombras do desânimo
ou da inércia, para nos colocarmos todos no
encalço das realidades do Espírito", garante
Emmanuel, um dos autores espirituais da
obra.
Destaque para o capítulo 33 de André
Luiz, que nos ensina dez maneiras de Amar a
Nós Mesmos: Disciplinar os próprios
impulsos; Trabalhar cada dia, produzindo o
melhor que pudermos; Atender aos bons
conselhos que traçamos para os outros;
Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação;
Esquecer as faltas alheias sem desculpar as
nossas; Evitar as conversações inúteis;
Receber o sofrimento, o processo de nossa
educação; Calar diante da ofensa, retribuindo
o mal com o bem; Ajudar a todos, sem exigir
qualquer pagamento de gratidão; Repetir as
lições ediﬁcantes, tantas vezes quantas se
ﬁzerem necessárias, perseverando no
aperfeiçoamento de nós mesmos sem
desanimar e colocando-nos a serviço do
Divino Mestre, hoje e sempre. Uma leitura que
vai garantir muitas reﬂexões e mudança
íntima.

O autor :
Francisco Cândido Xavier, chamado
carinhosamente de Chico Xavier, um dos
mais legítimos discípulos de Cristo, nasceu
em 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo,
Minas Gerais. Renomado e amoroso médium
brasileiro, é considerado o mais célebre
divulgador da Doutrina Espírita no Brasil. É o
médium psicográﬁco brasileiro mais
importante de toda a história, tendo publicado
mais de 412 livros. Chico foi eleito o mineiro
do século XX, seguido por Santos Dumont e
Juscelino Kubitschek.
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"Meu nome é Jamiro dos Santos Filho, sou da cidade de Araguari, no Triângulo mineiro,
Minas Gerais. Sou fundador e diretor do Centro Espirita Nosso Lar e também do Colégio Dom
Bosco Nosso Lar. Estou visitando esta abençoada casa, a FEAK em Juiz de Fora e agradeço o
carinho com que aqui me receberam e desejo muita paz com Jesus, sempre. Eu costumo dizer
que a vida sem Jesus não vale a pena, não tem sentido, e por isso sempre destaco essa presença
amorosa, confortadora, consoladora que é Jesus nos destinos da humanidade. Deixo aqui o meu
recado para você ouvinte e a todos dessa abençoada casa, meu muito obrigado e a essa rádio
que é a rádio da regeneração na internet, ﬁquem com Deus!’’
Rádio Evoluir - a emissora da regeneração na internet

Acompanhe e Divulgue a Rádio e o CARE nas Redes Sociais!

Multiplique Luz

Anuncie Aqui!

Divulgue seu C.E.

Após ler este jornal,
repasse-o para
um amigo.
Multiplique o
número de leitores.

Sua empresa ou seus
serviços profissionais.
Milhares de leitores terão
acesso ao seu
trabalho e produtos.

A Rádio Evoluir abre espaço
para divulgar sua instituição
espírita. Eventos, palestras
comemorativas e seminários.
Envie-nos com antecedência
o material de divulgação.

