Impresso | Ano III - Número 20 - Maio/ Junho 2016 - Jornal Bimestral do Clube Amigos da Rádio Evoluir - FEAK - Juiz de Fora/MG
NESTAEDIÇÃO

2

Editorial

3

TributoaChicoXavier

4

Sejamosamudançaque
queremos

5

Jesus,Espiritismoenós

6

OEvangelhoSegundo
oEspiritismo

7

ACartadaAlegria

29anosdeFEAK
8e9 Vocêéanossaalegria

10

SerMãenoSéculoXXI

11

EvangelhoeLar

12
13

Maria
AFilosoﬁaEspírita

Brindedomês
14 Maio

15

Brindedomês
Junho

16

RádioEvoluir

Comoesforçoeaparticipaçãodecadaum,
10.592diasdedicadosaJesus

Acesse as Versões online do Jornal pelo site:

www.radioevoluir.com
Ou envie um e-mail para:

radioevoluir@feak.org
e você receberá o link do jornal no seu endereço eletrônico.

Clube
Clube

Amigos da Rádio Evoluir

2

A emissora da Regeneração na internet

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

EDITORIAL

NotíciasdaplataformaespiritualsobreoBrasil
Naquele momento, Arnaldo Rocha
perguntou ao médium de Pedro Leopoldo: “Chico,
poderíamos ainda deduzir que Lyon, cidade na
qual nasceu Kardec, foi 'transplantada' para Minas
Gerais? São tantos Espíritos vinculados aos
primeiros séculos do Cristianismo, como Bezerra
de Menezes e tantos outros que continuam
construindo a história do movimento espírita em
Minas e no Brasil..." Sim, meu ﬁlho, respondeu
Chico Xavier. Sabemos de uma colônia espiritual
situada nos céus da grande Belo Horizonte, que se
estende pela Serra do Curral até a antiga Vila Rica
e coordena um núcleo que interage com Nosso
Lar. Em uma das reuniões de intercâmbio com o
mundo espiritual, Emmanuel revelou que essa
Cidade Espiritual tem como principal missão
preparar os servidores do Evangelho em diversos
setores das atividades humanas que se
harmonizam com os mais recentes horizontes da
regeneração”, conforme citado na obra Diálogos e
Recordações, de Carlos Alberto Braga.
Nos tempos tumultuosos pelos quais o
Brasil atravessa, chegam notícias importantes
vindas da plataforma espiritual situada sobre a
terra do Cruzeiro. Trabalhadores invisíveis estão
construindo uma enorme colônia espiritual sobre o
Brasil, sob a égide de Jesus e a direção de
apóstolos do Cristo. Até mesmo uma réplica do
lago de Genesaré, onde o Mestre costumava

meditar, foi reconstruída, além de casas, montes e
jardins que remontam os tempos do Messias na
Terra.
A função desta colônia é colaborar na
missão da Pátria do Evangelho. Ali, os emissários
de Jesus irão preparar a reencarnação de
Espíritos com o conhecimento cristão-evangélico
para assumirem funções em todas as áreas do
nosso país. Do Presidente da República a artistas,
além dos mais simples operários da seara.
Filosoﬁas e religiões foram convidadas a
enviar representantes junto aos apóstolos do
Cristo. Quem representa a FEB é o Espírito Celina,
responsável pela falange de Maria de Nazaré que
atua no Brasil.
A data da inauguração desta nova
colônia foi prevista para o dia 18 de abril deste ano
(lançamento de O Livro dos Espíritos). A
orientação espiritual é para que nós, que estamos
lendo essa notícia, nos sintonizemos com as
vibrações que partem dessa nobre iniciativa dos
planos maiores.
Busquemos nos alinhar com o Alto, com
os propósitos elevados. Permitamos fazer parte
dos planos de Jesus para o momento presente.
Menos murmurações, menos queixas e revoltas...
mais prece e boa vontade.
Boa leitura!
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AtividadesdaFEAK

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

Palestras Públicas Doutrinárias
Biblioteca e Livraria
Segunda-feira: 20h
Quinta-feira: 14:30h | Sábado: 19h

AMAB - Assistência Maternal
Anita Borela
Promoção e Assistência Social a
Gestantes e Crianças
Quarta-feira 13:30h e Sábado 08:15h

Escola de Educação Espírita
Infanto-Juvenil
Segunda-feira 20h | Sábado 10:45h
e 18:30 h | Mocidade - Sexta-feira 20h

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

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
Diariamente de 8 às 24h - 32 3236-1122

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

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

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

Rádio Evoluir 24 horas por dia
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TributoaChicoXavier
No dia 30 de junho de 2002
desencarnou Chico Xavier, médium
de reconhecido trabalho, em
Uberaba, Minas Gerais. Nascido em
Pedro Leopoldo, em 02 de abril de
1910, tornou-se o mais célebre
divulgador da Doutrina Espírita no
Brasil. Filho de João Cândido Xavier
e Maria João de Deus, que
desencarnou em 1915 quando Chico
tinha 5 anos.
Sua primeira participação em
reunião espírita foi no dia 07 de maio
de 1927, aprimorando cada vez mais
sua mediunidade. Até o ano de 1931,
Chico psicografou dezenas de
mensagens e poesias. E neste exato
ano vê, pela primeira vez, o Espírito
Emmanuel, seu mentor espiritual
que o acompanharia até a sua
desencarnação. E relembra das
experiências com Emmanuel: "Num
dos primeiros contatos comigo, ele
me preveniu que pretendia trabalhar
ao meu lado, mas que eu deveria,
acima de tudo, procurar os
ensinamentos de Jesus e as lições
de Allan Kardec e, disse mais, que,
se um dia, ele, Emmanuel, algo me
aconselhasse que não estivesse de
acordo com as palavras de Jesus e
de Kardec, que eu devia permanecer
com Jesus e Kardec, procurando
esquecê-lo."
Chico psicografou 452 livros,
sendo 39 publicados após sua
desencarnação. Jamais admitiu que
fosse sua a autoria dessas obras. As
editoras venderam mais de 50

milhões de exemplares em
português, com traduções em inglês,
espanhol, japonês, esperanto,
italiano, russo, romeno, mandarim,
sueco e braile. Através da
psicograﬁa, recebeu cerca de 10 mil
cartas de desencarnados para suas
famílias.
Costumo dizer que nós ainda
não aquilatamos a importância deste
m é d i u m .
Va l o r i z a m o s
seus feitos, sua
obra e seus
ensinamentos.
Mas é muito
pouco. Sua
antena psíquica
era um farol na
n o i t e d a
ignorância. Era
o ponto de
equilíbrio a nos
fortalecer a fé e
a convicção.
Seus exemplos
de vida e
atitudes são
para nós o
roteiro seguro
da disciplina que Emmanuel lhe
mostrou e ensinou. Sua aplicação da
fé viva nos faz lembrar o apóstolo
Paulo, com sua ﬁrmeza de
comportamento.
Cada vez que estudamos a
vida deste grande homem, sentimos
que pertence à estirpe daqueles que
vem nos ajudando e emulando ao

progresso e crescimento pessoal.
Os devotados amigos da
humanidade que, através da sua
mediunidade, nos deixaram joias
preciosas em forma de livros são
inúmeros, como André Luiz,
Emmanuel, Humberto de Campos,
Meimei, Bezerra de Menezes,
Casimiro Cunha, Néio Lúcio,
Cornélio Pires e dezenas de outros
Espíritos.

Estimulamos os jovens que
não conhecem a obra de Chico
Xavier a pesquisar, estudar, ler e
aprender muito com esse tesouro,
para muitos ainda inexplorado ou
ignorado.
Enﬁm, muito obrigado, Chico
Xavier, a humanidade ainda fará jus
ao teu valor.

FernandoEmílioFerrazSantos
3D
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RESPEITANDOSEUINVESTIMENTO,
COMTALENTOECRIATIVIDADE!

DESIGN
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A REVISTA DE NEGÓCIOS
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EM JUIZ DE FORA
Comercial: (32) 3025-0010, 3025-2020
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EDITORAÇÃO
PUBLICIDADE
EDIÇÃO
PROJETOS
GRÁFICOS

Rua Bruno Simili 678 - Distrito Industrial
Juiz de Fora - MG
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Sejamosamudança
Sejamosamudança
quequeremos
quequeremos
“Trabalhemos juntos, e unamos os nossos
esforços, a ﬁm de que o Senhor, na sua vinda,
encontre a obra acabada” (O Espírito de Verdade,
Paris, 1862)
Conhecida frase atribuída ao inolvidável
Mahatma Gandhi vez e outra é lembrada: “Seja a
mudança que você quer ver no mundo.”
Imagine que está você andando pela rua,
contrariado(a) e olhando ao redor com olhos
desgostosos. O que você pensa que irá atrair? Eu
digo: irá atrair um número grande de pessoas
descontentes, aborrecidas e deprimidas. Assim, você
poderá concluir que o mundo ao seu redor está
desesperançado, e que não há mais salvação. Certo?
Muito provavelmente, o mundo está se
apresentando para você, da mesma forma como você
está se comportando. A proposta é que vejamos o
mundo como nosso espelho. E o que queremos ver
neste espelho?
Com o processo íntimo de conscientização,
cada um de nós compreende que é pedaço do todo e
que, para que o todo permaneça íntegro, é preciso que
cada parte se empreenda na tarefa privada de ser
melhor.
De acordo com o que anota Allan Kardec, a
regeneração dos homens não exigirá a renovação
integral dos Espíritos: bastará uma modiﬁcação em
suas (e porque não dizer, nossas!) disposições morais.
E essas modiﬁcações se operarão em todos quantos
lhe estarão predispostos.1
Parafraseando Gandhi, eu e você temos que
ser o espelho da mudança que estamos propondo. Se
eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim,
e não esperar do outro, porque o outro pode ainda não
estar pronto para mudar. Pensemos nisso!
1 Capítulo XVIII, item 33, A Gênese.
EdwigesC.Pires

MUDANÇA

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

Rua Braz Bernardino, 98 - Centro
Independência Shopping 2º piso
Rua Francisco Brandi nº 54
São Mateus - Juiz de Fora
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Jesus,Espiritismoenós
O Espiritismo nos possibilita
compreender profundamente a
mensagem de Jesus. No entanto,
como estamos usando este
conhecimento para construirmos uma
vida mais plena e mais feliz?
No poço de Jacó, Jesus diz à
mulher samaritana que Deus será
adorado em espírito e verdade. O
Espiritismo mostra que elevando o
pensamento através da prece, nos
aproximamos de Deus. E nós? Como,
por que e para que temos orado?
Na despedida com os
discípulos, Jesus aﬁrma que há muitas
moradas na casa do Pai. O Espiritismo
ensina que os Espíritos estão por toda
a parte, povoando ao inﬁnito os
espaços inﬁnitos. E nós? Ainda
acreditamos que a Terra é o único lugar
a possuir o privilégio da vida, no
universo?
De madrugada, Jesus lembra a
Nicodemos que ninguém pode ver o
Reino de Deus se não nascer de novo.
O Espiritismo revela que a alma,
quando não atinge a perfeição durante
a vida corporal, precisa submeter-se à
prova de uma nova existência física. E
nós? Achamos que estamos em um
corpo de carne pela primeira vez?
No monte, Jesus proclama que
são bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados. Allan Kardec
comenta que aquele que encara a vida
terrena sob o prisma da vida espiritual,
compreende o quanto ela é curta e
reconhece que os momentos penosos
passarão bem depressa. E nós?
Consideramos que existe injustiça nos
sofrimentos deste mundo?
Jesus alerta que não podemos
servir a dois senhores. O Espírito
Lacordaire lembra que nosso apego
aos bens terrenos é dos mais fortes
entraves ao nosso adiantamento moral
e espiritual. E nós? Onde estamos

guardando nossos tesouros?
Buscai e achareis, explica
Jesus. O Espiritismo demonstra que,
pela lei de sintonia vibratória, cada um
atrai conforme a onda que emite. E
nós? O que estamos buscando com
nossos pensamentos, sentimentos e
atitudes?
Jesus relembra ao moço rico a
necessidade de honrar pai e mãe. O
Espiritismo nos apresenta o conceito
de parentela espiritual. E nós? Já
conseguimos estender nossos laços
de família?
Jesus aconselha fazer ao outro

o que queremos que nos façam. O
Espiritismo associa o sentido da
palavra caridade à benevolência, à
indulgência e ao perdão. E nós?
Continuamos a pensar que somente os
Espíritos perfeitos podem praticar a
caridade?
A mensagem de Jesus revela a
n o s s a n e c e s s i d a d e d e A m o r. A
Doutrina Espírita revela a nossa
necessidade de Conhecimento.
Juntas, formam um roteiro seguro para
nossa evolução espiritual. Seguir esse
roteiro só depende de nós.

ElyEdisonMatos

CASA DO PNEU LTDA
PNEUS - ALINHAMENTO - BALANCEAMENTO - SUSPENSÃO
DESDE 1972

MATERIAL ÉLÉTRICO, HIDRÁULICO E ILUMINAÇÃO

3215-2616
98412-6694
3215-7941
Av Brasil, 3003 - Centro
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OEVANGELHO
SEGUNDOOESPIRITISMO
Cap.XIV-HonraiaVossoPaieaVossaMãe
Item8-Aparentelacorporaleaparentelaespiritual
Te r r a p o r u m m ú t u o
antagonismo, que aí lhes serve
de provação... Há, pois, duas
espécies de famílias: as
famílias pelos laços espirituais
e as famílias pelos laços
corporais. Duráveis, as
primeiras se fortalecem pela
puriﬁcação e se perpetuam no
mundo dos Espíritos, através
das várias migrações da alma;
as segundas, frágeis como a
matéria, se extinguem com o
tempo e muitas vezes se
dissolvem moralmente, já na
existência atual.”
“Os laços do sangue não
criam forçosamente os liames entre
os Espíritos. O corpo procede do
corpo, mas o Espírito não procede
do Espírito, porquanto o Espírito já
existia antes da formação do
corpo... Os que encarnam numa
família, sobretudo como parentes
próximos, são, as mais das vezes,
Espíritos simpáticos, ligados por
anteriores relações, que se
expressam por uma afeição
recíproca na vida terrena. Mas,
também pode acontecer sejam
completamente estranhos uns aos
outros esses Espíritos, afastados
entre si por antipatias igualmente
anteriores, que se traduzem na

Jesus vem nos trazer lição
preciosa ao perguntar: quem é meu
pai, quem é minha mãe, quem são
meus irmãos? Allan Kardec e os
mentores espirituais responsáveis
pela codiﬁcação desvendam uma
nova realidade, qual seja, que a
nossa família maior é a
humanidade.
É sabido que, antes de
reencarnar, solicitamos o tipo de
família que mais se adequa às
nossas necessidades. Para uns,
pais amorosos, para outros, pais
autoritários e severos, além de pais
imaturos e displicentes. Todos os
elementos do grupo familiar são
importantes para o nosso

desenvolvimento como espírito
imortal.
Muitas vezes, precisamos
aprender através do sofrimento a
valorizar a família que
menosprezamos em outras etapas
reencarnatórias.
Devemos amor ao pai e mãe
e aos demais membros da família,
porém, evitemos nos ﬁxar somente
nessa família nuclear e busquemos
amar a família maior.
O papel da mãe é ensinar
aos seus ﬁlhos a serem pessoas
melhores, capazes de perdoar,
tolerar as falhas alheias,
c o m p a r t i l h a r, a j u d a r, s e r v i r,
vencendo a agressividade com
amorosidade, vendo o outro como
um irmão. Formar seres crísticos
que vivenciam a generosidade, o
diálogo, a disciplina, a gentileza e a
gratidão.
Atraímos por aﬁnidade
aqueles que são da nossa família
espiritual. Precisamos vivenciar o
amor e saber que somos todos
ﬁlhos do mesmo Pai e, portanto,
temos a humanidade como irmãos.
AngelaM.Camargo

Soluções Integradas em Sistemas de Gestão
CANAL EXCLUSIVO

Rua Vitorino Braga, 767
Vitorino Braga - Juiz de Fora
32 2102-0182 - fax 32 2102-0183

+55 (32) 2101-6100
Av. Paulo Japiassu Coelho, 400, sl 202
Cascatinha | Juiz de Fora | MG | 36 033-310
www.ynos.com.br
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Omomentodas
grandes
transformações
psicológicas

ACartadaalegria
Ela é considerada uma das
mais belas epístolas do Novo
Testamento. Seu tema central é um
sentimento elevado pelo qual todos
nós buscamos, porém, bem poucos
conseguimos mantê-lo. A carta foi
escrita por um consagrado discípulo,
mais tarde, apóstolo do Mestre
Jesus, e foi redigida em condições
adversas. O escritor estava
encarcerado em uma cela e, por
alguns instantes, chegou a pensar ter
sido abandonado pelos cristãos de
sua época. Mesmo assim, o que nos
surpreende é o fato do apóstolo fazer
da “alegria” o tema central desta
Carta. Não a alegria superﬁcial,
condicionada a alguma
circunstância. O autor fala de uma
“alegria indizível” que ﬂui em
qualquer situação, inerente à
construção do reino divino no
coração dos seres humanos. Os
escritos de Paulo, embora escritos
no primeiro século, continuam a falar
aos cristãos de todos os tempos.
Estamos nos referindo, em

especial, à epístola de Paulo aos
Filipenses, aos cristãos que
habitavam em Filipos, região que
havia se tornado parte da província
romana na Macedônia; era uma
importante cidade militar e comercial.
Uma das expressões mais
utilizadas nesta Carta, considerada
“a epístola da alegria” é “Regozijaivos, sempre”. A comunidade ﬁlipense
reuniu-se e enviou uma oferta de
amor a Paulo, surpreendendo-o em
seu sofrimento na prisão; o
evangelizador dos gentios chegou a
chorar, emocionado.
Há frases imortais
registradas nesta obra como “Tanto
sei ter abundância, como sei passar
necessidade. Aprendi a viver
contente em qualquer situação (...).
Posso todas as coisas nAquele que
me fortalece”. (Fp 4:11 a 13) Que
lições sublimes!
Vale lembrar que Paulo foi
guiado até a cidade de Filipos
através de uma visão mediúnica,
onde um varão aparece para o

apóstolo em desdobramento e pede
que ele leve a Boa Nova até aquela
região (Atos cap.16). Como vemos,
as manifestações espirituais eram
frequentes nos primeiros tempos do
Cristianismo, as quais são relatadas
com detalhes no livro Atos dos
Apóstolos.
Certa vez, o discípulo
Natanael, ao avistar o Messias pela
primeira vez, percebe que anjos
desciam e subiam sobre a sua
cabeça. O fato nos remete à visão
ocorrida com o patriarca Jacó que
avistou uma enorme escada que se
estendia do céu à Terra, por onde
mensageiros desciam e subiam em
serviço ao Criador (Gn 28:10 a 13 – A
Escada de Jacó).
Possamos nós, também,
cultivar a alegria que brota do serviço
ao próximo e tenhamos a certeza de
que a escada de Jacó ainda está
posta entre os planos invisíveis e o
orbe, num incessante intercâmbio
espiritual, como nos comprova a
Doutrina Espírita.

RafaelAndes

S LARI

PORTO FREDERICO
MOTORES

BRASIL

Peças
Serviços

WABCO

ZF Sistemas de Direção

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

Lavamos estofados no local
Buscamos
Entregamos
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Sermãeno
séculoXXI

Em O Livro dos Espíritos, questão 821, Allan Kardec
pergunta à Espiritualidade Amiga, se as funções destinadas à
mulher terão importância tão grande quanto as concedidas
ao homem. Os Espíritos Amigos respondem que sim, sendo
até maior. E acrescentam: “É ela quem lhe dá as primeiras
noções da vida”.
Toda mulher nasce com estrutura para desenvolver a
maternidade, seja a de nível cultural, social e econômico
elevado, seja aquela desprovida desses recursos. A
maternidade é uma dádiva! Ser mãe é assumir a
responsabilidade de contribuir com Deus na construção da
humanidade, auxiliando um pequeno ser a desenvolver-se, a
descobrir-se gradativamente, e tornar-se um adulto que
ﬂoresça nas suas potencialidades. Esta é a responsabilidade
que Deus confere ao coração da mulher que se transforma em
mãe.
E para cumprir essa missão de tal envergadura, a
mulher-mãe supera inúmeros desaﬁos. E um dos maiores
desaﬁos de nossa época é justamente estar presente, inteira,
em tudo o que se faz, e fazendo por amor ao invés de fazê-lo
por um senso de dever ou obrigação. Muitas vezes o que se
faz ter a sensação de não ter tempo, o que desgasta, o que
pesa, não é o fato de ter tantas coisas a fazer, ou de muitas
vezes não saber o que fazer ou como agir, mas o fato de não
estar presente em tudo o que se pensa, sente e realiza com a
maternidade.
A mãe do século XXI é aquela que consegue, mesmo
diante das atribulações do dia-a-dia, ter afeição para doar,
pronunciar palavras de incentivo e apoio, ouvir com muita
atenção o ﬁlho, dialogar sobre as diﬁculdades dele, sentir
alegria no universo familiar e reconhecer os próprios erros
quando os comete...
Noites sem dormir? Angústias? Incertezas? Qual mãe
não experimentou? Mas o sorriso largo de um ﬁlho, um
abraço apertado, um beijo de boa noite são luzes a iluminar o
caminho da mulher que se permitiu viver a maternidade.
O Espírito Amélia Rodrigues, no livro Há ﬂores no
Caminho, pela psicograﬁa de Divaldo Pereira Franco, relata
no capítulo 5 o encontro de uma mãe com Jesus. E o Mestre
diz à mulher: “A maternidade é a mais elevada concessão de
Nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no
mundo; porque enquanto houver um coração, um sentimento
maternal, na Terra, o amor ateará o fogo puriﬁcador e a
esperança de felicidade jamais se fanará (...)”
Ser mãe é permitir que o egoísmo, ainda latente, ceda
lugar a uma generosa doação de si em benefício do outro,
vivenciando o amor em sua plenitude!

VerônicaAzevedo

Dra Diliege Blight Silva
MÉDICA NEUROLOGISTA ADULTO E INFANTIL
CRM - MG 12642

CONSULTÓRIO:
Rua Sto Antonio, 1500 / 1201
32-3215-5433 / 32 3213-2188

Drª Cátia Melo Fernandes
FONOAUDIÓLOGA

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

MUSCULAÇÃO - GINÁSTICA - ZUMBA- DANÇA MIX
CICLE - NATAÇÃO - HIDROGINÁSTICA - HIDROTERAPIA
PILATES - TREINAMENTO FUNCIONAL - RPG
Av. Sta Luzia, 450 - Sta Luzia - 3213-1483
Av Brasil, 1000 - Centro - 3213-1949
Rua José Lourenço, 155 - São Pedro - 3233-1797

www.energiaacademia.com.br
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EvangelhoeLar

Foi ao cair da tarde na casa
de Pedro, nas distantes terras de
Cafarnaum, que Jesus inaugurou o
evangelho no lar. Após um árduo dia
de trabalho, ali se encontravam os
apóstolos e os discípulos da
primeira hora. E neste momento,
através das mensagens da Boa
Nova, Jesus acendia luzes no
coração de todos com suas
palavras simples e carregadas de
amorosidade pelos que o cercavam.
Desde então o evangelho no
lar tem sido uma prática salutar.
Bem sabemos que o lar é ponto de
encontro de almas aﬁns ou não,
mas que assumiram, na
espiritualidade, o compromisso de
virem juntas tanto para acerto de
diferenças quanto para juntas
realizarem ações visando o
crescimento e melhoria espiritual. É
a nossa primeira escola onde se faz
presente o aprendizado do amor
mais puro. O amor pelos pais, o
amor pelos ﬁlhos. O lar é, muitas

vezes, o cadinho de nossas
aﬂições. Mas, sobretudo, o lar
representa a oportunidade bendita
do encontro necessário.
Por isso o evangelho no lar
se torna uma prática fundamental,
uma vez que, reunidos os
familiares, abrimos as portas do
coração para o ilustre visitante que é
Jesus. Naturalmente, este não é o
momento de apontar defeitos ou
censurar quem quer que seja. Tratase de, através da leitura e reﬂexão
dos ensinamentos do evangelho,
promovermos um encontro de
almas. Buscarmos em nós e
naqueles que estão conosco ﬁxar as
vivências do dia a dia, tomando por
base as palavras carregadas de
sabedoria do Mestre, para que
saibamos viver com ética e com
moralidade, seguindo as leis de
Deus que estão inscritas na nossa
consciência.
A prática do evangelho no lar
nos ajuda a tomar conhecimento ou

O evento dos seus sonhos merece um lugar à altura.
Novo empreendimento da família Dubambu.

32

98857-1200

reforçar os conhecimentos já
adquiridos, no sentido de que
possamos nos tornar pessoas
melhores, mais pacíﬁcas e
paciﬁcadoras, mais fraternas, mais
solidárias. No entanto, um cuidado
essencial precisa ser tomado pelos
adultos que dirigem o evangelho no
lar: a sinceridade das ações deve
coincidir com as palavras ditas.
Lembremo-nos que as crianças
aprendem mais com os exemplos
do que com as palavras. Ou seja, a
vida do dia a dia reﬂetirá os
ensinamentos de tal forma que seja
um momento de congraçamento, de
boas trocas afetivas, de
demonstração de amizade e
carinho. Lembremo-nos que o
visitante é ilustre e traz irradiações
do seu amor para o lar.
Jesus disse, certa vez: “Pois
onde dois ou três estiverem
reunidos em meu nome, ali estou eu
no meio deles.” (Mt 18:20)
AnaLúciaSilvaAraújo

Rua Halfeld, 688 - loja 6
3215-0167
Rua Halfeld, 763 loja 109
3211-8198
WHATSAP - 99148-5758
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Maria
Antes daquela época, no tempo de
Isaías, O Senhor mesmo deu um sinal permitindo
que se revelasse que “a virgem conceberia e daria à
luz um ﬁlho e lhe chamariam Emanuel.” (Isaías, VII:
14)
À época da encarnação do Verbo, Ela – a
virgem – era moça, linda e inteligente. Jovem casta,
piedosa e apaixonada pela juventude sóbria e
compenetrada do varão judeu: José.
Naquela época, Ela foi encontrada tendo no
ventre as primícias da encarnação dO Verbo.
Logo depois da concepção, em visita a sua
prima Isabel, Ela mesma tem a conﬁrmação — pela
sensibilidade de João ainda no ventre de sua mãe —
de que O Verbo se faria carne por intermédio dEla.
À época do nascimento dO Verbo, Ela,
conﬁante, acompanha seu marido José ao
estrangeiro para evitar que se atentasse contra a vida
dO Verbo.
Quando da visita dos magos, Ela os recebeu
serena e discretamente, fazendo-se humilde diante
da grandeza de Seu Rebento. Humildade que era
traço da sua própria grandeza.
Muitos de nós, que professamos a fé no Cristo
de Deus já nos indagamos sobre a natureza do ventre
que acolheu O Verbo Divino.
Isso é, de fato, muito instigante. Mas os bons
espíritos nos alertariam para concentrarmos a nossa
atenção não nas especulações desse gênero, mas
na existência mesmo de Maria.
Maria é uma lição de vida para todos nós, mas,
sobretudo para aquelas de nós que vêm encarnando
no gênero feminino.
O quanto a Terra seria diferente se as
encarnações se espelhassem na personalidade de
Maria!

Q u ã o
b e l o s
seriam os
relacionamentos
nascidos da castidade sempre virgem, tanto por parte
dos espíritos encarnados no gênero masculino
quanto daqueles encarnados no feminino.
O quanto a beleza e a inteligência da
juventude seriam mais belas e luminescentes se
transmutassem a paixão em relações de séria e
serena amorosidade?
Quão mais belas seriam as sociedades
humanas se as jovens que são encontradas tendo no
ventre o gérmen de uma encarnação fossem
acolhidas amorosamente? Todas elas! Sem
distinção. Sem perguntas sobre a concepção.
Recebidas, respeitadas, cuidadas...
Quantas mentes brilhantes nasceriam?
Quantos irmãos necessitados de oportunidades de
evolução? Quantos devotados missionários?
Quantas renhidas reencarnações? Quantos cristos –
espíritos ungidos por Deus – cada um com sua
missão?! Cada um com sua prova! Sua expiação!
Irmãos e irmãs!
Tenhamos sempre em Maria, a lição de mãe e
de mulher. A lição de êxito de um espírito que, diante
de incomensurável missão, apresentou-se como
serva, como meio para o serviço de redenção de
todos nós.
PauloHenriqueMonteiro

PauloHenriqueMonteiro

(32) 3216-9863
(32) 3215-3593
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AFilosofiaEspírita
Na folha de rosto de “O Livro dos Espíritos”, Kardec deﬁne a obra: Filosoﬁa
Espiritualista, desapontando talvez aqueles que esperariam uma discussão sobre um
espiritualismo teórico, distanciado da realidade material em que o Espírito imortal se acha
imerso na vida terrena.
Ao longo da obra, Kardec revela-se um ﬁlósofo que vê o Espírito humano, não como
uma criatura que tem alma, mas como um Espírito imortal que dispõe de um corpo físico
durante um período de tempo, na Terra, tempo que deve ser aproveitado para o seu
aprimoramento.
O Espiritismo tem posicionamentos ﬁlosóﬁcos diferentes daqueles de outros setores
religiosos, ensinando que a criação é una, portanto, todos os Espíritos partem de um mesmo
ponto, destinados à perfeição, a ser conquistada por esforço próprio, em sucessivas
encarnações. A luz imanente no santo e no criminoso é absolutamente igual. A diferença que
se observa entre esses dois Espíritos reside apenas no tempo e no esforço despendido para
exteriorizá-la. Daí o incentivo de Jesus: “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens
(...)”. (Mt 5:16)
A ﬁlosoﬁa espírita resgata integralmente a ﬁgura do Deus misericordioso,
apresentado por Jesus, ao não aceitar a tese das penas eternas. A reencarnação, na ﬁlosoﬁa
espírita é vista não para o cumprimento de penas em função de males anteriormente
praticados, conforme outras doutrinas reencarnacionistas, mas como oportunidade de o
Espírito evoluir, elevar-se, ao tempo em que repara o mal anteriormente praticado e coloca
sua consciência em paz, digniﬁcando-se.
Mostrando o corpo como instrumento de sua manifestação na Terra, fortalece a tese
da imortalidade da alma, demonstrando que ela não é apenas um ser cuja existência teria
começado no ventre materno, fadada a sobreviver à morte, pois que a alma já existia antes
da formação do corpo, fato já conhecido antes da vinda de Jesus, registrado no Velho
Testamento: “Antes que te formasse no ventre te conheci (...).” (Jr 1:5)
Essa ﬁlosoﬁa objetiva, não mística, é que levou Kardec a elaborar “O Livro dos
Espíritos”, obra religiosa, em que aborda os assuntos não sob uma perspectiva teológica,
mas humana, social, inserindo a moral cristã em todos os ramos de atividades sociais
discutidas na obra.
A ﬁlosoﬁa espírita desautoriza completamente a separação entre lugares sagrados e
profanos, pois que para Jesus não havia essa distinção. Entendia o Mestre que
seus seguidores não se deveriam apartar da vida em sociedade,
conforme registrou: “Ide, eis que vos mando como cordeiros
ao meio de lobos. (Lc 10:3) Recomendação
igual é registrada por Mateus
10:16.

JoséPassini

Pastel
da Hora
AV. GETÚLIO VARGAS, 758
3215-8462

Papelaria, Material Escolar, de Escritório, Informática,
Pintura, Desenho, Cópias, Presentes e Brinquedos

32 3215-4250
Av. Itamar Franco, 1650 lj
São Mateus - Juiz de Fora - MG
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BRINDE
BRINDE DO MÊS

M

DO MÊS

LIVRO:

DaMoralSocial
àsLeisMorais
         Os mantenedores do jornal CARE vão receber
como brinde do mês de maio o livro “Da moral social às
leis morais”, de José Lázaro Boberg.
A justiça Divina ou natural rege todo o Universo,
independentemente da lei humana. Ela tem
mecanismos próprios de equilibração do espírito
quando este se afasta de seu alinhamento vibracional.
Dizem os espíritos que o homem “só é infeliz quando
dele se afasta”. Assim, a pena do afastamento é a
infelicidade, ocorrendo na própria consciência do ser.
O autor elaborou esse seu novo livro sintonizado
com as tendências éticas e sociais defendidas na
terceira parte de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec.
Analisando com profundidade as leis morais
trazidas pelos espíritos, Lázaro se propõe a apontar o
caminho para a felicidade, convidando a cada um de
nós a trilhar esta estrada, aplicando o máximo possível
essas leis em seu próprio benefício e como
consequência, em benefício de toda humanidade.
MariliaSﬀeir

OAUTOR:JoséLázaroBoberg
José Lázaro Boberg, formado em Pedagogia e Direito, é jurista,
pensador espírita e grande estudioso das obras de Kardec. Professor
emérito e ex-Diretor da Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro,
em Jacarezinho, Paraná.
Há muitos anos atua no Movimento Espírita de Jacarezinho e
região. Foi fundador e primeiro Presidente do Centro Espírita Nosso Lar.
Participa também do Centro Espírita João Batista.

Marieanne Angélica Reimer
Psicologia Clínica

(32) 98836-4890

Simone Bonetti
DERMATOLOGISTA

Rua Rei Alberto, 180
Juiz de Fora - MG
32 3213-3087 / 98467-7799
CRM 42077 RQE 24156
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BRINDE DO MÊS

LIVRO:ABRIGO
A obra “Abrigo” associa os ensinamentos de Jesus com as
mais belas mensagens ditadas pelo espírito Emmanuel.
Psicografado por Francisco Cândido Xavier, é um verdadeiro
porto seguro aos corações atormentados pelas dívidas da nossa
existência diária. O livro é o brinde que os mantenedores do
jornal CARE vão receber neste mês de junho.
O leitor encontrará mensagens de despertar, consolo,
injeção de forças e alívio para as incertezas que envolvem o
espírito.
O mundo físico encontra-se, a todo momento, em
conﬂitos das mais diversas ordens: luta de classes, corrupção,
terrorismo e tantos outros, e é através da prática dos
ensinamentos de Jesus, a nós legado com Seu amor imortal,
que poderemos nos abrigar, recebendo a Sua tão abençoada
proteção.

OSAUTORES:Emmanuel
Emmanuel é o nome do espírito que foi o tutor da atividade
mediúnica de Francisco Cândido Xavier.
No início da atividade mediúnica de Chico, nos anos trinta,
ainda sem se identiﬁcar, disse-lhe que gostaria de trabalhar com ele
durante longos anos, mas que necessitaria de três condições básicas
para o fazer: 1ª disciplina, 2ª disciplina e 3ª disciplina. O que Chico
cumpriu.
Emmanuel fez também parte da falange do Espírito da
Verdade que trouxe à Terra o Cristianismo restaurado, deﬁnição sua da
Doutrina Espírita. No Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec
inseriu uma mensagem de Emmanuel, recebida em Paris, 1861,
intitulada O Egoísmo (Cap. XI - 11).

FranciscoCândidoXavier
Francisco de Paula Cândido Xavier, mais conhecido como Chico
Xavier, nasceu em 02 de abril de 1910, em Minas Gerais. O apóstolo do bem
foi médium de psicograﬁa e um dos mais importantes divulgadores do
Espiritismo. 
Psicografou cerca de dez mil cartas e 452 livros, mas nunca cobrou
nada dos destinatários. O valor das vendas de livros foi destinado a diversas
instituições de caridade.
Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981 e 1982. Muitos de seus
livros são best-sellers, inspirando a produção de ﬁlmes, peças de teatro,
programas e novelas na televisão.

MariliaSﬀeir

Alameda Eng. Gentil Forn, 1750
Morro do Cristo - Cristo Boulevard
32 3321-1459
www.dommannialtadecoração.com.br

AtendimentoFraterno
Segunda-feira e Terça-feira de 14 às 16h
Quarta-feira e Sexta-feira de 19:30h às 21h
Sábados de 17 às 19h
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‘‘(...) recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie
permanente de caridade - a caridade de sua própria divulgação.’’ Emmanuel

‘‘Alô amigos. Sou Antônio César Perri de Carvalho,
ex-presidente da Federação Espírita Brasileira
(FEB) e membro da Comissão Executiva do
Conselho Espírita Internacional. Saúdo a todos os
ouvintes da Rádio Evoluir, com votos de mais
estudo e vivência da doutrina Espírita.’’
RádioEvoluir-Aemissoradaregeneraçãonainternet

Ouça a 1ª Web Rádio Espírita de Juiz de Fora - Fale conosco: radioevoluir@feak.org

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

Entregue este formulário na FEAK, ou faça sua adesão através do site www.radioevoluir.com
Informações ou dúvidas: radioevoluir@feak.org

Multiplique Luz

Divulgue seu CE

Anuncie Aqui!

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

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

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

