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VENHA PARTICIPAR
SEMINÁRIO SOBRE O LIVRO SEGUE-ME
de Emmanuel pelo psicograﬁa de Chico Xavier
03, 10, 17, 24 e 31 de janeiro,
quartas-feiras das 20 às 21 horas
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A emissora da Regeneração na internet

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

Por ocasião do Natal

Conta-se que dois mensageiros
espirituais, situados a uma certa
distância da Terra, apontavam para um
ponto azul no espaço e conversavam:
- E pensar que aquele planeta
teve o privilégio de receber a visita
pessoal do seu Governador espiritual e
Mestre maior, que ali foi ensinar e
vivenciar a mensagem do amor e da
vida eterna.
O outro companheiro, como
que desejando mais detalhes, indagou:
- Deve ter sido um fato que
mudou o rumo da história daquela
Humanidade, não é mesmo?
Pensativo, respondeu o
benfeitor:
- Houve mudanças
signiﬁcativas. O exemplo do Cristo foi
marcante, Ele dividiu o tempo antes
d'Ele, e depois d'Ele, para uma grande
parte das nações. Além disso, todos os
anos, um número enorme de famílias
se reúne para trocar presentes e
cearem juntos.
Ouvindo atentamente, o amigo
perguntou:

Palestras Públicas
Doutrinárias
Biblioteca/Livraria

Segunda-feira: 20h
Quinta-feira: 14:30h
Sábado: 19h

- São evidências bastante
positivas, sem dúvida. Mas o que você
me diz acerca da prática e da vivência
dos ensinos ministrados por um Ser tão
elevado? O Cristo foi compreendido em
seu tempo, ou pelo menos, alguns
séculos após a sua visita?
O mensageiro respondeu,
pensativo:
- Amigo, já se passaram mais de
2000 anos que tudo isso ocorreu. O
Mestre não apenas encarnou no orbe
terreno, mas deu a sua própria vida em
sacrifício para que o caminho da
verdade pudesse ser aberto às mentes
egoístas e distraídas dos homens. E
após todo esse tempo, os nobres
mentores do planeta ainda indagam:
após vinte séculos ouvindo e
recapitulando o Evangelho, quando
colocarão em prática a Sua
mensagem? Quando escolherão a paz
ao invés do conﬂito? O estudo ao invés
da ociosidade estéril? O trabalho ao
invés do desculpismo? O amor em
lugar da indiferença? O perdão em
substituição ao rancor?

Reunião de
Entes Queridos

1ª Terça-feira de cada mês - 18:30h
Para pessoas que passaram
pelo desencarne de
parentes e amigos

Atendimento
Fraterno
Segunda e Terça-feira
de 14 às 16h
Quarta-feira
14 às 16h / 19:30 às 21h
Sexta-feira
19:30 às 21h
Sábado de 17 às 19h

Sem dúvida, fazem referência a
Jesus em templos em discursos, e até
nos veículos de comunicação... Porém,
mais do que citações, o que o Mestre
aguarda de nós, há mais de dois
milênios, é marcar “o antes e o depois”
de sua chegada no coração de cada
ﬁlho e ﬁlha de Deus, tornando-se um
marco gradual e sucessivo da reforma
íntima que validará a evolução
espiritual da civilização.
Os dois mensageiros olham
para o orbe azul no espaço e, quando o
abençoam, visualizam a missão do
Consolador na Terra, o Enviado
prometido pelo Cristo para a viviﬁcação
da essência do Evangelho...
Vislumbram milhares de trabalhadores
nos planos físico e espiritual
empenhados em revitalizar a
mensagem do Mestre... E rogam, em
lágrimas a Deus, que abençoe a tudo e
a todos, tornando o Natal em uma
realidade por todos os dias do ano.
Um feliz e abençoado Natal em
nome de toda a equipe do Jornal
CARE!

CARE - Clube Amigos da Rádio Evoluir
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 - Juiz de Fora - MG
32 3236-1192
COORDENAÇÃO:

Assistência Maternal
Ana Borela

Grupo de Valorização
da Vida

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

2ª e 4 ª Terças-feiras de cada mês : 18:30h
Para pessoas que querem
aprender a valorizar a vida ou
tenham pensamentos
de autodestruição.

Escola de Educação
Espírita
Infanto-Juvenil

Reunião de Saúde
e Autoconhecimento

Segunda- feira: 20h
Sábado: 10:45 e 18:30h
Mocidade
Sexta-feira: 20h

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

SOS Preces

Diariamente de 8 as 24h
32 3236-1122
Grupos de Estudos
Segunda-feira 14h - 19 h - 20h
Terça-feira 14h
Quarta -feira 16:30h - 18:30h - 20h - 20:15h
Sexta-feira 18:30h - 20h

Armando Falconi Filho
Paulo Henrique de Assis
REDAÇÃO:

Ana Lúcia Silva Araujo
Angela M.Camargo
Edwiges Consentino Pires
Ely Edison Matos
Fernando Emílio Ferraz Santos
Pedro Paulo Lelis
Rafael dos Andes
Verônica Azevedo
REVISÃO:

Ana Lúcia Campos
DIAGRAMAÇÃO E DESIGN:

Rogério Moraes - Publimix
TIRAGEM:

Sábado

09h - 17:30h - 18:h

Domingo

17:30h

20.000 exemplares
IMPRESSÃO:

Central Indústria Gráﬁca

Clube
Clube

Amigos da Rádio Evoluir

3

A emissora da Regeneração na internet

VENHA PARTICIPAR
SEMINÁRIO SOBRE O LIVRO SEGUE-ME
de Emmanuel pelo psicograﬁa de Chico Xavier
Neste livro o benfeitor Emmanuel
comenta inúmeras passagens
do Novo Testamento
sob a visão espírita.
Páginas de conforto e
esclarecimento que convidam o
leitor a seguir Jesus por meio de
seus ensinamentos.
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JE
PARTICIPE E
TRAGA UM AMIGO
FACILITADOR:

Armando Falconi

03, 10, 17, 24 e 31
de janeiro,
quartas-feiras
das 20 às 21 horas
Adquira antecipadamente o seu exemplar do livro, com desconto,
na livraria da FEAK, e comece a estudá-lo hoje mesmo.

FEAK-FUNDAÇÃO
ESPÍRITA ALLAN KARDEC
RUA ITAMAR SOARES DE OLIVEIRA, 200
CASCATINHA – (32) 3236-1192
JUIZ DE FORA - MG
w w w. f e a k . o rg - w w w. ra d i o e vo l u i r. co m
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A regeneração do
lho pródigo
“ (...) regozijamo-nos e alegramo-nos,
porque este teu irmão era morto e reviveu,
estava perdido e se achou”
(Lucas 15:11-32)

O Filho Pródigo é talvez a mais conhecida das
parábolas de Jesus, embora apareça apenas em um
dos evangelhos canônicos. De acordo com Lucas
15:11-32, a um ﬁlho mais novo é dada a sua parte da
herança. Depois de perder toda a sua fortuna (a
palavra "pródigo" signiﬁca "desperdiçador,
extravagante"), o ﬁlho volta para casa e se
arrepende.
Todavia, na parábola, o irmão mais novo que
reivindica a sua parte na herança tinha um irmão
mais velho que, com o retorno do irmão “pródigo”,
ﬁca indignado. Segundo o irmão mais velho, o
pródigo teve uma vida apenas sensorial, já que
gastara todo o seu dinheiro com “meretrizes” (sic).
Esta história, curiosamente, parece ser a
história de toda a humanidade. O irmão mais novo
volta porque, num determinado momento, ﬁca sem
saúde, sem amigos, sem família, sem casa, sem
destino. Jesus cria a história nos mostrando que
aquele ﬁlho, caindo em si, após muito sofrer, lembrase da família e da felicidade que sentia na casa do
pai. Ele volta porque perdeu tudo. E, ao retornar, é
recebido pelo pai que, amorosamente, o acolhe e
manda celebrar uma festa.
Do ponto de vista psicológico, a saída do ﬁlho
mais novo da casa do pai, signiﬁca a saída, de todos
nós, do caminho do bem e do amor em sentido à

DERMA
FarmáciadeManipulação

Rua São João,225
Gal Ana Delmonte, lojas 118/120
32 3215-7900 / 3211-0499
98802-0686

doença espiritual e emocional. O movimento
humano da doença surge no momento em que o
egoísmo deste irmão mais novo se impõe, a ponto de
ele requerer a sua parte da herança, com o pai ainda
encarnado, sair de casa e gozar da sua fortuna,
vivenciando e experimentando tudo que a vida
sensorial pode lhe oferecer.
E nós queridos leitores? Em algum momento
da nossa trajetória, pegamos nossa parte da
herança a que nos cabia e saímos da casa de nosso
“Pai”, para gozarmos a vida? Em algum momento,
cansados de sofrer, de perder, de sermos tratados (e
tratarmos os outros) como objetos descartáveis,
voltamos à casa do “Pai”? Cremos que sim. Todos
nós, em algum momento de nossas experiências,
saímos do caminho do Bem e do amor e nos
aventuramos no mundo. E, em algum momento,
teremos a obrigatoriedade de voltarmos ao caminho
do Bem do qual nos distanciamos.
E o mais maravilhoso e belo na passagem de
Jesus é que o voltar à casa do “Pai” retrata o
movimento da cura, que é o movimento da
reconexão com o Pai Celestial. Nós, que estávamos
afastados do amor, afundados nos erros, agora,
arrependidos, desejamos a redenção espiritual.
Alegremos, pois o Pai nos receberá de braços
abertos.
Edwiges Pires
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Pérola
"Outrossim o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas;
E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a."
Mateus 13:45-46

A parábola da pérola, apesar de pequenina, é
rica de símbolos. Inserida entre as chamadas
"parábolas do reino", ela visa destacar o valor do
conhecimento acerca da realidade espiritual.
A pérola é um material orgânico duro, geralmente
esférico, produzido pela ostra como um mecanismo de
defesa, quando seu organismo é invadido por corpos
estranhos, como grãos de areia, parasitas ou pedaços
de coral ou rocha. Seu valor decorre tanto da raridade
(em estado natural) quanto da diﬁculdade no processo
artiﬁcial (quando são cultivadas).
Logo de início, temos dois símbolos: o
conhecimento espiritual - uma pérola de grande valor –
que começa a ser desenvolvido no interior de cada
Espírito, como uma reação à materialidade que o cerca;
além disso, o valor deste conhecimento espiritual
decorre tanto da diﬁculdade em encontrá-lo quanto da
diﬁculdade em cultivá-lo.
O homem que busca pérolas simboliza os
homens que buscam o conhecimento. O fato de ser um
negociante indica que ele deve saber reconhecer o
valor das pérolas que encontra. Deve "ter olhos de ver",
saber avaliar com critério. Ou seja, não aceita qualquer
conhecimento que lhe seja apresentado, mas busca
aqueles que sejam realmente bons.

Assim, para encontrar uma pérola de grande
valor, é preciso que ele já tenha avaliado outras pérolas.
Da mesma forma, o reconhecimento da realidade
espiritual requer uma certa maturidade do senso moral,
ou seja, algum progresso previamente realizado, que
permita ao Espírito uma sensibilidade para transcender
os limites impostos pela matéria. Esta maturidade,
naturalmente, só pode ser obtida através de muitas
reencanações.
Porém, este conhecimento não é gratuito. Para
adquiri-lo, o negociante vendeu tudo quanto tinha. Ou
seja, teve de despojar-se daquilo que considerava
valioso até então. Simbolicamente, o Espírito que se
depara com o conhecimento da realidade espiritual se
motiva para a modiﬁcação de seus valores.
De posse da preciosa pérola, que é o
entendimento de si mesmo como Espírito imortal, as
propriedades materiais, o apego aos bens do mundo, as
paixões baseadas nas sensações físicas e até as
relações afetivas eivadas de egoísmo cedem lugar a um
sentimento novo. Então começamos, com alegria, a
realização interna do reino dos céus.
Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. 17 item 4

Ely Edison Matos
APARELHOS
PARA SURDEZ

Rua Santa Rita, 487
Juiz de Fora - MG
Tel.: (32) 3215-3615
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS
PARTE SEGUNDA

DO MUNDO ESPÍRITA OU MUNDO DOS ESPÍRITOS
CAPÍTULO IX

DA INTERVENÇÃO DOS ESPÍRITOS NO MUNDO CORPORAL
Afeição que os Espíritos votam a certas pessoas

“486. Interessam-se os
Espíritos pelas nossas desgraças e
pela nossa prosperidade? Aﬂigemse os que nos querem bem com os
males que padecemos durante a
vida?
'Os bons Espíritos fazem
todo o bem que lhes é possível e se
sentem ditosos com as vossas
alegrias. Aﬂigem-se com os vossos
males, quando os não suportais
com resignação, porque nenhum
benefício então tirais deles,
assemelhando-vos, em tais casos,
ao doente que rejeita a beberagem
amarga que o há de curar.'
487. Dentre os nossos
males, de que natureza são os de
que mais se aﬂigem os Espíritos por
nossa causa? Serão os males
físicos ou os morais?
'O vosso egoísmo e a dureza
dos vossos corações. Daí decorre
tudo o mais. Riem-se de todos

esses males imaginários que
nascem do orgulho e da ambição.
Rejubilam com os que redundam na
abreviação do tempo das vossas
provas.'
Allan Kardec: Compadecemse dos nossos sofrimentos, como
nos compadecemos dos de um
amigo. Porém, enxergando as
coisas de um ponto de vista mais
justo, os apreciam de um modo
diverso do nosso. Então, ao passo
que os bons nos levantam o ânimo
no interesse do nosso futuro, os
outros nos impelem ao desespero,
objetivando comprometer-nos.”
Podemos imaginar que
mentores e amigos espirituais, que
nos conhecem e sabem de nossas
necessidades evolutivas, se
rejubilem com o nosso
amadurecimento espiritual, que
realmente se dá quando
conseguimos superar os desaﬁos
que planejamos antes de
reencarnar.
Paulo de Tarso (Hebreus
5:13,14) nos alerta que: “De fato,
aquele que ainda se alimenta de
leite não pode degustar a doutrina
da justiça, pois é uma criancinha! Os
adultos, porém, que pelo hábito

possuem o senso moral exercitado
para discernir o bem e o mal,
recebem alimentos sólidos” . Que
não sejamos mais “criancinhas que
fazem birra” para tomar o remédio
amargo, mas sim “adultos” que
escolhem a melhor parte em tudo.
Evoluímos nos momentos de
crise se aprendermos a lição e
aceitarmos, com resignação, as
provas a que somos submetidos.
Como é consoladora a
Doutrina Espírita que nos
demonstra que somos os
responsáveis pela desdita e pela
felicidade que encontramos na
nossa caminhada. A maneira com
que lidamos com esses momentos é
que faz a diferença. Quanto mais
disciplinada for a nossa vontade,
mais rápido alcançaremos novos
patamares evolutivos.
Necessário “matar” dentro de
nós o orgulho e o egoísmo que
ainda teimam em residir em nossos
corações. É tempo de regeneração,
de superarmos os ódios que nos
separam e construirmos pontes de
solidariedade, de compreensão e
amizade que nos ajudem a amar
como o Cristo nos ensinou.
AngelaMCamargo

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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Como viviam os primeiros cristãos?
Redescobrir o
Cristo e a forma como
viviam os discípulos do
Mestre nos primeiros
s é c u l o s t ê m
f u n d a m e n t a l
importância no
entendimento da
mensagem do
Evangelho. Há fontes
seguras, bíblicas e
históricas, que revelam
ter sido o movimento
cristão inicial bastante
diferente das
chamadas religiões cristãs.
Em primeiro lugar, os primeiros cristãos
tinham um culto simples: não se importavam com
templos majestosos, não tinham classes
sacerdotais. Eles mantinham-se unidos em prece e
no culto singelo a Deus em seu coração. Eram
solidários com os deserdados de toda sorte, inclusive
empreendendo campanhas sob a supervisão de
Espíritos benfeitores (Atos 11: 28,29).
As manifestações e comunicações dos
Espíritos era algo comum. O Antigo e o Novo
Testamento estão repletos de materializações de
mensageiros, comunicações e visões espirituais.
“Derramarei do meu Espírito (uma corte de seres
elevados) sobre toda carne”, profetizou Joel (2:28)
na Antiga Aliança.
É fato que os Espíritos Superiores guiavam as
comunidades em questões delicadas, como em Atos,
capítulos 13 e 15, quando se debateu se os cristãos
deveriam adotar os ritos do judaísmo e o Espírito
responsável pela comunidade de Antioquia orientou
como proceder. O discípulo Filipe tinha quatro ﬁlhas
que profetizavam, portanto médiuns (Atos 21:9).

As comunicações
com o mundo espiritual
eram tão comuns que
Paulo dedica o cap. 12
de sua 1ª. Carta aos
Coríntios a explicações
a c e r c a
d a s
manifestações
espirituais. Já o
evangelista João, em
sua primeira epístola,
adverte a discernirmos
os tipos de Espíritos:
“Amados, não deis
crédito a qualquer
espírito; antes, porém, avaliai se os espíritos
procedem de Deus” (João 4:1).
O Cristianismo primitivo aceitava a
reencarnação como fato, o que é nítido nas
passagens de Jesus com Nicodemos (João 3:
Necessário te é nascer de novo...), sobre João
Batista ser a reencarnação de Elias (Mateus 17:12),
e a cogitação de um cego de nascença ter pecado
antes de nascer (João 9).
Tinham os primeiros cristãos noções claras
sobre o corpo ﬂuídico ou perispírito, chamado por
Paulo de corpo espiritual (1 Cor 15), descartando,
assim, a ressurreição da carne.
Um olhar para os cristãos do Novo
Testamento nos mostra uma comunidade simples,
dedicada ao culto em seu coração, a um viver
honesto, imbuídos de uma intensa solidariedade,
entendendo a pluralidade das existências e
buscando, incessantemente, sua reforma íntima e
moral (2 Tes 3:13).
Por tudo isso, aﬁrma-se que o Espiritismo é o
Cristianismo redivivo.
Rafael dos Andes

32 99166-7787
32 3212-3538

centercarjf.com.br
3estrelasjf@gmail.com

Lavamos estofados no local
Buscamos
Entregamos

Perguntemos a Maria de Magdala
onde e quando nasceu Jesus, e
ela nos responderá: Jesus
nasceu em Betânia.
Foi certa vez, quando a sua voz,
tão cheia de pureza e santidade,
despertou em mim a sensação de
uma vida nova com a qual até
então jamais sonhara.

Perguntemos a
João Batista quando se deu
o nascimento de Jesus.
Ele nos responderá:
Jesus nasceu no instante em que,
chegando ao rio Jordão, pediu-me que
o batizasse. E ante a meiguice do seu
olhar e a majestade da sua ﬁgura pude
ouvir a mensagem do Alto: "Este é o
meu Filho Amado, no qual
pus a minha complacência!"
Compreendi que chegara
o momento de Ele crescer e eu
diminuir, para a
glória de Deus.

Perguntemos a Francisco de
Assis o que ele sabe sobre o
nascimento de Jesus. Ele nos
responderá:
Ele nasceu no dia em que, na
praça de Assis entreguei minha
bolsa, minhas roupas e até meu
nome para segui-lo
incondicionalmente, pois sabia
que somente ele é a fonte
inesgotável de amor.

Perguntemos a Lázaro
onde e quando nasceu Jesus?
Ele nos responderá:
Jesus frequentava a minha casa,
era meu amigo já há algum tempo,
conversavamos muito, sempre que
ele vinha nos ver. Mas para mim,
Ele nasceu em Betânia, na tarde em
que visitou o meu túmulo e disse:
Lázaro, Levanta!
Nesse momento compreendi
ﬁnalmente quem Ele era: A
ressureição e a vida!

Perguntemos a Pedro
quando deu o nascimento
de Jesus. Ele nos responderá:
Jesus nasceu no pátio do palácio de
Caifás, na noite em que o galo cantou
pela terceira vez, no momento em
que eu o havia negado. Foi nesse
instante minha consciência acordou
para a verdadeira vida. Foi nesse
instante que eu realmente o aceitei e
seu amor contagiou a minha vida.
Foi nesse momento que ele
nasceu no meu coração.

Perguntemos,
ﬁnalmente, a Maria de
Nazaré onde e quando nasceu
Jesus, e ela nos responderá:
Jesus nasceu em Belém, sob as
estrelas, que eram focos de luzes
guiando os pastores e suas ovelhas
ao berço de palha. Foi quando
segurei em meus braços pela primeira
vez que senti se cumprir a promessa
de um novo tempo através daquele
Menino que Deus enviara ao
mundo, para ensinar aos
homens a lei
maior do Amor.

Onde e quando
Jesus nasceu?
Perguntemos
a Paulo de Tarso, quando
se deu o nascimento de Jesus.
Ele nos responderá: Jesus nasceu
na Estrada de Damasco quando,
envolvido por intensa luz que me
deixou cego, pude ver a ﬁgura nobre
e serena que me perguntava:
"Saulo, Saulo porque me persegue?
"E na cegueira passei a enxergar um
mundo novo quando eu lhe disse:
"Senhor, o que queres que eu faça?"
Foi aí que Jesus
nasceu para mim.

Perguntemos a
Joana de Cusa onde e quando
nasceu Jesus. E ela nos responderá: Jesus nasceu no dia em que,
amarrada ao poste do circo em Roma,
eu ouvi o povo gritar: "Negue! Negue!"
E o soldado com a tocha acesa
dizendo: "Este teu Cristo ensinou-lhe
apenas a morrer?"
Foi neste instante que, sentindo o fogo
subir pelo meu corpo, pude com toda
certeza e sinceridade dizer:
"Não me ensinou só isso, Jesus
ensinou-me também
a amá-lo."

Perguntemos à mulher
da Samaria o que ela sabe
sobre o nascimento de Jesus. E
ela nos responderá: Jesus nasceu
junto à fonte de Jacob na tarde em
que me pediu de beber e me disse:
"Mulher eu posso te dar a água viva
que sacia toda a sede, pois vem do
amor de Deus e santiﬁca as
criaturas." Naquela tarde soube
que Jesus era realmente um
profeta de Deus e lhe pedi:
‘‘Senhor, dá-me
desta água.’’

E para você, em sua vida,
quando Jesus nasceu?
Ele nasceu?
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Educação
espírita
de bebês.

Um jovem casal chega a uma instituição espírita com
seu bebê de poucos meses nos braços e, sem demora, eles são
convidados para participarem, juntamente com seu ﬁlho, de
uma aula de educação espírita infantil. Esta cena, que há bem
pouco tempo seria inimaginável, devido à pouca idade da
criança, vem crescendo a cada dia e com resultados muito
signiﬁcativos.
Essa ideia de trazer os ensinamentos do Evangelho e
da Doutrina Espírita, através de uma linguagem que tocasse os
corações infantis, surgiu da necessidade de iniciar o processo
de educação espírita das crianças bem cedo, ou seja, na fase
que vai de zero até os dois anos.
A importância dessa tarefa se destaca em três
aspectos: primeiro, esse trabalho com os bebês traz um
conteúdo evangélico-doutrinário que auxilia tanto os bebês
quanto seus pais, pois todos permanecem juntos no momento
das atividades; segundo, além do conteúdo ministrado, esse
momento fortalece o vínculo entre mãe/pai e o bebê e também
facilita a recepção harmoniosa desse espírito em seu processo
reencarnatório. E, terceiro apresenta possibilidades para os
pais continuarem o processo de educação espírita do bebê em
casa, incluindo- o também na realização do Culto do Evangelho
no Lar. (Apostila: Evangelizando bebês, CEEAK).
A educação espírita nesta fase acontece dentro de uma
orientação metodológica, que mexe com a sensibilidade da
criança, fazendo-a perceber variados sentimentos e
proporcionando a assimilação de um ambiente repleto de
vibrações harmoniosas, que serão a base sólida para a sua
formação integral. Quanto mais paz, amor, segurança,
acolhimento o bebê sentir nos primeiros meses de vida,
maiores reservas de equilíbrio emocional ele demonstrará vida
afora. Essa orientação dada aos pequenos carregará as
“baterias” da alma e será seu “combustível” durante sua
jornada evolutiva.
Os conteúdos evangélicos e doutrinários, vivenciados
ﬁsicamente pelo bebê, ﬁcarão impregnados em seu períspirito,
associado ao arquivo de experiências trazido de outras
existências. Tais conteúdos poderão ser reunidos e reavivados
no futuro pela criança, bem como poderão promover
transformações morais, provenientes desta memória psíquica
do período enquanto bebê.
“Deixai que venham a mim as criancinhas...” -- solicitou
Jesus (Mateus 19:14). Que possamos manusear essa argila,
que ainda não foi absorvida pelos equívocos da atual
reencarnação, e fazer despertar os valores transmitidos e
exempliﬁcados pelo Cristo Jesus.

Verônica Azevedo

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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A melhor parte
Deus nos criou na condição de espíritos
imortais. Imprimiu em nossa consciência suas leis
para que tenhamos os princípios norteadores de
nossa conduta. Desde então, num movimento
contínuo, estamos encarnando e desencarnando.
Essas idas e vindas objetivam a nossa evolução
espiritual.
E para prosseguirmos nesta caminhada deunos duas bússolas, o livre-arbítrio e a lei de causa e
efeito, uma atrelada à outra. Temos uma luz interna
que nos vem do próprio Criador. E assim, viemos
caminhando, por séculos inﬁndáveis. Num momento
estamos reencarnados, noutro, estamos no estado
de erraticidade.
O processo de aprendizado é contínuo,
estejamos onde estivermos, com a diferença que,
encarnados, convivemos com realidades diversas, o
que nos propicia uma rica oportunidade de
aprendizado e aprimoramento da vida.
Na Doutrina Espírita aprendemos que
dois são os princípios norteadores, o
aprendizado intelectual e o
aprendizado moral. Como somos
muitos e diferentes, já trazemos
em nós, pelo ato divino do
Criador, talentos
diferenciados.
E é através da prática
destes talentos que vemos o
desenvolvimento material
das sociedades: são
incontáveis as criações
humanas. São máquinas,
técnicas, remédios, livros.
Saberes diversos que fazem
da Terra, por um lado, um bom
lugar para se viver.
Por outro lado, a forma como
estes saberes são utilizados, nem

sempre beneﬁciam a todos e podem, até, prejudicar o
Planeta. Assim, pela lei de causa e efeito, também
provocam malefícios a todos nós. É que o
aprendizado moral ainda está em atraso. Olhando
assim, de uma forma generalizada, tudo parece
muito grande. Por isso, vamos inverter a questão.
Somos dotados da capacidade de pensar e de agir.
Então o que queremos do mundo começa em nós, no
aqui e no agora. A vida se compõe do somatório de
pequenas ações individuais. O que podemos e
devemos fazer para que o dia de hoje seja bom? Não
temos uma resposta, temos várias. Vai depender do
lastro moral e emocional que já adquirimos.
Onde buscar esta base? O Evangelho
Segundo o Espiritismo de Allan Kardec, em seu
capítulo V, elucida as causas das aﬂições. Em todos
os capítulos deste livro iluminador de consciências,
encontramos diretrizes e esclarecimentos que
apontam estradas. São presentes que o Pai nos
enviou para que acertemos o passo rumo à
luz.
Os Espíritos Protetores nos
alertam de que é preciso por os
pés no caminho. O que
podemos fazer, aqui e agora,
para que as ﬂores do
Evangelho desabrochem
em nós? Se temos o
talento para o bom, o bem
e o belo, não demoremos.
Apressemos o passo.
Deus espera por nós.
Foi para isso que
ele nos enviou o seu Filho
Bem-Amado que nos deixou
a mais singela e a mais rica de
todas as mensagens: “Amai a
Deus e ao próximo, como Eu vos
amei”. (João 13:34)
Ana Lúcia Silva Araújo

TELE-ENTREGA
(32)-3215 6896 / 3217-6710
Av. Rio Branco, 460
Manoel Honório - Juiz de Fora - MG

Gal. Bruno Barbosa, 32
Gal. Epaminondas Braga, 2
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O Dia de

Aproxima-se o ﬁnal do ano.
Consagrou-se esta época como um
ﬁm, um término, como um tempo de
contagem regressiva. Já tivemos
oportunidade de comentar que os dias
são iguais. Mas o arquétipo coletivo do
ﬁm de um ano é muito poderoso. A
mídia, o povo, a mente, giram em torno
do fato.
Se não podemos facilmente
nos livrar deste paradigma, vamos,
então, adaptá-lo para nossa
necessidade. Se todo ﬁnal de ano é
considerado uma passagem, que seja
uma passagem inteligente, útil,
prática.
Para conseguir essa
serenidade de adentrarmos um novo
ano em paz, entendamos Jesus
quando diz "não vos inquieteis, pois,
pelo dia de amanhã, porque o dia de
amanhã cuidará de si mesmo."
(Mateus 6:34)
Se vivermos um dia de cada
vez, um dia bem vivido, aproveitando
as oportunidades de estudo, trabalho,
doação pessoal e responsabilidade,
com certeza estaremos preparando o
amanhã com a consciência do dever
cumprido.
Daí o dia de amanhã cuidar de
si mesmo porque já foi preparado
antes.
"Observem como crescem os
lírios. Eles não trabalham nem tecem.

Amanhã

Contudo, eu digo a vocês que nem
Salomão, em todo o seu esplendor,
vestiu-se como um deles. Se Deus
veste assim a erva do campo, que hoje
existe e amanhã é lançada ao fogo,
quanto mais vestirá vocês, homens de
pequena fé! Não busquem
ansiosamente o que comer ou beber;
não se preocupem com isso. Pois o
mundo pagão é que corre atrás
dessas coisas; mas o Pai sabe que
vocês precisam delas.’’ (Lucas 12:2730)
O mundo pagão é o material.
Precisamos, sim, de nossa
subsistência, mas que não seja o
objetivo único ou principal (buscar
ansiosamente).
A mente pacíﬁca e serena
produz seu próprio nutriente de paz e
mantém contato com o mundo
espiritual superior através de suas
atitudes e comportamentos
assertivos. Com isso, granjeia amigos
invisíveis que velam pela sua
tranquilidade, auxiliando-lhe a
enfrentar com galhardia as
intempéries da vida.
Quem vive o hoje bem,
programa antecipadamente o amanhã
com paz. Mas, se pelo contrário,
vivemos com intensidade o gozo
material, os valores da matéria em
detrimento dos tesouros espirituais, é
isso o que estaremos plantando para o

Geni Moreira
Especialista em
Gastroenterologia
pela FBG
CRM MG 54351

Av. Barão do Rio Branco, 2288 / 1802 - Centro
Edifício Solar do Progresso - 32 3217-6944
geni.moreira@hotmail.com

futuro.

Ciclos se fecham, segundo
nossas crenças, no ﬁnal de um ano.
Mas só se fecham se a tarefa foi
realizada. Se comportamentos,
atitudes, modus vivendi continuam os
mesmos de sempre, não estamos nos
modiﬁcando. A essência da
necessidade da reencarnação é a
transformação moral e pessoal.
Reconhece-se o verdadeiro
espírita pela sua transformação moral
e pelos esforços que emprega para
domar suas inclinações más.
Enquanto um se contenta com o seu
horizonte limitado, outro, que
apreende alguma coisa de melhor, se
esforça por desligar-se dele e sempre
o consegue, se tem ﬁrme a vontade.
(O Evangelho segundo o Espiritismo,
Capítulo XVII, Sede Perfeitos; Os
Bons Espíritas)
Que nossa preparação para o
dia de amanhã seja todos os dias e
que o ﬁnal de um ano seja para
agradecermos as oportunidades e o
amparo que tivemos e temos de
aprimorar nosso aprendizado nesta
escola bendita que é a VIDA.
Excelente mudança de ano
para todos nós, com Jesus nos
corações.

Fernando Emílio Ferraz Santos
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Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Mateus 8:27
“Um furacão passou por mim.
Não sinto fé; o medo me devastou; a
decepção ruiu as esperanças,
parece não ter ﬁm”.
Quem nunca se sentiu
assim?
Sabe quando tudo parece
não ter rumo, e que você está à
deriva no turbilhão de
acontecimentos – muitas vezes
indesejados – que sucedem na vida?
Então, essa é a tempestade.
Por escolhas equivocadas do
passado, criamos espaços para que
tormentas se apoderem de nossa
vida, arrebatando nossos
sentimentos à desolação. E, durante
elas, é assim que nos sentimos:
assolados.
No Mar da Galileia, o Cristo e
seus discípulos pescavam, quando
foram surpreendidos por uma grande
tempestade (Mt 8:23 a 27), que
colocou todos em risco, e ali tivemos
uma grande lição sobre como
acalmar nossas tempestades
pessoais.
Jesus 'dormia', e com o
apavoramento dos discípulos, que
temiam a morte, acordou, ordenando
aos ventos: pare! E eles pararam.

Advertiu a todos sobre o medo, e
sobre a ausência da fé e, após a
atitude, a calmaria voltou.
Quando o evangelista narra o
acontecimento, não o faz apenas
para 'provar' a autoridade do Cristo
sobre, até mesmo, as forças naturais,
mas também para nos deixar, como
exemplo, a forma de proceder para
acalmar agonias e desolações
pessoais.
O Cristo dormia, mas
acordou. Ao acordar, agiu. Agindo,
aconselhou. Esse é o roteiro da
redenção.
Dormimos muito, e o sono é
profundo. No pouco que abrimos os
olhos, ﬁcamos ali parados, inertes,
apenas esperando que as nossas
tempestades pessoais se resolvam
por si só, enquanto reclamamos,
culpamos e nos sentimos piores.
Enquanto não acordarmos,
continuaremos a nos sentir assim.
Somente acordados
poderemos determinar à tempestade
que pare, e ela parará.
Correndo de nós mesmos, temendo
o autoencontro, nos envergonhando,
todas essas tempestades
continuarão a nos arrebatar.

Acordar, agir e aconselhar.
Além de acordar e agir, é
também preciso compartilhar.
Quantos ainda deambulam por aí,
dormindo, e o compartilhamento de
experiências lhes surge como ação
caridosa que pode até mesmo
encurtar anos de sofrimento
amargurado? Jesus compartilha, na
repreensão aos discípulos, que para
ultrapassar a tempestade é preciso
superação do medo e a permanência
na fé.
Permanecer na fé é estar em
Deus, e n'Ele repousar a
integralidade daquilo que nos
acontece. Se algo vivemos, é por
aprendizado necessário, ainda que
amargo. E, nesse relacionamento ﬁel
entre nós e Deus, um repleto do
outro, onde o medo? Ele nem cabe,
pois Deus nos preenche por inteiro.
Reina a ﬁdelidade, a conﬁança
irrestrita.
Acordando, agindo e estando
em Deus, assim como Ele em você,
no meio das tormentas das
tempestades pessoais, ﬁque
tranquilo: “até os ventos e o mar lhe
obedecerão”, e tudo passará.

Pedro Paulo Lelis

SIMETRIA

ZeroAçúcar
LowCarb
ZeroGlúten
CoﬀeeBreaks
Menus
Personalizados
FitnessFood
RefeiçõesDiárias
Saladas-Assados

NÚCLEO DA BELEZA

Rua Santo Antonio, 541 – Centro - Jf
32-32312218 / 32-98403- 7889 watts
simetrianucleodabeleza@gmail.com

jojogourmet/saudávelsaborﬁt
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Mobilização para o Bem
Há muito guardo um recorte de jornal de alguns
versos inspirados de Manuel Bandeira que ecoam
como um estridente grito de alerta. Ao lê-los pela
primeira vez e, ainda hoje (mais de 20 anos se
passaram), sinto um frio na barriga, um desconforto, um
misto de tristeza e comiseração.
O texto é intitulado “O Bicho” e o transcrevo a
seguir:

aprender a ouvir antes de falar, de nos sensibilizarmos
com a situação do outro e trabalharmos para que esse
triste panorama se altere de forma substancial.
É por isso que a FEAK com seus trabalhadores,
apoiados e auxiliados pela sociedade juizforana através
de doações de gêneros alimentícios realizadas por
pessoas físicas e jurídicas, nos dias que antecedem o
Natal, busca levar cestas básicas a milhares de famílias

“Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um
homem
O questionamento que me veio naquela época e
que ainda persiste é: o que podemos fazer para
transformar essa triste realidade?
Esse questionamento se torna ainda mais forte
quando chegamos em uma época como o Natal, aﬁnal,
Natal é um período abençoado em que os Amigos
Espirituais alteram a psicosfera terrestre de forma a
torná-la ainda mais aprazível e benéﬁca para todas.
Porém, a principal alteração ocorre dentro de cada um
que se deixa contagiar por esses recursos harmoniosos
vindos dos planos mais altos. Encharcadas desses
recursos, as pessoas começam a olhar o outro como
um semelhante, como um igual, como um irmão
querido.
Nesse sentido, o Natal se torna o tempo ainda
mais propício de oferecer o que há de melhor dentro de
cada um de nós, o tempo de perdoar, o tempo de
compreender e amar, o tempo de dizer “eu te amo”, de

Marieanne Angélica Reimer
Psicologia Clínica

(32) 98836-4890

em situação de risco social.
A instituição, durante a campanha de Natal, se
transforma em uma grande colmeia onde cada um
busca fazer o melhor para que o melhor possa chegar
até àqueles que passam o ano carentes de recursos,
sem nem mesmo poderem saber após uma refeição,
quando poderão se alimentar novamente.
Alguns poderão dizer que uma ação como essa
não resolva o problema, mas, aﬁrmamos, com a mais
absoluta certeza, que gera um sorriso no rosto e faz
brotar uma chama de esperança de que o panorama
pode mudar. Aﬁnal, fazer nascer a esperança no
coração de alguém pode ser o maior presente que um
ser humano possa doar.
Seja você também a fonte de esperança para
tantos que tiveram acesso a quase nada. Contribua!
Ajude! Faça corações felizes! Você verá que não existe
felicidade maior!
Paulo Henrique de Assis

Simone Bonetti
DERMATOLOGISTA

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

Livro: Revista Espírita - 1858 - Ano I
Autor: Allan Kardec
Publicada sob a responsabilidade de Allan Kardec, a Revista Espírita
transformou-se numa espécie de tribuna livre, na qual sondava a reação dos
homens e a impressão dos Espíritos acerca de determinados assuntos, ainda
hipotéticos ou mal compreendidos, enquanto lhes aguardava a
con rmação.
Trata de assuntos os mais diversos, desde a fenomenologia
mediúnica nos seus variados matizes, até as dissertações da mais
pura moral evangélica, a vida no mundo espiritual, a justiça da
reencarnação, enﬁm, os princípios fundamentais em que se assenta o
espiritismo. Esta coleção se compõe de doze volumes, referentes aos
anos de 1858 a 1869.
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BRINDE DO MÊS: DEZEMBRO

Livro: Morte, o que nos Espera
Autor: Richard Simonetti
Nesta obra, o autor comenta o testemunho de espíritos
desencarnados sobre sua condição no mundo espiritual, resultante das
ações na Terra, conforme estudos de Allan Kardec no livro “O Céu e o Inferno”.
Foram selecionados casos de espíritos felizes, outros em condições
medianas, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos e espíritos
endurecidos, além de relatos daqueles em expiações terrestres.
Desta forma, apresenta o processo de intercâmbio em vários
aspectos, com exemplos notáveis sobre a condição dos espíritos que
se manifestam e de como lidar com eles.
Todos os eventos têm peculiaridades importantes que
estimulam a reﬂexão sobre a realidade que nos aguarda no mundo
espiritual e a forma como conduzimos nossa experiência no plano
material.

A REVISTA DE NEGÓCIOS
MAIS LIDA E PREMIADA
EM JUIZ DE FORA
Comercial: (32) 3025-0010, 3025-2020

facebook/villa lagoon
@ vilalagonhe
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Olá caros amigos da Rádio Evoluir. Sou Ligia Aparecida Inhan Matos,
trabalhadora da FEAK. A Rádio Evoluir é uma proposta inovadora para
uma casa espírita, demandando tempo e material com conteúdo relevante
para a comunidade espírita e não espírita. O bom da tecnologia é estar
sendo usada para disseminar o bem e o belo. Embora muita gente ainda
não tenha se convencido da importância deste meio de comunicação, a
Radio Evoluir chegou para ﬁcar. Onde e quando quiser, é só sintonizar.
Assim, a rádio cumpre seu papel de divulgadora da Doutrina
Espírita e de esclarecimento da população em geral. Os seus conteudistas
têm preparação e se empenham em levar um material relevante para ser
transmitido. Tudo é feito com muito carinho e dedicação, próprio mesmo
daqueles que trabalham com amor a causa do bem e do Espiritismo. A
equipe da Rádio Evoluir está de parabéns!

RadioEvoluir-AEmissoradaRegeneraçãonaInternet

Presenteieouleveparasuacasa:
produtosfeitoscomAMORporvoluntáriosdaFEAK.

Vocêpresenteiaeaindacolabora
comostrabalhosassistenciais!

ARTESANATOS,PANOSDEPRATOEMAIS
BISCOITOS,PÃES,EOUTRASDELICIAS
FEAK-FUNDAÇÃOESPÍRITAALLANKARDEC
RUAITAMARSOARESDEOLIVEIRA,200
CASCATINHA‒(32)3236-1192-JUIZDEFORA-MG

Segundas-feiras,apartirdas21horas,
nocorredordo1ºAndar

