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DATA:
De 29/8 a 02/9/2016

LOCAL:
Centro Espírita Dr. Bezerra de
MenezesRua Carlos Grau,195

 – Jardim América  –
São  Sebastião do Paraíso – MG

PROGRAMAÇÃO

• 29 de agosto, segunda-feira
- 20 horas

Abertura: Coral Casa da Prece
Palestrante: Paulo Henrique Bueno
Tema: “O terceiro mandamento”

• 30 de agosto, terça-feira
- 20 horas

Palestrante: Dra. Marilete Vieira Tavares
Zampar
Tema: “Neurociência, Espiritismo e dis-
túrbios psicossomáticos”

• 31 de agosto, quarta-feira
- 20 horas

Palestrante: Dr. Armando Fernandes Filho
Tema: livre.

• 01 de setembro, quinta-feira
- 20 horas

Abertura: Grupo Musical Mensageiros
Palestrante: Dr. Edson Vander Assunção
Tema: “A ciência pode nos ajudar a en-
tender a espiritualidade?”

• 02 de setembro, sexta-feira
-20 horas

Abertura: Coral Jésus Gonçalves
Palestrante: Emerson Victorino da Silva.
Tema: “Os fenômenos espíritas”

Todos são bem-vindos!

TEATRO

DATA:
5 de setembro, segunda-feira, às 20 horas.

LOCAL:
Teatro Municipal “Sebastião Furlan”

Praça dos Imigrantes, 100
São Sebastião do Paraíso/MG.

Promoção da Aliança Municipal Espírita

INGRESSOS À VENDA:
Livraria Espírita Mensageiros, Reluz Modas,

Maçã Verde e Gutty Malhas.
PREÇO ÚNICO: R$ 25,00.

INFORMAÇÕES PELOS TELEFONES:
(35) 3558 - 4768 (Livraria Espírita Mensageiros);

99975 - 4549 (Joel) e 99718 - 2930 (Egon).

Encontros (Im)possíveis

18ª Semana
Espírita

Dr. Bezerra
de Menezes

Adão, um excêntrico jor-
nalista de meia idade em fim
de carreira, de uma hora para
a outra se vê às voltas com vi-
sitas inusitadas em seu apar-
tamento.

Passa a dialogar com
personalidades que sempre
desejou entrevistar, como
Gandhi, Martin Luther King,
Freud, Madre Teresa de Cal-
cutá, Francisco Cândido Xa-
vier, Marilyn Monroe, Frank
Sinatra, Carmen Miranda e
Judy Garland.

Os diálogos são insti-
gantes, causando estranheza,
impacto, provocação e humor

no público. A partir daí, Adão
começa a questionar sua sa-
nidade, suas escolhas e sua
própria vida.

Esse é um breve resumo
de uma peça teatral que abor-
da o universo temático do
espiritualismo de uma forma
impactante e humorística, es-
crita por Rodrigo Fonseca e
dirigida por Gustavo Gelmini.
No palco, Renato Pietro, que
divide a cena com Victor
Meirelles.

As entrevistas são pos-
síveis através de projeções ci-
nematográficas. Assim, utili-
zando uma tecnologia de pon-

ta, o espetáculo une o teatro ao
cinema, o antigo ao moderno,
com um diálogo sempre ágil,
divertido e repleto de sabedo-
ria. O objetivo dessa proposta
é de tratar de temas que tocam
e questionam o ser humano.

Renato Prieto, ator e di-
retor famoso, tem sessenta
anos de idade e é natural de
Vitória, Espírito Santo. Já par-
ticipou de novelas da Globo,
mas, ultimamente tem se des-
tacado em peças e filmes de
temática espírita. No filme
“Nosso Lar”, interpretou o per-
sonagem André Luiz.

Um espetáculo imperdível!
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O Felipe Salomão

Editorial

O estimado leitor Erlon
César Braghini, de São Se-
bastião do Paraíso/MG, faz-
nos a seguinte pergunta:
“Como distinguir nossos pró-
prios pensamentos dos que
nos são sugeridos pelos Es-
píritos?”

Essa questão, amigo
Erlon, é das que mais desper-
tam o interesse dos estudio-
sos. Muitos têm-se debruçado
sobre o assunto para tentar traçar uma
linha divisória definida entre os nossos
e os pensamentos que nos são sugeri-
dos pelos Espíritos. Esta questão pre-
ocupou, também, o Codificador do Es-
piritismo, nosso querido Allan Kardec,
que dedicou um capítulo de “O Livro dos
Espíritos”, o capítulo IX da segunda par-
te, para esmiuçar o assunto.

No estudo do referido capítulo,
aprendemos que os nossos pensamen-
tos são os que nos ocorrem em primei-
ro lugar. Os pensamentos que nos su-
gerem os Espíritos são como uma voz
que nos fala, depois das primeiras
ideias. Alertam-nos ainda as entidades
codificadoras que não há muita utilida-
de nessa distinção, pois que tolheria

Quero saber

nossa liberdade de decisão.
Que os Espíritos nos acoto-
velam, nos inspiram, nos in-
fluenciam, não resta dúvida.
No entanto, a decisão há de
ser sempre nossa, para que
o mérito ou demérito do ato
praticado seja de nossa
responsabilidade.

Veja os judiciosos co-
mentários que Allan Kardec

apresenta ao final da resposta à pergun-
ta 462: “Se nos fosse útil distinguir cla-
ramente os nossos próprios pensamen-
tos daqueles que nos são sugeridos,
Deus nos teria dado o meio de fazê-lo,
como nos deu o de distinguir o dia e a
noite. Quando uma coisa permanece
vaga é que assim deve ser para o nosso
bem”.

Leia, se puder, as perguntas 456 a
557, de “O Livro dos Espíritos”.

Fonte: Mensagem Espírita nº. 59, de
fevereiro/1997.

Nota da redação: as perguntas ao
confrade Felipe Salomão devem ser
dirigidas a: Mensagem Espírita, caixa
postal 26 – São Sebastião do Paraíso/
MG, CEP 37950-000, ou pelo e-mail:
joelcintraborges@gmail.com

Se uma casa estiver dividida
contra si mesma, tal casa

não poderá subsistir”. –
(Marcos 3:25).

A passagem evangélica tão bem
colocada pelo evangelista  Marcos,
parece ter sido um pronunciamento
de Jesus para todos os tempos, pelo
menos até o momento presente, que
é o nosso, na atual existência.

Se entendermos a colocação
“casa” como o local de residência das
pessoas, a expressão se encaixa per-
feitamente, pelo que observamos na
atualidade. Quando surgem conflitos
entre os moradores, desmoronam-se
as famílias, cada qual toma um des-
tino diferente, tudo ocasionado pela
divisão, causada por desavenças  na
convivência.

Isso pode acontecer com cidades,
nações, e até dentro de instituições
religiosas, como temos visto na atu-
alidade.  Gostaríamos que nossos lei-
tores, principalmente aqueles que são
espíritas, atentassem para isso, por-
que também dentro das istituições
espíritas têm surgido divisões, e isso
não é de hoje.

Leon Dénis, o grande seguidor de
Allan Kardec, estudioso do espiritis-
mo, escreveu certa vez: “O Espiritis-
mo será aquilo que dele os homens
fizerem”.

Trata-se de uma realidade palpá-
vel.

Quantas vezes companheiros es-
píritas, esquecidos dos princípios
básicos de tolerância, humildade,
paciência e mesmo caridade, têm
provocado divisões dentro de nossa
seara?

A casa unida

Frequentemente formam-se gru-
pos dentro da mesma instituição, em
princípio só divergentes, que depois
se retiram e montam outra entidade.

Allan Kardec, tanto na Revista
Espírita, quanto em Obras Póstumas,
nos esclarece da necessidade da dis-
seminação de vários grupos espíritas,
mas enfatiza sobre a importância de
que não existam melindres entre eles.

Infelizmente, não é o que ocorre
na maioria das vezes, pelo orgulho e
egoísmo de muitos.

Diante disso, é que nunca é de-
mais exortarmos aos queridos com-
panheiros de ideal espírita no sentido
de mais tolerância, humildade, pon-
deração em suas decisões, principal-
mente em se tratando de decisões
internas de diretorias de Centros Es-
píritas.

Lembremo-nos da tranquilidade e
ponderação de irmãos que nos deram
e ainda dão tantos exemplos bons,
como Chico Xavier, Divaldo Franco e
outros, entregando à espiritualidade
os problemas, através da intuição, da
troca sadia de ideias, sem deixarmos
que o chamado “homem velho” ainda
se sobreponha ao “homem novo” que
pretendemos nos tornar, copiando o
ideal de Paulo de Tarso.

Muita vigilância, oração e princi-
palmente trabalho em nossas casas
espíritas, parece ser o antídoto para
que nossa querida Casa, hoje um
Centro Espírita, permaneça de pé,
nunca afetada pela divisão que pode-
rá fazer tanto mal a todos, prestando
também um desserviço ao plano es-
piritual, que confia em nós, para o
restabelecimento do Cristianismo ver-
dadeiro no planeta Terra.

O LIVRO DOS ESPIRITOS
Allan Kardec

Livro segundo – Capítulo VIII
DA EMANCIPAÇÃO DA ALMA

• O sono e os sonhos • Visitas espíritas entre pessoas vivas • Transmissão
oculta do pensamento • Letargia, catalepsia, mortes aparentes • Sonam-
bulismo • Êxtase • Dupla vista • Resumo teórico do sonambulismo, do êxta-
se e da dupla vista.

RESUMO TEÓRICO DO SONAMBULISMO,
DO ÊXTASE E DA DUPLA VISTA
(Continuação da questão 455)

Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a
Providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência
da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação.
Abre-nos, dessa maneira, o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo
descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os
olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde
vê o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele e, não podendo
essa alguma coisa ser o seu corpo, necessariamente é sua alma, ou Espí-
rito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstra-
ta e ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral, Deus
cotidianamente nos põe sob os olhos e ao alcance da mão os mais sim-
ples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental.

O êxtase é o estado em que a independência da alma, com relação ao
corpo, se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma,
palpável.

No sonho e no sonambulismo, o Espírito anda em giro pelos mundos
terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos Espíritos
etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja
lícito ultrapassar certos limites, porque, se os transpusesse, totalmente se
partiriam os laços que o prendem ao corpo. Cerca-o então resplendente e
desusado fulgor, inebriam-no harmonias que na Terra se desconhecem,
indefinível bem-estar o invade: goza antecipadamente da beatitude celeste
e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade.

(Continua na próxima edição)

Lincoln Vieira Tavares

CLUBE DO LIVRO
ESPÍRITA MENSAGEIROS

Seja sócio do clube e receba mensalmente, pelo preço de
lançamento da editora, um livro  que esclarece e consola...

INFORMAÇÕES:  Livraria Espírita Mensageiros.
Tels: (35) 3558-4768. Praça Com. João Alves, 180   Centro (Praça Fonte)
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Syumara Bella-
cosa de Oliveira, fi-
lha de Dimas de Oli-
veira e Dona Aracy
Bellacosa de Oliveira,
nasceu a 9 de agosto
de 1960, na capital pa-
ulista, vindo a desen-
carnar em 9 de novem-
bro de 1979, na mes-
ma cidade. Gostava
muito de praticar es-
portes e sonhava es-
tudar Educação Físi-
ca.

Aos dezesseis anos foi acometida
de câncer no joelho direito, enfermida-
de essa que a levaria à morte três anos
depois, após muito sofrimento, sem-
pre recebido com muita paciência e
resignação.

Esta mensagem foi recebida por
Francisco Cândido Xavier no Grupo
Espírita da Prece, em Uberaba/MG, e
consta do livro “Eles Voltaram”, por F.
C. Xavier, Hércio Marcos C. Arantes e
espíritos diversos.

“Querido Paizinho Dimas e Queri-
da Mãezinha Aracy, abençoem-me.

Nestas páginas ligeiras desejo uni-
camente dar um sinal de presença
para exprimir-lhes o meu reconheci-
mento. Continuo melhorando junto à
Vovó Aurora e ao Vovô Frederico.

Meus pensamentos vão adquirindo
novos traços de renovação. Tenho pro-
curado substituir em mim tudo o que
recorde tristeza e amargura por ele-

mentos de otimismo e
de esperança. Com
isso vou percebendo
que as forças da vida
respondem às interpe-
lações, motivo que me
leva a compreender que
as flores falam, as es-
trelas nos confiam ma-
ravilhosos segredos, o
céu nos expõe a gran-
deza da vida e cada
pessoa é, acima de
tudo, alguém de Deus

a pedir-nos,  sem palavras, para que
vejamos a presença de Deus nelas pró-
prias, para que elas encontrem a pre-
sença de Deus igualmente conosco.

Queridos pais, rogo-lhes coragem
e paz. Não sei agradecer o auxílio que
me enviam, mas Jesus lhes oferecerá
o que não posso... a felicidade que
merecem.

Nossa Egle está satisfeita por se
haver comunicado com a Tia Nadir e
com o Tio Célio, e me solicitou dizer
que não se esqueceu do irmão queri-
do a quem envia carinhoso abraço, lem-
brando-lhe o gesto fraternal.

Peço transmitirem o meu carinho
aos irmãos queridos, aos quais agra-
deço a bondade com que receberam
as notícias.

Querido Papai Dimas, receba com
a Mãezinha Aracy todo o amor de sua
filha e companheira, sempre agrade-
cida e sempre em seus passos com a
dedicação de todos os dias.

Syumara”

A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS ESPIRITUAIS

Sempre que você experimente um
estado de espírito tendente ao
derrotismo, perdurado há várias ho-
ras, sem causa orgânica ou moral de
destaque, avente a hipótese de uma
influenciação espiritual sutil.

Seja claro consigo para auxiliar
os Mentores Espirituais a socorrer
você. Essa é a verdadeira ocasião
de humildade, da prece, do passe.

Dentre os fatores que mais reve-
lam essa condição da alma, inclu-
em-se:

• dificuldade de concentrar ide-
ias em motivos otimistas;

• ausência de ambiente íntimo
para elevar sentimentos em
oração ou concentrar-se em
leitura edificante;

• indisposição inexplicável, triste-
za sem razão aparente e pres-
sentimentos de desastres ime-
diatos;

• aborrecimentos imanifestos
por não encontrar seme-
lhantes ou assuntos sobre
quem ou o que descarregá-
los;

• pessimismos sub-reptícios, irri-
ta-ções surdas, queixas, exa-
geros de sensibilidade e ap-
tidão a condenar quem não
tem culpa;

• interpretação forçada de fatos
e atitudes suas ou dos ou-
tros, que você sabe não
correspon-der à realidade;

• hiperemotividade ou depressão
raiando na iminência de
pranto;

• ânsia de investir-se no papel de
vítima ou de tomar uma posi-
ção absurda de automartírio;

• teimosia em não aceitar, para
você mesmo, que haja
influenciação espiritual para
consigo, mas, passados mi-
nutos ou horas do aconteci-
mento, vêm-lhe a mudança
de impulsos, o arrependi-
mento, a recomposição do
tom mental e, não raro, a
const-atação de que é tar-
de para desfazer o erro con-
sumado.

São sempre acompanhamentos
discretos e eventuais por parte do
desencarnado e imperceptíveis ao
encarnado pela finura do processo.

O Espírito pode estar tão incons-
ciente de seus atos que os efeitos
negativos se fazem sentir como se
fossem desenvolvidos pela própria
pessoa.

Quando o influenciador é cons-
ciente, a ocorrência é preparada
com antecedência e meticulosidade,
às vezes, dias e semanas antes do
sorrateiro assalto, marcado para a
oportunidade de encontro em pers-
pectiva, conversação, recebimento
de carta, clímax de negócio ou crise
imprevista de serviço.

Não se sabe o que tem causado
maior dano à Humanidade: se as
obsessões espetaculares, individu-
ais e coletivas, que todos percebem
e ajudam a desfazer ou isolar, ou se
essas meio-obsessões de quase
obsidiados, despercebidas, contudo
bem mais frequentes, que minam as
energias de uma só criatura incau-
ta, mas influenciando o roteiro de
legiões de outras.

Quantas desavenças, separa-
ções e fracassos não surgem as-
sim?

Estude em sua existência se nes-
sa última quinzena você não esteve
em alguma circunstância com carac-
terísticas de influenciação espiritu-
al sutil. Estude e ajude a você mes-
mo.

Fonte: livro “Estude e viva”, pelos espíritos

 Emmanuel e André Luiz, psicografado pelos

médiuns Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira.

Influenciações
espirituais sutis

FONES: 3531-3122 e 3531-1817

Rua Dr. Placidino Brigagão, 1460
São Sebastião do Paraíso - M.G.

Farmácia Homeopática

Natureza
“A Homeopatia com qualidade”

DISK: 3531-7070
Av.Ângelo Calafiori, 420

São Sebastião do Paraíso - MG

ESTÁ EM BUSCA DE
UMA PALAVRA AMIGA?

UNIÃO ESPÍRITA DE KARDEC
Rua Noruega, 110 - Jardim Europa - São Sebastião do Paraíso/MG.

ATENDIMENTO FRATERNO E PASSES
Quartas-feiras, às 19h30

EVANGELHO E PASSES
Domingos, das 16h às 17h15
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LIVRARIA ESPÍRITA
MENSAGEIROS

Horário de funcionamento:
2ª a 6ª feira, das 9 às 11 horas

e das 13 às 17 horas.
Sábados, das 9 às 11 horas.
Praça Com.João Alves, 180

Centro (Praça da Fonte)
Telefone: (35) 3558-4768

AUTO FUNILARIA E PINTURA

SERVIÇOS EM GERAL
RUA NORALDINO LIMA, 75 - FONE: 3531-3444

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.

O bom cidadão não
pode nem deve abdicar da
serenidade em qualquer
situação em que se veja
colocado. Deixar-se domi-
nar pelas secretas paixões
do ego é comportamento
perigoso, porque elas
enceguecem-no, tiram-lhe
o discernimento e precipi-
tam-no a situações emba-
raçosas. A serenidade de-
monstra segurança pes-
soal, consciente de atitu-
de e confiança no bem.

Normalmente, nos momentos
de crises, acendem-se incêndios
vorazes e labaredas inesperadas
quão devoradoras surgem em
todo lugar, dificultando o entendi-
mento da ocorrência e precipitan-
do condutas lamentáveis. A verda-
de é falseada, suposições aleivo-
sas são transformadas em acusa-
ções insensatas e o julgamento é
sempre infeliz, porque é firmado
em ideias preconcebidas.

A crise de qualquer natureza é
sempre o clímax de uma questão
malcuidada que se vai agravando
à medida que não recebe a consi-
deração merecida, até o momento
em que já não é mais possível ser
postergada. Logo surgem tempe-
ramentos exaltados de um lado e
do outro, que se desafiam ansio-
sos por debates inúteis e acusa-
tórios, revelando também os
aproveitadores que se escusam de
comprometer-se, porque são pusi-
lânimes e desejam sempre lucrar.

A serenidade não anui com o

Quando estiveres à beira da ex-
plosão na cólera, cala-te mais um
pouco e o silêncio nos poupará
enormes desgostos. Quando fores
tentado a examinar as consciências
alheias, guarda os princípios do res-
peito e da fraternidade mais um pou-
co e a benevolência nos livrará de
muitas complicações.

Quando o desânimo impuser a
paralisação de tuas forças na tare-
fa a que foste chamado, prossegue
agindo no dever que te cabe, exer-
citando a resistência mais um pou-
co e a obra realizada ser-nos-á bên-
ção  de luz.

Quando a revolta espicaçar-te o
coração, usa a humildade e o en-
tendimento mais um pouco e não
sofreremos o remorso de haver fe-
rido corações que devemos prote-
ger e considerar.

Quando a lição oferecer dificul-
dades à tua mente, compelindo- te
à desistência do progresso individu-
al, aplica-te  ao problema ou ao
ensinamento mais um pouco e a
solução será clara resposta à nos-
sa expectativa.

Quando a ideia de repouso su-
gerir o adiamento da obra que te
cabe fazer, persiste com a discipli-
na mais um pouco e o dever bem
cumprido ser-nos-á alegria perene.

Quando o trabalho te parecer
monótono e inexpressivo, guarda fi-
delidade aos compromissos assumi-
dos mais um pouco e o estímulo vol-
tará ao nosso campo de ação.

Quando a enfermidade do corpo
trouxer pensamentos de inatividade,
procurando imobilizar-te os braços
e o coração, persevera com Jesus
mais um pouco e prossegue auxili-
ando aos outros, agindo e servindo
como puderes, porque o Divino Mé-
dico jamais nos recebe as rogativas
em vão. Em qualquer dificuldade ou
impedimento, não te esqueças de
usar um pouco mais de paciência,
amor, renúncia e boa vontade, em
favor de teu próprio bem-estar.

O segredo da vitória, em todos
os setores da vida, permanece na
arte de aprender, imaginar, esperar
e fazer mais um pouco.

Fonte: livro “Apostilas da vida”

André Luiz / Francisco C. Xavier.

erro nem com os comportamentos
ilegais, imorais e agressivos, so-
mente age com equilíbrio, não au-
mentando a inquietação que se ge-
neraliza e quase sempre termina em
ações que indignificam os seres
humanos.

Nesses períodos de crises, de
incertezas, surgem boatos assus-
tadores, as calúnias são aceitas
com exaltação e a justiça mal-apli-
cada foge aos seus próprios esta-
tutos.

A melhor maneira de comportar-
se durante ocorrências dessa na-
tureza é agir-se corretamente,
sem os envolvimentos emocionais
de ocasião, contribuindo em favor
da harmonia de todos.

Nestes dias nos quais as notíci-
as correm com altíssima velocida-
de e as condutas de enfermos emo-
cionais se aproveitam para gerar
pânico, é necessário vigilância para
não se abandonar a serenidade.

Fonte: artigo publicado em 24/3/16 no
jornal baiano “A Tarde”, na coluna Opinião.

ABRA UMA JANELA
PARA A INTELIGÊNCIA,

ESTUDE XADREZ!
www.clubedexadrez.com.br

As melhores marcas, os menores
preços e facilidade para você

R. Pimenta de Pádua, 1029 - Fone: 3531-4998
R. Cel. Francisco Adolfo, 38 - Fone: 3531-3150

São Sebastião do Paraíso - M.G.

Tele/Fax: (35) 3531-7500
Av. Ângelo Calafiori, 423 - Centro

São Sebastião do Paraíso - MG

Mais um pouco
André Luiz

Serenidade
Divaldo Pereira Franco

Rodovia BR 265, s/n km 1
www.peneiraalta.com.br

PROGRAMA
MOMENTO ESPÍRITA

Rádio Apar FM
 www.aparfm.com.br

De segunda a sexta-feira, das 9 às 9h15
PARTICIPAÇÃO:

Fátima Dowe, Edson Assunção
 e Martha Lemes

Apoio: AME - S.S. do Paraíso
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