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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

VENHA CONHECER
O ESPIRITISMO!

ESTUDO SISTEMATIZADO
DA DOUTRINA ESPÍRITA

Todo segundo sábado do mês, às 20
horas  Facilitador: Edson Vander da

Assunção
Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes

 RUA CARLOS GRAU, 195
BAIRRO VERONA

A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS ESPIRITUAIS

ABRA UMA JANELA
PARA A INTELIGÊNCIA,

ESTUDE XADREZ!
www.clubedexadrez.com.br

PROGRAMA
MOMENTO ESPÍRITA

Rádio Apar FM
www.aparfm.com.br

Segunda a sexta-feira, das 9 às 9h15.
PARTICIPAÇÃO:

Edson Assunção, James Warley e
Martha Lemes

APOIO: AME de S. S. do Paraíso

Nossa querida companheira
de estudos e reuniões espíritas,
Da. Aparecida Menossi de Sou-
za, retornou ao plano espiritual
no dia 26 de setembro passado,
aos 85 anos de idade, devido a
Hidrocefalia de Idoso (acúmulo
de líquido na cavidade craniana).

Filha do Sr. Alexandre Menossi
e de Da. Maria José Menossi, ela
nasceu no dia 4 de outubro de
1932, na cidade de Serrinha/SP,
onde seu pai, que era ferroviário,
estava  prestando serviços. Mas,
a família mudou-se logo para
Guardinha, próximo a S. S. do
Paraíso, onde Da. Aparecida pas-
sou a infância e a juventude.

Ela se tornou espírita na mo-
cidade e dava aulas de
evangelização no Centro Espíri-
ta  Joana D’Arc, em Guardinha.
Casou-se  com João Marques
Souza (Zito), tendo dois filhos :
Zayra e André Luiz. Permanece-
ram juntos por 42 anos, só se se-
parando pela morte do marido.

Mudou-se para S. S. do Para-
íso logo após o casamento e aqui
começou frequentando o Centro
Espírita presididi-ddo pelo Sr.
Dante Giubilei, que era próximo
à Estação Ferroviária. Depois,
passou para o Centro Espírita
Deus, Amor e Caridade, local que
frequentou po aproximadamente
55 anos e onde desempenhou
diversas funções.

Mamãe querida, ore com fervor, com o fervor que a perda de um
ente amado não pode empalidecer. Sinto-me vivo ao seu lado, auxili-
ando-a a reformar-se em sua paz.

Querida mãezinha, a Senhora e meu pai possuem outros filhos
que considero como irmãos. Auxiliem quanto possível aos rapazes
menos favorecidos e creiam que me encontro neles todos.

A bondade iluminada é uma oficina de bênçãos inesgotáveis, pe-
las quais a criatura estará sempre recebendo, quando julgar doar de
si o melhor de que dispõe.

José Esmelcerei Bernado”
Página 3

PALESTRA
A Aliança Municipal Espírita de S.

S. do Paraíso, com muita alegria,
convida a todos para a palestra que
será proferida pelo orador
Fernando Américo Palermo
Faleiros, membro ativo do movi-
mento espírita da vizinha cidade de
Franca.

Tema: “Transição Planetária”.
Data: 31 de outubro, quarta-fei-

ra, às 20 horas.
Local: Centro Espírita Jésus Gon-

çalves, Rua Antônio Ananias, 396 –
Cristo Rei.

Sua presença enriquecerá muito
o evento!

Volta à pátria
 espiritual

Em outubro de 1999, assumiu
a  presidência da casa de forma
interina, porque era vice-presi-
dente e o presidente, que era o
Sr. Marcílio Colombaroli,
desencarnara. Posteriormente foi
eleita para a presidência, assim
permanecendo até meados de
2015, quando se afastou definiti-
vamente do cargo devido aos
problemas de saúde.

Participou também do Grupo
Espírita Obreiras do Bem e tam-
bém da Legião da Boa Vontade,
onde dava aulas de costura para
pessoas carentes. Enfim, a tra-
jetória de vida de nossa querida
Da. Aparecida esteve sempre li-
gada à palavra “servir”, uma vez
que sempre procurava ajudar, de
forma humilde, fraterna, amável
e alegre.
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Felipe Salomão

Editorial QUERO SABER

Diante do Divino Mestre, Pôncio
Pilatos perguntou: “O que é a ver-
dade?” Jesus nada respondeu.

Naquele momento, por mais que
Jesus tentasse explicar, Pilatos ja-
mais entenderia, face à complexi-
dade do tema.

Hoje, tomando por base a mai-
oria dos filósofos, podemos dizer
que toda verdade é relativa, e so-
mente Deus detém a verdade ab-
soluta.

Quando afirmamos que o Espi-
ritismo é verdade, pode então pa-
recer um paradoxo, porém, ao exa-
minarmos as obras da Codificação,
vamos descobrir que Allan Kardec
nunca disse ser o Espiritismo a
única verdade.

Como verdadeiro cientista do
espírito, pesquisador dos fenôme-
nos de ordem metafísica, ele che-
gou a afirmar que, se algum dia a
ciência descobrisse que algo ensi-
nado pela Doutrina Espírita esta-
va errado em algum ponto,  o Es-
piritismo se modificaria em relação
àquele assunto, porque sempre
seguiria a par e passo com a ciên-
cia.

Disse ainda que fé inabalável
seria somente aquela que pudes-
se encarar a razão, face a face, em
todas as épocas da Humanidade.

Um filósofo alemão, que viveu
entre os séculos 19 e 20, afirmou
que algo para ser considerado
como verdade, necessitaria de
experimentação científica. Muitos
outros estudiosos têm dito a mes-
ma coisa.

E o que seriam as investiga-
ções, através da mediunidade, a
não ser uma  busca, pela experi-
mentação, como em  verdadeiro

Verdade que liberta
Lincoln Vieira Tavares

O LIVRO DOS ESPIRITOS
Allan Kardec

CAPÍTULO IX
DA INTERVENÇÃO DOS ESPÍRITOS NO MUNDO CORPORAL
1. Faculdade que têm os Espíritos de penetrar os nossos pensamentos. – 2. Influência

oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. – 3. Possessos. – 4. Convulsionários.
– 5. Afeição que os Espíritos votam a certas pessoas. – 6. Anjos de guarda. Espíritos
protetores, familiares ou simpáticos. – 6. Pressentimentos. – 7. Influência dos Espíritos
nos acontecimentos da vida – 8. Ação dos Espíritos nos fenômenos da Natureza. – 9. Os
Espíritos durante os combates.  – 10. Pactos. – 11. Poder oculto. Talismãs. Feiticeiros. –
12. Bênçãos e maldições.

6 – Anjos de guarda, Espíritos protetores, familiares ou simpáticos
495.  Poderá dar-se que o Espírito protetor abandone o seu
protegido, por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos?
“Afasta-se, quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu

protegido, a decisão de submeter- se à influência dos Espíritos inferiores.  Mas, não o
abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos.

O protetor volta desde que este o chame.”
“É uma doutrina, esta, dos anjos guardiães, que, pelo seu encanto e doçura, devera

converter os mais incrédulos.  Não vos parece grandemente consoladora a ideia de
terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar
e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem; mais sinceros e
dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na Terra? Eles se
acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e, aí permanecendo
por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais,
estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão,
nem na solidão, estais separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando
influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos.

“Ah! se conhecêsseis bem esta verdade! Quanto vos ajudaria nos momentos de
crise! Quanto vos livraria dos maus Espíritos! Mas, oh! quantas vezes, no dia solene,
não se verá esse anjo constrangido a vos observar: ‘Não te aconselhei isto? Entretanto,
não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste! Não fiz ecoar na
tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira!’

  Oh! interrogai os vossos anjos guardiães; estabelecei entre eles e vós essa terna
intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que
eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro; procurai adiantar-vos

na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis
as vossas existências.  Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para
longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante
dos passos se vos abre. Caminhai! Tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode
faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus.

C“Como entender o mun-
do atual, em que todos os pa-
íses parecem passar por gran-
des convulsões, agravadas por
esse fluxo migratório (especi-
almente africano) que parece
sem fim? Será que estamos no
início da tão falada Transição
Planetária?” – Joel Cintra
Borges – São Sebastião do Pa-
raíso/MG.

O mundo atual esta passando por
transformação em todos os sentidos, em
virtude de que chegou o tempo para a
mudança planetária. Como referência,
basta observar uma casa em reforma. De
início, tudo fica fora de lugar. Trocam-
se janelas, portas, mudam-se paredes. A
pintura passa a ser outra. Enfim, um ver-
dadeiro rebuliço. No entanto, terminado
o serviço, tudo volta à normalidade, devi-
damente melhorado. Assim está ocorren-
do com o mundo atual. Tudo está em mu-
dança, o que vai durar algum tempo.

 Velhas estruturas estão sendo derri-

laboratório, dos fenômenos que
envolvem os espíritos desencarna-
dos?

E Allan Kardec, para concluir
sua tese, chegou a elaborar um
método de pesquisa, mediante o
controle universal do ensino dos
espíritos, através de uma concor-
dância estabelecida entre médiuns
diferentes, em lugares diversos,
sem que se conhecessem, refutan-
do as manifestações que não se
enquadrassem nessa comprova-
ção,  como sendo falsas.

Diante disso, concluímos que a
verdade espírita se refere não à
imposição, através de conclusões
definitivas, sem possibilidade de
análise, mas a pesquisas criterio-
sas.

Nós, espíritas do presente sé-
culo,  necessitamos seguir os dita-
mes de nosso Codificador nesse
sentido, a fim de que a Doutrina
Espírita possa ser considerada
verdade nos exatos termos a que
nos referimos.

Por último, chegamos à con-
clusão de que essa verdade, as-
sim devidamente clarificada, nos
liberta do medo da chamada mor-
te, de doutrinas prontas e acaba-
das, do temor de penas eternas,
e vai transmitir, com isso, sereni-
dade em nossas existências, ao
mesmo tempo em que, estudando
a parte evangélica, iremos traba-
lhar em prol da Humanidade,
amando ao próximo como a nós
mesmos, através do exercício da
caridade, do perdão e do respei-
to por nós mesmos, e acima de
tudo pelo nosso Criador, o Pai de
Amor e Bondade, a que denomi-
namos Deus.

badas para implantação de no-
vos conceitos.  Sem dúvida,
o mundo que surgirá será di-
ferente do atual, principal-
mente no tocante ao relacio-
namento entre povos, entre
nações. Surgirá uma nova
estrutura social e novos con-
ceitos de trabalho e renda
serão implantados. Acredi-

tamos que haverá mais dis-
ponibilidade de tempo para as pessoas e
esse tempo deverá ser aproveitado no
aprimoramento pessoal, no campo da
cultura, da arte, do esporte e da espiritua-
lidade.  Preparemo-nos, assim, para esse
tempo que já está começando e que,
acreditamos, deverá ocupar todo o ter-
ceiro milênio..

Nota da redação: as perguntas ao
confrade Felipe Salomão devem ser
dirigidas a: Caixa postal 26, São Se-
bastião do Paraíso / MG, CEP 37950 -
000, ou pelo e-mail: joelcintraborges@
gmail.com
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A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS ESPIRITUAIS

A produção da vida e da morte moldada pelo
pensamento se dá de uns com os outros centros
de força.

O coronário absorve o plasma divino eterizado
nas vibrações da Vida Maior.

Já no esplênico transita o mesmo fluido
materializado pelas realidades dinâmicas da vida
material e dos espíritos ainda vinculados a esta
mesma materialidade.

Deste modo, há espíritos infelizes no Além,
que necessitam das energias humanas na
manutenção da sua própria estabilidade interior,
precária e grosseira.

Sanguessugas do Além, buscam naqueles
que lhes comungam os mesmos pensamentos o
alimento energético humanizado.

Eles necessitam do calor febril do corpo, com
seus fluidos animalizados.

E é através do centro esplênico que eles
retiram a vitalidade do corpo de outrem, num
sofrível parasitismo degradante.

Roubo? Não... Nenhum irmão é vampirizado
à revelia do consentimento de sua própria mente.

Obsessão degradante priva o homem de sua
saúde e estimula a degradação moral.

O vampirismo é fenômeno corriqueiro, que
devemos evitar, mantendo nossas energias
canalizadas para o bem e para a luz.

Vampiros? Sim... Eles existem e, quando nos
informamos acerca das particularidades da
obsessão, os sabemos reais e não lendários.
Também passamos a vê-los ligados aos
problemas da mente.

Isto, porque a mente vampirizada é sempre
uma mente que deixou de sonhar com o futuro
de luz e passou a negar (mas alimentar) o
presente de fraquezas e sombras.

Fonte: livro “Centelha Divina”, pelo Espírito Henrique
Krüger, psicografia de Henrique Bichuetti.

VAMPIRISMO
Pelo Espírito Henrique Krüger

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)

FONES: 3531-3122 e 3531-1817

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

Farmácia Homeopática

Natureza
“A Homeopatia com qualidade”

AUTO FUNILARIA E PINTURA

SERVIÇOS EM GERAL

RUA NORALDINO LIMA, 75 - FONE: 3531-3444
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.

Jose Esmelcerei Bernardo, nascido em
15 de maio de 1956, na cidade de
Bernardino de Campos /SP, e filho de
Geraldo José Bernardo e Da. Aparecida
Bicheri Bernardo, desencarnou em
Itanhaém, no litoral paulista, no dia16 de
fevereiro de 1978, em um aparente afo-
gamento por acidente.

Zezinho, como era chamado, tinha 21
anos, cursava o terceiro ano colegial e
especializava-se em Programador IBM.
Deixou, além dos pais, uma irmã,
Therezinha Bernardo, e a noiva Valquíria.

Essa mensagem foi psicografada por
Francisco Cândido Xavier em 31 de agos-
to de 1979, e consta do livro “Novamen-
te em Casa”, por F. C. Xavier, Caio Ramacciotti e
espíritos diversos.

 “Querida Mãezinha Aparecida, peço a sua bênção
de paz e amor. Venho até aqui de modo imprevisto.
Aliás, trouxeram-me.

A vovó Júlia e o vovô Bicheri me disseram que
isto era necessário, a fim de pedir-lhes para conside-
rar-me ausente e não morto.

Mamãe, as suas lágrimas são estrelas que me ilu-
minam; entretanto, quando essas estrelas refletem a
inconformação e desespero, as luzes que se derra-
mam delas me queimam o coração.

Mãe querida, não pense que Deus nos abando-
nou, estamos juntos. Tantas semanas já se desdobra-
ram sobre a ocorrência de Itanhaém que estou sau-
doso, mas, de algum modo pacificado, pela fé viva
no Poder Maior que nos governa.

Não foi um afogamento que me afastou do corpo.
O coração parou repentinamente, lembrando-me um
relógio do qual a corda ficou esquecida.   Colapso
aparece também na gente jovem, e por que a gente
jovem não pensa em coronárias doentes, o desenlace
de que me vi objeto se transformou para nós todos
num acontecimento infeliz de praia.

 As águas, porém, não tiveram a mínima interfe-
rência em meu caso. Caí sem forças para não mais
erguer-me, senão em outro lugar muito diferente,
depois de breve travessia de um pesadelo em que me
sabia inconsciente.

A Senhora e meu pai, com a nossa Valquíria co-
mandaram meus pensamentos, quando me identifi-
quei por aqui e não preciso descrever o que para nós
é passado, e passado que se deve esquecer.

Venho particularmente rogar-lhe tranquilidade e

conformação, compreendendo que para
as mães não existem filhos crescidos ou
transformados. Para todas elas somos
as crianças queridas que não se lhes afas-
tam do coração...

Entendo, Mãezinha, tudo o que já
vencemos em matéria de angústia e de
indagação, mas peço-lhe retomar a sua
fé em Deus. Tão simples e tão viva como
no tempo que eu, menino ainda,

aprendia em seu colo a pronunciar o
nome bendito de Deus.

Reconheço que no íntimo nada de nós
se modificará, mas, precisamos recolher
as telas de nossa felicidade no aposento
cerrado de nossa união mais profunda e

esperar pelo tempo em que consigamos alinhar de
novo os quadros de nossa perfeita alegria.

Se posso rogar-lhe alguma coisa, além do muito
que sempre recebi de seu carinho, peço-lhe não con-
servar recordações minhas, a não ser os nossos re-
tratos, porque os retratos em qualquer ocasião se fa-
zem testemunha de nossas alterações.

Mamãe querida, ore com fervor, com o fervor
que a perda de um ente amado não pode empalidecer.
Sinto-me vivo ao seu lado, auxiliando-a a reformar-
se em sua paz.

Querida mãezinha, a Senhora e meu pai possuem
outros filhos que considero como irmãos. Auxiliem
quanto possível aos rapazes menos favorecidos e crei-
am que me encontro neles todos.

A bondade iluminada é uma oficina de bênçãos
inesgotáveis, pelas quais a criatura estará sempre re-
cebendo, quando julgar doar de si o melhor de que
dispõe.

Felizmente, vou melhorando. As saudades não fal-
tam, mas vejo por aí tantas saudades atiradas na pe-
núria que me animo a pedir-lhe conservarmos as nos-
sas, na certeza da vitória com o reencontro numa
vida maior e mais feliz.

Se me fosse possível, estimaria entretecer novas
considerações em derredor de nossos assuntos, mas
devo terminar.

Nossa querida Valquíria está em meus pensa-
mentos, e pedindo a Jesus faça descer sobre o seu
coração querido e sobre o meu querido papai uma
chuva de rosas sem espinhos, em que o perfume
reine sobre os nossos caminhos para sempre, peço-
lhe receber a alma toda de seu filho, sempre mais
seu,

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

São Sebastião do Paraíso - MG
RUA PIMENTA DE PÁDUA, 1.410/A e B
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.

FONE: (35)
3531-2460

A vida em si é conjunto divino
de experiências. Cada existência
isolada oferece ao homem o pro-
veito de novos conhecimentos. A
aquisição de valores religiosos,
entretanto, é a mais importante de
todas, em virtude de constituir o
movimento de iluminação definiti-
va da alma para Deus.

Os homens, contudo, estendem
a esse departamento divino a sua
viciação de sentimentos, no jogo
inferior dos interesses egoísticos.

Os templos de pedra estão
cheios de promessas injustificá-
veis e de votos absurdos.

Muitos devotos entendem en-
contrar na Divina Providência uma
força subornável, eivada de privi-
légios e preferências. Outros se
socorrem do plano espiritual com
o propósito de solucionar proble-

“E tudo quanto fizerdes, fazei-o
de todo o coração, como ao

Senhor, e não aos homens” –
Paulo (Colossenses, 3:23.)

Em todos os instantes, reconhe-
cer-se na presença invisível de Je-
sus, que nos ampara nas obras do
Bem Eterno.

 Aceitou-nos o Cristo de Deus
desde os primórdios da Terra.

***
Nos menores cometimentos,

identificar a Vontade Superior, pro-
movendo em toda parte a seguran-
ça e a felicidade das criaturas.

Cada coração humano é uma
peça de luz potencial e Jesus é o
Sublime Artífice.

***
Lembrar-se de que o Senhor tra-

balha por nós sem descanso.
 Repouso indébito, deserção do

dever.
***
Sem exclusão de hora ou local,

precaver-se contra o reproche e a
irreverência para com a Divina Ori-
entação.

O acatamento é prece silencio-
sa.

***

Negar-se a interpretar o Eterno
Amigo por vulgar revolucionário ter-
reno.

Reconheçamo-lo como a Luz do
Mundo.

***
Renunciar às comemorações

natalinas que traduzam excessos de
qualquer ordem, preferindo a alegria
da ajuda fraterna aos irmãos menos
felizes, como louvor ideal ao Subli-
me Natalício.

 Os verdadeiros amigos do Cris-
to reverenciam-no em espírito.

***
Identificar a posição que lhe cabe

em relação a Jesus, o Emissário de
Deus, evitando confrontos inaceitá-
veis.

O homem que exige seja o Cristo
igual a ele, pretende, vaidosamen-
te, nivelar-se com o Cristo.

***
Em todas as circunstâncias, ele-

ger, no Senhor Jesus, o Mestre in-
variável de cada dia.

Somos o rebanho, Jesus é o Di-
vino Pastor.

Fonte: livro “Conduta Espírita”, pelo espírito
André Luiz,   psicografia de Waldo Vieira.

mas mesquinhos. Esquecem-se de
que o Cristo ensinou e exempli-fi-
cou.

A cruz do Calvário é símbolo
vivo.

Quem deseja a liberdade preci-
sa obedecer aos desígnios supre-
mos. Sema compreensão de Jesus,
no campo íntimo, associada aos
atos de cada dia, a alma será sem-
pre a prisioneira de inferiores pre-
ocupações.

Ninguém olvide a verdade de
que o Cristo se encontra no um-
bral de todos os templos religiosos
do mundo, perguntando, com inte-
resse, aos que entram:

“Que buscais?”

Fonte: livro “Caminho, verdade e vida”,
pelo espírito Emmanuel, psicografia de

Francisco Cândido Xavier.

Perante Jesus
André Luiz

QUE BUSCAIS?
Emmanuel

“E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam,
disse-lhes: Que buscais?” – (João, cap. 1, vers. 38.)

As melhores marcas, os melhores
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.

Rodovia BR 265, s/n km 1

DISK: 3531-7070
Av.Ângelo Calafiori, 420

São Sebastião do Paraíso - MG

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
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