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 “Creio que a importância 
do Evangelho de Jesus em nossa 

evolução espiritual, é semelhante 
à´importância do Sol na sustentação 

da nossa vida física.
  Chico Xavier”

Fundado em julho de 1993.

Ano Novo Vida Nova?

Veja artigo na pg. 04

Carta  de Ano Novo
Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, tra-

balhar e servir. 
O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calen-

dário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. 
Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para execução 

de velhas promessas, que ainda não tiveste a coragem de cumprir. 
Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconcilia-

ção. 
Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para 

frente. 
Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o 

bem com destemor para a colheita do porvir. 
Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciên-

cia feliz no dever bem cumprido. 

Novo Ano! Novo Dia! 
Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não en-

tenderam até agora. 
Recorda que há mais ignorância que maldade, em torno de teu destino. 
Não maldigas, nem condenes. 
Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude 

da escuridão. 
Não te desanimes, nem te desconsoles. 
Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desen-

canto ou da indiferença. 
Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto 

ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: 
Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque 

se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta 
aberta de teu coração.
     Emmanuel

Do livro: Vida e Caminho - Emmanuel - Psicografia de Francisco Cândido Xavier

Oração para Iniciar 
o Ano

Senhor, neste ano que se inicia....

Não te pedimos a isenção das provas neces-
sárias, mas apelamos para sua misericór-
dia, a fim de que as nossas forças consigam 
superá-las.

Não te rogamos a supressão dos problemas 
que nos afligem a estrada; no entanto, es-
peramos o apoio do teu amor, para que 
lhes confiramos a devida solução com base 
em nosso próprio esforço.

Não te solicitamos o afastamento dos ad-
versários que nos entravam os passos e 
obscurecem o caminho; todavia, contamos 
com o teu amparo de modo que aprenda-
mos a acatá-los, aproveitando-lhes o con-
curso.

Não te imploramos imunidades contra as 
desilusões que porventura nos firam, mas 
exortamos o teu auxílio a fim de que lhes 
aceitemos sem rebeldia a função edificante 
e libertadora.

Não te suplicamos para que nos livre o 
coração de penas e lágrimas; contudo, 
rogamos à tua benevolência para que ve-
nhamos a sobre estar-lhes o amargor, assi-
milando-lhes as lições!!..

Senhor, que saibamos agradecer a tua pro-
teção e a tua bondade nas horas de alegria 
e de triunfo; entretanto, que nos dias de 
aflição e de fracasso, possamos sentir co-
nosco a luz de tua vigilância e de tua ben-
ção!..

Emmanuel - Chico Xavier
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UM DESAFIO CHAMADO FAMÍLIA
Para nossa reflexão e aprendizado

UM DIA, UM JOVEM PERGUNTOU 
A SEU AVÔ:

“Vovô, como o senhor podia viver antes 
- sem tecnologia,
- sem internet,
- sem computadores,
- sem drones,
- sem bitcoins,
- sem celulares,
- sem o Facebook?

O vovô respondeu:
“Assim como sua geração vive hoje:
- sem frases,
- sem dignidade,
- sem compaixão,
- sem vergonha,
- sem honra,
- sem respeito,
- sem personalidade,
- sem caráter,
- sem amor próprio,
- sem modéstia,
- sem honra!

Nós, as pessoas nascidas entre 1950 e 
1989, somos os abençoados; a nossa vida 
é uma prova viva.

- Quando andamos de bicicleta, nunca 
usamos o capacete.

- Depois da escola, fizemos o dever de 
casa e saímos para brincar até o anoitecer.

- Jogamos com amigos reais, não com 
amigos da internet.

-  Se alguma vez sentimos sede, bebe-
mos água da torneira, não água engarrafa-
da.

- Nós nunca ficamos doentes, comparti-
lhando o mesmo copo com nossos amigos.

- Nunca ganhamos peso, comendo pra-
tos de arroz todos os dias.

- Nada aconteceu com nossos pés, ape-
sar de andar descalço.

- Nós nunca usamos suplementos para 
manter-nos saudáveis.

- Nós costumávamos criar nossos pró-
prios brinquedos e brincar com eles.

- Nossos pais não eram ricos. Eles de-
ram-nos amor, não materiais mundanos.

- Nunca tivemos celulares, DVDs, Play 
Station, Xbox, videogames, computadores 
pessoais, internet ..., mas tínhamos amigos 
de verdade.

-Visitamos a casa do nosso amigo sem 
sermos convidados e apreciamos a refei-
ção com eles.

- Membros da família moravam perto 
para aproveitarem o tempo da família.

- Podemos estar em fotos em preto e 
branco, mas você pode encontrar memó-
rias muito coloridas nessas fotos.

- Somos uma geração única e mais com-
preensiva, porque somos a última geração 
que ouviu seus pais ...

E, também, a primeira que teve que ou-
vir seus filhos.

Paz a todos!

Fonte: Internet e não constava o autor.

Marcelino Pereira da Cunha
Araxá-MG

HISTÓRIA QUE A VIDA CONTA
Um Conto de Kahlil Gibran 

Eu estava andando nos jardins de um asilo de loucos, quando en-
contrei um jovem rapaz lendo um livro de filosofia.
Pelo seu jeito e pela saúde que mostrava, não combinava muito 
com os outros internos.
Sentei-me ao seu lado e perguntei:
- O que você está fazendo aqui?
O rapaz olhou surpreso, mas, vendo que eu não era um dos mé-
dicos, respondeu:
- É muito simples. Meu pai, um brilhante advogado, queria que eu 
fosse como ele. Meu tio, que tinha um grande entreposto comer-
cial, gostaria que eu seguisse seu exemplo. Minha mãe desejava 
que eu fosse a imagem do seu adorado pai. Minha irmã sempre 
me citava seu marido como exemplo de um homem bem-sucedi-
do. Meu irmão procurava treinar-me para ser um excelente atleta 
como ele.

Parou um instante e continuou:
- E o mesmo acontecia com meus professores na escola, o mes-
tre de piano, o tutor de inglês - todos estavam determinados em 
suas ações e convencidos de que eram o melhor exemplo a seguir. 
Ninguém me olhava como deve-se olhar um homem, mas como 
se olha no espelho.
“Dessa maneira, resolvi internar-me neste asilo. Pelo menos, aqui 
eu posso ser eu mesmo.”

Do livro: Histórias para pais, filhos e netos - Paulo Coelho 

Paz a todos!

Excesso e você
Amigo, Espiritismo é caridade em movimento.
Não converta o próprio lar em museu.
Utensílio inútil em casa será utilidade na casa 
alheia.
O desapego começa das pequeninas coisas, e o 
objeto conservado, sem aplicação no recesso da 
moradia, explora os sentimentos do morador.
A verdadeira morte começa na estagnação.
Quem faz circular os empréstimos de Deus, re-
nova o próprio caminho.
Transfigure os apetrechos, que lhes sejam inú-
teis, em forças vivas do bem.
Retirem da despensa os gêneros alimentícios, 
que descansam esquecidos, para a distribuição 
fraterna aos companheiros de estômago ator-
mentado.
Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides 
das vestes que você não usa, conduzindo-as aos 

viajores desnudos da estrada.
Estenda os pares de sapatos, que lhes sobram, 
aos pés descalços que transitam em derredor.
Elimine do mobiliário as peças excedentes, 
aumentando a alegria das habitações menos 
felizes.
Revolva os guardados em gavetas ou porões, 
dando aplicação aos objetos parados de seu 
uso pessoal.
Transforme em patrimônio alheio os livros 
empoeirados que você não consulta, endere-
çando-os ao leitor sem recursos.
Examine a bolsa, dando um pouco mais que os 
simples compromissos da fraternidade, mos-
trando gratidão pelos acréscimos da Divina 
Misericórdia que você recebe.
Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou 
lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na 
Pátria Espiritual, enviando aos que partiram 
maior contentamento com tal gesto.
Renovemos a vida constantemente, cada ano, 

cada mês, cada dia...
Previna-se hoje contra o remorso de amanhã.
O excesso de nossa vida cria a necessidade do 
semelhante.
Ajude a casa de assistência coletiva.
Divulgue o livro nobre.
Medique os enfermos.
Aplaque a fome alheia.
Enxugue lágrimas.
Socorra feridas.
Quando buscamos a intimidade do Senhor, 
os valores mumificados em nossas mãos res-
surgem nas mãos dos outros, em exaltação de 
amor e luz para todas as criaturas de Deus.

   André Luiz

Do livro: O Espírito da verdade - Espíritos Diversos 
- Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
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PINGO DE LUZ
XXI EVANGELLIZANDO - 2020

16/fevereiro/2020   |   Casa do Caminho    |   de 8h até 16 h
Sulamita de Almeida

Araxá-MG
 O evangelizando é o encontro anual de 
evangelizadores espíritas da infância e ju-
ventude.

Os objetivos gerais do Evangelizando nor-
teadores de todas as edições, são:                                    
 Estudar e refletir sobre a importância da 
Evangelização Espírita da criança e do jo-
vem.
 Entender que a Evangelização Espírita, 
como o próprio nome caracteriza, visa 
oferecer às crianças e aos jovens os co-
nhecimentos trazidos por Jesus que são 
explicados pelos espíritos de acordo com 
a codificação feita por Allan Kardec sob a 
denominação de Espiritismo.                
 Compreender que a evangelização na 
casa espírita é uma prática pedagógica or-
ganizada, diferenciada da escola formal, 
por isso, deve ser planejada de acordo com 
os ensinamentos de Jesus à luz da Doutrina 
Espírita.
Em cada edição, acrescentamos objetivos 
específico, de acordo com o tema anual. 
Em 2020,  o tema  será: “... Quantos pães 
tendes?” Mt. 15:34 , contemplando os se-
guintes objetivos específicos:
 Compreender que a oportunidade de 
servir, na esfera da educação do espírito, 
constitui talento precioso que deve ser en-
riquecido com a luz do nosso esforço no 
estudo e na perseverança no bem.
 Entender que, em qualquer terreno de 
nossas realizações para a vida mais alta, 

apresentemos a Jesus algumas reduzidas 
migalhas de esforço próprio e estejamos 
convictos de que o Senhor fará o resto. 
 Compreender que, na tarefa de evan-
gelização, os colaboradores de Jesus são 
chamados, não a obscurecê-la com o pes-
simismo, não a perturbá-la com a indisci-
plina ou a imobilizá-la com o desânimo, 
mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, 
fortaleza moral e sublime esperança.
O Evangelizando oferece ao evangelizador 
a oportunidade de estudar e refletir sobre a 
Plataforma do Cristo, que tem como obje-
tivo a formação do “Homem de Bem”. 
Evangelização Espírita da criança e jovem 
é importante?
Transcrevemos a seguir a resposta de al-
guns espíritos:

A Importância da Evangelização na Vi-
são dos Espíritos:
“Contemplamos, assim, com otimismo e 
júbilo, o Movimento Espírita espraiando-
se, cada vez mais, nos desideratos da evan-
gelização, procurando, com grande empe-
nho, alcançar o coração humano em meio 
ao torvelinho da desenfreada corrida do 
século… Tão significativa semeadura na 
direção do porvir!” Guillon Ribeiro1

“O coração infanto-juvenil é abençoado 
solo onde se deve albergar a sementeira 
de vida eterna. Preservá-lo com carinho, 
de modo a nele ensementar os postulados 

libertadores do Espiritismo, é dever que 
não pode ser postergado pelos educadores 
espíritas encarregados de cuidar das gera-
ções novas.” Vianna de Carvalho2

“Estamos, filhos, vendo os primeiros re-
sultados da Campanha de Evangelização 
Espírita Infanto-juvenil […]. Floresce-
rá, por certo, a Árvore do Evangelho. Os 
campos verdes serão cobertos de extensas 
ramagens. Hão de surgir os frutos, após as 
flores. Tempo de crescimento, de floração!” 
Bezerra de Menezes3

“Hoje é a oportunidade ditosa para depo-
sitardes sementes no solo dos corações; 
amanhã será o dia venturoso de colherdes 
os frutos da paz.”  Francisco Thiesen4
Participe dessa semeadura!
Evangelize! Coopere com Jesus!

1Guillon Ribeiro (Página recebida em 
1963, durante o 1o Curso de Preparação de 
Evangelizadores — FEES
2 Apostila Entrevista com o Espírito Vian-
na de Carvalho, FEB, 30 anos da Campa-
nha de Evangelização Espírita Infanto-ju-
venil)
3Bezerra de Menezes - Apostila Opinião 
dos Espíritos sobre a Evangelização Espíri-
ta Infanto-juvenil, FEB)
4Francisco Thiesen -  Apostila Opinião dos 
Espíritos sobre a Evangelização Espírita 
Infanto-juvenil, FEB)

A Gênese - Os Milagres e as 
Predições Segundo o Espiritis-
mo (em língua francesa La Genè-
se, Les Miracles et les Prédictions 
Selon le Spiritisme), é um livro es-
pírita francês, de autoria de Allan 
Kardec, foi publicado em Paris em 
6 de janeiro de 1868. É uma das 
obras básicas do espiritismo.
Nesta obra Kardec aborda diver-
sas questões de ordem filosófica e 
científica, como as da criação do 
Universo, a formação dos mun-
dos, o surgimento do espírito, 
segundo o paradigma espírita de 
compreensão da realidade.
Kardec procura estudar os mila-

gres como fenômenos naturais cujos mecanismos de funciona-
mento são atualmente desconhecidos pela Ciência. Descreve os 
feitos extraordinários de Jesus Cristo, explicando o que teria real-
mente acontecido. Também mostra o processo espiritual e físico 
da criação da Terra, dos astros e planetas que compõem o Univer-
so, segundo a visão científica.

Fonte: WikipédiA - Enciclopédia livre.

O PREÇO DA LUZ
Não recebemos qualquer aquisição sem preço correspon-

dente.
Fatos comezinhos da existência material esclarecem-nos 

vivamente nesse sentido.
Por que motivo aguardaríamos vantagens da compreensão 

sem o trabalho preciso?
Não se dependura a virtude no santuário da consciência, 

como objeto de adorno em tabiques exteriores.
Faz-se preciso renovar a mente e purificar o coração.

Não adquiriremos patrimônios da imortalidade, guardan-
do acervos de pensamentos da vida inferior.

Não nos renovaremos em Cristo, perseverando nas arma-
dilhas de sombra da esfera transitória.

Para elevar a própria vida é necessário gastar muitas emo-
ções, aparar inúmeras arestas da personalidade, reajustar 

conceitos e combater  sistematicamente a ilusão.

     Emmanuel

Do livro Brilhe Vossa Luz - Espíritos Diversos - Psicografia 
de Francisco Cândido Xavier e Carlos A. Baccelli
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ANO NOVO, VIDA NOVA ?
Todo ano é a mesma coisa, fazemos novos 
projetos, temos anseios, a aquisição de um 
carro novo, uma promoção no emprego, 
melhores oportunidades, novas perspec-
tivas para uma vida melhor. No entanto, 
muitas pessoas esquecem do principal: sua 
vida espiritual. Fazemos planejamentos 
para as conquistas materiais, isto é, quan-
do fazemos, mas as conquistas espirituais, 
normalmente legamos a segundo plano. 
Abaixo transcrevemos um texto que nos 
permite planejar, de maneira gradativa, 
nossa melhora interior para o ano que se 
inicia.

“Transformar uma afirmativa em pergunta 
é fundamental para o que precisamos sa-
ber. Afinal, Ano-Novo significa realmente 
vida nova ou é apenas mais um período de 
tempo que começa, no qual a única situa-
ção que não muda são as atitudes pesso-
ais?”
Não nos interessará, neste trabalho, fazer 
um comentário sobre os defeitos que ali-
mentamos anos a fio, e que entrarão conos-
co, intactos e fortalecidos, no novo ano que 
ora chega. A proposta de agora é elaborar 
um projeto de vida perfeitamente aplicável 
a cada um, a ser construído durante todo 
o ano e não de uma vez só, como preferem 
os afoitos.

JANEIRO – Para janeiro, podemos proje-
tar a coragem de assumir desafios. Desa-
fios para mudar, para encarar os problemas 
e buscar tentativas de solucioná-los defini-
tivamente. Quiçá, a primeira grande tarefa 
seja a do autodescobrimento, que abrirá, 
no íntimo, as expectativas radiantes de um 
novo ser, de coração voltado para o infinito 
das potencialidades imortais.

FEVEREIRO – Fevereiro aguarda-nos 
pra que assumamos compromissos, numa 
época em que é notória a fuga das respon-

sabilidades e das tarefas valiosas no bem. 
O lar espera-nos, a Casa Espírita aguarda 
nossa colaboração, o Planeta conta com as 
boas vibrações do ser renovado que pre-
tendemos ser.

MARÇO – Em março, quem sabe traba-
lhamos em nós a paciência, como lembrete 
de não esquecermos das tarefas dos meses 
anteriores. Será preciso que a tenhamos 
para enfrentar as próximas que haverão de 
vir.

ABRIL – Abril, por exemplo, poderá nos 
pedir uma preparação para enfrentar o 
inesperado; para tanto, é necessário o am-
paro da prece, o hábito da meditação, a 
bênção da serenidade e o conhecimento 
das próprias forças. O inesperado pode 
ser uma grande alegria (será recebida com 
equilíbrio) ou uma profunda tristeza (esta-
remos confiantes em Deus, que nos susten-
tará a resignação).

MAIO – Maio pode ser o do exercício da 
fé e da esperança. É preciso que saibamos 
esperar com equilíbrio e com ponderação, 
a fim de suportar as pressões das forças 
contrárias ao bem, que começam dentro 
de nós.

JUNHO – Em junho, se algumas derro-
tas anteriores tiverem acontecido, valerá 
a pena pensar: “__ Eu sou capaz, não vou 
desistir (vou persistir). Minha vitória é a 
meta final”.

JULHO – Será o mês da sensibilidade. Por 
ela, poderemos apurar o sentimento e ou-
vir canções nunca antes ouvidas, cantadas 
pelo silêncio da natureza; são as melodias 
da alegria e da tristeza, dos corações que 
sorriem por fora mas choram por dentro; 
dos que falam muito, mas que dizem mais 
pelo que não verbalizam.

AGOSTO – Em agosto, abrir-nos-emos 
para o novo, mas não o novo pelo novo, 
e sim pelas perspectivas que podem ser 
inauguradas ao abandonar-se o velho.

SETEMBRO – Para setembro, acionare-
mos a vontade, esse leme vigoroso a dirigir 
nossa empresa mental. A vontade auxilir-
nos-á nos passos decisivos da transforma-
ção pessoal.

OUTUBRO – Aguarda-nos para que tra-
temos nossas doenças. Sem dúvida, sere-
mos nossos próprios médicos, promoven-
do nossa cura pessoal, através de decisões 
justas, que nunca se esquecem que entre 
nós e a Lei do Amor existe o próximo, a 
quem devemos gratidão.

NOVEMBRO – Em novembro, abriremos 
os canais do Espírito, tanto do gesto de dar 
quanto do de receber. Atenção para um de-
talhe: a capacidade de receber vai crescen-
do à medida que nos abrimos para a cora-
gem de oferecer o que somos de melhor.

DEZEMBRO – Finalmente, em dezem-
bro, faremos uma auto-avaliação. O que foi 
conquistado, o que ficou faltando, para que 
saibamos sair de nós mesmos e colaborar 
com mais eficácia no conserto da perfei-
ção. Emmanuel diz que “recolhendo-nos, 
veremos o limite de tudo que nos cerca; 
expandindo-nos, conheceremos o infinito 
que nos envolve.

Mãos à obra, portanto. Feliz Ano-Novo, e 
bom projeto de vida!”

FONTE: O Reformador, Janeiro, 1996 – pg 14
Carlos Augusto Abranches
Postado por JOILSON J G MENDES 

Estarás talvez diante de algum problema que te parece positiva-
mente insolúvel.

***
Não acredites que a fuga possa te auxiliar.

***
Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as difi-

culdades como se apresentam.
***

Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos 
próprios deveres.

***
Assume as responsabilidades que te dizem respeito.

***
Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravesses.

***
Ora - mas ora com sinceridade - pedindo a proteção de Deus em 
favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, 

sejam elas quem sejam.

***
Se existem ofensas no campo das inquietações em que, porven-
tura, te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que 

hajas sido objeto.
***

Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, 
sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, 
por maiores te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço 

da paz de que necessitas.
***

Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema 
em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhan-

do e entrega-te a Deus
      Emmanuel 

Livro: Calma - Psicografia de Francisco Cândido Xavier

NAS CRISES
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Conduta Espírita 
   PERANTE A CODIFICAÇÃO KARDEQUIANA

André Luiz

Recordemos, constantemente, os ensinos insubstituíveis e sempre 
momentosos que iluminam as páginas da Codificação Kardequia-
na, de onde extratamos alguns breves tópicos:
“Assim como o Cristo disse: “Não vim destruir a lei, porém, cum-
pri-la”, também o Espiritismo diz: “Não venho destruir a lei cristã, 
mas dar-lhe execução." Nada ensina em contrário ao que ensinou 
o Cristo; mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e 
para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica.”
(O Evangelho Segundo o Espiritismo)

“Espíritas! Amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, 
este o segundo. No Cristianismo encontram-se todas as verdades; 
são de origem humana os erros que nele se enraizaram.”
(O Evangelho Segundo o Espiritismo)

“Os Espíritos superiores usam constantemente de linguagem dig-
na, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qual-
quer paixão inferior; a mais pura sabedoria transparece-lhes dos 
conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem 
da Humanidade.”
(O Livro dos Espíritos)

“O homem não conhece os atos que praticou em suas existências 
pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que 

se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. 
Bastará, então, julgar do que foi, não pelo que é, sim pelas suas 
tendências.”
(O Livro dos Espíritos)

“A lei de Deus é a mesma para todos; porém, o mal depende prin-
cipalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre 
o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do ho-
mem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade.”
(O Livro dos Espíritos)

“Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação mo-
ral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações in-
felizes.”
(O Evangelho Segundo o Espiritismo)

“Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o 
próximo, todos os deveres do homem resumem-se nesta máxima: 
Fora da caridade não há salvação.”
(O Evangelho Segundo o Espiritismo)

“Medita estas coisas; ocupa-te nelas para que o teu aproveitamen-
to seja manifesto a todos.” - — Paulo. - (I TIMÓTEO, 4:15.)

Muitos daqueles que se entregam atual-
mente aos postulados científicos do Espi-
ritismo condenam os estudiosos das ila-
ções de ordem moral e religiosa, às quais 
a Doutrina inevitavelmente conduz com 
as suas expressões fenomênicas, demons-
trando as realidades espirituais.
Mesmo aqui no Brasil, onde Ismael fixou 
as bases luminosas do seu programa, ob-
servam-se movimentos sub-reptícios ten-
dentes a nulificar a ação do Evangelho, 
eliminando as feições religiosas e consola-
doras da Doutrina.
 Que se crie uma ciência nova sobre a ar-
gamassa dos fenômenos espíritas, que se 
amplie a metapsíquica, com os seus com-
pêndios de complicada terminologia é 
natural; mas que se olvide que o moder-
no Espiritismo tem de ser a confirmação 
do Cristianismo, em sua primitiva pureza, 
restaurando as forças coletivas para a prá-
tica do bem, é inadmissível.
As ciências terrenas têm um valor so-
bremaneira relativo diante das leis trans-
cendentes que regem o mecanismo dos 
destinos. O homem físico tem atingido a 

cumeadas evolutivas, mas o homem mo-
ral ressente-se de graves lacunas e gran-
des defeitos. Para o primeiro, a Terra está 
cheia de novas comodidades e de eficazes 
tratamentos. Para o segundo, porém, só 
existe um caminho de progresso — o do 
instituto cristão.
Na compreensão exata do Evangelho está 
hoje guardada a solução de todas as crises 

que assoberbam os humanos. O critério de 
civilização ou de cultura, sob o ponto de 
vista mundano, não resolve os sérios enig-
mas que preocupam a mentalidade geral, 
porquanto, moralmente falando, o ho-
mem está cheio de necessidades. A men-
sagem do Cristo, ainda hoje, é obscura e 
desconhecida no ambiente de quase todas 
as nacionalidades, não obstante as igrejas 
de todos os matizes, isoladas dos verda-
deiros característicos do Cristianismo. 
Muitos povos esperam ainda a palavra do 
Mestre para que aproximem as suas leis do 
Código da Fraternidade e do Amor.
No domínio das coisas espirituais, o ho-
mem ainda oscila entre a civilização e a 
barbaria. Daí infere-se a necessidade de  
esclarecer o entendimento humano no 
que se refere aos seus deveres divinos.
Todos os programas dos ideais espiritu-
alistas têm de basear-se na melhoria do 
homem. O Espiritismo terá de reviver o 
Cristianismo ou terá de perecer; as suas 
questões científicas são acessórios neces-
sários à sua evolução como doutrina, mas 
não significam a sua vitalidade essencial. 
Os que malsinam a obra evangélica, taxan-
do-a de inútil e descabida, não apreende-
ram as grandes verdades da Vida, despi-
dos do senso das realidades atuais.
É necessário que os espíritas convençam-
se de que toda a obra doutrinária, sem o 
concurso da parte moral do Espiritismo, 
passará como meteoro. Se nas vossas ati-
vidades consuetudinárias têm visto fra-
cassarem inúmeras edificações rotuladas 

com a nossa fé consoladora, semelhantes 
desastres são o fruto de injustificáveis ir-
reflexões. Antes de criar, os espíritas cons-
cientes dos seus deveres de fraternidade, 
de humildade e de amor, têm levantado 
as obras espíritas, vazias das consciências 
esclarecidas, inaptas a orientá-las no la-
birinto das atividades modernas.  Criar 
instituições sem afinar as mentes que as 
nortearão nos ambientes da coletividade, 
de acordo com os seus objetivos sagrados, 
é meio caminho andado para a sua própria 
falência.
 Convençam-se de que a atualidade neces-
sita do esforço comum de todos à sombra 
da bandeira da tolerância e da unificação 
para que se dissemine a lição do Evangelho 
em todo o planeta.  Antes dos cérebros, fa-
z-se mister iluminarem-se os corações. O 
Espiritismo marchará com o Cristo ou se 
desviará de suas finalidades sagradas. Ou 
os homens realizam o Evangelho, ou a sua 
civilização terá de desaparecer.

Francisco Leite de Bittencourt Sam-
paio.

Mensagem recebida pelo médium Fran-
cisco Cândido Xavier, em 24-3-1936.
FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA: 
Reformador. Ano 94. N. 0 1.762. Março de 
1976.

A Obra do Evangelho
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CICLO DE ESTUDOS DA AME
FEVEREIRO/2020

Tema: Bem-aventurados os aflitos

Dia: 17 (2ª Feira) - 19h30

Local: - Grupo Espírita da Amizade
 R. Araguari, 270
 Santa Luzia
 Expositora: Clotilde Montandon

Local: - C. E. Caminheiros do Nazareno
 R. Américo Autran, 125
 São Pedro
 Expositor: Emanuel Montandon

Local: - C.E. Luz  e Consolação
 Av. Washington Barcelos, 1.007
 Bom Jesus
 Expositor:  Carlos H. Martins

Local: - Casa Esp. Gumercino Gimenez
 R. Argenita, 282
 Santo Antônio
 Expositor: Marcelino P. da Cunha

Local: - C.E. Estudantes do Evangelho
 R. Corina Silveira de Oliveira, 5
 São Geraldo
 Expositora: Lívia Cristina Martins

Dia 18 (3ª feira) - 19h

Local: - C. E. Luz da Seara
 R. Dr. Virgílio de Abreu, 501
 Centro
 Expositor:  José Otávio de Almeida

Local: - C. E. Servos de Maria 
 R. José A. Barbosa, 1.200
 São Domingos
 Expositora:  Dalva Oliveira Lima

Dia 18 (3ª feira) - 19h30

Local: - Instituto Social Labor, Fé e Amor

 R. Dr. Edmar Cunha, 700
 Arasol
 Expositor: Júlio César da Silva

Local: - C.E. Caminho da Luz
 R. Pernambuco, 880
 Alvorada
 Expositor: Sílvio G. Gonçalves

Dia 19 (4ª feira) - 19h30

Local: - C.E. Francisco Caixeta
 R. Cônego Cassiano, 802
 Centro
 Expositor:  Adriano Tarifa

Local: - C.E. Chico Xavier
 R. Álvaro da Silva, 653
 Vila Estância
 Expositor:  Oscar M. de Lima

Dia 20 (5ª feira) - 19h

Local: - C.E. Allan Kardec
 R. Omar Dumont Filho, 181
 Santa Terezinha
 Expositor: Edson Rios

Dia 21 (6ª feira) - 19h30

Local: - C. E. Caminheiros do Bem
 R. Capitão Izidro, 120
 Centro
 Expositor: José R. Chaves Filho

Dia 21 (6ª Feira) - 20h

Local: - C. E. Bezerra de Menezes
 R. Ninita Cavallini, s/n,
 Barreiro
 Expositora: Marta Rios

EXPEDIENTE

O  Notícias da Mocidade, de publi-
cação mensal, constitui-se num ins-
trumento de divulgação doutrinária 
da Mocidade Espírita André Luís da 
Silva, do Grupo Espírita da Amizade, 
situado à R. Araguari, nº 270, bairro 
Santa Luzia -  CEP 38.184-080 - Ara-
xá - MG.
Presidente do Grupo Espírita da Ami-
zade: Marcelino Pereira da Cunha. 
Coordenadora da Mocidade Espírita 
André Luís da Silva: Márcia Montan-
don de Lima Chaves. 
Redator: José Ribeiro Chaves Filho. 
Montagem e Diagramação: José Ri-
beiro Chaves Filho. 
Revisores: Sandra Maria Oliveira Ro-
cha e Tiago Henrique
Impressão: Gráfica São Geraldo.

Os colaboradores não recebem remu-
neração a qualquer título.

ASSINATURA DO 
NOTÍCIAS DA   MOCIDADE

Para fazer a sua assinatura do Notícias da Mo-
cidade preencha este cupom  e  o envie para o 
endereço abaixo, juntamente com a importância 
indicada  que se destina apenas ao pagamento da 
postagem.

Assinatura anual:...................................R$ 20,00
Pagamento através de depósito bancário no Ban-
co do Brasil S.A., agência 0210-0, c/c nº 51589-
2, CNPJ nº 23.371.099/0001-33, e enviar com-
provante para o Grupo Espírita da Amizade - Rua 
Araguari, 270 - Bairro Santa Luzia - CEP 38184-
080 Araxá - MG.
Se você quiser receber o jornal mensalmente 
por e-mail, gratuitamente, mande seu  e-mail  
para  chaves.axa@gmail.com
Nome:_________________________________ 
Rua.___________________________________
Bairro _________________________________
Cidade ________________________________
CEP__________________Estado __________

E-mail ___________________________

A PRECE DOS
CRIMINOSOS

Nossa Irmã Maria José acercou-se do 
Chico na ocasião em que lhe con-
távamos os benefícios usufruídos 
pelos penitenciários do Distrito Fe-
deral com as visitas que lhes vêm 
fazendo, aos domingos, pela manhã 
alguns diretores da Federação Espí-
rita Brasileira. A conversão de mui-
tos Irmãos detentos à nossa Doutri-
na tem sido permanente, segura e 
confortadora. No final, quase sem-
pre, cabe a um dos presos, em meio 
do pranto e do arrependimento, orar, 
agradecendo a Deus as graças rece-
bidas. E nossa irmã atenta aos nos-
sos comentários, indaga do querido 
médium:
- Se a prece representa um estado 
de alma pura, como poderá tê-lo o 
criminoso? Vale alguma coisa, aos 
olhos de Deus, a oração dos delin-
quentes?
E o prestativo servidor, em dia com 
os assuntos santos do Senhor, ajuda-
do pelos seus esclarecidos mentores 
espirituais justifica:
- A prece de um criminoso, por ser 
a de um irmão faltoso, vale muito 
quando feita com arrependimento 
sincero. Numa prisão acham-se en-
carnados e desencarnados, algozes e 
vítimas, ligados pelos laços do Amor 
de Deus. E, quando, dentre eles, um 
se mostra arrependido do mal que 
fez e, ajoelhando a alma, ora ao Pai, 
na linguagem do coração, na since-
ridade e na humildade, com vontade 
de ressarcir suas faltas, uma surpre-
sa aponta no íntimo dos outros co-
legas e todos acabam envolvidos na 
Resposta do Criador, que é sempre 
algo de incentivo de Seu Amor e de 
Suas Bênçãos!
Via de regra, depois de uma Prece 
assim feita entre almas dormidas, 
fechadas, endurecidas no crime, al-
gumas acordam para a realidade do 
Roteiro cristão, sentindo os remor-
sos primeiros, dando os primeiros 
passos em prol de sua redenção.

Do livro: Lindos Casos de Chico 
Xavier - Ramiro Gama.

Programa Espírita 
Entre a Terra e o Céu.

Aos domingos, 8h, pelas ondas da 
Rádio Imbiara de Araxá, 91,5 FM 
e pela internet www.radioimbia-

ra.com.br
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RELENDO O LIVRO “NO MUNDO MAIOR”
Capítulo X - 2ª Parte - Dolorosa Perda

Ante o quadro de aborto por parte de 
Cecília, os mentores espirituais tudo 
faziam para que a jovem mudasse seus 
pensamentos e desistisse de suas inten-
ções.
Infelizmente, Cecília mantinha-se ir-
redutível e exigia de sua enfermeira, 
Liana, que a intervenção ocorresse na-
quela noite. Após sorver o sedativo , e 
parcialmente desligada do corpo físico, 
Calderaro aplicou-lhe fluidos magné-
ticos, possibilitando -lhe encontrar-se 
com sua mãezinha.
Abraçando a filha ansiosa, a senhora 
pediu-lhe que reconsiderasse sua ati-
tude mental e harmonizasse-se com a 
vida, não se precipitando nas trevas, 

quando a mão divina abria-lhe as por-
tas da luz. A mãezinha rogou à filha 
que não abandonasse sua fé e coragem. 
Esclareceu-lhe sobre a importância da 
maternidade iluminada pelo amor e 
pelo sacrifício. Lembrou-lhe que o bem 
retifica sempre. Pediu-lhe que aceitasse 
aquele filho sangue de seu sangue e ser 
do seu ser. 
A enferma recebia as palavras da mãe 
com descaso, dizendo , definitivamen-
te, não retroceder.
O fluxo hemorrágico agravou o seu es-
tado de saúde e ela clamava incessante-
mente seu ódio por aquele filho que a 
envergonharia ante a sociedade, e rea-
firmando jamais embalar aquele filho.

Ambos, mãe e filho, sintonizados um 
com o outro em ondas de ódio, digla-
diavam em vibrações de ódio, vingança 
e perversidade.
A desencarnação da jovem estava pres-
tes a acontecer. Aquelas almas desequi-
libradas, que a Providência procurou 
reunir no instante da reencarnação, 
estavam confiadas, doravante, ao tem-
po futuro a fim de que a dor opere os 
corretivos indispensáveis. Agora, nada 
mais poderia ser feito, apenas orar. 
Consumou-se para ambos doloroso 
processo de obsessão recíproca, cuja 
extensão era imprevisível

Regina Lanne
Araxá-MG

PRIMEIROS PASSOS DO ESPIRITISMO NO BRASIL
PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ÉPOCA

Zêus Wantuil, em seu livro As Mesas Girantes e o Espiritismo, 
busca dados na imprensa da época, ou seja, no Jornal do Comér-
cio do Rio de Janeiro, no Diário de Pernambuco e no Cearense, 
relatos sobre os acontecimentos das "mesas girantes" na Europa e 
no Brasil. 
No dia 14/06/1853 são publicados, na seção exterior do Jornal do 
Comercio do Rio de Janeiro, notícias sobre as "mesas girantes", 
fatos que estão empolgando principalmente os Estados Unidos e 
Europa. (1957, p.125) 
No dia 02/07/1853, o Diário de Pernambuco, em sua seção "Ex-
terior", de notícia procedente de Paris, e datada de 20 de maio , 
contava o correspondente que "não se pode por o pé em um salão, 
sem ver toda a sociedade em torno de uma mesa redonda, tendo 
cada um o dedo mínimo apoiado no do vizinho, e esperando to-

dos, em silêncio, que a tábula queira voltear". (1957, p.127) 
No dia 15/07/1853, o jornal O Cearense transcreve a primeira 
notícia sobre as mesas girantes, nos seguintes termos: "Apareceu 
agora, em França, um fato que despertou sumamente a curiosida-
de pública: quero falar-lhes das tábulas volteantes (tables tornan-
tes) que embora tenham sido inventadas na América inglesa, os 
franceses deram carta de naturalização..." (1957, p. 134) 

SESSÃO ESPÍRITA
Em 17/09/1865 —Salvador, Bahia —, é instalado o "Grupo Fa-
miliar do Espiritismo", o primeiro Centro Espírita do Brasil e, às 
20h30min, Luís Olímpio Teles de Menezes preside a uma sessão 
mediúnica, onde se recebe a primeira página psicografada e assi-
nada por "Anjo Brasil".
Em julho de 1869, para melhor defender e propagar o Espiritismo, 
duramente atacado pelo clero e imprensa de Salvador, Luís Olím-
pio Teles de Menezes publica "O Echo D’Além-Tumulo" — Moni-
tor Do Espiritismo no Brasil, o primeiro jornal espírita do Brasil. 
(Barbosa, 1987, p. 70 e 71) 

GRUPO CONFÚCIO
Funda-se em 02/08/1873, por inspiração do Espírito Ismael, a 
"Sociedade de Estudos Espíritas — Grupo Confúcio", que, pelo 
seu regulamento, deveria seguir os princípios e as formalidades 
expostas em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. Sua 
divisa era: "Sem caridade não há salvação; sem caridade não há 
verdadeiro espírita". Extingue-se em 1876. 
Composto de neo-espiritualistas, este grupo tinha a incumbência 
de: 
1 - traduzir as obras de Allan Kardec; 
2 - divulgar a homeopatia; 
3 - escolher o protetor espiritual do Brasil. 
Joaquim Carlos Travassos faz parte desse grupo. Traduz O Livro 
dos Espíritos para o português e passa-o a Adolfo Bezerra de Me-
nezes, que, lendo-o pela primeira vez, pareceu-lhe que já lhe era 
familiar o conteúdo deste livro. (Barbosa, 1987, p.73 e 74)

Do livro: O Espiritismo no Brasil - Suas Origens - Estudo efetuado 
pelo C.E. Ismael - SP.

Continua no próximo número.

Dica de Leitura
TRILHA DE LUZ - 
Emmanuel - Psicografia 
de Francisco Cândido 
Xavier - Ed FEB - Eluci-
da-nos Emmanuel que 
“sempre que nos extra-
viamos dos caminhos do 
bem, indiscutivelmente a 
bússola auxiliar-nos-á a 
solucionar os problemas 
de rumo, mas somente 
a luz doar-nos-á os por-
menores da estrada que 
nos cabe percorrer. Este 
livro tem a pretensão de 
ser uma simples série 
de degraus, desafiando-
nos à elevação. Assim, 
pois, aclaremos a própria 
alma.” 
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O Carnaval na visão espírita
O Carnaval, conforme os conceitos de Be-
zerra de Menezes é festa que ainda guarda 
vestígios da barbárie e do primitivismo que 
ainda reina entre os encarnados, marcado 
pelas paixões do prazer violento. Como 
nosso imperativo maior é a Lei de Evolução, 
um dia tudo isso, todas essas manifestações 
ruidosas que marcam nosso estágio de in-
ferioridade desaparecerão da Terra. Em seu 
lugar, então, predominarão a alegria pura, a 
jovialidade, a satisfação, o júbilo real, com 
o homem despertando para a beleza e a 
arte, sem agressão nem promiscuidade.
A folia em que pontifica o Rei Momo já foi 
um dia a comemoração dos povos guerrei-
ros, festejando vitórias; foi reverência co-
letiva ao deus Dionísio, na Grécia clássica, 
quando a festa chamava-se bacanalia; na 
velha Roma dos césares, fortemente marca-
da pelo aspecto pagão, chamou-se saturna-
lia e nessas ocasiões imolava-se uma vítima 
humana.
• O jovem subjugado por um espírito al-
coólatra.
Na Idade Média, entretanto, é que a festi-
vidade adquiriu o conceito que hoje apre-
senta, o de uma vez por ano é lícito enlou-
quecer, em homenagem aos falsos deuses 
do vinho, das orgias, dos desvarios e dos 
excessos, em suma.
A letra da música de Caetano Veloso diz: 
“atrás do trio elétrico só não vai quem já 
morreu”, mas para os espíritas a letra deve-
ria ser modificada para: “atrás do trio elé-
trico também vai quem já morreu”, porque 

o Espiritismo esclarece-nos que estamos o 
tempo todo em companhia de uma inume-
rável legião de seres invisíveis, recebendo 
deles boas e más influências a depender da 
faixa de sintonia em que nos encontremos. 
Essa massa de espíritos cresce sobremanei-
ra nos dias de realização de festas pagãs, 
como é o Carnaval. Nessas ocasiões, como 
grande parte das pessoas dá-se aos exage-
ros de toda sorte, as influências nefastas  
intensificam-se e muitos dos encarnados 
deixam-se dominar por espíritos maléficos, 
ocasionando os tristes casos de violência 
criminosa, como os homicídios e suicídios, 
drogas lícitas e ilícitas, além dos desvarios 
sexuais que levam à paternidade e materni-
dade irresponsáveis, doenças sexualmente 
transmissíveis, abortos, etc.
• Beber socialmente’ na visão espírita
Isso acontece tanto com aqueles que se 
afinizam com os seres perturbadores, ado-
tando comportamento vicioso, quanto 
com criaturas cujas atitudes as identificam 
como pessoas respeitáveis, embora sujeitas 
às tentações que os prazeres mundanos re-
presentam, por também acreditarem que 
seja lícito enlouquecer uma vez por ano.
Mas, do mesmo modo como somos facil-
mente dominados pelos maus espíritos, 
quando sintonizamos na mesma frequên-
cia de pensamento, também obtemos pelo 
mesmo processo, a ajuda dos bons, aqueles 
que agem a nosso favor em nome de Jesus. 
Basta, para tanto, estarmos predispostos a 
suas orientações, atentos ao aviso de “orar 

e vigiar” que o Cristo deu-nos há dois mil 
anos, através do cultivo de atitudes saluta-
res, como a prece e a prática da caridade 
desinteressada.
• Quando ingerimos bebida alcóolica, 
atraímos espíritos perturbadores?
Como disse Carlos Baccelli: “Advertiu-nos 
o apóstolo Paulo: “Tudo me é lícito, mas 
nem tudo me convém”. O mal não está tan-
to na coisa em si; está em como nos condu-
zimos dentro dela. O carnaval não seria o 
que é, se não fôssemos o que somos. É na-
tural a presença do jovem espírita em festas 
e boates; no entanto, ao adentrar uma casa 
de diversão, ele não pode deixar lá fora a 
sua condição religiosa, como se tal condi-
ção fosse uma capa da qual ele pudesse des-
pir-se à vontade.”

Há quem se isole em grupos religiosos para 
orar ou pular um carnaval mais cristiani-
zado, onde a alegria não precisa de drogas, 
sexo desregrado, atitudes desequilibradas.
Então, podemos concluir que, seria bom 
evitarmos, mas se não for possível, pode-
mos divertir-nos, mas comportemo-nos 
como cristãos seja lá onde estivermos. 
ORAÇÃO e VIGILANCIA é a recomenda-
ção sempre atual.

(Compilação de Rudymara retirado do tex-
to da Revista Espírita e do livro Mediunida-
de na Mocidade de Carlos A. Baccelli)

Fraternidade Espírita Irmão Glacus

Cada dia a violência torna-se mais constante e 
perversa, atingindo índices insuportáveis.
Todo o sentido ético da existência humana vem 
desaparecendo para dar lugar à agressividade, 
ao desrespeito aos códigos do dever e do respei-
to que nos devemos todos uns aos outros.
As estatísticas sobre o comportamento primi-
tivo são alarmantes, inclusive, na intimidade 
doméstica, na qual não vigem a consideração 
nem a compreensão entre pais e filhos, irmãos e 
demais membros da família.
O feminicídio covarde assusta e, a cada dia au-
menta na razão direta em que avolumam-se os 
desequilíbrios de toda ordem, inclusive, de na-
tureza sexual, que se fazem naturais na socie-
dade.
A mulher, quase sempre desrespeitada, vem so-
frendo tratamento incompatível com os princí-
pios da cultura e da civilização.
Nas escolas, confundem-se as más condutas de 
alguns mestres despreparados para o mister as-
sim como de alunos deseducados e cínicos que 
se agridem reciprocamente, assim como aos 
professores, especialmente femininos.
A desordem reina de maneira assustadora e as 
pessoas estão praticamente armadas umas con-
tra as outras, demonstrando nas feições carran-
cudas, os tormentos íntimos que as afligem e 
descaracterizam.
Sem dúvida, vivemos momentos muito graves 

na infeliz civilização dos nossos dias, nos quais, 
o amor e a honra perderam o significado, es-
timulando os valores insensatos do aventurei-
rismo.
Há uma necessidade urgente de reorganizar-se 
o lar, de voltar-se para os costumes retos e as 
famílias equilibradas, reconstruindo-se o ninho 
doméstico e tornando-o essencial para uma 
existência feliz.
Narra-se, que oportunamente, o jovem Edison  
entregou à sua genitora uma carta que o seu 
professor encaminhara-lhe.
Indagada sobre o conteúdo ela explicou ao fi-
lho que se tratava de uma informação na qual 
o professor explicava-lhe ser necessário que ela 
mesma educasse e instruísse o filho, por ser ele 
portador de inteligência brilhante e de muitos 
valores morais que necessitavam ser trabalha-
dos.
Edison, o criador da lâmpada elétrica entre 
outros notáveis descobrimentos, sensibilizou o 
mundo e deslumbrou-o com as suas conquistas.
Após a desencarnação da mãezinha, dispôs-se a 
arrumar papéis e outros objetos, havendo reen-
contrado a carta em uma gaveta.
Abriu-a e leu-a. Tomado de surpresa, constatou 
que a carta dizia exatamente o contrário do que 
a sua mãe lera: – Seu filho é um doente mental 
e não têm condições de frequentar a escola. As-
sim cancelamos sua matrícula.

A nobreza dessa senhora incomum transforma-
ra o diamante bruto em estrela luminosa que 
clareia o mundo até hoje.
Ninguém mais nem melhor do que os pais para 
serem os primeiros educadores porque o lar é 
a primeira escola, no qual se corrigem as he-
ranças morais negativas, as tendências nefastas, 
as paixões primitivas e mediante os exemplos 
de amor e de treinamento para o bem são de-
senvolvidos os sentimentos morais que jazem 
adormecidos.
O ser humano está fadado a conquistar as es-
trelas, mas necessita muito antes de autoilumi-
nar-se, conhecendo as imensas possibilidades 
espirituais e morais que lhe jazem adormecidas 
no imo do ser.
Na convivência doméstica caldeiam-se as pai-
xões que se transformam em fontes de bênçãos 
e de plenitude.

Artigo publicado no jornal A Tarde, coluna 
Opinião, 28 de novembro 2019.
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