
Francisco Leite de Bittencourt Sampaio nasceu no município de La-
ranjeiras, em Sergipe. Era filho de um negociante português do mesmo 
nome e de D. Maria de Santa Ana Leite Sampaio e desencarnou no 
Rio de Janeiro a 10 de Outubro de 1895. Foi jurisconsulto, magistrado, 
político, alto funcionário público, jornalista, literato, renomado poeta 
lírico e excelente médium espírita. Fundou a Sociedade de Estudos Es-
píritas Deus, Cristo e Caridade (Rio de Janeiro, 23 de março de 1876), 
mais tarde denominada Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade 
(1879). No ano de 1880 fundou com Frederico Júnior, João Gonçalves 
do Nascimento, Bittencourt Sampaio e outros, o Grupo dos Humildes 
que mais tarde denominou-se Grupo Ismael, integrado à Federação Es-
pírita Brasileira, em atividade até os dias atuais.

XXI Evangelizando - 2020

Magda Abreu - Expositora do evento 

Na  manhã ensolarada do dia 16/02/2020, recebemos com alegria, 
na Casa do Caminho, os evangelizadores e convidados de  Pratinha, 
Campos Altos, Ibiá, Perdizes, São Gotardo, Tobati, Uberaba , Belo 
Horizonte e Araxá.
Com o tema central “...Quantos pães tendes?” O encontro teve como 
objetivo  estudar e refletir sobre a importância da Evangelização da 
criança e do jovem, e compreender que a evangelização na casa espí-
rita é uma prática pedagógica organizada, planejada e executada por 
uma grande equipe formada por encarnados e desencarnados, tendo 
como conteúdo  os ensinamentos do Cristo à luz da Doutrina Espírita, 
onde cada evangelizador deve contribuir com a sua migalha de “pão” 
ou o talento que já conquistou. 
MagdaAbreu, expositora do evento, discorreu, de forma clara e com 
segurança,sobre o método de estudo minucioso (miudinho) do Evan-
gelho de Jesus.
    Veja matéria e fotos na pag. 03.
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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.

Francisco Leite de Bittencort Sampaio

C. E. Dr. Bezerra de 
Menezes 

O C. E. Dr. Bezerra de Menezes, localizado no Barreiro, 
em Araxá-MG, comemorou 50 anos de fundação, com 
uma programação especial que se estendeu por toda a se-
mana da data do seu aniversário, 17/02/2020, com pales-
tras alusivas à data.
O Notícia da Mocidade cumprimenta aquela casa espírita 
pelos seus 50 anos de trabalho na divulgação do Evange-
lho de Jesus e na realização de importante trabalho que 
tem beneficiado tantas pessoas.
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UM DESAFIO CHAMADO FAMÍLIA
Caminho do Sentimento

HISTÓRIA QUE A VIDA CONTA
Os três Leões

Numa determinada floresta havia 3 leões. 
Um dia, o macaco, representante eleito 
dos animais súditos, fez uma reunião com 
toda a bicharada da floresta e disse:
Nós, os animais, sabemos que o leão é o 
rei dos animais, mas há uma dúvida no ar: 
existem 3 leões fortes. Ora, a qual deles 
nós devemos prestar homenagem? Quem, 
dentre eles, deverá ser o nosso rei?
Os 3 leões souberam da reunião e comen-
taram entre si:
- É verdade, a preocupação da bicharada 
faz sentido, uma floresta não pode ter 3 
reis, precisamos saber qual de nós será o 
escolhido. Mas como descobrir ?
Essa era a grande questão: lutar entre si 
eles não queriam, pois eram muito amigos. 
O impasse estava formado. De novo, todos 
os animais reuniram-se para discutir uma 
solução para o caso. Depois de muito tem-
po eles tiveram uma ideia excelente.
O macaco encontrou-se com os 3 felinos e 
contou o que eles decidiram:
- Bem, senhores leões, encontramos uma 
solução desafiadora para o problema. A so-
lução está na Montanha Difícil.
- Montanha Difícil ? Como assim ?
- É simples, ponderou o macaco. Decidi-
mos que vocês 3 deverão escalar a Monta-
nha Difícil. O que atingir o pico primeiro 
será consagrado o rei dos reis.
A Montanha Difícil era a mais alta entre 
todas naquela imensa floresta. O desafio 
foi aceito. No dia combinado, milhares de 
animais cercaram a Montanha para assistir 
a grande escalada.
O primeiro tentou, Mas não conseguiu. 
Foi derrotado.

O segundo tentou, mas não conseguiu. Foi 
derrotado.
O terceiro tentou. Não conseguiu. Foi der-
rotado.
Os animais estavam curiosos e impacien-
tes, afinal, qual deles seria o rei, uma vez 
que os 3 foram derrotados? Foi nesse 
momento que uma águia sábia, idosa na 
idade e grande em sabedoria, pediu a pa-
lavra:- Eu sei quem deve ser o rei. Todos 
os animais fizeram um silêncio de grande 
expectativa. 
Todos gritaram para a Águia:
- A senhora sabe, mas como sabe?
- É simples, eu estava voando entre eles, 
bem de perto e, quando eles  voltaram fra-
cassados para o vale, eu escutei o que cada 
um deles disse  para a montanha.  O pri-
meiro leão disse:
- Montanha, você me venceu!
O segundo leão disse:
- Montanha, você me venceu!
O terceiro leão também disse que foi ven-
cido, mas, com uma diferença. Ele olhou 
para sua dificuldade e disse:
- Montanha, você me venceu, por enquan-
to! Mas você, montanha, já atingiu seu ta-
manho final, e eu ainda estou crescendo. 
E, calmamente, a águia completou:
- A diferença é que o terceiro leão teve 
uma atitude de vencedor diante da derrota 
e quem pensa assim é maior que seu pro-
blema: é rei de si mesmo, está preparado 
para ser rei dos outros!
Os animais da floresta aplaudiram entu-
siasticamente ao terceiro leão que foi co-
roado rei entre os reis.
O que quer dizer esta fábula é que não im-

porta o tamanho de nossos problemas ou 
dificuldades que tenhamos; nossos proble-
mas, pelo menos na maioria das vezes, já 
atingiram o clímax, já estão no nível má-
ximo,  mas nós não. Nós ainda estamos 
crescendo. Nós somos maiores que todos 
os nossos problemas juntos e ainda não 
chegamos ao limite de nosso potencial e 
performance.
A Montanha das Dificuldades tem tama-
nho fixo, limitado e, vale lembrar aquela 
sábia frase:
“Não digamos a Deus que temos um gran-
de problema, mas digamos ao problema 
que temos um grande Deus”

Paz a todos!

Em meio da correria do dia a dia na nos-
sa agenda, não há espaço para uma oração 
matinal.
Se há, não fazemos dele um templo real 
para oração.
Este ato religioso deixou, ha muito, de ser 
verdadeiro. Sempre, nossas orações são 
feitas mescladas de materialismo, preces 
egoísticas que jamais poderão ter efeito 
positivo.
Jesus disse “quando forem orar entre no 
seu quarto e em silêncio ora ao Pai”
Qual será o quarto em que entramos para 
orar?
O quarto do materialismo, do egoísmo, da 
ambição?
Na realidade não foi esses que Jesus men-
cionou!
E quando fazemos nossos pedidos, se bem 
analisados, sentiremos vergonha posto em 
comparação com o que aprendemos nos 
círculos religiosos honestos. 
É preciso passar pelo crivo da razão todos 
os processos de nossos círculos sentimen-

tais que se diz respeito a nossos contatos 
com Deus nosso Pai.
O homem, na verdade, está a todos os dias 
distanciando do criador. Vive correndo 
atrás de sua ambição, em busca do ouro e 
esquece em dar a sua alma a salvação di-
vina.
Disse o apostolo Paulo “Tudo me é lícito, 
mas nem tudo me convém”.
Diante desta premissa chega-se a conclu-
são de que o bom senso e o equilíbrio têm 
que fazerem parte de nossos atos.
Orar é um ato de profunda reflexão. Deus 
não tem tempo a perder com nossos la-
mentos sem nexos. Muitas vezes acha-
mos-nosnos imperfeitos demais para orar. 
Baseando nisso, encontramos nos livro 
Caminho Espirita, psicografia de Chico 
Xavier, a prece com o título Oração do 
Servo Imperfeito:
Senhor!...
Dura é a pedra, entretanto, com a tua sa-
bedoria, temo-la empregada em obras de 
segurança.

Violento é o fogo, todavia, sob a tua inspi-
ração, foi ele posto em disciplina, em auxí-
lio da inteligência.
Agressiva é a lâmina, no entanto, ao in-
fluxo de teu amparo, vemo-la piedosa, na 
caridade da cirurgia.
Enfermiço é o pântano, contudo, sob tua 
benevolência, encontramo-lo convertido 
em celeiro de flores.
Eu também trago comigo a dureza da pe-
dra, a violência do fogo, a agressividade 
da lâmina e enfermidade do charco, mas, 
com a tua bênção de amor, posso desfrutar 
o privilégio de cooperar na construção do 
teu reino!... Para isso, porém, Senhor, con-
cede-me, por acréscimo de misericórdia, a 
felicidade de trabalhar e ensinar-me a rece-
ber o dom de servir. Albino Teixeira

Que Jesus continue a nos abençoar!

Marcelino Pereira da Cunha
Araxá-MG

Marcelino Pereira da Cunha
Araxá-MG

Em Qualquer Lugar
Onde estiveres, recorda que Deus 
nos ama e guia sempre. Em qual-
quer lugar, em que te vejas, de-
certo precisarás de alguém ou al-
guém, nesse mesmo local, estará 
necessitando de ti.
   Emmanuel

Do livro: Pronto Socorro -Psicografia de 
Francisco Cândido Xavier. 
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PINGO DE LUZ
XXI  Evangelizando – 2020
“... Quantos pães tendes?” Mt. 15:34

Na  manhã ensolarada do dia 16/02/2020, re-
cebemos com alegria, na Casa do Caminho, 
os evangelizadores e convidados de  Pratinha, 
Campos Altos, Ibiá, Perdizes, São Gotardo, 
Tobati, Uberaba , Belo Horizonte e Araxá.
Com o tema central “...Quantos pães tendes?” 
O encontro teve como objetivo  estudar e re-
fletir sobre a importância da Evangelização 
da criança e do jovem, e compreender que a 
evangelização na casa espírita é uma prática 
pedagógica organizada, planejada e executada 
por uma grande equipe formada por encarna-
dos e desencarnados, tendo como conteúdo  os 
ensinamentos do Cristo à luz da Doutrina Es-
pírita, onde cada evangelizador deve contribuir 
com a sua migalha de "pão" ou o talento que já 
conquistou. 
Depois do café preparado carinhosamente pela 
equipe da cozinha, o departamento artístico 
e cultural abriu o encontro  com as músicas: 
Aprendiz  - Tim Santos e  A prece - Lúcio 
Abreu e Tim Santos . Após a prece e a leitura 
de uma página do Evangelho Segundo o Espi-
ritismo, o companheiro Oscar M. Lima divul-
gou o projeto da UEM: Campanha  Conduta 
Espírita, concluindo com a lição Doutrina Es-
pírita do livro Religião dos Espíritos –Emma-
nuel/Chico Xavier.
Em seguida, Magda Abreu explicou , de for-
ma clara e com segurança, o método de estudo 
minucioso (miudinho) do evangelho de Jesus. 
Magda recordou o comentário de Alcione so-
bre como estudar o Evangelho.

"Chegamos à conclusão de que o Evangelho, 
em sua expressão total, é um vasto caminho 
ascensional, cujo fim não poderemos atingir, 
legitimamente, sem conhecimento e aplica-

ção de todos os detalhes. Muitos estudiosos 
presumem haver alcançado o termo da lição 
do Mestre, com uma simples leitura vagamen-
te raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A 
mensagem do Cristo precisa ser conhecida, 

meditada, sentida e vi-
vida.” (Alcíone – Re-
núncia – Emmanuel/
Chico Xavier)
Após um breve inter-
valo, Magda Abreu  
realizou um laborató-
rio de estudo minucio-
so do  Mateus cap.15: 
34, tema do encontro.
Parada para o delicio-
so almoço, encontros e 
reencontros, abraços e 
integração.
Após o intervalo do 
almoço, tarde de estu-
do e "mão na massa", 
em grupos menores , 
as oficinas de reflexão 
da ação evangeliza-

dora foram desenvolvidas, tendo como refe-
rência a primeira multiplicação dos pães.
Encerrando o encontro, cada grupo apresentou 
as suas considerações e conclusões sobre a ofi-
cina.
Apresentação musical do Departamento  Ar-
tístico e cultural da AME Araxá,  preparou os 
nossos corações para a prece  de agradecimen-
to pelas boas  vibrações emanadas do alto, du-
rante todo o dia.
  Hora da despedida, cada um regressando para 
seu lar, motivado para realizar a tarefa de evan-
gelização com seriedade , entusiasmo  e sem-
pre sintonizados com a Governador Espiritual 
da Terra.
O Evangelizando aconteceu graças a dezenas 
de mãos que trabalharam com  entrega, sentido 
de pertença ,alegria e bom ânimo.
Agradecemos a Deus pela oportunidade de 

trabalho, a Jesus pelo convite, aos amigos es-
pirituais, responsáveis pela evangelização em 
nossa região, pela orientação, pelo apoio ilu-
minado e aos amigos de jornada encarnatória 
que não mediram esforços para desenvolver 
a tarefa que lhes foi destinadas: divulgação, 
compras, doações, recepção, transporte, hos-
pedagem, cozinha, arte , oficinas , limpeza e 
organização do espaço.
“Muitos aprendizes recuam ante a extensão da 
tarefa. 
Entretanto, se o servidor fiel caminha para o 
Senhor, a migalha de suas luzes é imediata-
mente suprida pelo milagre da multiplicação, 
de vez que Jesus, considerando a oferta espon-
tânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, 
permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de 
necessitados.” 

Livro: Vinha de luz –cap.91- Emmanuel/Chico Xa-
vier.

Realização: CRE-Planalto e AME-Araxá.
Organização: Departamento de Evangelização in-
fanto-juvenil.

Sulamita de Almeida
Araxá-MG
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“O homem contemporâneo é mais feliz 
que seus antepassados, porque dispõe de 
mais meios para ser ditoso”, sublinha o 
psiquiatra espanhol Luís Rojas Marcos, 
autor do livro Nossa felicidade, lançado 
em 2000.
O seu prognóstico para o futuro imedia-
to, naquele momento, era de que não fal-
tariam “homens e mulheres angustiados” 
em razão da tendência de pensarmos que 
“vivemos os piores momentos de nossa 
existência”.
Daí, então, a busca de um tempo perdido, 
no passado, quando teríamos sido feli-
zes… A felicidade, sabemos, é construída 
e resulta de pequenos momentos. O me-
lhor momento para vivê-la, deste modo, é 
agora. Nem ontem, nem amanhã.
A ideia de que devamos viver o momen-
to presente é também lição de espíritos 
orientadores como Joanna de Ângelis: “Se 
desejas ser feliz, vive, cada momento, de 
forma integral, reunindo as cotas de ale-
gria, de esperança, de sonho, de bênção”.
Os ladrões da felicidade para Marcos são: 
a dor, o medo, o ódio e a depressão. Esta 
última é considerada “o ladrão de felicida-
de mais infeliz e perigoso do nosso tem-
po”, por roubar-nos a esperança, o que 
pode levar-nos à própria autodestruição.
As novas gerações, embora tenham nasci-
do com mais recursos à disposição, “são 
mais pessimistas e sofrem mais com o té-
dio”, complementa. São, portanto, mais 
vulneráveis.
Diversos fatores têm sido combinados e 
explicam “a proliferação da depressão”:
• A crescente glorificação do individualis-
mo, que fomenta a competitividade;
• O sentimento de fracasso pela busca ob-
sessiva de status social;
• A frustração pelo desequilíbrio entre nos-
sas aspirações e nossas oportunidades;
• A responsabilidade pessoal por nossos 
êxitos e fracassos e
• O crescente número de separações fami-
liares.
Apesar deste quadro, ele acredita que, gra-
ças aos avanços médicos e farmacológi-
cos, em mais de 90 por cento dos casos, 

os pacientes “melhoram sensivelmente ou  
curam-se” se diagnosticados a tempo.
Sua descrição da depressão, simples e di-
reita, envolve mais de um sintoma:tristeza, 
falta de vontade de viver, apatia, indiferen-
ça, violência…
O combate à depressão, na época do lança-
mento do citado livro, estava circunscrito 
aos recursos médicos e farmacológicos da 
época. Ao lançar, em 2013, Os segredos da 
felicidade, este autor amplia a sua visão de 
mundo: “O instinto de felicidade funcio-
na mesmo nas situações mais difíceis. Nós 
nascemos com a necessidade de sentirmo-
nos bem”.
Diz ser importante avaliarmos nosso pró-
prio “estado imunológico e emocional” e 
também as características intrínsecas “que 
nos protegem e ajudam-nos a superar si-
tuações difíceis na vida”. O papel do pa-
ciente, como se vê, amplia-se considera-
velmente!
Um dos meios aconselhados para alcan-
çarmos a felicidade é “falar, contar histó-
rias…”, pois ao referirmo-nos a “algo que 
não estejamos entendendo bem” acabamos 
por organizar o pensamento “e passamos a 
ver sentido nos acontecimentos”.
Joanna de Ângelis, por outro lado, com-
plementando o que foi exposto, afirma:
É fundamental a participação do doente no 
processo de cura.
O deprimido é um enfermo e a depressão 
uma doença que exige tratamento adequa-
do.
Não é sentir-se desgostoso e aborrecido 
temporariamente; sentir uma vaga triste-
za, mas trata-se de um mal instalado, que 
exige, não poucas vezes, ação medicamen-
tosa.
O paciente deve trabalhar-se sem autopie-
dade “nem autopunição para reencontrar 
os objetivos da existência”.
A autopiedade ou o mal do coitadinho são 
um desses complexos que nos atinge, pois 
tendemos a sentirmos dó de nós mesmos, o 
que pode piorar o nosso quadro emocional.
Como se não bastasse a autopiedade, ainda 
acrescentamos a autopunição, alimentada 
pela ideia de que Deus, em face dos nossos 

erros, nunca nos perdoará…
O esforço pessoal é fundamental no pro-
cesso de cura.
O paciente deve acionar as forças da von-
tade, buscando, com humildade, o reforço 
dos recursos alheios – o apoio, o amparo, 
o afeto dos amigos e dos familiares, a re-
ligação com o Invisível, com a Divindade.
A busca da consciência de si mesmo pode 
promover a liberação das fixações da “ideia 
depressiva, da autocompaixão”, propician-
do “renovação mental e ação construtora”.
É necessário descobrirmos nossos talen-
tos ocultos. Isso nos exigirá mais esforço 
de raciocínio, mais altos voos, mas nos 
fará sentir espíritos imortais, herdeiros de 
Deus.
A isso tudo costumam denominar de au-
tocura, que pode e deve ter como com-
plemento a desobsessão, o passe, a água 
fluidificada.
A terapia espírita, como complemento, é 
fundamental, mas não deve ser exclusiva, 
caso a intervenção dos profissionais da 
saúde e o uso de medicamentos sejam ne-
cessários.
A resistência dos pacientes e familiares ao 
tratamento geram “complexidades e difi-
culdades”. Em casos extremos, o paciente 
abandona-se ou mesmo se suicida.
Como pode perceber-se, o processo de 
cura deve contar com a participação do 
próprio paciente; dos seus familiares; dos 
colegas de trabalho e do ambiente ou psi-
cosfera existente em sua volta, que pode 
afetar, positiva ou negativamente, o trata-
mento.
Cuidemos, pois, uns dos outros e siga-
mos em frente, resistindo e perseverando, 
aprendendo a amar e a ser feliz, serena-
mente.
 
Referências Bibliográficas:
FRANCO, Divaldo Pereira. Amor Imbatível Amor 
(pelo espírito Joanna de Ângelis). Salvador: Livra-
ria Espírita Alvorada, 2002.
ROJAS MARCOS, Luis. Nuestra Felicidad. Madri: 
Espasa Calpe, 2000. Secretos de la felicidad. Madri: 
Espasa Calpe, 2013.

A felicidade e a depressão
Abel Sidney 

APRENDIZ 
E INSTRUTOR

   Emmanuel

O rapaz cumprimentou o Instrutor e co-
municou, espantadiço:
-Professor, não posso aceitar a sua desig-
nação para que eu seja o monitor de minha 
turma.
Por quê?, indagou o educador, desaponta-
do.
-Meditei bastante e reconheci que não te-
nho condições para o cargo... Minhas im-
perfeições são maiores do que o meu dese-
jo de servir...
-Imperfeições? Quem não as terá neste 

mundo? Que ideia estranha é a sua!... Se 
é no trabalho que liquidaremos nossos 
defeitos e sanaremos os nossos erros, foge 
você do remédio capaz de aperfeiçoarmo-
nos?
-Eu queria possuir qualidades positivas 
para exaltar o bem.
-Diga-me. Quais são essas qualidades?
O jovem explicou-se, acanhado:
-Aspiro a trazer comigo os traços de Jesus; 
afinal, é meu sonho transformar-me num 
brilhante lapidado e puro, a fim de refletir 
a grandeza do Divino Mestre!...
-Ah! – falou o Mentor surpreendido! 
Compreendo, compreendo...
E fixando no aprendiz os olhos penetran-
tes, rematou:
-No entanto, não se esqueça você de que 
o brilhante formou-se do carvão conside-

rado desprezível... Por milênios e milênios 
sofreu o peso do solo e dos detritos que o 
oprimiam, acabando por asilar-se numa 
cascalheira por tempo longo... Por fim, 
rudemente ferido, pelos instrumentos do 
burilador, veio a ser a joia preciosa...
O diálogo terminou e entendemos que não 
é preciso que no dia seguinte o rapaz os-
tentava na lapela o distintivo do monitor 
em ação, junto de extensa turma dos co-
legas que lhe dedicavam justa e constante 
admiração.

Do livro “A SEMENTE DE MOSTARDA” – Es-
pírito: EMMANUEL –Psicografia de FRAN-
CISCO CÂNCIDO XAVIER
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Conduta Espírita 
   PERANTE A PRÓPRIA DOUTRINA

André Luiz
Apagar as discussões estéreis, esquivando-se à criação de emba-
raços que prejudiquem o desenvolvimento sadio da obra doutri-
nária.
O espírito da verdadeira fraternidade funde todas as divergências.
Não restringir a prática doutrinária exclusivamente ao lar, bus-
cando contribuir, de igual modo, na seara espírita de expressão 
social, auxiliando ainda a criação e a manutenção de núcleos dou-
trinários no ambiente rural.
Todos estamos juntos nos débitos coletivos.
Orar por aqueles que não souberem ou não puderem respeitar a 
santidade dos postulados espíritas, furtando-se de apreciar-lhes 
a conduta menos feliz, para não favorecer a incursão da sombra.
O comentário em torno do mal, ainda e sempre, é o mal a multi-
plicar-se.
Desapegar-se da crença cega, exercitando o raciocínio nos prin-
cípios doutrinários, para não estagnar-se nas trevas do fanatismo.

Discernimento não é simples adorno.
Antes de criticar as instituições espíritas que julgue deficientes, 
contribuir, em pessoa, para que se ergam a nível mais elevado.
Quem ajuda, aprecia com mais segurança.
Auxiliar as organizações espiritualistas ou as correntes filosóficas 
que ainda não recebem orientação genuinamente espírita, com-
preendendo, porém, que a sua tarefa pessoal já está definida nas 
edificações da Doutrina que abraça.
O fruto não amadurece antes do tempo.
Recordar a realidade de que o Espiritismo não tem chefes huma-
nos e de que nenhum dos seareiros do seu campo de multiformes 
atividades é imprescindível no cenário de suas realizações.
Cristo, nosso Divino Orientador, não vive ausente.

“Que fazeis de especial?” — Jesus. (MATEUS, 5:47.)

PARASITOSE MENTAL
Na reunião da noite de 28 de outubro de 
1954, fomos novamente felicitados com 
a palavra do nosso Instrutor Espiritual 
Doutor Francisco de Menezes Dias da 
Cruz, que nos enriqueceu os estudos, 
palestrando em torno do tema que ele 
próprio definiu por “parasitose men-
tal”.
Observações claras e precisas, esta-
belecendo um paralelo entre o parasi-
tismo no campo físico e o vampirismo 
no campo espiritual, o Doutor Dias da 
Cruz, na condição de médico que é, 
no-las fornece, aconselhando-nos os 
elementos curativos do Divino Médico, 
através do Evangelho, a fim de que es-
tejamos em guarda contra a exploração 
da sombra.

Avançando em nossos ligeiros aponta-
mentos acerca da obsessão, cremos seja 
de nosso interesse apreciar o vampirismo, 
ainda mesmo superficialmente, para figu-
rá-lo como sendo inquietante fenômeno 
de parasitose mental.
Sabemos que a parasitogenia abarca em si 
todas as ocorrências fisiopatológicas, den-

tro das quais os organismos vivos, quando 
negligenciados ou desnutridos, habilitam 
à hospedagem e à reprodução dos helmin-
tos e dos ácaros que escravizam homens 
e animais.
Não ignoramos também que o parasitismo 
pode ser externo ou interno.
Nas manifestações do primeiro, temos o 
assalto de elementos carnívoros, como 
por exemplo as variadas espécies do arac-
nídeo acarino sobre o campo epidérmico 
e, nas expressões do segundo, encontra-
mos a infestação de elementos saprófa-
gos, como, por exemplo, as diversas clas-
ses de platielmíntios, em que se destacam 
os cestoides no equipamento intestinal.
E, para evitar as múltiplas formas de de-

gradação orgânica, que o parasitismo im-
põe às suas vítimas, mobiliza o homem 
largamente os vermífugos, as pastas sul-
furadas, as loções mercuriais, o pó de es-
tafiságria e recursos outros, suscetíveis de 
atenuarem-lhe os efeitos e extinguir-lhe 
as causas.
No vampirismo, devemos considerar 
igualmente os fatores externos e internos, 
compreendendo, porém, que, na esfera da 
alma, os primeiros dependem dos segun-
dos, porquanto não há influenciação exte-
rior deprimente para a criatura, quando a 
própria criatura não se deprime.
É que pelo ímã do pensamento doentio e 
descontrolado, o homem provoca sobre si 
a contaminação fluídica de entidades em 
desequilíbrio, capazes de conduzirem-lo à 
escabiose e à ulceração, à dipsomania e à 
loucura, à cirrose e aos tumores benignos 
ou malignos de variada procedência, tan-
to quanto aos vícios que corroem a vida 
moral, e, através do próprio pensamento 
desgovernado, pode fabricar para si mes-
mo as mais graves eclosões de alienação 
mental, como sejam as psicoses de an-
gústia e ódio, vaidade e orgulho, usura 
e delinquência, desânimo egocentrismo, 
impondo ao veículo orgânico processos 
patogênicos indefiníveis, que lhe favore-
cem a derrocada ou a morte.
Imprescindível, assim, viver em guarda 
contra as idéias fixas, opressivas ou avil-
tantes, que estabelecem, ao redor de nós, 
maiores ou menores perturbações, senten-
ciando-nos à vala comum da frustração.
Toda forma de vampirismo está vinculada 
à mente deficitária, ociosa ou inerte, que 
se rende, desajustada, às sugestões infe-
riores que a exploram sem defensiva.
Usemos, desse modo, na garantia de nos-
sa higiene mento-psíquica, os antissépti-
cos do Evangelho.
Bondade para com todos, trabalho incan-
sável no bem, otimismo operante, dever 

irrepreensivelmente cumprido, sinceri-
dade, boa-vontade, esquecimento inte-
gral das ofensas recebidas e fraternidade 
simples e pura constituem sustentáculo de 
nossa saúde espiritual.
— «Amai-vos uns aos outros como eu vos 
amei» recomendou o Divino Mestre.
— «Caminhai como filhos da luz» — en-
sinou o apóstolo da gentilidade.
Procurando, pois, o Senhor e aqueles que 
o seguem valorosamente, pela reta condu-
ta de cristãos leais ao Cristo, vacinemos 
nossas almas contra as flagelações exter-
nas ou internas da parasitose mental.
Dias da Cruz

VIVER KARDEC 
 BEZERRA DE MENEZES 

Allan Kardec, 
Nos estudos, 
Nas cogitações, 
Nas atividades, 
Nas obras. 
A fim de que a nossa fé não se faça hipnose, 
pela qual o domínio da sombra estabelece-
se sobre as mentes mais frágeis, acorren-
tando-as a séculos de ilusão e sofrimento. 
Seja Allan Kardec: 
Não apenas crido ou sentido, 
Apregoado ou manifestado à nossa bandei-
ra de fé. 
Mas, suficientemente: 
Vivido,
Sofrido,
Chorado e realizado em nossas próprias 
vidas. 
Sem essa base é difícil forjar o caráter es-
pírita-cristão que o mundo espera de nós 
através de nossa própria unidade.

Do livro: Doutrina e Vida - Espíritos diversos. - 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier
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CICLO DE ESTUDOS DA AME
MARÇO/2020

Tema: O Passe na Casa Espírita

Dia: 23 (2ª Feira) - 19h30

Local: - Grupo Espírita da Amizade
 R. Araguari, 270
 Santa Luzia
 Expositor: Júlio César da Silva

Local: - C. E. Caminheiros do Nazareno
 R. Américo Autran, 125
 São Pedro
 Expositora: Dalva Oliveira Lima

Local: - C.E. Luz  e Consolação
 Av. Washington Barcelos, 1.007
 Bom Jesus
 Expositor:  Marcelino P. da Cunha

Local: - Casa Esp. Gumercino Gimenez
 R. Argenita, 282
 Santo Antônio
 Expositor: Carlos H. Martins

Local: - C.E. Estudantes do Evangelho
 R. Corina Silveira de Oliveira, 5
 São Geraldo
 Expositor: Emanuel Montandon

Dia 24 (3ª feira) - 19h

Local: - C. E. Luz da Seara
 R. Dr. Virgílio de Abreu, 501
 Centro
 Expositora:  Lívia Cristina Martins

Local: - C. E. Servos de Maria 
 R. José A. Barbosa, 1.200
 São Domingos
 Expositor:  Adriano Tarifa

Dia 24 (3ª feira) - 19h30

Local: - Instituto Social Labor, Fé e Amor

 R. Dr. Edmar Cunha, 700
 Arasol
 Expositor: José R. Chaves Filho

Local: - C.E. Caminho da Luz
 R. Pernambuco, 880
 Alvorada
 Expositora: Marta Rios

Dia 25 (4ª feira) - 19h30

Local: - C.E. Francisco Caixeta
 R. Cônego Cassiano, 802
 Centro
 Expositora:  Clotilde Montandon

Local: - C.E. Chico Xavier
 R. Álvaro da Silva, 653
 Vila Estância
 Expositor:  Edilson C. Almeida

Dia 26 (5ª feira) - 19h

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

Dia 27 (6ª feira) - 19h30

Local: - C. E. Caminheiros do Bem
 R. Capitão Izidro, 120
 Centro
 Expositor: Edson Rios

Dia 27 (6ª Feira) - 20h

Local: - C. E. Bezerra de Menezes
 R. Ninita Cavallini, s/n,
 Barreiro
 Expositor: Oscar M. de Lima

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 ___________________________

REMÉDIO PARA FEBRE
— Chico, apenas vamos, hoje, ficar 
até ao meio da Sessão, pois senti-
mos que a GRIPpegou-nos e trou-
xe-nos febre...
O Médium deu-nos um abraço, cha-
mou-nos para um canto e contou-
nos rapidamente:
— No mês passado, numa sexta-
feira, às 19 horas, comecei passar 
mal com febre. Já há dias vinha tos-
sindo, sentindo dores no corpo, um 
grande desânimo. E, por isso, dizia 
de mim para comigo:
Hoje, não vou ao Centro, estou do-
ente e preciso dar descanso ao cor-
po...
As 19:45, achava-me sossegado, 
sentado numa cadeira de balanço, 
quando Néio Lúcio me aparece e 
diz:
— Então, é assim que o vero servi-
dor atende a Jesus!...
— Mas, estou doente, febril, Néio 
Lúcio. .
— E você não fez por onde ainda 
para se livrar desta FEBRE...
Faça por onde, leia um livro, reali-
ze o POUCO para Jesus lhe dar o 
MUITO. E partiu.
Envergonhado de minha fraque-
za, procurei alguma coisa para ler. 
No chão, vi o JORNAL BATISTA. 
Abri-o com desinteresse e vi, logo 
na primeira página, um artigo com o 
título: COMIGO, NÃO TEMAIS... 
Li-o todo. Banhei-me na sua luz. E 
parti para o Centro com o final do 
belo artigo a falar-me. A serviço de 
Jesus, o servidor nada deve temer, 
nem doenças e nem ameaças... To-
mei parte na sessão, que correu, 
como sempre, na Paz do Senhor. No 
final, examinei-me e convenci-me 
de que não tinha mais febre, nem 
cansaço, nem dores no corpo....
Olhamos para o querido Médium. 
Sorrimos os dois. E ficamos até ao 
fim da Sessão para, no seu término, 
sentirmos que não tínhamos mais 
febre. Graças a Deus!

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.radioim-

biara.com.br
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RELENDO O LIVRO “NO MUNDO MAIOR”
Capítulo XI - Sexo - 1ª Parte

Acompanhando Calderaro a um curioso 
Centro de Estudos, uma Instituição de So-
corro referente às ideias e empreendimentos 
dos colaboradores nas esferas de amparo, 
que se reuniam, uma vez por semana,  An-
dré Luiz se reuniu para ouvir o emissário 
da noite, cujo tema da palestra seria SEXO.

Estavam ali reunidos mais de duzentos 
espíritos para ouvir iluminado condutor de 
almas.

O emissário do Senhor iniciou a palestra 
referindo-se à conduta sexual, como uma 
das causas da loucura entre individualida-
des, sejam elas encarnadas ou desencarna-
das. Fez uma analogia, comparando a doen-
ça de Justiniano no século VI, que eliminou 
quase cinquenta milhões de pessoas na 
Europa e Ásia, afirmando que esse número 
perde para as angústias dilacerantes do sexo 
todos os dias, pois os enigmas do sexo não 
se reduzem a meros fatores fisiológicos, são 
resultantes de automatismos nos campos da 
estruturas celulares que caracterizam os ór-
gãos sexuais, masculinos e femininos, subs-
tancialmente iguais, diferenciando em suas 
expressões de sinalética. Alí residem as for-
ças criadoras, mas as inquietações sexuais 
constituem um fenômeno do psiquismo em 
marcha para as zonas superiores da evolu-
ção. Em sua oratória, considera dolorosa a 
desarmonia em que se afundam os homens 

no cativeiro da ignorância do campo sexual 
de milhões de criaturas.

Esclarece ainda que:
- a loucura não procede da simples mo-

dificação do cérebro, demanda da desasso-
ciação dos centros perispiríticos;

- a sede do sexo não se acha no corpo 
grosseiro, mas na alma em sua sublime or-
ganização;

- masculinidade e feminilidade consti-
tuem características das almas acentuada-
mente passivas ou francamente ativas;

- ao longo da nossa trajetória, adquiri-
mos, gradativamente, qualidades divinas 
quais sejam a energia e a ternura, a fortale-
za e a humildade, o poder e a delicadeza, a 
inteligência e o sentimento, a iniciativa e a 
intuição, a sabedoria e o amor, até chegar-
mos no equilíbrio em Deus;

- qualquer que seja a forma de expressão 
do sexo, não será destruída, mas transmuta-
da no estado de sublimação;

- no reino animal, as manifestações pri-
maram pelo mesmo impulso ascensional, 
enquanto nos povos primitivos a eclosão 
primava pela posse absoluta. A personalida-
de ativa do homem dominava a personali-
dade da mulher;

- ao longo da evolução, a mulher-mãe e 
o homem-pai deram novos ares ao espíri-
to, convertendo-se na formação da família 

superpondo-se trabalhar, defesa armada/
direito; floresta selvagem/ lavoura pacífica; 
heterogeneidade/ comunhão de ideais; bar-
bárie/civilização; processos rudes de atra-
ção/anseios artísticos; grito/cânticos;

- e assim, estimulada pela força cria-
dora do sexo, a coletividade avança va-
garosamente para o divino amor, e a alma 
transmuta para a gloriosa iniciação, através 
do desejo, posse, simpatia, carinho devo-
tamento, renúncia, sacrifício, mesmo que 
a humanidade estagie por séculos de uma 
estação à outra;

- como uma pedra bruta a ser lapidada, o 
sexo há de dobrar-se aos imperativos da res-
ponsabilidade, às exigências da disciplina, 
aos ditames da renúncia.

E, antes de encerrar sua fala, o mentor 
deixou claro que devemos participar de 
programas de santificação compulsória no 
mundo carnal, e, também, reclamar do ho-
mem de evolução mediana a conduta de um 
santo.

À Natureza cabe o papel de amparar, 
socorrer todos os filhos da criação que se 
direcionam ao bem supremo.

Regina Lanne
Araxá-MG

Jesus, o Médico dos Médicos 
e a Reforma Íntima

Jesus, o Ser mais perfeito que passou pela Ter-
ra, quando esteve aqui, atuou também como 
médico. Foi o médico dos médicos. Manipu-
lava os fluidos com uma capacidade ímpar 
curando pessoas com imposição de mãos, e 
lhes dizia para que não pecassem mais. Ora!  O 

que acontece hoje em dia é o contrário! Vive-
mos em meio a guerras, dificuldades em saúde, 
clima, fome, catástrofes e desastres de várias 
proporções e continuamos a “pecar”. 
Deixamos de direcionar nossas metas de evo-
lução e crescimento no âmbito da moral, e pior 
ainda, preocupamo-nos com coisas materiais 
que não nos levam a nada, a não ser dar-nos 
prazer e encantamentos, exaltando nosso orgu-
lho.

Nos momentos difíceis ele-
vamos o pensamento, reza-
mos, mas quando a situação 
volta ao normal esquece-
mo-nos de tudo, abandona-
mos tudo!  É como se o lado 
espiritual só existisse para 
momentos difíceis da vida. 
Agora mesmo estamos em 
meio a mais uma epidemia 
mundial. Quantos precisa-
rão morrer fisicamente? 
Diante de tanta tecnologia 
sofisticada, vemos que so-
mos impotentes perante o 
Criador e não estamos pre-
parados para enfrentamen-
tos desta natureza. Faltam 
hospitais e os exames labo-
ratoriais demoram muito. 
Por outro lado, falando do 
espiritual, a maioria dos 
cientistas não acredita na 
Inteligência Suprema, e sim 
apenas em suas respectivas 
capacidades intelectuais, 
pois do contrário qualquer 
descoberta teria de ser com-
partilhada com o Altíssimo 
e isso lhes ofuscaria o orgu-

lho. Nesta semana, está sendo providenciado 
repatriamento de brasileiros que estão na re-
gião onde iniciou o surto, os quais ficarão em 
isolamento. São situações que nos entristecem, 
afinal qualquer um de nós pode ser acometido 
pelo vírus e acabar segregado do convívio fa-
miliar. 
Já vivenciamos epidemias antes, e somos uma 
raça planetária que teimamos em não nos mo-
dificarmo-nos moralmente. Continuamos a 
transgredir a Lei Divina. 
Pelo que se comenta, o vírus tem muito a ver 
com higiene, pois orientam lavar bem as mãos, 
já que ele pode alojar-se até em uma maçaneta 
de porta. Notemos, então, que a mensagem a 
nós passada é de que devemos valorizar mais 
nosso corpo material e habitat planetário. Quer 
dizer, enfatizar uma mente mais limpa, mais 
pura, com boas ações, nos moldes que Jesus 
sugeriu, mas também cuidar de nosso globo, 
pois não basta um corpo limpo, uma casa lim-
pa, e jogarmos os resíduos no meio ambiente. 
É necessário reforma íntima, pois assim mu-
daremos a Aura de nossa Terra e certamente 
epidemia como esta não aparecerá mais, afi-
nal somos Seres em evolução, caminhando em 
direção à perfeição possível de ser alcançada. 
Uns conseguirão atingir antes, mas os que se 
dedicam ao mal ou comprazem-se nele demo-
rarão mais na caminhada e sofrerão  conse-
quências. Devemos sempre lembrar que não 
estamos sozinhos no mundo e se o mal existe 
é porque está faltando o bem ser exercitado.
Mantenhamos a fé no médico dos médicos e 
seu pai. Deus é Justo!

  Autor: Nilton Cardoso

Dica de Leitura
ALMA E LUZ - Emmanuel 
- Psicografia de Francisco 
Cândido Xavier - Ed FEB 
- Elucida-nos Emmanuel: 
Questionados que temos sido 
por vários companheiros 
reencarnados nas áreas do 
campo físico, com respeito 
ao binômio “alma e corpo”, 
desejamos afirmar, prelimi-
narmente, que sabemos que 
o assunto será esclarecido, 
nos termos justos, por auto-
ridades da Vida Superior, no 
tempo próprio.
Diante, porém, da sinceri-
dade dos nossos irmãos, que 
permanecem transitoriamen-
te na Terra, ousamos enfilei-

rar aqui algumas deduções simbólicas, capazes de auxiliar-nos 
o raciocínio na solução dos problemas profundos que a questão 
envolve em si mesma.
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“Todos os estudiosos que percorreram o 
Brasil, estudando alguns detalhes dos seus 
oito milhões e meio de quilômetros qua-
drados, apaixonaram-se pela riqueza das 
suas possibilidades infinitas. Eminentes 
geólogos definiram-lhe os tesouros do solo 
e naturalistas ilustres classificaram-lhe, a 
fauna e a flora, maravilhados ante as suas 
prodigiosas surpresas.
Nas paisagens suntuosas e inéditas, onde o 
calor suave dos trópicos alimenta e perfu-
ma todas as coisas, há sempre um traço de 
beleza e de originalidade, empolgando o 
espírito do viajor sedento de emoções.
Afãs, se numerosos pensadores e artistas 
notáveis lhe traduziram-lhe a grandiosida-
de de mundo novo, contando "lá fora" as 
inesgotáveis reservas do gigante da Améri-
ca, todo esse espírito analítico não passou 
da esfera superficial das apreciações, por-
que não viram o Brasil espiritual, o Brasil 
evangélico, em cujas estradas, cheias de 
esperança, luta, sonha e trabalha o povo 
fraternal e generoso, cuja alma é a "flor 
amorosa de três raças tristes", na expressão 
harmoniosa de um dos seus poetas mais 
eminentes.
As reservas brasileiras não se circuns-
crevem ao mundo de aço do progresso 
material, que impressionou fortemente o 
espírito de Humboldt, mas se estendem, 
infinitamente, ao mundo de ouro dos cora-
ções, onde o país escreverá a sua epopeia 
de realizações morais, em favor do mundo.
Jesus transplantou da Palestina para a re-
gião do Cruzeiro a árvore magnânima do 
seu Evangelho, a fim de que os seus reben-
tos delicados florescessem de novo, fru-
tificando em obras de amor para todas as 
criaturas.
Ao cepticismo da época soará estranha-
mente uma afirmativa desta natureza. O 
Evangelho? Não seria mera ficção de pen-
sadores do Cristianismo o repositório de 
suas lições? Não foi apenas um cântico 
de esperança do povo hebreu, que a Igreja 
Católica adaptou para garantir a coroa na 
cabeça dos príncipes terrestres? Não será 
uma palavra vazia, sem significação obje-
tiva na atualidade do globo, quando todos 
os valores espirituais parecem descer ao 

sepulcro caiado" da transição e da deca-
dência? Mas, a realidade é que, não obs-
tante todas as surpresas das ideologias mo-
dernas, a lição do Cristo aí está no planeta, 
aguardando a compreensão geral do seu 
sentido profundo. Sobre ela, levantaram-se 
filosofias complicadas e as mais extrava-
gantes teorias salvacionistas. Em seu favor, 
muitos milhares de livros foram editados e 
algumas guerras ensanguentaram o roteiro 
dos povos. Entretanto, a sublime exempli-
ficação do Divino Mestre, na sua expres-
são pura e simples, só pede a humildade e 
o amor da criatura, para ser devidamente 
compreendida. Do seu entendimento de-
corre aquele "Reino de Deus" em cada co-
ração, de que falava o Senhor nas suas mei-
gas pregações do Tiberíades — reino de 
amor fraternal cuja luz é o único elemento 
capaz de salvar o mundo, que se encaminha 
para os desfiladeiros da destruição.
E os verdadeiros aprendizes, os crentes 
sinceros no poder e na misericórdia do 
Senhor, esperam, com os seus labores obs-
curos, o advento da cristianização da hu-
manidade,  quando os homens, livres de 
todos os símbolos sectários de separabili-
dade, puderem entender, integralmente, as 
maravilhas ocultas da obra cristã. Nas suas 
dolorosas provações dos tempos modernos, 
quando quase todos os valores morais so-
frem o insulto da mais ampla subversão, 
esses espíritos heroicos e humildes sabem, 
na sua esperança e na sua crença, que, se 
Deus permite a prática de tantos absurdos, 
por parte dos poderosos da Terra, que se 
embriagam com o vinho da autoridade e 
da ambição, é que todas essas lutas nada 
mais representam do que experiências pe-
nosas, por abreviar a compreensão geral 
das leis divinas no porvir. E, serenos na sua 
resignação e na sua sinceridade, conhecem, 
ainda, que as lições do Evangelho não são 
símbolos mortos e aguardam, cheios de 
confiança no mundo espiritual, a alvorada 
luminosa do renascimento humano.
Nessa abençoada tarefa de espiritualização, 
o Brasil caminha na vanguarda. O material 
a empregar nesse serviço não vem das fon-
tes de produção originariamente terrena e 
sim do plano invisível, onde se elaboram 

todos os ascendentes construtores da Pátria 
do Evangelho.
Estas páginas modestas constituem, pois, 
uma contribuição humilde à elucidação 
da história da civilização brasileira em sua 
marcha através dos tempos. Têm por úni-
co objetivo provar a excelência da missão 
evangélica do Brasil no concerto dos po-
vos e que, acima de tudo, todas as suas re-
alizações e todos os seus feitos, forros dos 
miseráveis troféus das glórias sanguino-
lentas, tiveram suas origens profundas no 
plano espiritual, de onde Jesus,pelas mãos 
carinhosas de Ismael, acompanha desve-
ladamente a evolução da pátria extraordi-
nária, em cujos céus fulguram as estrelas 
da cruz. São elas, ainda, um grito de fé e 
de esperança aos que estacionam no meio 
do caminho. Ditadas pela voz de quem já 
atravessou as estradas poeirentas e tristes 
da Morte, dirigem-se aos meus companhei-
ros e irmãos da mesma comunidade e da 
mesma família, exclamando:
— Brasileiros, ensarilhemos, para sem-
pre, as armas homicidas das revoluções!... 
Consideremos o valor espiritual do nosso 
grande destino.' Engrandeçamos a pátria 
no cumprimento do dever pela ordem, e 
traduzamos a nossa dedicação mediante o 
trabalho honesto pela sua grandeza! Consi-
deremos, acima de tudo, que todas as suas 
realizações hão de merecer a luminosa san-
ção de Jesus, antes de se fixarem nos bas-
tidores do poder transitório e precário dos 
homens! Nos dias de provação, como nas 
horas de venturas, estejamos irmanados 
numa doce aliança de fraternidade e paz 
indestrutível, dentro da qual deveremos es-
perar as claridades do futuro. Não nos com-
pete estacionar, em nenhuma circunstância, 
e sim marchar, sempre, com a educação e 
com a fé realizadora, ao encontro do Brasil, 
na sua admirável espiritualidade e na sua 
grandeza imperecível!”

HUMBERTO DE CAMPOS. (Espírito)

Do livro: Brasil Coração do Mundo, Pátria do 
Evangelho - Psicografia de Francisco Cândido 

Xavier - 1ª edição publicada em 1939.

Esclarecendo

O GRITO
- Uma boa palavra auxilia sempre. Às vezes, 
supomo-nos sozinhos e proferimos inconveni-
ências. Desajudamos quando podíamos ajudar. 
É preciso aproveitar oportunidades.
Falar é um dom de Deus. Se abrirmos a boca 
para dizer algo, saibamos dizer o melhor.
A pequena assembleia ouvia atenta a palavra 
de Sálus, o instrutor espiritual que falava pelo 
médium.
- Não adianta repetir frases inúteis. E é sempre 
falta grave conferir saliência ao mal.
Comentemos o bem. Destaquemos o bem.
Dentre todos os presentes, Belmiro Arruda, es-
cutava em silêncio.

***

Decorridos alguns dias, Arruda, nas funções de 
pedreiro-chefe, orientava o término da constru-
ção de grande recinto. O enorme salão parecia 
completo. Tudo pronto. Acabamento esmerado. 
Pintura primorosa.
- Experimentemos a acústica – disse o enge-
nheiro superior.
E virando-se para Belmiro:
- Grite algo.
Arruda, recordando a lição, bradou:
- Confia em Jesus!... Confia em Jesus!...
O som estava admiravelmente distribuído.
Os operários continuavam na sua faina, quando 
triste homem penetra o recinto.
Cabeleira revolta. Semblante transtornado.
- Quem mandou confiar em Jesus? – perguntou.
Alguém aponta Belmiro, para quem ele dirige-
se, abrindo os braços.

- Obrigado, amigo! – exclamou.
E mostrando um revólver:
- Ia encostar o cano no ouvido, entretanto, es-
cutei seu apelo e sustei o tiro... Queria morrer 
no terreno baldio da construção, mas sua voz 
acordou-me... Estou desempregado, há muito 
tempo, e sou pai de oito filhos... Jesus, sim! 
Confiarei em Jesus!...
Arruda abraçou-o, de olhos úmidos. O caso 
foi conduzido ao conhecimento do diretor do 
serviço. E o diretor, visivelmente emocionado, 
estendeu a mão ao desconhecido e falou:
- Venha amanhã. Pode vir trabalhar amanhã.

Do Livro A Vida Escreve - Psicografia de Francisco 
Cândido Xavier e Waldo Vieira.


