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FUNCIONAMENTO
De 2ª a 6ª Feira – 9:00 às 17:00 / Sábado – 9:00 às 12:00

“A Voz da Sociedade Pró-Livro-Espírita em Braille”
Você, leitor, que é splebiano ou amigo da SPLEB, não deixe de ouvir e
prestigiar o nosso programa radiofônico que, sob a direção e apresentação
de Luiz Cláudio de Oliveira Millecco, é transmitido todos os domingos, às
11:15 (onze e quinze), através da onda da Rádio Rio de Janeiro, na
frequência de 1.400 KHZ, a “Emissora da Fraternidade da Fundação Cristã
Espírita Cultural Paulo de Tarso”. Ouça e fale com seus amigos.

EDITORIAL
“Amigos queridos,
Nossa casa completa mais um ano. Os desafios não são poucos. Falta
dinheiro, faltam trabalhadores, falta tempo...
Há, porém, elementos que não podem faltar: esperança, fé, ânimo para o
trabalho, união, compreensão, caridade. E a caridade mais importante, agora, é
aquela que se pratica com os próprios companheiros.
Aqueles de quem discordamos, que atrapalham nossos intentos e que veem
e sentem a casa de maneira diversa da nossa porque isso é parte da história de
cada um.
Vejamos, no outro, alguém tão disposto a acertar quanto nós e, de mãos
dadas, reconstruamos nossa casa a cada dia. O mosaico só é belo porque as
peças são diferentes.”
Um splebiano
Mensagem psicografada pela médium Carla Maria de Souza, em 12 de
junho de 2015, no Grupo Mediúnico das Sextas-Feiras, na SPLEB.

A CAUSA É O AMOR
Déa Campos Dudenhoeffer
SPLEB, 62 anos de muito amor,
Onde em todo o trabalho,
É sentida, bem clara
A Presença do Senhor
Videntes ou cegos,
Bons voluntários dali,
Fazem suas tarefas dizendo:
É bom estarmos aqui!!
Os que por lá passaram,
Deixaram suas marcas de Fé,
E os que lá estão
De lá não tiram o pé
Em todos os setores
Impera a fraternidade
Em perfeita sintonia
Com a pura espiritualidade
Pela causa do Amor ao cego
Nosso espírito se ufana,
E também por pertencer
À família Splebiana.

SETOR DE ATENDIMENTO MARIO KLINGER
Livros transcritos e distribuídos no Brasil
e no exterior
Núcleos, Bibliotecas, Instituições para
deficientes e Instituições espíritas = 167
Leitores cadastrados = 376

Coordenadora: Ana Lucia Belchior Tavares da Silva
Alguns fatores, para entrega dos livros, independem de nós, como,
por exemplo, o serviço de correios e a disponibilidade de tempo de nossos
voluntários. Esperamos atender os pedidos que nos chegam, dentro de
nossa possibilidade e em espaço de tempo o mais curto possível. Pedimos
paciência aos que solicitam nossos livros para doação. Agradecemos aos
que atualizaram seus dados e solicitamos aos que não o fizeram que, por
favor, o façam.

CONFIAR
Paul Brunton
Nesta época de confusão e ansiedade, de conflitos e dificuldades, é nosso
sagrado dever lembrar que devemos confiar em Vós, ó verdadeiro governante do
mundo!
Compreendemos que a escuridão que hoje nos envolve deve-se ao fato de
que muitos se esqueceram de cultivar essa confiança em Vós.
Aqueles cujas posições de poder ou influência os colocaram como
conselheiros das nações necessitam, como nunca antes, em sua grande
responsabilidade, da ajuda que vem da união Convosco e dos benefícios de Vossa
orientação, para que não se deixem levar por erros ou fraquezas.
Portanto, devemos orar diariamente por eles e por nós mesmos, nos
momentos de adoração ou meditação silenciosa, para que possam manter sempre
viva a certeza de Vossa presença. Procuraremos sempre reconhecer nossas
dificuldades e fraquezas, mas prometemos nos esforçar para tornar nossas vidas
melhores e mais dignas, bem como nos empenhar para eliminar todo pensamento
negativo e crença materialista.
Nossa necessidade de Vossa misericórdia e graça é imensa. Mostrainos o caminho para merecê-las, ó Infinito Pai de todos os seres, cujo amor é
nosso último recurso.
Livro: “Meditações para Pessoas que Decidem”.

ACONTECE NA SPLEB
Comemoramos, neste número, o aniversário de Kardebraile, fazendo, neste
mês de setembro, nosso periódico, 56 anos. Estamos colocando em nosso site os
números anteriores de Kardebraile e esperamos que em breve este acervo esteja
completo. E agradecemos à Espiritualidade Amiga que sempre nos ajuda.
Comemoramos o aniversário da SPLEB que foi uma festa de amor e
fraternidade. Agradecemos a todos que de alguma forma participam e apoiam
nossa causa.
Visite-nos no facebook. Visite nosso site. Fale conosco e dê sua sugestão.
colaborando com nossa causa.
A SPLEB realizará, de 15 a 21 de agosto, o seu segundo bazar beneficente
“Délia Videira”, em 2015. Agradecemos a todos os que possam colaborar com
donativos, com sua força de trabalho, ajudando nas vendas, na arrumação, no
transporte da mercadoria e até mesmo com suas preces.

A SPLEB precisa, ainda, de novos sócios para continuar
seu trabalho. Venha nos conhecer! Fale da SPLEB para seus
amigos!

Setor de Atividades Doutrinárias
Coordenadora: Ana Cristina Zenun Hildebrandt
Às 3ªs feiras, no horário de 20 h, temos os estudos doutrinários. A reunião
de Reabastecimento Espiritual, voltada ao voluntariado de nossa Instituição,
acontece às primeiras 5ªs feiras do mês, às 14h. A direção é de Maria Waldívia da
Cunha.
No último sábado de cada mês, às 16 h, reunião pública dedicada ao estudo
da doutrina espírita e assuntos afins. A direção é de Maria Salete Semitela de
Alvarenga.
Setembro é mês de festa para o Grupo de Estudos sobre a Mediunidade.
Venha assistir às palestras em comemoração ao aniversário do grupo, sempre às
quartas-feiras, às 20 h, na sede da SPLEB. Ligue para nossa sede e se informe.
Atenção à nossa programação:
02/09: Antonio Carlos Siqueira de Lima, tema: “O Céu e o Inferno e a
Mediunidade”;
09/09: Elói Vilela, tema: “A Gênese e a Mediunidade”;
16/09: Aglaée Carvalho, tema: “O Livro dos Espíritos e a Mediunidade”;
23/ 09: Danilo Vilela, tema: “O Livro dos Médiuns e a Mediunidade”;
30/09: Maria Fernanda Barbosa, tema “O Evangelho Segundo o Espiritismo
e a Mediunidade”.

VIII Semana do Pensamento Universal
Na SPLEB
Dia 27/10 (3ª feira) – 20 h; tema: “Cura Pela Água”, Jorge Damas;
Dia 28/10 (4ª feira) – 20 h; tema: “Deus me Livre de Ser Normal” –
Homenagem ao Prof. Hermógenes, Marilda Velloso;
Dia 29/10 (5ª feira) – 20 h; tema: “Terapia Holística – Mente Sadia”, João
Penafort;
Dia 30/10 (6ª feira) – 20 h; tema: “Alimentação Saudável”, Ana Beatriz
Siqueira;
Dia 31/10 (sábado) – 16 h; tema: “O Peregrino Espiritual Diante da Morte”,
Leana Zarur.

Audioteca José Álvares de Azevedo
Coordenadora: Solange Duarte Pinto de Magalhães
A Audioteca conta hoje em seu acervo com 700 obras gravadas em cd mp3
para empréstimo aos usuários.
O Kardebraile e o catálogo estão disponibilizados em cd mp3 também. Os
interessados devem solicitar por e-mail ou por telefone.
Vocês, usuários, são tão importantes quanto o valioso projeto que cada um
desempenha com amor.
Algumas obras em nosso acervo nunca foram ouvidas. Assim, estamos
disponibilizando um catálogo à parte, contendo as mencionadas obras. Tal
decisão, é baseada no fato de que nossos dedicados ledores têm mostrado
interesse em saber se suas gravações estão sendo procuradas.
Para maiores informações, estamos à disposição pelo telefone (21)
22889844.

VOCÊ SABIA?
A moral dos Espíritos superiores se resume, como a de Cristo, neste
ensinamento evangélico: “Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos
fizessem”, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra neste princípio a
regra universal de conduta, mesmo para suas menores ações.
Os Espíritos Superiores nos ensinam que não há faltas imperdoáveis que
não possam ser apagadas pela expiação. Pela reencarnação, nas sucessivas
existências, mediante os seus esforços e desejos de melhoria no caminho do
progresso, o homem avança sempre e alcança a perfeição, que é a sua destinação
final.

TÓPICOS E NOTÍCIAS
GPS PARA CEGOS GANHA PRÊMIO DA ONU
Óculos inteligentes criados em Pernambuco ajudam
pessoas com deficiência visual a se locomoverem
Que Pernambuco tem gente inovadora todo mundo sabe. Mas o
estudante Marcos Antônio da Penha, de 27 anos, superou as expectativas
quando criou o Annuit Walk. Os óculos inteligentes, que ajudam pessoas
com deficiência visual a se locomoverem, venceram o concurso mundial
da ONU, World Summit Youth Awards, concorrendo com mais 18 projetos
em seis categorias.
“Acreditamos que nossa tecnologia pode proporcionar não só uma
maior autonomia, como também ajudar na melhoria das capacidades,
autoconfiança e, principalmente, inclusão social”, explica Marcos Antônio.
Quer saber mais sobre o projeto? Acesse: http://annuitwalk.com

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Sobre o Estatuto da Pessoa com deficiência:
Foi sancionado no dia 06 de julho o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, um marco legal voltado à inclusão de pessoas com limitação
intelectual ou física.
O Texto, (PLS 6/2003), classifica o que é deficiência, prevê
atendimento prioritário em órgãos públicos e dá ênfase às políticas
públicas em áreas como educação, saúde, trabalho, infraestrutura urbana,
cultura e esporte para as pessoas com deficiência. A lei entra em vigor em
180 dias.
O Estatuto está disponível em
Http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arqui
vos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_93.pdf
Colaborações de Paula Miranda

COLABORAÇÕES
INDIGNAÇÃO E RESIGNAÇÃO:
CASAMENTO POSSÍVEL
Carla Maria de Souza
Lembro-me de ouvir, inúmeras vezes, nosso companheiro Millecco falar que
a indignação era santa, a revolta não. Ele sempre incentivou a paz com ação, para
que não houvesse acomodação, mas sim a compreensão dos desígnios divinos.
Perguntava-me, porém, se além dos vultos notáveis que sempre aprendemos a
respeitar, mais alguém, alguém simples e “normal”, era capaz de conseguir seguir
esta proposta.
Contarei, da forma mais resumida possível, uma história, correndo o risco
de que o protagonista se veja retratado, apesar dos nomes fictícios. Ao final,
vejamos o que cada um concluirá.
Guilherme perdeu a mãe aos dois anos de idade, ficando com o pai e quatro
irmãos mais velhos. Até os seis anos foi cuidado por uma tia e depois pela
madrasta, ambas boas mulheres. Ele e os irmãos estavam sujeitos às ordens
tirânicas do pai que, por qualquer motivo, gritava e batia. Banhos, por exemplo,
tinham que ser sempre frios, não importava o tempo, para não gastar luz ou gás.
Não eram permitidos bolos de aniversário. E a pobre madrasta enchia mais a casa
de filhos. Por qualquer razão que talvez só o espiritismo explique, o pai era sempre
mais severo com Guilherme. Se o garoto derrubasse qualquer coisa, se sua
desatenção normal de criança o fizesse quebrar algo, o discurso era certo:
“Esse daí é burro! Não vai prestar para nada!”
Todavia, a escola provou o contrário. Com o incentivo de uma professora
que lhe emprestava muitos livros - o pai não permitia livros além dos escolares em
casa, pois alegava que só ocupavam espaço e não serviam para nada - ele
conheceu muitas coisas e se tornou um bom leitor.
Os irmãos mais velhos começaram a trabalhar e Guilherme agora
adolescente, viu a necessidade de auxiliar a madrasta, que costurava para fora, no
cuidado com os menores. Os irmãos foram, por isso, se apegando a ele, pois tinha
com eles a paciência e a ternura que o pai nunca havia dado.
Se a situação melhorava no aspecto financeiro com o trabalho dos irmãos,
piorava na convivência, pois ninguém tolerava os desmandos do pai. Mas nosso
protagonista, em meio a todas essas dificuldades, incentivado pela madrasta,
chegou à escola Técnica, a uma boa faculdade, o que lhe proporcionou um ótimo
emprego. Trabalhando e estudando, nunca lhe faltava tempo para conversar com
os irmãos, aconselhá-los e ajudá-los nos deveres de casa.

A descoberta de que Andrea, a filha caçula, era autista deixou o pai ainda
mais irritadiço, fazendo cobranças à mulher, alegando que na família dele não tinha
gente assim. Este fato fez o rapaz se encher mais de afeto pela garota.
“A covardia do senhor não tem limites. Mas nela o senhor não vai tocar
comigo aqui. Se o senhor se atrever a fazer alguma covardia com ela, vou à
justiça.”, dizia o rapaz, enfrentando o pai.
O fato é que Andrea, naturalmente arredia, pelas suas características, não
só aceitava como cobrava seus abraços e beijos.
Veio o casamento. A esposa vinha de uma união sofrida, da qual trazia um
casal de filhos. Guilherme teve com ela duas filhas e tudo parecia bem. Mas a vida
nos dá as lições de que precisamos e não as que queremos. Uma das filhas
morreu de overdose.
“Quando fazemos o bem, temos que ser gratos a todos que colaboraram
para que aquele bem acontecesse; quando o mal acontece, não há um
responsável, todos nós o somos. Os traficantes venderam a droga a ela porque ela
quis comprar. Quem pode saber que mundo sem outras opções os envolve? São
felizes? Têm dores? Fomos nós, minha esposa e eu, pais capazes de prepará-la
para enfrentar o mundo em que iria viver? Acusar é uma tentativa torpe de fugir às
próprias responsabilidades. (...)”, disse ele certa vez, quando disseram que a vida
foi injusta com ele.
Foi ele o filho mais presente junto ao pai quando este ficou doente. Contanos sua madrasta que ele sempre considerou que aprendeu muito com o pai,
mesmo não concordando com seus métodos de ensino.
Então, eu pergunto: Com tanto bem a ser feito, na figura de um irmão
complicado, de um pai tirano, de uma mãe que precisa de apoio, por que
procuramos os problemas tão longe de nós para nos mobilizarmos? De que
adianta a indignação que traz a violência, se trabalhando para mudar a situação
que nos desagrada podemos conseguir bem mais? Temos o direito de perder a
esperança? É justo agredirmos, com a justificativa da indignação diante de tudo
isso?
Considerando que nosso protagonista só conheceu o espiritismo há dez
anos, podemos dizer que a evolução espiritual é uma prerrogativa de certas
religiões?
Busquemos uma paz e uma justiça que façam bem a todos, conquistadas
com trabalho e nos lembremos das palavras de Jesus, quando disse:
“Bem-aventurados os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus.”

BENDITO SEJA
José Walter de Figueiredo
Bendita crise que me fez
Dar mais valor à paz do coração
Bendita mágoa que trouxe o perdão
Bendita espera que trouxe a minha vez
Bendita queda de Babel
Dando o cuidado pra eu não mais cair
Bendito amargo que me fez sentir
Toda doçura que me trouxe o mel
Bendita prova que me trouxe a dor
E a distância que trouxe a saudade
E a procura que trouxe a verdade
E a felicidade de enfim sentir o amor
Bendito seja o amor...
Bendito pranto que nasceu
Do grande orgulho que me derrubou
Trouxe a certeza de que nada sou
Pois nem o corpo que utilizo é meu
Bendito medo de sofrer
Que me deu forças pra me libertar
Trouxe a coragem pra eu poder lutar
E a vontade que me faz crescer
Bendita prova que me trouxe a dor
E a distância que trouxe a saudade
E a procura que trouxe a verdade
E a felicidade de enfim sentir o amor

SÊ O VALE DO UNIVERSO
Eckhart Tolle
Se nos contentarmos com o facto de não sermos ninguém em especial e de
não sobressairmos, estaremos em sintonia com o poder do Universo. O que para o
ego parece fraqueza é, na realidade, a única força verdadeira. Esta verdade
espiritual é diametralmente oposta aos valores da nossa cultura contemporânea e
ao modo como ela condiciona o comportamento das pessoas.
Como nos ensina o Tao Te King, em vez de tentares ser uma montanha,
“Sê o vale do Universo”. Desta forma, serás devolvido ao todo, e “todas as coisas
virão até ti”.
De modo semelhante, Jesus ensina-nos o seguinte numa das suas
parábolas: “Mas quando fores convidado, vai-te sentar no último lugar, e, assim,
quando chegar aquele que te convidou dir-te-á: ‘Amigo, sobe mais para cima.’
Então isto será uma honra para ti aos olhos de todos os que estiverem sentados
contigo à mesa. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se
humilha será exaltado.”
Outro aspeto desta prática é abster-se de tentar fortalecer a sua identidade
exibindo-se, querendo sobressair, ser especial, causar boa impressão ou exigir
atenção, o que também pode implicar que ocasionalmente se abstenha de
expressar a sua opinião quando os outros exprimem as deles, permitindo-lhe tomar
consciência da forma como se sente. (Livro: Um Novo Mundo, pág. 178).

ALGUMA COISA ESTÁ FORA DA ORDEM
Katia Regina Mattos
Todos os dias, os meios de comunicação nos inundam com um noticiário
cada vez mais catastrófico.
São notícias de corrupção na política e no futebol; aumento da
criminalidade; aumento do desemprego; crise econômica na Grécia; crescente
êxodo populacional na África devido aos conflitos étnicos e religiosos; novos surtos
de doenças que já estavam sob controle.
Por esta razão, ao lermos ou ouvirmos o noticiário, podemos ficar com a
impressão de que Deus pegou sua malinha e fugiu. Como diz Caetano Veloso em
uma de suas músicas “Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem
mundial”.
Ledo engano! Deus continua no controle de tudo. Metaforicamente,
podemos dizer que nosso Planeta está muito, muito febril.
Como é sabido, a febre é um sinal de que os anticorpos de nosso
organismo estão lutando para defendê-lo dos organismos invasores.
Assim, o aumento destas notícias significa que os anticorpos de nosso
Planeta estão lutando para torná-lo um local muito mais saudável para vivermos.
Deus, mais do que nunca, está no controle de tudo. Nada acontece por
acaso, tudo é altamente planejado por Ele. Assim, estas conturbações sociais,
políticas, econômicas fazem parte de nosso processo educativo.
Responda, leitor amigo, você ainda acredita que alguma coisa está fora da
ordem?

CANTO DE ESPERANÇA
Amélia Rodrigues
Os lábios que ensinam a verdade e educam através do exemplo e do amor
são mais nobres do que aqueles que apenas murmuram orações.
As mãos que socorrem os que sofrem e os que se encontram em
necessidade, transformam-se em asas que voam na direção do futuro, tornando o
mundo melhor, são mais santas do que aquelas que apenas abençoam com
gestos.
As vozes que modulam palavras de bondade para com as crianças
abandonadas são mais abençoadas do que aquelas que somente louvam a Deus.
Os esforços de ternura para educar e reeducar crianças são mais
edificantes do que aqueles que amealham moedas, mesmo que sejam de ouro.
Quem se oferece para auxiliar um ser infantil, investe no porvir da
Humanidade com doação de luz.
A criança débil de hoje poderá ser um sol poderoso amanhã ou um abismo
de sombras ameaçadoras no porvir.
O sentido da vida é educar, porque fora da educação não há como
sobreviver na multidão.
Por isso, é necessário que o discernimento e a emoção humana
direcionem-se aos pequeninos que avançam no rumo da posteridade.
Quando a vida tem um sentido superior, nada se lhe torna impedimento.
Debalde se combaterá a violência, o crime, a dissolução dos costumes, nos
campos complexos das discussões acadêmicas em salões de luxo, intermediadas
pelas refeições opíparas e caras, enquanto a miséria infantil espia, morrendo
esfaimada do lado de fora.
O mundo de hoje, com as suas trapaças e dores inomináveis, é o resultado
do abandono da infância no passado. Faze algo!
Torna-te um recanto de amor e sorri ao pequenino da rua, apontado como
malfeitor ou em situação de perigo social.
Recolhê-lo aos redutos corretivos, sem alma nem amor que educam, é
condená-lo à autodestruição ou à destruição dos outros.
Onde mora? Quem são os seus pais? Quais os direitos que possui?
Bem poucos se interessam por saber, a fim de o ajudar.
Jesus, porém, reuniu alguns deles no seu seio e prometeu-lhes o Reino.

Ajuda-os a encontrar o caminho que os levará a esse lugar formoso que irão
construir na Terra.
Insiste no teu canto de esperança.
Entoa o hino de bondade e faze com que cada verso da tua canção se
transforme num comovente estribilho de amor e de educação.
Um dia, não muito distante, volverás ao palco terrestre na condição de
criança.
Realiza hoje, em favor da infância, o que gostarias de receber, quando
retornares amanhã.
A Lei Divina estatuiu que o bem que se faz é o bem que se faz a si mesmo.
Psicografia de Divaldo Pereira Franco, na reunião mediúnica da noite de 15
de agosto de 2012, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia.
Do site: http://www.divaldofranco.com/mensagens.php?not=302

CARTA AOS LEITORES
José Walter de Figueiredo
Prezado leitor, há algum tempo que a SPLEB vem passando por
dificuldades financeiras, tendo gastos que superam suas receitas. Até
então nos valemos de nossas reservas para cobrir essa defasagem.
Acontece que as nossas reservas estão praticamente esgotadas e não
temos como nos valer mais delas. A partir de agora, teremos que diminuir
despesas.
Gostaríamos de saber se você tem possibilidade de ler o
Kardebraile digitalizado, seja no nosso site ou recebendo por e-mail. Caso
seja por e-mail, forneça-nos o seu endereço eletrônico.
Gostaríamos também de solicitar, caso possa, alguma doação para
que possamos fazer frente aos nossos gastos. Caso possa fazê-lo, use
nossas contas que estão indicadas no Kardebraile, fazendo depósito
identificado.
Se você recebeu esse aviso, por favor, responda-nos, para que
possamos continuar a enviar o Kardebraile a quem solicitar, pois de agora
em diante, só iremos fazê-lo mediante pedido.
Certos de que podemos contar com a sua compreensão,
subscrevemos atenciosamente.

VAMOS REFLETIR JUNTOS?
SIGA EM FRENTE
Hugo Lapa
Numa pequena cidade do interior, havia um padeiro, o dono da padaria, que
diziam ser um homem singular. Todos que entravam em sua padaria podiam ler a
seguinte inscrição numa placa afixada na parede:
“A vida é feita de duas escolhas principais. Escolha sempre seguir em
frente.”
Certo dia, um viajante passou pela rua da padaria e resolveu comprar pão.
Entrou no estabelecimento, viu a placa e não entendeu direito seu conteúdo. O
padeiro olhou para o forasteiro e perguntou se ele queria comprar algo. O viajante
disse que havia ficado intrigado com a inscrição da placa e pediu ao padeiro que
explicasse seu significado. O padeiro respondeu:
– Meu caro, isso é simplesmente a vida… Na vida humana temos sempre
duas opções em tudo…
Ou ficamos remoendo as mágoas e dores, ou perdoamos tudo e seguimos
em frente.
Ou ficamos nos sentindo culpados pelos nossos erros, ou aprendemos com
eles e seguimos em frente.
Ou deixamos o medo nos paralisar, ou enfrentamos o medo e seguimos em
frente.
Ou caímos e ficamos no chão machucados, ou nos levantamos e seguimos
em frente.
Ou lamentamos as perdas do passado, ou tentamos renovar nossa vida no
presente e seguimos em frente.
Ou nos acomodamos ao estado atual, ou agimos para mudar as coisas e
seguimos em frente.
Ou ficamos reclamando das desgraças da vida, ou assumimos a
responsabilidade de nossa vida e seguimos em frente.
Ou esperamos algo do outro e nos decepcionamos, ou passamos a confiar
em nós mesmos e seguimos em frente.
Ou vamos morrendo e definhando um pouco a cada dia, ou vamos
morrendo e renascendo um pouco a cada dia.
Tudo isso se resume em: ou viver esperando a morte, ou não esperar nada
e viver a vida.
O viajante ficou maravilhado com as explicações. O padeiro concluiu:
Você, que está viajando, alguma vez ficou parado no mesmo lugar
indefinidamente? Não, pois isso atrasaria a sua viagem e seria contraproducente.
O ser humano é também um viajante do cosmos e não pode jamais ficar parado…
É necessário sempre seguir em frente, não importa o que aconteça. Então a vida é
sempre uma questão de ou ficar parado em algo, ou libertar-se e seguir em frente.
Essas são as duas escolhas do espírito humano.
O que você tem escolhido até hoje? Não importa o que você escolheu até
agora. Siga em frente… O que importa é o que você vai escolher a partir de agora.

DO SACERDÓCIO
Irmão Marius
Sacerdotes de ontem, cremos hoje num sacerdócio de sempre; não
profissão, mas atitude; não privilégio de alguns, mas patrimônio de todos.
Encerrados, ontem, no interior de um claustro, cremos hoje no mundo de
amanhã, onde ninguém mais se enclausure.
Ontem, donos da verdade, sabemos hoje que a Verdade está
dividida em fragmentos que se confundem no Oceano Cósmico (Deus) e,
como ninguém pode ser proprietário de Deus, por isso mesmo, ninguém
pode ser dono da Verdade.
NOTA DOS AUTORES ESPIRITUAIS
Queremos que saibas que nossa presunção de ontem acarretounos muitas lágrimas de sangue. Tivemos de aprender, à custa da dor, que
os “ministros de Deus” são, de certa forma, todos os seres da Criação,
porque cada ser da Criação traz consigo uma mensagem do Criador e
executa Suas ordens, mesmo que não tenha conhecimento disso.
Queremos que saibas, hoje estamos dispostos a romper com esse
passado, embora conservemos conosco o que ele nos ensinou de bom.
Livro: “Vivências”, Volume 1, através de Luiz Antonio Millecco
Filho.

EU SOU A ONDA
Paramahansa Yogananda
Faz assim, ó meu Senhor.
Faz assim, ó meu Senhor.
Tu e eu sempre unidos.
Tu e eu sempre unidos.
A onda do mar desfaz-se no mar.
A onda do mar desfaz-se no mar.
Eu sou a onda, faz de mim o mar.
Eu sou a onda, faz de mim o mar.
Faz de mim o mar, faz de mim o mar.
Faz de mim o mar, faz de mim o mar...
Faz assim, ó meu Senhor.

AS COISAS MAIS IMPORTANTES DA VIDA
IRMÃO X
Um menino pediu ao Irmão X que lhe mandasse um bilhete em que
lhe apontassem quais são as coisas mais importantes da vida. Ei-las:
O maior e melhor amigo: Deus.
Os melhores companheiros: os pais.
A melhor casa: o lar.
A maior felicidade: a boa consciência.
O mais belo dia: hoje.
O melhor tempo: agora.
A melhor regra para vencer: a disciplina.
O melhor negócio: o trabalho.
O melhor divertimento: o estudo.
A coleção mais rica: a das boas ações.
A estrada mais fácil para ser feliz: o caminho reto.
A maior alegria: dever cumprido.
A maior força: o bem.
A melhor atitude: a cortesia.
O maior heroísmo: a coragem de ser bom.
A maior falta: a mentira.
A pior pobreza: a preguiça.
O pior fracasso: o desânimo.
O maior inimigo: o mal.
O melhor dos esportes: a prática do bem.
Leia esta lista de informações, sempre que você puder, e veja por si
como vai indo a sua orientação.
E se quer mais um aviso de amigo velho, cada noite acrescente esta
pergunta a você mesmo, depois de sua oração para o repouso:
- Que fiz hoje de bom que somente um amigo de Jesus conseguiria
fazer?

REPROGRAMAÇÃO
Hammed
Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras
onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com teu adiantamento.
Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem
mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas.
Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua
realização.
Teus parentes e amigos são as almas que atraíste, com tua própria
afinidade.
Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes,
recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a
existência.
Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes... São as
fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças
de vítima.
Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos.
Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor.
Médium: Francisco do Espírito Santo Neto
Fonte: “Um Modo de Entender: Uma Nova Forma de Viver”.

PREOCUPEMO-NOS EM CRIAR
“Em qualquer campo, seja vossa preocupação apenas criar, e
jamais demolir. Nada possui tanta força para demolir as estruturas
desgastadas quanto um organismo completo em funcionamento, porque
todas as correntes da vida se precipitam para as novas formas, deixando o
velho cair por si mesmo, sem lutas de reação.” (Sua Voz - Pietro Ubaldi).

O SER E O TER
“O Ser e o Ter continuam em situações conflitivas. É mais
importante Ser que Ter. Ser bom. Ser nobre. Do que Ter coisas. Ser paz,
não apenas Ter, Ser! Porque quando se É, nada modifica. E quando se
tem normalmente se perde, já que no mundo físico tudo é transitório,
inclusive o mundo físico.” (Divaldo Franco).

FÉ NA VIDA FUTURA E
NA JUSTIÇA DE DEUS
Franklin Santana Santos
O XII capítulo do Evangelho, intitulado “Amai Vossos Inimigos”, nos faz
refletir sobre este sentimento: a fé.
Há os inimigos gratuitos e os inimigos conquistados. Outro item fala sobre
os inimigos externos e internos. Os primeiros são aqueles que muitas vezes nunca
travaram uma relação direta com o odiado e mesmo assim o odeiam.
Em geral, odeiam o outro pelo que ele é, pelo que faz, pelo que luta, pelos
seus valores, suas conquistas, seus títulos, seu biotipo, cor de cabelo, sorriso...
Isso se deve, em geral, a dois motivos: inimizade do passado reascendida
no presente, mas principalmente à inveja.
No fundo, admiram e cobiçam ser o que o outro é e ter o que o outro tem.
Como não conseguem, acabam odiando, como uma espécie de represália à Vida
por ter lhe “negado” aquilo que foi fruto do árduo trabalho alheio.
Muito frequente, não encontrando verdadeiramente o que dizer do outro,
acabam inventando histórias, inverdades e insuflando suas falácias nos ouvidos
alheios, com o intuito claro de desacreditar a outrem. Muitas vezes o odiado nem
se quer suspeita que tem inimigos gratuitos, só descobrindo por terceiros.
Bem diferentes são os inimigos conquistados. Com esses, em geral, existia
uma relação de amizade, quiçá de amor. E, em algum momento da história e
trajetória das duas almas, há uma divergência, uma “traição” por não mais
compartilhar algo, ou não ser mais o primeiro, não acreditar receber toda atenção
ou afeto de que se acha credor ou merecedor.
Nos conquistados há participação de ambas as partes. O inimigo
conquistado resulta sempre da negligência de atenção, afeto, empenho na relação
e os motivos são os mais diversos.
Jesus, mestre Maior, nos incentivava a rapidamente nos reconciliarmos com
nossos inimigos, especialmente com os conquistados, para que uma relação de
ódio não se estabelecesse e ficássemos prisioneiros dela.
O intuito da reconciliação é claro: praticar a Lei Primeira e Áurea de amar ao
próximo como a si mesmo, mas também nos tornar seres livres, sem estarmos
jungidos aos destinos alheios, pois a Lei exige que a justiça seja aplicada até o
último ceitil. Entretanto para haver reconciliação verdadeira, precisaremos
trabalhar, primeiro, nossos dois maiores inimigos internos: o egoísmo e o orgulho.
E a maneira mais prática é abraçarmos a Lei de Caridade e nos colocarmos
no lugar do outro. Pois, como nos ensina o Evangelho: “A fé na vida futura e na
justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar força
de suportar, pacientemente, os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor
próprio. Eis por que vos dizemos incessantemente: voltai os vossos olhos para o
futuro; quanto mais vos elevardes, pelo pensamento, acima da vida material,
menos sereis feridos pelas coisas da Terra”.

GRUPO UNIVERSALISTA DOS CIRENEUS –
TELE-CRISTO – DEUS AMA VOCÊ
Luiz Cláudio de Oliveira Millecco
Para um diálogo amigo conosco, ligue, de 2ª a 6ª, das 15 h às 21 h, para
os telefones: 2261-2612 e 2581-4174. Para ouvir uma mensagem, 2568-4472. Ou
escreva para a Rua Dr. Garnier, 217 – Rocha. E lembre-se:

“Você é importante para Deus e para nós também.”

AUTOCONHECIMENTO. FORMAR-SE,
REFORMAR-SE E TRANSFORMAR-SE
Eronildo Aguiar
As verdades universais não vêm para formar o homem nem para reformá-lo,
mas para transformá-lo. Não vem para moldá-lo, mas para transmutá-lo.
Formar-se é adquirir conhecimentos. É ter informações de ordem
quantitativa.
Reformar-se é mudança de comportamento. É mudar um comportamento
vicioso por outro virtuoso de verniz social, ambos ainda no campo do ter, das
aparências. Ter informações, vícios ou virtudes.
Os ensinos universais vêm para transformar o ser humano.
Transformar-se é modificar-se de um estado de espírito para outro. É mudar
de estado enganoso das aparências para estado verdadeiro na essência. É mudar
dos atos cerimoniosos para uma firme atitude espiritual interna. Para isso é preciso
dar o salto qualitativo da virtude teatral, sacrificiosa e estética para uma conduta
natural, jubilosa e ética.
E isso é possível, dizem os mestres, com o autoconhecimento. Estamos na
busca. Digamos como Paulo de Tarso, “não tenho a pretensão de ter atingido o
alvo, mas vou à conquista para atingi-lo”.
Fonte: http://eronildoaguiar.blogspot.com/

CAMPANHA PERMANENTE
O culto do Evangelho no lar não é uma inovação.
Amplie o bem que existe em você.
Participe: faça e ensine a fazer o Evangelho no Lar
e no Coração. Paz no Lar. Paz na Humanidade.

UM CURSO DE PAZ — III
Delfos
O verdadeiro pacifismo
Em primeiro lugar, não confundais o pacifismo baseado na verdade com o
pacifismo baseado no desespero. Não é pacifista quem ateia fogo às próprias
vestes, porque está eliminando com as suas próprias mãos uma vida que seria útil
ao seu próximo. Não é pacifista quem apedreja, quem pratica o terrorismo, porque
está querendo apagar o fogo com o próprio fogo.
Pacifismo é opção pela paz. Pacifismo é aceitação da paz. Pacifismo é luta
pela paz.
Uma coisa é vos colocardes na frente de veículos que transportam a morte
para evitar que ela atinja os vossos irmãos. Isto é sublime sacrifício em bem da
Humanidade. Outra coisa é praticardes, livre e espontaneamente, a violência
contra vós mesmos e contra os outros. Isto é suicídio e assassinato.
O pacifismo deve estar baseado na verdade central de que vós mesmos
sois Paz, apenas ainda não o quisestes descobrir. Oponde-vos de todos os modos
e por todas as maneiras pacíficas à guerra. Resisti a qualquer ordem no sentido de
violentardes o preceito da paz. Não acrediteis nas bandeiras filosófico-ideológicas
com que os poderosos vos procuram atirar uns contra os outros. A guerra só
interessa a eles que desejam dominar o mundo. Só interessa aos que vendem
armas. Conscientizai-vos disto e vos será mais fácil resistir. Protestai por todos os
meios contra a guerra e tudo o que a provoca.
Sobre o jejum
Não vos aconselho o jejum. Pelo menos a vós ocidentais, porque vos faltam
as técnicas necessárias para a absorção do prana. Podeis, no entanto, fazer coisa
melhor, podeis jejuar no pensamento, na palavra, na ação. Podeis abster-vos de
tudo aquilo que prejudique os vossos irmãos, ou que prejudique qualquer ser vivo,
por exemplo, o uso da carne para o vosso sustento. Se não vos for, no entanto,
possível abolir de todo a alimentação carnívora, abençoai todos os dias os irmãos
menores que se sacrificam para que possais existir. Comprometei-vos a guiá-los
quando eles atingirem a esfera humana da evolução, porque, ao que tudo indica, e
assim o espero, ao chegar essa época, estareis muito à frente deles. Fazei isto e
breve vos será fácil abdicar de todo da alimentação animal, ainda que tal
abdicação se dê na próxima existência.
Pacifismo — Atividade constante
Não vos limiteis, no entanto, à ação coletiva e civil nas ruas, nas fábricas,
nos escritórios.
Pacifismo é atividade constante. Deve ser exercido na condução, dentro de
casa com os amigos. Sim, com os amigos.

Encontrai-vos — insistimos muito neste assunto —, encontrai-vos para orar
e encontrai-vos para vos conhecerdes uns aos outros e para conhecerdes a vós
mesmos. Encontrai-vos para trocar impressões.
Encontrai-vos para derramar pensamentos de paz sobre o mundo.
Encontrai-vos para começar a entronizar (dentro de vós) aquele mundo do futuro
que esperais, no qual o cordeiro há de apascentar com o leão e o menino dormirá
ao lado da fera.
Fragmentos da Verdade
Quando vos falei das religiões tradicionais, não quis, em absoluto,
desrespeitá-las. Todas elas contêm fragmentos da Verdade. E, na medida em que
vos aprofundardes em cada uma delas, ultrapassareis os fragmentos e
encontrareis a Verdade.
A Verdade é Deus, e Deus não se estoca, não se guarda, não se retém,
como quem retém o vapor.
A Verdade é Deus e Deus está em tudo.
É preciso, portanto, que cada grupo religioso ou filosófico se abra aos
outros grupos. Que haja diálogo. Há muito que nos esquecemos de conversar.
Precisamos reaprender esta arte. Conversar é alternativamente falar e ouvir, mas
nós só queremos falar. Falar de nós. Falar de nossas ideias. Expor nossos pontos
de vista. Somos como peixes que, concentrados numa poça d`água, julgam que
essa poça é o oceano. Somos como alguém que conseguisse concentrar um só
raio de luz solar e afirmasse que aquele raio é todo o Sol. É preciso dialogar. É
preciso aprender ou reaprender o que cada um tem a ensinar. É preciso que cada
um busque as riquezas do seu irmão e se enriqueça com elas.
Amai o vosso semelhante, apesar das diferenças que há entre vós e até
mesmo por causa dessas diferenças. Se amardes apenas o que vos ama, que
recompensa tendes? — disse-vos o Cristo. Por que rejeitais o vosso irmão? Só
porque ele é diferente de vós? Acaso não exiges para vós o direito de serdes vós
mesmos? Por que quereis para vós o que recusais ao outro? Não sois ambos água
da mesma fonte? Sede vós mesmos e deixai que vosso irmão seja ele mesmo.
Amai-o por causa disso e não apesar disso. Aprendei a ver nele aquilo que vos
falta e a dar a ele aquilo que lhe falta.
Compreendeis, agora, que a paz é construção de todo o dia e de toda a
hora? Começais a perceber que viver em paz é realmente crescer e
enriquecer-se?
Livro: “Reflexões no Meu Além de Fora”, através de Luiz Antonio Millecco
Filho

Colaboração de José Alberto Viana Maio

O CÉU ESTRELADO
Léon Denis
Um livro grandioso, dissemos, está aberto aos nossos olhos, e todo
observador paciente pode ter nele a palavra do enigma, o segredo da vida eterna.
Aí se vê que uma Vontade dispôs a ordem majestosa em que se agitam
todos os destinos, se movem todas as existências, palpitam todos os corações.
Ó Alma! Aprende primeiro a suprema lição que desce dos espaços sobre as
frontes apreensivas. O Sol está escondido no horizonte; seus alvores de púrpura
tingem ainda o céu; luz serena indica que, além, um astro se velou aos nossos
olhos. A noite estende acima de nossas cabeças seu zimbório constelado de
estrelas.
Nosso pensamento se recolhe e procura o segredo das coisas. Voltemo-nos
para o Oriente. A Via-Láctea expande, qual imensa fita, suas miríades de estrelas,
tão aconchegadas, tão longínquas, que parecem formar uma contínua massa. Por
toda parte, à medida que a noite se torna mais densa, outras estrelas aparecem,
outros planetas se acendem qual se fossem lâmpadas suspensas no santuário
divino. Através das profundezas insondáveis, esses mundos permutam os seus
raios de prata; impressionam-nos, à distância, e nos falam uma linguagem muda.
Eles não brilham todos com o mesmo fulgor: a potente Sírius não se pode
comparar à longínqua Capela. Suas vibrações gastaram séculos a chegar até o
nosso olhar, e cada um de seus raios vale por um cântico, uma verdadeira melodia
de luz, uma voz penetrante. Esses cânticos se resumem assim: “Nós também
somos focos de vida, de sofrimento, de evolução. Almas, aos milhares, cumprem,
em nós, destinos semelhantes aos vossos.”
Entretanto, todos não têm a mesma linguagem, porque uns são moradas de
paz e de felicidade, e outros, mundos de luta, de expiação, de reparação pela dor.
Uns parecem dizer: “Eu te conheci, Alma humana, Alma terrestre; eu te conheci e
hei de te tornar a ver! Eu te abriguei em meu seio outrora, e tu voltarás a mim. Eu
te espero, para, por tua vez, guiares os seres que se agitam em minha superfície!”
E depois, mais longe ainda, essa estrela que parece perdida no fundo dos
abismos do céu e cuja luz trêmula é apenas perceptível, essa estrela nos dirá: “Eu
sei que tu passarás pelas terras que formam meu cortejo, e que eu inundo com os
meus raios; eu sei que tu aí sofrerás e te tornarás melhor. Apressa a tua ascensão.
Eu serei e sou já para contigo uma vera amiga, porque até mim chegou o teu
apelo, tua interrogação, tua prece a Deus”. (Livro: “Conversando com Léon Denis”).

Colaboração de Riézia do Vale Cordeiro

SABEDORIA DOS SÉCULOS
Huberto Rohden
Repete, muitas vezes, um ou outro desses pensamentos.
1. Uno-me com todas as minhas forças ao Espírito Infinito.
2. Onde quer que eu esteja, lá Deus está. E que mal poderia acontecer lá
onde Deus está?
3. No meu Íntimo Ser, eu sou o que Deus é, por isso, no meu externo agir,
quero também agir assim como Deus age.
4. Envolve-me, penetra-me toda a Luz Branca do Cristo Eterno e Interno.
Nenhum mal pode me tocar, todo bem deve me caber.
5. Todas as coisas, mesmo as mais pequeninas, são grandes, quando feitas
com grandeza de alma.
6. Livra-me, Senhor, da soberba mesquinhez de querer ser servido, ensiname a humilde grandeza de querer servir.
7. Nenhum mal que os outros me fazem me faz mal, porque não me faz
mau – somente o mal que eu faço aos outros me faz mal porque me faz mau.
Nunca farei depender a minha felicidade de algo que não dependa de mim.
8. Não sou melhor porque me louvam, nem sou pior porque me censuram.
Sou, na verdade, o que sou aos Teus olhos, Senhor, e à Luz da minha consciência.
9. Deus, Tu que és Luz, Vida e Amor, manda-me através de todos Teus
mundos, visíveis e invisíveis, como um raio da Tua Luz, como um sopro da Tua
Vida, como um brado do teu Amor!
10. Guia-me, Luz Divina, por Teus caminhos, para que nenhuma ingratidão
me faça ingrato, nenhuma amargura me faça amargo, nenhuma maldade me faça
mau, que eu queira antes sofrer todas as injustiças do que cometer uma só!
11. Ensina-me, Senhor, a sintonizar as antenas da minha alma por Tuas
ondas divinas, a fim de apanhar no meu receptáculo finito as vibrações da Tua
Vida Infinita!
12. Em Deus tudo está, de Deus tudo vem, para Deus tudo volta.
13. Não maldigo as trevas de ódio que me cercam - acendo em minha Alma
a Luz do Amor.
14. Desde que me encontrei contigo, Senhor, faço com leveza as coisas
pesadas; com suavidade, as coisas amargas, com alegria, as coisas tristes e
estendo o arco-íris da paz sobre todos os dilúvios das minhas lágrimas.
15. Eu afirmo a soberania da minha substância divina, sobre todas as
tiranias das circunstâncias humanas.
Livro: “Luzes e sombras da Alvorada”, por Huberto Rohden – págs. 37-39.

MALEME PRA MIM
Luiz Antonio Millecco Filho
Você que veio de Angola
Do Congo Cabinda
Moçambique ou Guiné
Maleme pra mim (3X)
Acorrentei o teu corpo
Matei sua paz
Quis tirar sua fé
Maleme pra mim (3X)
Eu levantei todo esse muro
Duro a nos separar
Eu sou culpado desse grito
Aflito no seu cantar
Sou eu quem deve dar o passo
O abraço de antigo irmão
Sou eu quem deve por a mão
De amigo na sua mão
Você que é fula rebolo
Que é nego banto
Ou que vem do Sudão
Maleme pra mim (3X)
Lhe dei a morte de graça
Pisei sua raça
Sujei o seu chão
Maleme pra mim (3X)

