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EDITORIAL

CEM ANOS DE CHICO XAVIER
este ano a humanidade se regozija
com as lembranças da figura amiga
e iluminada de Chico Xavier. Admirado e reconhecido por religiosos de
diferentes matizes, o colaborador mais
conhecido do Cristianismo Redivivo tem
sua vida narrada em livros, filmes e
documentários na TV. Maior escritor do
Brasil, superando autores como Jorge
Amado e Paulo Coelho, Chico sempre
descartou qualquer mérito pessoal nos
451 livros escritos, atribuindo-se mera
condição de intermediário. Só um dos
seus livros obteve a edição de 2,5 milhões
de exemplares. Exemplo vivo da caridade, solidariedade e dedicação a ideais
nobres, o médium de Pedro Leopoldo
conquistou a admiração e o respeito de
milhões de pessoas. Opiniões insuspeitas
dão cabal testemunho da relevante contribuição do inesquecível espírita: “Além
da cinebiografia dirigida por Daniel Filho, que deve estrear em 2 de abril, os
brasileiros verão em setembro o médium
em “Nosso lar”, adaptação do livro de
mesmo nome psicografado por Xavier em
1944. Maior clássico da literatura espírita nacional, o romance – que acabou
virando série – é contado sob o ponto de
vista do espírito André Luiz, que, como
um repórter, transmite suas impressões
sobre o mundo espiritual pós-vida para
Xavier” (http://g1.globo.com/Noticias/
Cinema/0,,MUL1479213-7086,00.html).
Dentro do movimento espírita, eventos
chamam a atenção para a missão de Chico Xavier em palestras, conferências, seminários, feiras de livros, fóruns e outros.
No Grupo Scheilla, em maio uma semana
especial lembra uma das maiores contribuições de Chico: a sua parceria com André Luiz. A Aliança Municipal Espírita de
Juiz de Fora faz o seu 5º Fórum com a figura do estimado médium. Um dos mais
relevantes e representativos eventos será
o 3º Congresso Espírita Brasileiro, que
faz parte do Projeto Centenário de Chico
Xavier, promovido pela Federação Espírita Brasileira com o objetivo de enfatizar
a obra de Chico e contribuir com a memória de sua atuação.
Ao apóstolo do Consolador Prometido, nossas vibrações de gratidão, reconhecimento, amor e paz.

NOTÍCIAS DO CRA
ELEIÇÕES NO GRUPO SCHEILLA A IMPORTÂNCIA DE PARTICIPAR
“No Grupo da Fraternidade, o coração está incessantemente disposto a servir”
(André Luiz /F. C. Xavier – 1956).

raternista! Participando ativamente das atividades do Grupo você
está contribuindo no trabalho do
bem e sendo solidário ao expandir
a fraternidade universal através do
amor, vivenciando o: Amai-vos uns
aos outros.
Exerça também o seu direito de
voz e voto na Assembleia do dia 27
de março de 2010! Colabore, assim,
para que o Grupo Scheilla atinja os
objetivos consignados em seu Estatuto Social. Comparecer é papel do
associado esclarecido que não desconhece que, unido aos companheiros, poderá ajudar a construir um
Mundo melhor através da Doutrina
consoladora. Participar é dizer não
à omissão, é cumprir verdadeira

e amorosamente a própria missão, dando sua cota de contribuição
dentro dos ditames da Lei do
Progresso.
Estamos de algum modo praticando a fraternidade quando damos
solidez aos processos representativo e decisório no âmbito do Grupo
Scheilla.
Todos conhecemos a vontade luminar e piedosa do Senhor ao fazer
do Brasil a Pátria do Evangelho. E
nosso Grupo Scheilla é parte do Seu
coração no projeto de um Planeta
evangelizado e pacífico!
Fraternista: participe com altruísmo, sempre, você faz parte desse
grande trabalho.
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ELEIÇÕES NO
GRUPO SCHEILLA
CRA – Conselho de Representação da
Assembleia –, órgão deliberativo do
Grupo Scheilla, realizará no dia 27 de
março, sábado, eleições para a escolha
de seus novos membros. Para sabermos
mais sobre o processo de eleição, O Fraternista conversou com a conselheira Conceição Luzia Almeida, a Sãozinha:
Quantos membros pertencem atualmente ao CRA e qual o período de trabalho
assumido?
O CRA conta atualmente com 6 (seis)
conselheiros e 6 (seis) suplentes. As responsabilidades de ambos – titulares e suplentes – não diferem na prática. Apenas
representam o resultado da eleição para
valiosas contribuições de colaboradores do
Cristo. Os mais votados assumem como conselheiros titulares. O mandato de trabalho
é de 3 (três) anos. A cada ano ocorrem novas eleições ao CRA para renovação de 1/3
dos membros do Conselho num processo
democrático e participativo.
Quando e como será realizada a próxima eleição do CRA?
A próxima eleição será realizada dia
27 de março de 2010, no salão principal
do Grupo Scheilla. A primeira chamada

AJUDE
A AJUDAR

ocorrerá às 15h e a segunda às 15h30. A
votação dos novos membros será feita por
meio de cédulas. Todos os fraternistas associados do Grupo Scheilla têm direito a voto.
Nessa eleição será realizada também a
aprovação do Regimento da AGF – Assembleia Geral dos Fraternistas – e a homologação do Regimento Interno do CRA.
Quantas vagas serão ocupadas e quem
pode se candidatar?
Neste ano serão eleitos 2 (dois) conselheiros titulares e 2 (dois) suplentes. Pode
se candidatar às vagas todo aquele maior
de 18 anos, que já tenha exercido no Grupo
Scheilla alguma tarefa de coordenação, pelo
período de pelo menos um ano, e que seja
tarefeiro da Casa há pelo menos 5 anos.
Quais tarefas assumirão os novos
membros e qual perfil devem apresentar?
Os membros eleitos darão prosseguimento as mesmas tarefas já exercidas pelos
demais integrantes do Conselho. É importante que esses novos tarefeiros tenham um
perfil fraterno e conciliador e contribuam
para o bom andamento do Grupo Scheilla,
trabalhando ativamente, com interesse,
e buscando ter uma visão de conjunto das
atividades realizadas pelo Grupo.

Seja Sócio do Bem
Nosso Grupo oferece a
quem procura encontrar um
sentido para a vida a oportunidade de ajudar a Jesus
na construção de um Mundo
melhor. Em abril estará sendo lançado o programa Seja
Sócio do Bem para que todos
tenham a oportunidade de
engajar-se, tornando ainda
mais efetiva as nossas contribuições.
Fique atento.
Participe,
valendo-se
dessa oportunidade. Seja
Voluntário, contribua como
associado, estenda sua mão
amiga.
Outras informações através do telefone 3226-3911.

INTEGRAÇÃO FATERNA
Festival de Sorvetes
Grupo Scheilla promoveu em
7 de março corrente, na Casa
Espírita André Luiz, um Festival de Sorvete e Bazar Fraterno.
O objetivo do evento, além da
confraternização entre os fraternistas e frequentadores do Grupo, foi arrecadar recursos para a
manutenção das várias atividades
desenvolvidas.
Participaram cerca de 350
pessoas
que
se
deliciaram
com
seis
sabores
do sorvete Real Sabor. Ocorreram

mmonono

Voluntários ajudam na distribuição de sorvetes no Festival

apresentações musicais de fraternistas em um clima muito alegre
e feliz. O Bazar Fraterno ofereceu
muitos produtos de qualidade a
preços de liquidação, além de alguns gêneros de artesanato.
A Coordenação de Integração Fraterna regozija-se
com a presença amiga de todos e formula votos de que o
nosso
querido
Mestre
Jesus
abençoe-nos
a todos e aos nossos propósitos
de bem servir.
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100 ANOS COM CHICO XAVIER

e 15 a 18 de abril de 2010, espíritas de todo o Brasil terão mais
uma oportunidade de celebrar a
importância das obras psicografadas por Chico Xavier. No ano em que
se comemora 100 anos do nascimento
do mineiro de Pedro Leopoldo, acontecerá em Brasília o 3º Congresso
Espírita Brasileiro, que faz parte do
Projeto Centenário de Chico Xavier, promovido pela Federação Espírita Brasileira com o objetivo de enfatizar a obra
de Chico e contribuir com a memória de
sua atuação.
Também fazem parte dos objetivos do evento realçar o exemplo de vida
de Chico Xavier com respeito ao direito
de privacidade pessoal e espiritual daquele amigo, além de evidenciar obras de
Emmanuel e de André Luiz.
De acordo com Antonio Cesar Perri
de Carvalho, diretor-coordenador da Federação Espírita Brasileira – que participa
desde o 1º Congresso Espírita Brasileiro
promovido pela Federação e de vários
Congressos Espíritas Mundiais –, eventos
como este são importantes para chamar a
atenção sobre a monumental obra psicográfica de Chico Xavier e sobre sua valorosa história de vida. “Chico tem o mérito da
coerência e da fidelidade à obra de Kardec

Arquivo

Além de falar sobre algumas das mais
de 400 obras psicografas por Chico,
os palestrantes poderão chamar
a atenção dos participantes para o
iluminado roteiro de vida narrado nos
textos. Para Perri, “as pessoas podem
adotar os ensinamentos das obras
seguindo as orientações e recomendações descritas, pois a obra psicográfica
de Chico Xavier é um manancial importante para facilitar o entendimento da mensagem do Cristo, haja vista
a série Fonte Viva, do espírito
Emmanuel, autêntico exegeta do Novo
Testamento”, afirma.
COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO.

O cândido Chico Xavier

e ao Evangelho de Jesus, conforme seu
compromisso com Emmanuel, no início de
suas atividades”, acrescenta Perri.
Como parte da programação, haverá
conferências, palestras e painéis que debaterão a importância das obras de Chico
Xavier nos seus mais diversos aspectos. Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira,
Marival Veloso de Matos, Neusa Aparecida
de Assis e Wagner Gomes da Paixão são
expositores com participação já confirmada no Congresso.

O Congresso acontecerá no Centro de
Convenções Dr. Ulysses Guimarães, no
auditório principal com capacidade
para 2.800 pessoas, onde serão
realizadas as apresentações ao vivo,
e em salas equipadas com telão, que
poderão acomodar outras 2800 pessoas.
As inscrições devem ser feitas até o
dia 25 de março pelo site:
www.100anoschicoxavier.com.br.
Na
data de fechamento desta edição de O
fraternista, as vagas para participação no
auditório principal já estavam esgotadas.

APRENDENDO COM ANDRÉ LUIZ
TRABALHAR
Se você acredita na preguiça, olhe a água parada.
Seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a sua base de solução.
Não existe processo de angústia que não se desfaça ao toque do trabalho.
Diante de qualquer sofrimento, o trabalho é o nosso melhor caminho de libertação.
Não se aborreça se alguns companheiros lhe abandonarem a estrada; continue em seu próprio dever e o trabalho lhe trará outros.
Todos os medicamentos são valiosos na farmácia da vida, mas o trabalho é o remédio que oferece complemento a todos eles.
Quem trabalha encontra meios de esclarecer, mas não tem tempo de discutir.
O sucesso quase sempre se forma com uma parte de ideal e noventa e nove partes de suor na ação que o realiza.
Xavier, Francisco Cândido. Da obra: Respostas da Vida.
Ditado pelo Espírito André Luiz. Editora IDEAL.
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CARAVANA DA ESPERANÇA
que vem a ser a Caravana da esperança? O próprio nome já diz:
grupo de pessoas que vão juntas
levar alegria, esperança a outras
pessoas. Anualmente, a IV e a XII regiões
da Organização Social
Cristã-Espírita André
Luiz (OSCAL) organizam a Caravana da Esperança, com o objetivo
de levar um grupo de
fraternistas à Cidade da
Fraternidade (CIFRATER), onde auxiliam os
moradores e dos seus
arredores, estreitando
assim os laços de amizade.
A Cidade da Fraternidade foi fundada em 20
de dezembro de 1963 e
está localizada no
Município de Alto
Paraíso, estado de Goiás. E o propósito
da CIFRATER, que prevalece até os
dias atuais, é oferecer assistência a

famílias, crianças, jovens órfãos da
região, propiciando perspectivas de
um futuro melhor.
Várias oficinas acontecem neste
encontro para os alunos do Educandário

Fraternistas da Caravana se confraternizam

Humberto de Campos, a escola da cidade.
Proporciona aos alunos acesso a informações que podem ajudar a conceber outra

visão de mundo. Acontecem oficinas de
cidadania, de valores humanos, de
astronomia, localização por satélite,
atendimento odontológico, dentre outras
atividades.
Geralmente este enLuiz Carlos
contro acontece no feriado de Corpus Christi,
excetuando-se períodos
em que há outros eventos coincidentes, como
a XXIII Semana da Fraternidade que aconteceu em junho de 2009,
também na CIFRATER.
A caravana da Esperança deste ano será no
período de 02/06 (saída
de BH à noite) a 05/06
(saída da CIFRATER
às 15 horas).
As inscrições e os
valores devem ser
divulgados até o início de abril e serão abertas a qualquer pessoa que
queira participar.

Projeto Descoberta 2010

COMEMOFRA 2010
Luiz Carlos

D

Participantes do Projeto Descoberta visitam Ouro Preto

oze adolescentes, dois professores e quatro colaboradores da Cidade da Fraternidade visitaram Belo Horizonte, ficando
hospedados na CEAL de 17 a 23 de janeiro. O programa da visita faz parte do Projeto Descoberta e incluiu visitas à Torre Alta
Vila, no Belvedere, ao Boliche Del Rey, ao
cine Pampulha Mall - para assistir ao filme
Avatar -, idas ao Jardim Zoológico, Parque
Guanabara, sede do América Futebol Clube,

Metrô, Museus de Artes e Ofícios e de História Natural. Eles foram também à Gruta
da Lapinha e a Ouro Preto, onde visitaram
o Museu da Inconfidência, a Igreja do Pilar e
outras atrações da cidade. Houve uma grande participação dos fraternistas do Grupo
Scheilla e de todos envolvidos no projeto.
A oportunidade descortina horizontes
de observação e contraste aos estudantes
que recebem uma formação moral cristã.

ealizou-se esse ano a 21ª edição
da COMEMOFRA – Confraternização de Mocidades Espíritas do Movimento da Fraternidade – com o
tema “Vem e segue-me: Convite à
Renovação”. O encontro, que ocorre anualmente durante o Carnaval
na Cidade da Fraternidade, em Alto
Paraíso/Goiás, promove a integração
de jovens espíritas de várias partes do
país, ampliando o movimento de fraternidade como valiosa oportunidade
de trabalho com o Cristo. Para Elvy
Maria, coordenadora do evento, o encontro foi marcado pela cooperação
entre as equipes de trabalho e pela
busca de maior entendimento de seus
objetivos.

Aconteceu

MOVIMENTO DA FRATERNIDADE

Palavra da Espiritualidade
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AÇÃO E REAÇÃO
escoberta pelo extraordinário físico inglês do século XVII, Sir Isaac Newton, a lei de ação e reação que trata das interações entre os corpos
materiais, também se constitui em importante lei moral que rege as relações entre os espíritos.
No plano das causas e dos efeitos em que estagia, o homem dispõe do livre arbítrio ou livre vontade de ação do ser, através do qual
toma resoluções em sua vida, acelerando ou retardando o seu progresso.
Neste contexto, a responsabilidade surge como leme orientador da liberdade de ação, ensejando ao navegante atento e vigilante, a
oportunidade de conduzir o barco do seu destino de acordo com a correnteza das leis divinas, que governam o oceano da existência.
Cada ação praticada assemelha-se a um fio condutor que nos liga ao objeto da nossa atitude, exigindo uma reação contrária, a fim de
retornar ao equilíbrio anterior, pois o universo, apesar do aparente caos, é pura harmonia em sua essência.
Um gesto, uma palavra ou mesmo um pensamento desarmônico pode durar apenas um segundo. Todavia, é difícil quantificar o tempo
necessário para que o serviço de reação restabeleça a harmonia perdida.
Por outro lado, um simples olhar de bondade propicia, ao seu autor, o retorno imediato do beneficiado, em forma de luminoso agradecimento, transmitido pelo fio condutor da fraternidade.
Nossas existências anteriores estão interligadas pelo ciclo incorruptível da ação e reação, transformando-nos em construtores do próprio destino, e a doutrina da reencarnação é a chave para a compreensão desse encadeamento de causas e efeitos, que se estende de uma
vida a outra.
Sob esta ótica, a reencarnação, ao invés de castigo ou punição divina, é oportunidade bendita de crescimento e elevação espiritual, na
qual a criatura humana tem a possibilidade de harmonizar as ações do pretérito delituoso com a sublime reação do amor.
Nesta divina equação, cujo resultado é o progresso do ser, o Sublime Matemático do Universo nos legou o tempo como fator de balanceamento entre as incógnitas do ontem e as variáveis do hoje.
Assim, alma amiga, aproveita cada minuto disponível, e inicia agora a tua reação de renovação.
Ontem, traíste a lealdade do companheiro de jornada. Hoje, defronta-te novamente com ele, na pessoa do filho problema, a cobrar-te
paciência e dedicação.
Ontem, desprezaste e conspurcaste o amor sincero da companheira, lançando-a nas garras do desespero e do suicídio. Hoje, a encontramos nos teus braços, como a filhinha doente, a te exigir renúncia e abnegação.
Ontem, doaste ao mendigo na sarjeta, um pouco do teu excedente. Hoje, quando o pão ameaça faltar à tua mesa, mãos anônimas
acorrem generosas, mitigando-te a fome do corpo e da alma.
Ontem, num ato de coragem, colocaste em risco a própria vida, salvando a criança que se afogava. Hoje, a identificamos na figura do
médico de plantão, que com desvelo e perícia, ressuscita-te os batimentos cardíacos, trazendo-te de volta à vida.
Em qualquer situação, segue o roteiro infalível prescrito por Paulo, o apóstolo dos gentios, quando afirmou que o amor cobre a multidão dos pecados, e utiliza com sabedoria os mecanismos da ação e reação para libertar-te do ciclo vicioso que te prende à retaguarda.
Se o ontem é cabedal de experiências acumuladas e o amanhã é esperança de realização, o presente é instante abençoado que nos permite
harmonizar o passado e preparar a boa colheita para o futuro.
Scheilla
(Mensagem psicografada pelo médium Emmanuel Chácara em Belo Horizonte/MG, em 10.04.1993)

EDUCAÇÃO ESPÍRITA
Reuniões Públicas
Semana Especial de André Luiz
o mês de maio, o Grupo Scheilla vai
viver uma Semana Especial, voltada
à obra e contribuição de André Luiz.
Serão evidenciados vários livros desse iluminado Espírito: Ação e Reação,
Obreiros da Vida Eterna, Os Mensageiros,
Missionários da Luz, No Mundo Maior,
Nosso Lar e Sexo e Destino. Os freqüentadores do Grupo Scheilla e os fraternis-

tas (colaboradores) terão a oportunidade
de conhecer mais sobre as obras de
André Luiz, numa das dezesseis Reuniões
Públicas semanais. Considerado o “repórter” do plano espiritual, que traz várias
experiências vividas e faz o intercâmbio
entre a vida material e espiritual, desvendando os mistérios do além túmulo,
André Luiz é um dos mais lidos na

literatura espiritista nas últimas décadas.
Para se comunicar com a vida terrena, optou em não divulgar sua verdadeira identidade. Foi médico aqui na terra,
exerceu sua profissão no Rio de Janeiro
e no plano espiritual, após alguns anos,
retomou a sua tarefa. Por muitas décadas
André Luiz vem trabalhando ativamente
junto à seara espírita.
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RESGATANDO A MEMÓRIA:
LIVRARIA FRITZ SCHEIN

Históricas Prateleiras - conheça um pouco mais sobre a Livraria do Grupo Scheilla
xercendo o papel de orientação, oportu- operações científicas e na formulação de e com a sugestão de leitura sobre a questão
nidade de trabalho edificante e dissemi- tratamentos e atendimentos ligados ao psi- que os aflige. “A intuição faz parte do nosso
nação da Doutrina Espírita, a venda de quismo. O nome do Espírito, porém, pare- trabalho o tempo todo. Às vezes um livro
livros pode parecer até mesmo uma ta- ce levar a cura onde ele esteja. Segundo a cai da prateleira justamente com o tema
refa acessória na Livraria Fritz Schein,
propício para aquela pessoa. Já aconFátima Rubatino
que fica no Grupo Scheilla. Mas não é
teceu comigo mais de uma vez”, relata
bem assim. A Livraria tem uma missão
Antônia.
provedora. No seu aspecto doutrinário,
A voluntária Cláudia Rajão concorda
oferece obras espíritas dos mais divercom a colega. “Aqui a gente é tratasos autores. Ali trabalham 40 voluntádo”, diz. Ela conta que, para garantir
rias, que se revezam todos os dias da
um bom atendimento, os voluntários
semana para garantir o seu bom funtêm um estudo constante das obras, o
cionamento. Por semana, centenas de
que os beneficia bastante. “Há trocas e
pessoas passam por lá procurando princomentários dos livros”. Além do mais,
cipalmente por obras de Emanuel, Ana tarefeira mostra a importância da Lidré Luís e pela codificação de Kardec.
vraria na divulgação do conhecimento
A livraria foi criada em 1952, a
espírita. “A cada livro que vendemos,
Madalena externa entusiasmo com o trabalho da Livraria.
partir de uma materialização do Espía Doutrina é disseminada. Cada obra
rito Joseph Gleber, através da mediunidade coordenadora da Livraria, Maria Madalena que sai não fica somente nas mãos de uma
de Ênio Wedling, que sugeriu a criação de Maciel, o trabalho neste local não aconte- pessoa”, acredita.
uma Livraria Espírita, pois não existia ne- ce como numa empresa. “Os voluntários
O frequentador Sandro Garzon Gonnhuma na Capital mineira. Passados três chegam porque tem necessidade de comer çalves diz que sempre vai à Livraria para
meses da materialização, nenhuma provi- e beber algo espiritual”, diz. “Como todos checar os lançamentos, mesmo que não
dência havia sido tomada e o espírito ma- nós somos doentes espirituais, nós traba- tenha interesse numa obra específica. Senifestou-se novamente no mesmo sentido, lhamos para nos curar. Aqui há uma troca gundo ele, que já presenteou vários amigos
mostrando a importância da empreitada. muito grande com as pessoas”, explica.
com as obras, o conhecimento de si e das
Conta-se que, na época, o tarefeiro Jarbas
É o caso da fraternista Antônia Ama- realidades espirituais é fundamental. Ele
Franco de Paula, constrangido, encarregou- ral, que está na tarefa há 22 anos. Ela conta conta que lê todas as noites o Pão Nosso,
se da tarefa, adquirindo apressadamente que o atendimento às pessoas na livraria é psicografado por Chico Xavier, e o Livro dos
um balcão, dois armários e os primeiros tão importante quanto a venda das obras. Espíritos, de Kardec, além de ter começado
livros.
De acordo com a tarefeira, na prece inicial, as obras de André Luís. “O conhecimento
O nome da livraria – Fritz Schein – os voluntários pedem para que eles sejam asserena o coração”, diz. “A partir do mofoi dado por Jair Soares, em homenagem intuídos do livro a ser indicado para cada mento que você tem entendimento, você
ao irmão de Joseph Gleber, que na época pessoa. Ela diz que muitos costumam che- tem sabedoria para passar pelas questões
da Segunda Guerra foi um médico judeu- gar no estabelecimento relatando proble- do dia a dia”.
alemão. Hoje temos notícia que o Espírito mas vivenciados por eles. Estes, segundo
Livro: presente de amigo. Livro EspíriSchein trabalha no mundo espiritual em ela, são acolhidos com palavras de carinho ta, presente de irmão.

Confrascheilla de março homenageia as mulheres
m 14 de março, os fraternistas do Grupo Scheilla puderam participar de uma
agradável tarde de confraternização que
teve como tema central A presença das mulheres no Evangelho. O tema oportuno foi
desenvolvido pelo fraternista Antônio Rubatino, que lembrou o admirável papel de

mulheres como Maria de Magdala, Joana
de Cusa e Maria, Mãe de Jesus, no Cristianismo em seus primórdios e da importância
da figura feminina na Terceira Revelação,
quando espíritos valorosos atuam na educação, na arte, na assistência social e atividades outras.

O Coral Sebastião Lasneau harmonizou o ambiente com hinos que destacaram
a leveza e a força da alma feminina e, no
momento da Palavra da Espiritualidade,
espíritos amigos lembraram a importância
da gentileza nas relações familiares, profissionais e sociais de forma geral.

Aconteceu 2
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ATIVIDADES PARA A MOCIDADE EM 2010
A Mocidade Espírita Maria João de
Deus – MEMJD – do Grupo Scheilla, preparou uma programação muito especial
para 2010. Conheça abaixo as atividades
que irão acontecer para o Ciclo 3 (acima
de 18 anos):
ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA MARIA JOÃO DE DEUS
ABRIL – Sarau com apresentações artísticas
dos jovens.
MAIO - Seminário de Estudo da Mocidade Espírita Maria João de Deus. Tema
“Nosso Lar”.

JUNHO – Arraiá da MEMJD.
JULHO – Comemoração do Dia do Amigo
em um parque ou ambiente ao ar livre.
SETEMBRO – Aniversário de 62 anos da
Mocidade.
OUTUBRO – Manhã do Conhecimento Espírita: Obra “Entre a Terra e o Céu” de André
Luiz, e outras a serem definidas.
SEMANALMENTE – Palestras e dinâmicas
em grupo, que ocorrem alternadamente
durante as reuniões semanais aos sábados.
TRIMESTRALMENTE – Atividades de Assistência Social: Visita ao Asilo Afonso

Pena, visitas ao bairro Citrolândia (Betim),
visita ao Núcleo Assistencial Caminhos
para Jesus.
EM FASE DE INCLUSÃO
Serão incluídas, ainda, além destas
atividades citadas, duas novas tarefas de
assistência social, com visitas a um orfanato
e ao Hospital Maria Pena (ala infantil), em
Belo Horizonte.
Participe. Leve seus filhos adolescentes
para conhecer. A Mocidade Espírita Maria
João de Deus apóia as famílias na construção de um Mundo melhor, de paz e amor.

EDUCAÇÃO ESPÍRITA
página infaltil

Olá amigos da Evangelização, mocidade e leitores! A seguir, montamos uma história em que as palavras sublinhadas são
nomes das obras de André Luiz. A ordem em que elas aparecem no texto não condiz necessariamente com a ordem em que
estas obras foram publicadas. Após ler a história, sugerimos que pesquise as páginas iniciais do livro Nosso Lar e preencha na
frente da numeração a obra correspondente, disposta por ordem de publicação. Vamos começar?
Estávamos em Nosso Lar quando Os Mensageiros, que habitam No Mundo Maior trouxeram uma comunicação que diz assim:
queridos amigos, as dificuldades que encontram no dia a dia, enquanto encarnados, são necessárias para a vossa Libertação dos velhos
hábitos e comportamentos. Por isso não desanimem. Vocês estão assistidos por Missionários da Luz que lhes inspiram e incentivam para
seguir os ensinos de Jesus. Os Obreiros da Vida Eterna, comandados por Jesus, prepararam para vocês o planeta Terra para usufruírem
dele enquanto necessitar da reencarnação como forma de se ressarcir dos débitos com a lei de Ação e Reação. Progredir moralmente e intelectualmente garante a Evolução em Dois Mundos. O verdadeiro cristão precisa incluir em sua Agenda Cristã alguns dias para frequentar
reuniões de evangelização, participar de tarefas assistenciais e para estudar. Se alguns de vocês tiverem compromissos com a mediunidade,
lembrem-se de que Nos Domínios da Mediunidade existem várias possibilidades. Não percam tempo, abracem uma delas. Caso alguns de
vocês escolham trabalhar em reuniões de Desobsessão, sejam amáveis com as entidades comunicantes, abstraindo-se de julgá-los. Antes,
porém, se faz necessário estudar bastante os Mecanismos da Mediunidade para exercê-los com segurança. Mantenham sempre uma Conduta Espírita pautada no amor, na persistência e na disciplina. Quando se virem envolvidos afetivamente com alguém de sexo oposto ao
seu, sejam sinceros com este alguém. A relação - Sexo e Destino - precisa ser vivida de forma harmônica, para a felicidade dos dois. Caso
ocorra a morte de um parente amado, não sofram em demasia, lembrem-se de que a morte foi apenas do corpo físico. O Espírito é imortal
E a Vida Continua para ele Entre a Terra e o Céu.
		
		
		
		
		
		
		
		

1 –____________________________		
2 - ____________________________		
3 - ____________________________		
4 - ____________________________		
5 - ____________________________		
6 - ____________________________		
7 - ____________________________		
8 - ____________________________		

9 - __________________________
10 - _________________________
11 - _________________________
12 - _________________________
13 - _________________________
14 - _________________________
15 - _________________________
16 - _________________________

Resposta: 1 – Nosso Lar, 2 – Os mensageiros, 3- Missionários da Luz, 4 – Obreiros da vida eterna, 5 – No Mundo Maior, 6 – Agenda cristã, 7 – Libertação, 8 – Entre a Terra e o Céu, 9 – Nos domínios da mediunidade, 10 – Ação e Reação, 11 – Evolução em dois mundos,
12 –Mecanismos da Mediunidade, 13- Conduta Espírita, 14 - Sexo e Destino, 15 – Desobsessão, 16 – E a vida continua...
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