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Mãe, Mulher... Maria
Por tradição, em maio festeja-se o Dia das Mães. Já
podemos constatar a presença da mulher em
campos profissionais exclusivamente masculinos no
passado e, em alguns deles, em proporção maior
do que a dos homens. Por isso, doenças
tipicamente masculinas vêm aumentando entre
elas, como estresse ou AVC.
É cientificamente constatado que as mulheres têm
capacidade maior que a dos homens para executar
mais de uma tarefa simultaneamente, enquanto os
homens conseguem maior foco em uma tarefa de
cada vez. Muitas empresas já utilizam essas
características para a otimização de seus processos
e incremento da lucratividade de suas atividades.
No entanto, a diferença salarial entre os dois nos
mostra o quanto nossa sociedade ainda precisa
evoluir, um homem ainda ganha mais do que uma
mulher exercendo a mesma tarefa, e uma mulher
branca ganha mais do que uma mulher negra nas
mesmas condições. Se muito já foi feito, muito
ainda se há de fazer para se estabelecer real
igualdade entre homens e mulheres.
A esse respeito, Emmanuel menciona no livro
Religião dos Espíritos, psicografado por Chico
Xavier, nas páginas 131 e 132: Sempre que
queiramos colocar a mulher em nível inferior,
lembremo-nos dela ao tempo de Jesus. Com
exceção das matronas do Império Romano, quase
todas as mulheres do povo sofriam extremo
aviltamento, convertidas em bestas de carga,
quando não eram vendidas em leilão público. No
entanto, tocadas pelo verbo renovador do Divino
Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e
veemência aos apelos celestiais.
Dentre as que haviam descido aos vales da
perturbação e da sombra, encontramos em Maria
Madalena o mais alto testemunho de soerguimento
moral das trevas para a luz. Não por acaso, Jesus,
reconhecendo a magnitude desta ação, se
apresenta a ela em sua primeira aparição em corpo
materializado, após o martírio na cruz. Entre as que
se
mantinham
em
equilíbrio
doméstico,
constatamos em Joana de Cusa o mais nobre
expoente de concurso e fidelidade.

Atraídas pelo amor puro, conduziam a Jesus os
aflitos, os mutilados, os doentes e as crianças.
Embora não fizessem parte do círculo apostólico,
foram delas, representadas nas filhas anônimas de
Jerusalém,
as
únicas
demonstrações
de
solidariedade espontânea, que estiveram todo o
tempo com Ele, sob a cruz do martírio. Mais tarde,
com os continuadores da Boa Nova, mantiveram-se
no mesmo nível de entendimento.
Dorcas, a costureira da cidade de Jope, depois de
amparada por Simão Pedro, fez-se a mais ativa
colaboradora da assistência aos desafortunados.
Febe foi a mensageira da carta de Paulo aos
Romanos. Lídia, em Filipos, a primeira mulher com
coragem para transformar a própria casa em templo
do Evangelho recém-nascido. Lóide e Eunice,
parentes de Timóteo, eram padrões morais da fé
viva.
Entretanto, mesmo que estas heroínas não
tivessem existido, não podemos nos esquecer que,
um dia, buscando alguém no mundo para exercer a
necessária tutela sobre a preciosa vida do Mestre,
Deus não hesitou em recorrer a uma abnegada
mulher, escondida num lar apagado e simples.
Humilde, trazia consigo a experiência dos sábios;
frágil como o lírio, tinha a resistência do diamante;
pobre entre os pobres,carregava na própria virtude
os tesouros incorruptíveis do coração. Desvalida
entre os homens, grande e valiosa perante o
Senhor.
Por esse motivo, sempre que refletirmos quanto à
glória do Cristo, recordando na Terra a grandeza de
nossas próprias mães, sempre nos inclinaremos,
reconhecidos e reverentes, ante a luz eterna da
Estrela de Nazaré, Maria, Mãe Santíssima.
Mensageiro Fraterno
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COMPROMISSO AFETIVO
A guerra efetivamente flagela a Humanidade,
semeando terror e morticínio, entre as nações;
entretanto, a afeição erradamente orientada,
através do compromisso escarnecido, cobre o
mundo de vítimas.
Quem estude os conflitos do sexo, na atualidade da Terra, admitindo a civilização em decadência, tão só examinando as absurdidades
que se praticam em nome do amor, ainda não
entendeu que os problemas do equilíbrio emotivo são, até agora, de todos os tempos, na
vida planetária.
As Leis do Universo esperar-nos-ão pelos milênios afora, mas terminarão por se inscreverem, a caracteres de luz, em nossas próprias
consciências. E essas Leis determinam amemos aos outros qual nos amamos.
Para que não sejamos mutilados psíquicos,
urge não mutilar o próximo.
Em matéria de afetividade, no curso dos séculos, vezes inúmeras disparamos na direção do
narcisismo e, estirados na volúpia do prazer
estéril, espezinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade, depois de
prendê-las a nós mesmos com o vínculo de
promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimentação imponderada.
Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um
apelo neste sentido, em bases de afinidade e
confiança, estabelecesse entre ambas um circuito de forças, pelo qual a dupla se alimenta
psiquicamente de energias espirituais, em regime de reciprocidade. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão
justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio

emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser
efetuado. Criando a ruptura no sistema de
permuta das cargas magnéticas de manutenção, de alma para alma, o parceiro prejudicado,
se não dispõe de conhecimentos superiores na
auto defensiva, entra em pânico, sem que se
lhe possa prever o descontrole que, muitas vezes, raia na delinquência. Tais resultados da
imprudência e da invigilância repercutem no
agressor, que partilhará das consequências
desencadeadas por ele próprio, debitando-selhe ao caminho a sementeira partilhada de conflitos e frustrações que carreará para o futuro.
Sabemos que a Justiça Humana comina punições para os atos de pilhagem na esfera das
realidades objetivas, considerando a respeitabilidade dos interesses alheios; no entanto, os
legisladores terrestres perceberão igualmente,
um dia, que a Justiça Divina alcança também
os contraventores da Lei do Amor e determina
se lhes instale nas consciências os reflexos do
saque afetivo que perpetram contra os outros.
Daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental, injustamente
menosprezados, que resgataremos em tempo
hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos
princípios de causa e efeito. Reencarnados que
estaremos sempre, nesse sentido, até exonerar
o próprio espírito das mutilações e conflitos
hauridos no clima da irreflexão, aprenderemos
no corpo de nossas próprias manifestações ou
no ambiente da vivência pessoal, através da
penalogia sem cárcere aparente, que nunca
lesaremos a outrem sem lesar a nós.
Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografado
por Chico Xavier.
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A Reencarnação muito antes de Allan Kardec
Citação XII
“Estou certo de que estive aqui, como

estou agora, mil vezes antes e espero
retornar mil vezes... A alma do hohomem é como a água; vem do Céu e
sobe para o Céu, para depois voltar à
Terra, em um eterno ir e vir”
vir”
Goethe (1.749 – 1.832 d.C.)

VISITA FRATERNA DO CEACE
Dia: 19 de Maio de 2013 (terceiro domingo do mês).
Local: “Abrigo Alan de Mello”
Mello”
Endereço: Avenida das Américas 19.990 – Recreio dos Bandeirantes
Horário de
de Saída do CEACE: 13 horas
INFORMAÇÕES:
Instituição que abriga cerca de 18 crianças de 2 a 15 anos em situação de risco e vulnerabilidade social.
O QUE MAIS NECESSITAM NO MOMENTO:
• Água sanitária ou cloro em grande quantidade;
• Material de limpeza em geral;
• Pano de chão;
• Saco de lixo de 100 e de 200 litros;
• Toalhas de banho infantil.
LANCHE:
Salgadinhos, doces, refrigerantes (gelados).

“Deus sabe o que precisas para ser feliz. Segue à frente e não temas escorando-te em
Deus.”
Emmanuel
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ESTÁ FALTANDO CRISTO NO CORAÇÃO HUMANO
Não podemos negar que ficamos abalados
com as cenas chocantes ocorridas na
Maratona de Boston nos EUA, no entanto,
não podemos entrar no clima da revolta e da
perturbação. Por essa razão, temos dito
sempre que está faltando Cristo em nossas
vidas; está faltando Perdão no coração
humano, Amor ao Próximo e Amor ao Inimigo,
que significa não prejudicá-lo em
hipótese alguma. Precisamos, de
fato, construir uma sociedade
mais fraterna, mais solidária e
realmente
alicerçada
nos
ensinamentos cristãos.
Porém, como a verdadeira
caridade se constitui em um dos
mais sublimes ensinamentos que
Jesus deu ao mundo, devemos, por essa
razão, amar os criminosos como filhos de
Deus, orando para que eles se arrependam
para obterem o perdão e a misericórdia. Por
outro lado, nós seremos mais culpados se
lhes negarmos o perdão, pois esses irmãos
não conhecem a Deus e nem a Jesus, como
nós conhecemos.
O Mestre deixou bem claro quando nos
ensinou a orar: “Pai, perdoa as nossas
dívidas, assim como nós perdoamos os
nossos devedores”.

Ora, como obter o perdão de Deus para as
nossas faltas se desejamos como vingança a
morte dos assassinos, sem dar-lhes a devida
chance para se arrependerem?
Devemos, assim, edificar a base de nossa
sociedade através da orientação espiritual
dirigida às crianças e aos jovens, orientação
que possa despertar neles o amor ao
próximo, o amor a Deus, enfim, a
vivência dos ensinamentos cristãos.
Infelizmente, muitos pais só se
preocupam em levar os filhos ao
Maracanã, à praia, sendo incapazes
de
conduzi-los
aos
Templos
Religiosos, de acordo com a sua
religião. Não há dúvida de que a
causa
de
todos
esses
acontecimentos infelizes está na falta de
Cristo no coração das crianças e dos
adolescentes, que ingressam na fase adulta
desprovidos de valores morais elementares.
Portanto, eduquemos nossos filhos antes que
seja tarde demais, para amanhã não
chorarmos lágrimas de sangue. Infelizmente,
muitos já estão chorando diante dos filhos
presos atrás das grades, pela omissão em
educá-los verdadeiramente, sob a égide de
Jesus.
Gerson Simões Monteiro
Vice - Presidente da FUNTARSO

Lembretes
Tenha sempre em mente que a pele enruga, o cabelo fica branco, os dias se
transformam em anos ....... Mas em um ponto não muda, sua força e convicção não
têm idade......... Seu Espírito é o espanador de qualquer teia de aranha. Atrás de
cada linha de chegada ..... há uma de partida .... Enquanto você estiver vivo, esteja
vivo .......... se erra alguma coisa, volta e faz de novo ..... Não viva de fotos
amareladas. Siga, mesmo que esperem que você pare ........ não deixe a ferrugem
tomar conta de você ...Faz com que em vez de pena, sintam respeito por seus
muitos anos .... Quando você pode correr, corra ..... Quando você não pode correr,
ande ....... Quando você não pode andar, use a bengala"...... Mas nunca
pare!!!
Madre Teresa de Calcutá

