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DEUS ABENÇOE AS MÃES DA TERRA E NO MUNDO ESPIRITUAL
Escrevo esta carta para a mamãe, neste
dia, na certeza de que sua alma há de recebê-la no mundo espiritual, para saber o
quanto seu exemplo foi importante para todos nós, seus nove filhos. Nas minhas lembranças da infância, vejo nitidamente a Senhora contando histórias, sentada na cama
do seu quarto, preparando-nos para dormir.

netos, e sua alegria era ver toda essa gente
à sua volta.

Adorava ouvi-la contar a da Branca de Neve
e os Sete Anões, e por isso pedia sempre
para repeti-la. Recordome, também, quando criança, de vê-la auxiliando
as pessoas carentes que
batiam à nossa porta,
sempre com muito amor,
em nome da caridade.

Para terminar, digo-lhe que a minha maior
felicidade e a de meus oito irmãos é a de
que felizmente a Senhora,
pela educação religiosa
recebida dos seus pais,
nunca pensou em nos
abortar! É por este motivo
que nós lhe agradecemos,
pois, ao nascermos nesse
mundo, a Senhora proporcionou aos nossos espíritos a bênção da vida em
um novo corpo, e o mais
importante: podermos beijar e abraçar a
mãe generosa que tivemos!

Quero dizer-lhe, ainda,
que valeu a pena o seu
grande sacrifício para nos criar, pois quando
papai morreu nosso irmão mais velho tinha
17 anos de idade e o menor, apenas dois.
Era uma escadinha de filhos, não é verdade, mamãe? Mas mesmo diante dessa situação, inclusive faltando recursos para o
nosso sustento, a Senhora nunca se desesperou. Eu a vi, sim, chorar muitas vezes
diante das dificuldades, que eram de toda
ordem, mas nunca a vi chorar revoltada pela vida que levávamos. O seu exemplo de
resignação e de coragem para viver nos
marcou muito, tenha certeza disso!
Por essa razão, posso falar-lhe que valeu a
pena viver e sofrer, porque sempre, na comemoração do Dia das Mães, sua casa ficava apertada de tanta gente, com a presença de todos os filhos, noras, genro,

Afinal, a Senhora sempre fez tudo pela união da família, por isso a presença de todos
os familiares nesse dia era o seu maior presente, e o coroamento de sua abençoada
luta na Terra.

Deus a abençoe neste dia, bem como a todas as outras mães, presentes na Terra ou
no plano espiritual.
Gerson Simões Monteiro
Vice-Presidente da FUNTARSO
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PARABÉNS DIVALDO!
DIA 05 DE MAIO DE 2014, DIVALDO FRANCO
COMPLETOU 87 ANOS.
Seu roteiro de luz é inigualável. A importância
dele só é comparável às jornadas de Paulo
indo aos gentios, para falar de Jesus e da Boa
Nova, enfrentando os desconhecidos terrenos
das incompreensões humanas.
O tempo escoou através das eras. Quase dois
mil anos depois assim também procede Divaldo Franco. Mais do que voar de um continente
ao outro, mais do que percorrer de carro ou de
trem as vias, feitas pelo homem, ele viaja pelas
estradas dos corações humanos semeando as
palavras de vida eterna.
São sementes de luz que iluminam a noite da ignorância, que
ainda predomina.
Setenta países falando de Jesus,
pregando o Evangelho e difundindo a Doutrina Espírita .
Fatos espirituais esplêndidos,
ocorrem, durante todo o magnífico
roteiro.
Enquanto pessoas de diferentes
nacionalidades percorrem distâncias as mais diversas para estar
com ele, enquanto caravanas de
encarnados se deslocam de um
país para outro para vê-lo e ouvi-lo, também a
movimentação no mundo invisível acontece,
pois caravanas espirituais se fazem presentes
e os Guias Tutelares dos países as presidem.
Em cada país se agregam outros Espíritos para
o acompanhar e sustentar, porque a Humanidade precisa dessa mensagem da qual ele é o
arauto.
Divaldo Franco! O "vaso escolhido" pelo Cristo,
nos tempos modernos, é bem outro, e este
agora, singra o oceano dos sofrimentos humanos para suavizá-los.
A cada retorno encontra na Mansão do Caminho a sustentação e reabastecimento das
energias, enquanto se dedica, nesse oásis de
amor que ele, e o inesquecível amigo Nilson de
Souza Pereira, construíram, às inúmeras responsabilidades inerentes a uma obra desse
porte.

Nos poucos dias em que permanece no lar,
desfruta da alegria de rever as mais de três mil
crianças atendidas diariamente, durante toda a
semana, nos diversos cursos que a Mansão
oferece. Para o seu coração é uma felicidade
saber que a cada uma é servida três refeições
e ainda levam para casa pães e leite. De saber
que aquele local abençoado é o “caminho” para
todos os aflitos e carentes da alma, onde encontram o bálsamo que o amor propicia e o
esclarecimento que atende e consola . Transpor o portão da Mansão do Caminho leva-nos a
imaginar que o mundo regenerado é uma realidade feliz, onde o amor, a solidariedade e a
paz estão presentes, prenunciando o futuro
que todos almejamos.
Aos 87 anos Divaldo cumpre integralmente a missão que lhe foi
confiada, sem esmorecer diante
dos obstáculos, com o mesmo
entusiasmo de sempre, e quando
o “doce pássaro da juventude”
entretecia-lhe os dias terrenos,
alçou o primeiro voo em direção
ao Ideal Maior que sempre o inspirou.
O próprio Divaldo menciona que:
“A nossa tarefa é ajudar sempre,
pois nunca sabemos quando a semente irá
germinar. Então, saiamos a semear. Que elas
caiam onde caírem. As que ficarem aparentemente perdidas no asfalto, nas pedras e na
terra sáfara serão resgatadas por uma apenas
que encontre terra boa. O que importa é semear, porque o resultado da colheita é de Deus.”
(O Semeador de estrelas)
Parabéns, Divaldo! O dia 05 de maio 2014, assinala um novo tempo. Tempo que se abre para cumprir, novamente, o roteiro de luz que todos esses anos o levam às estradas dos sentimentos humanos, onde quer que você esteja.
Receba a gratidão e o afeto de todos os seus
amigos, de todos os que você beneficiou ao
longo de mais de setenta anos de dedicação a
Jesus e ao próximo.
SUELY CALDAS SCHUBERT
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A Reencarnação muito antes de Allan Kardec
Citação XIX

“Os seres humanos que se apegam

demasiado aos valores materiais são
obrigados
obrigados a reencarnar incessanteincessantemente, até compreenderem que ser é
mais im
importante do que ter.”
Buda (563(563-483 a.C.)”
a.C.)”

VISITA FRATERNA DO CEACE
 Dia: 18 de maio de 2014
2014 (terceiro domingo do mês).
 Local: “Lar da Vovó Marieta
Marieta Gaio”
Gaio”
 Endereço: Rua Dezenove de Outubro, 54 - Bonsucesso
 Horário de Saída do CEACE: 13 horas
INFORMAÇÕES:
Instituição que abriga 11 vovós.
O QUE MAIS NECESSITAM NO MOMENTO:
• Fraldas Geriátricas
• Material de limpeza em geral - Água sanitária, desinfetante, etc.
• Material de higiene pessoal - talco, Leite de Rosas, sabonete, pasta de dente.
LANCHE:
Salgadinhos, doces, refrigerantes (alguns diet) já gelados.
“Escolhe a bondade por lema de cada dia, não desistas de aprender, infatigavelmente e,
com os braços no serviço incessante caminharás desde hoje, sob a luz da vitória, ao encontro de glorioso porvir.”
Emmanuel
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HUMILDADE
A humildade não está na pobreza,
não está na indigência,
na penúria, na necessidade,
na nudez e nem na fome.
A humildade está na pessoa que
tendo o direito de reclamar,
julgar, reprovar
e tomar qualquer atitude
compreensível no brio pessoal,
apenas abençoa.
Emmanuel

CONVITE
Temos a grata satisfação de comunicar a todos vocês, que no dia 18 de
maio, domingo, às 16 horas, receberemos em nossa Casa, o Palestrante NAZARENO FEITOSA, de Brasília, que virá nos falar sobre o tema
“JESUS E A ALEGRIA DE VIVER”.
Contamos com a presença de vocês.
Gratos
A Diretoria do CEACE
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