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FAÇA O TESTE PARA SE CONHECER MELHOR
Para progredir espiritualmente é preciso se conhecer interiormente. É o chamado autoconhecimento. Nesse sentido, a primeira coisa a fazer, segundo Sócrates, o grande filósofo grego,
é conhecer-se a si mesmo, aliás, a chave do
nosso progresso moral, conforme esclarece a
questão 919 de O Livro dos Espíritos, de Allan
Kardec. E para facilitar essa autoanálise apresento um teste, a
seguir, que deve ser respondido
com toda a sinceridade. Quando
a sua resposta for “sim”, coloque
"S”; quando ela for não, coloque
“N” ,” e “X” para “mais ou menos”, quando for o caso.
Comece a responder as perguntas do teste do autoconhecimento: Você perdoa sempre as ofensas recebidas?( ) Procura não
falar mal dos outros?( ) Tem paciência para
ficar numa fila?(
) Sente arrependimento
quando faz algo errado?
( ) É incapaz de falar palavrão?( ) Consegue
não guardar ressentimentos?( ) Evita dramatizar suas doenças?( ) Frequentemente usa de
franqueza exagerada?( ) Procura não gastar
mais do que dispõe?( ) Visita seus parentes
ou amigos enfermos?( ) Jamais fica feliz com
o fracasso do inimigo?( ) Evita queixar-se sistematicamente de tudo e de todos?( ) Ajuda o
próximo sem esperar recompensa?( ) É capaz
de repetir com paciência mais de cinco vezes a
mesma resposta quando a outra pessoa não
entende?( )

Trata seus familiares como trata as suas visitas?( ) Consegue vencer sempre o seu mau
humor?( )Nunca faz amizade por interesse?( )
Dando continuidade ao teste: Gosta de receber
elogios?( ) E de receber críticas?( ) Procura
fazer planos e busca realizá-los?( ) Consegue
dominar o seu medo mantendo a
confiança?( ) Você procura falar
menos e ouvir mais os outros?( )
Não condena o próximo antes de
apurar se ele é culpado?( ) Chega sempre na hora para seus
compromissos?( ) Procura dominar os vícios?( ) É incapaz de
condenar quem não pensa como
você?( ) Você tem orado a Deus,
agradecendo a vida? ( ).

Caso você tenha marcado menos de 15 Sim é
sinal que precisa de mais esforço na sua transformação moral, para um dia, que vai levar
tempo, chegar à perfeição. Na qualidade de
autor do teste só consegui marcar “21 Sim”,
sinal que preciso me esforçar muito para ser
melhor! O importante é caminhar tendo como
meta a perfeição, atendendo a recomendação
de Jesus: “Sede perfeitos como perfeito é o
vosso Pai Celestial”.

Gerson Simões Monteiro
Vice-Presidente da FUNTARSO
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A palavra convence, mas o exemplo arrasta
Já aprendemos com Emmanuel que a dor é uma
benção que Deus nos envia. Espíritos enfermos
e endividados, rogamos, antes do berço, os problemas e as provações suscetíveis de propiciarnos a alegria da cura e a benção do resgate.
No entanto, diante das dificuldades, que postura
adotamos? Aquela que demonstra resignação e
confiança em Deus, ou preferimos nadar no mar
das lamentações, nos colocando no papel de
vítima?
Cada um de nós enfrentará as provações necessárias ao nosso adiantamento, e assim, se tivermos a sensibilidade necessária, a forma como
nosso próximo encara seus próprios problemas
nos servirá de exemplo.
A partir deste mês publicaremos a coluna na qual
decidimos intitular, conforme a frase que inicia
este texto: A palavra convence, mas o exemplo
arrasta. Título sugestivo para prestigiarmos personagens, espíritas ou não, que acima de qualquer provação, optaram pelo caminho da resignação e principalmente foram exemplos de bondade e amor ao próximo:
JERÔNIMO MENDONÇA - O GIGANTE
DEITADO
Jerônimo Mendonça
Ribeiro
nasceu em Ituiutaba, no dia 1º
de novembro de
1939. Penúltimo
de 9 filhos de
um humilde casal. Cursou apenas até o 3º ano primário, muito embora mostrasse invulgar cultura e penetração espiritual,
sempre que chamado a alguma posição relevante. Foi membro da respeitável Igreja Presbiteriana do Brasil até os 15 anos, quando então se
encontrou com a Doutrina dos Espíritos. Jerônimo sempre deu mostras de profunda religiosidade, vazada de um singular amor ao próximo.
Aos 17 anos, gozava de invejável saúde física,
chegando mesmo ao exercício do futebol,

no qual se revelou bom jogador, dada sua notável agilidade e altura.
No entanto, empolgado pelas emoções da sadia
e honesta adolescência, Jerônimo viu-se de repente abordado pelo tacão indiferente da dor
que, não lhe respeitando o viço dos 18 anos e
tampouco as explosões juvenis, não trepidou em
desferir-lhe o golpe cruel, registrando a cicatriz
de uma dolorosa artrite reumatoide, que escapou
a toda e qualquer atividade médica.

Aos 19 anos, marcado pelas primeiras expressões da dor, que se avolumariam mais tarde, foi
constrangido a sacrificar os horizontes de um
campo de futebol pelos limites de um par de muletas. Era comum encontrá-lo contemplativo a
buscar alhures, além do sol, da lua, dos astros,
aquela força que forjaria no jovem adolescente o
caráter de um ancião experiente, treinado pelo
sofrimento, pois à medida que a dor sulcava os
seus membros físicos, atrofiando-lhe os superiores e inferiores, com o consequente cerrar dos
olhos, que se apagaram para sempre nesta encarnação, ele ampliava a visão interior, buscando
ver, além das aparências humanas, a realidade
indiscutível de uma justiça que por todos vela,
indiferente ao brasão social. Guiado por esta visão, não mediu esforços diante do seu trabalho
no bem.
Mesmo numa cama ortopédica, depois de perder
o movimento das pernas, dos braços e a visão,
Jerônimo Mendonça, aquele rapazinho animado
de Ituiutaba, fundou dois Centros Espíritas, uma
gráfica, escreveu 05 livros, gravou 02 LPs e em
1983, fundou o LAR ESPÍRITA POUSO DO
AMANHECER, atendendo diariamente, desde
então, 200 crianças carentes.
Concomitantemente, Jerônimo proferia palestras
por todo o Brasil carregado em sua cama, na
qual permaneceu por 30 anos até o seu desencarne em novembro de 1989.
Mensageiro Fraterno
Fonte: www.bauespirita.org.br
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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: 15 de junho de 2014 (3º domingo)
 Local: AÇÃO CRISTÃ VICENTE MORETTI
 Endereço: RUA MARAVILHA, 308 - BANGU
 Horário de Saída do CEACE: 13 horas
INFORMAÇÕES:
É uma Instituição sem fins lucrativos com capacidade para atender, em regime de residência, a 54 crianças e adolescentes acamados, portadores de deficiência física e/ou mental.
O QUE MAIS NECESSITAM NO MOMENTO:
Leite em pó integral
Leite em litro integral
Não levaremos lanche.
“Nas dificuldades do dia-a-dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que
Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas.”
Emmanuel
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MUITO OBRIGADO
Muito obrigado, Senhor, pela beleza
e esplendor do sol;
pelo poema das flores;
pela sinfonia dos pássaros;
pelo alegre sorriso das crianças;
pela experiência do ancião;
pelo vigor do jovem!
Muito obrigado, Senhor, porque
posso ver, ouvir, andar, falar e cantar!
Muito obrigado, Senhor, pelo lar que me
abriga;
pela escola que me instrui; pelo
trabalho honrado de cada dia;

pela dor que me educa;
pelo amor que me alimenta a alma;
pela esperança de um amanhã melhor;
pela solidão que me ensina a Te procurar no
próximo e
pelas imperfeições que ainda trago comigo.
Senhor ensina-me a ter paciência sem jamais me acomodar com as sugestões do
desânimo e com a mentira do cansaço e
muito obrigado pela eternidade da vida e
pela certeza de que um dia estarei mais perto do Teu coração para mais amar e viver.
Jerônimo Mendonça Ribeiro

Aconteceu no CEACE
Mês passado, especificamente no dia 18 de maio de 2014, tivemos a presença em
nossa casa do palestrante espírita Nazareno Feitosa, de Brasília, nosso irmão nos
agraciou com o tema “JESUS E A ALEGRIA DE VIVER”. Aqueles que puderam
comparecer, além de terem vivenciado momentos agradáveis, puderam conhecer
um pouco mais sobre o ser incrível que é Jesus.
Ao final, Nazareno autografou livros e DVD´s, cuja
renda foi revertida aos trabalhos da Casa.
Agradecemos imensamente a presença de nosso
querido Irmão Nazareno Feitosa.
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