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Prudência
Ainda em tempos de Copa do Mundo acolhemos com
prazer a mensagem psicofônica do médium João Pinto
Rabelo, na reunião do Grupo de Assistência e Apoio
aos Povos da África, na sede da FEB, no dia 10 de
maio de 2014.
“Aquietemo-nos! Relembram os Instrutores Espirituais.
A transição recomenda prudência.
A Pátria do Cruzeiro, com a responsabilidade de representar a fraternidade na Terra, está diante dos
olhos do Mundo que aproveitando a ocasião dos jogos
redescobre o Brasil.
Colocamo-nos, nesse momento, à disposição dos benfeitores, para pedir as bênçãos para nossa gente, para
nossa terra, para nosso torrão Natal. E percebemos o
cuidado dos Espíritos Nobres que representam os
Pais da Pátria, para zelar pelo equilíbrio, pela prudência e pela ordem.
Os benfeitores nos recomendam prudência. Aquietarmos antes de acelerarmos; paciência, antes que a
preocupação maior; oração, antes que o receio.
Os nossos Amigos Maiores pedem que nos habituemos nesses dias: amanhecer orando pela Pátria; durante o dia, mentalizar a paz na Pátria; ao adormecer,
orar pelo equilibro da Pátria, porque o mundo espiritual
nobre, certamente, cuidando de nós, cria as condições
de defesa para que os acontecimentos ocorram com
equilíbrio, para que a ordem não se deixe vencer pela
desordem, para que a prudência nos conduza com
equilíbrio à condução do processo das mudanças necessárias.
Os irmãos infelizes, acostumados à balburdia, à desordem no mundo espiritual inferior, querem aproveitar, também, no seu trabalho organizado, chamar
atenção do mundo, para desmoralizar o grande Programa de Jesus para o Brasil.
Por isso, em nome deles, nós queremos pedir aos
nossos companheiros o hábito da oração em favor da
paz.
Teremos, certamente, preocupações graves que devem esperar de nós e receber das nossas orações o
testemunho do equilíbrio, para que as forças do mal
não encontrem espaço também em nós.
Os espíritas conhecedores desses acontecimentos, da
ação dessas criaturas infelizes, nossos irmãos, devemos estar conscientes de que representamos elos da
grande corrente da Bondade que protege o grande
programa que o Cristo de Deus colocou nas mãos do
povo Brasileiro.
Estejamos, pois, meus irmãos, atentos, não sejamos
aqueles que multiplicam as más informações e notícias, mas asserenados, aquietados, nos liguemos aos
benfeitores, nesse momento importante, para que

possamos transmitir para o Mundo inteiro a nossa
gente tão boa, a expectativa de um ambiente de paz e
de um povo ordeiro e generoso, mas sobretudo Cristão.
Orando juntos, estaremos ligando as forças vivas da
bondade, que emana do coração do nosso mestre, o
Cristo de Deus, estaremos oferecendo aos nossos
dirigentes encarnados, aqueles homens e mulheres
que têm a incumbência de zelar pelo equilíbrio e pela
orientação política, econômica, social do Brasil, para
que os acontecimentos, que possam ocorrer, não perturbem a generalidade da Nação, e para que o programa do Cristo se faça maior do que os transtornos,
e para que, de um modo geral, todos nós contribuamos para a paz.
Mantenhamo-nos aquietados, confiantes, vigilantes e
orando, entregando-nos às mãos santíssimas de Jesus de Nazaré.
O Anjo Ismael, aqui, na Federação Espírita Brasileira,
organizou programa de trabalho intenso, com os espíritos que representam os dirigentes espirituais do Brasil, para estabelecer nos pontos estratégicos, em Brasília, nas demais cidades importantes do País, as defesas geradas, necessárias para a vigilância e para
que a ordem não se perturbe.
Não tenhamos receios, confiemos atentos.
Os momentos políticos que vive o planeta não têm
como não refletir no Brasil, e representando o foco do
Mundo nesses dias é importante que estejamos aqui
na nossa Casa, oferecendo o melhor ambiente vibratório de beleza espiritual, para que o Anjo Ismael possa
cumprir, com o apoio dos Espíritos Nobres, o programa de Jesus.
Os momentos recomendam prudência, como dizíamos, e cuidado.
Oremos meus irmãos e mantenhamo-nos em paz.
Que Jesus abençoe a Pátria que amamos, que o Cristo de Deus ilumine as consciências das nossas autoridades, que os ambientes dos jogos sejam protegidos
pelas forças da luz, e que a nossa certeza na condução dessas energias nobres faça de nós também instrumento da paz.
Que o Cristo de Deus nos abençoe, abençoe a Federação Espírita Brasileira, abençoe o nosso País, e nos
inclua no grande programa dos trabalhadores do Bem.
Abraço-vos, fraternalmente”
José do Patrocínio

Nesta Edição:
Você conhece Nick Vujicic? Na Coluna A Palavra
convence, mas o exemplo arrasta, conheça a história deste incrível irmão.
(Página 2)
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A palavra convence, mas o exemplo arrasta
Obrigado Senhor pelos meus braços perfeitos...
Quando há tantos mutilados.
Pelos meus olhos perfeitos...
Quando há tantos cegos.
Pela minha voz que canta...
Quando tantas emudecem.
Pelas minhas mãos que trabalham...
Quando tantas mendigam.
É maravilhoso Senhor!
Ter um lar para voltar...
Quando há tantos que não tem onde ir.
Sorrir...quando há tantos que choram.
Amar...quando há tantos que odeiam.
Sonhar...quando há tantos que se
revolvem em pesadelos.
É maravilhoso Senhor, ter tão pouco
a pedir e tanto para agradecer...

Segundo seu próprio relato as pessoas se assustam quando o vêm
pela primeira vez.
Ele afirma que por
vezes olhou para a
própria vida e pensou: “Não posso
fazer isso ou aquilo...” e é assim, segundo ele, que equivocadamente
nos
concentramos nas
coisas que desejaríamos ter e nos esquecemos daquelas
que temos. Ainda em sua narrativa, ele afirma
que em nenhum momento desejou ter braços e
pernas, já que desejar não mudaria a situação.
Nick relata que tem levado para sua vida alguns
princípios-chaves, o primeiro deles é que devemos ser gratos. “Mas é difícil ser grato!” afirma.

Obrigado Senhor!!
Singela oração que nos remete a questionamentos tão íntimos. Será que valorizamos nossa vida
da forma como ela realmente merece?
Muitas vezes desperdiçamos energia em reclamar, mal dizer, ou ainda, incitar ideias conflituosas em nossa mente. Como seria mais proveitoso se usássemos nosso tempo para agradecer,
para modificar, com a parcela que nos cabe, o
mundo ao nosso redor.
Dando continuidade à apresentação de personagens singulares, que tem em sua história de vida,
belos exemplos para que possamos refletir sobre
a nossa própria existência, apresentamos Nick
Vujicic, se você, caro leitor, já o conhece, aproveite esta bela oportunidade para obter mais informações a respeito deste irmão. No entanto, se
não o conhece, será também uma grande oportunidade para ter contato com esta bela história
de vida.
NICK VUJICIC
Nicholas “Nick” Vujicic nasceu sem pernas e braços devido a uma rara síndrome chamada “Tetraamelia”. Nick vive e sente todas as dificuldades
que um corpo físico limitado impõe. No entanto,
isso não foi suficiente para detê-lo em seus desafios. Nick atua como palestrante motivacional.
Ainda em sua adolescência, fundou sua própria
organização sem fins lucrativos, chamada Life
Without Limbs (em português: Vida sem Membros).

Com apenas 8 anos de idade, Nick já dizia carregar a certeza que nunca se casaria, que nunca
teria um emprego, como também, nunca teria um
propósito na vida! Ainda na adolescência ele se
perguntava: “Que tipo de marido serei? Se nem
ao menos poderei segurar a mão da minha esposa!” Porém, segundo Nick é uma mentira acreditar que você não é bom o bastante, que não vale
nada.
Um simples ato como deitar seu corpo em algum
lugar, já o coloca inteiramente dependente de
alguém, pois a ausência das pernas e dos braços
impossibilita o impulso necessário para se erguer. E ele relata: “No entanto, eu vou tentar me
levantar cem vezes e se eu falhar cem vezes e
desistir, você acha que algum dia conseguirei me
levantar? Não! Mas se eu falhar e tentar novamente e novamente e novamente...ao final o meu
esforço se transformará em resultado” Assim, o
que importa é como você vai terminar. “ Você vai
desistir? Ou irá encontrar a força necessária para
finalmente se levantar?”
E finaliza: “Eu percebi que mesmo não podendo
segurar a mão da minha esposa, quando a hora
chegar, poderei segurar seu coração”.
Nick se casou com Kanae Miyahara e atualmente
tem um filho.
- Oração extraída do livro: ”Preces e mensagens
espirituais”. Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco Editora EME.
- Texto: depoimentos Nick Vujicic (YouTube).
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A Reencarnação muito antes de Allan Kardec
Citação XX
“Ó tu, moço ou jovem que te julgas
abandonado pelos deuses, saiba que,
se te tornares pior, irás ter com as
piores almas, ou, se melhor irás te
juntar às melhores almas, e em toda
sucessão de vida e morte farás e sosofrerás o que um igual pode merecimerecidamente sofrer nas mãos de iguais. É
esta a justiça dos céus.”
céus.”
Platão (427(427-347 a. C.)

VISITA FRATERNA DO CEACE
 Dia: 20 de Julho de 2014 (terceiro domingo do mês)
 Local: “Sodalício da Sacra Família – Tijuca”
Tijuca”
 Endereço: Rua Alzira Brandão, 281 - Tijuca.
 Horário de Saída do CEACE: 13 horas
INFORMAÇÕES:
Instituição que abriga 38 meninas, de 10 a 50 anos, portadoras de deficiência visual.
O QUE MAIS NECESSITAM NO MOMENTO:
•
Café (de preferência Pilão)
•
Biscoito creme-cracker (de preferência Piraquê)
•
Azeite
Lanche: Salgadinhos, doces, refrigerantes (gelados).

ARRAIÁ DO C.E.A.C.E
VENHA DANÇAR QUADRILHA,
BRINCAR E SABOREAR AS DELICIOSAS
COMIDAS TÍPICAS DA ROÇA!
TRAGA TODA A SUA FAMÍLIA!!!
Data: 20 de Julho de 2014
Horário: 16 às 21 horas
Local: Rua Álvaro Ramos, 405 – Play-1 – Botafogo
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GRATIDÃO E GENEROSIDADE
O homem por detrás do balcão olhava a rua de
forma distraída.
Uma garotinha se aproximou da loja e amassou o
narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor
do céu, brilhavam quando viu um determinado
objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar
de turqueza azul.
- É para a minha irmã. Pode fazer um
pacote bem bonito? - diz ela.
O dono da loja olhou desconfiado para a
garotinha e lhe perguntou:
- Quanto de dinheiro você tem?
Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um
lenço todo enrugadinho e foi desfazer os
nós.
Colocou sobre o balcão e feliz, disse: - Isso dá?
Eram apenas algumas moedas que ela exibia
orgulhosa.
-Sabe, quero dar este presente para a minha irmã
mais velha. Desde que morreu nossa mãe ela cuida
da gente e não tem tempo para ela. É aniversário
dela e tenho certeza que ficará feliz com o colar que
é da cor de seus olhos.
O homem foi para o interior da loja, colocou o colar
em um estojo, embrulhou com um vistoso papel
vermelho e fez um laço caprichado com uma fita
verde.

- Tome! - disse para a garota. - Leve com cuidado.
Ela saiu feliz, saltitando pela rua abaixo.
Ainda não acabara o dia quando uma linda jovem de
cabelos loiros e olhos azuis adentrou a loja. Colocou
sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e
indagou:
- Este colar foi comprado aqui?
- Sim, senhora.
- E quanto custou?
- Ah! - falou o dono da loja. - O
preço de qualquer produto da
minha loja é sempre um assunto
confidencial entre o vendedor e o
cliente.
A moça continuou:
- Mas minha irmã tinha somente algumas moedas! O
colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro
para pagá-lo!
O homem tomou o estojo, refez o embrulho com
extremo carinho, colocou a fita e o devolveu a
jovem.
- Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa
pode pagar. ELA DEU TUDO O QUE TINHA.
O silêncio encheu a pequena loja e duas lágrimas
rolaram pela face emocionada da jovem enquanto
suas mãos tomavam o pequeno embrulho."
(Autor desconhecido)

Convite para a exposição Chico Xavier na Sede Histórica da FEB
A exposição reúne 35 telas a óleo do artista plástico Napoleão Figueiredo sobre personagens e fatos
marcantes da vida do médium mineiro Francisco Cândido Xavier (1910-2002), desde sua infância em Pedro
Leopoldo (MG) até suas históricas participações no programa jornalístico Pinga-Fogo da extinta TV Tupi em
1971, que serviram de base para o filme biográfico sobre o médium dirigido por Daniel Filho em 2010. Os
trabalhos de Figueiredo foram baseados em relatos de testemunhas oculares, retratos e outras fontes
históricas, organizadas cuidadosamente pelo pesquisador e curador da exposição
Oceano Vieira de Melo, que há mais de 20 anos estuda a vida e a obra do querido
médium espírita.
Com entrada gratuita, a exposição ocorre de 10 de junho a 10 de setembro de 2014,
de segunda à sexta-feira, das 10h00 às 16h00, na sede histórica da FEB-Rio,
na Av. Passos, 30 - Centro, Rio de Janeiro.
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