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Mãos à Obra 		

“Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem
língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação”. – Paulo

A

igreja de Corinto lutava com
certas dificuldades mais
fortes, quando Paulo lhe
escreveu a observação transcrita.
O conteúdo da carta apreciava
diversos problemas espirituais
dos companheiros do Peloponeso,
mas podemos insular o versículo
e aplicá-lo a certas situações dos
novos agrupamentos cristãos, formado no ambiente do Espiritismo,
na revivescência do Evangelho.
Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabal h a d o r e s , p o r n ov i d a d e s e m
fenomenologia e revelação.
Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não
dispõem de médiuns adestrados.
Por quê?
Médium algum solucionará, em

definitivo, o problema fundamental
da iluminação dos companheiros.
Nossa tarefa espiritual seria
absurda se estivesse circunscrita à freqüência mecânica de
muitos, a um centro qualquer,
simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos.
Convençam-se os discípulos
de que o trabalho e a realização
pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada
qual no serviço edificante que lhe
compete. Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas
concessões da esfera superior

aguardam a firme decisão do
aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se.
Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o
poder de falar e de interpretar de
que já sois detentores e colocai
mãos à obra do bem e da luz, no
aperfeiçoamento indispensável.

Pão Nosso
Francisco C. Xavier / Emmanuel

SE SOUBÉSSEMOS

Se o homicida conhecesse, de
antemão, o tributo de dor que a
vida lhe cobrará, no reajuste do
seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe.
Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe
enlouquece a visão, observando
o sofrimento que o espera no
acerto de contas com a verdade,
paralisaria as cordas vocais ou
imobilizaria a pena, a fim de não
se confiar à acusação descabida.
Se o desertor do bem conse-
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Fonte Viva - Francisco C. Xavier / Emmanuel

guisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão
o contentamento de viver, deterse-ia feliz, sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres.
Se o ingrato percebesse o fel
de amargura que lhe invadirá,
mais tarde, o coração, não perpetraria o delito da indiferença.
Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca
se apartaria da prática infatigável
da fraternidade e da cooperação.
Se o glutão enxergasse os

POR UM POUCO

departamento de cobrança espiritual não
se engana de endereço e não a faz indevidamente.
Se algo te incomoda, paciência!
Certamente, há razão para tal.

Ricardo Honório
Reunião mediúnica no GEABL

Resigna-te e age com tranqüilidade e perseverança! Tudo
passará! Dependendo como vives a experiência, com responsabilidade e compromisso, tudo
passará para não mais voltar.
Estamos em permanente luta
contra nossas mazelas seculares,
nossas carências, nossas deficiências, nossos débitos; então,
para que postergarmos as faturas
que podem ser quitadas agora?
Deus não dá fardo pesado a
quem não possa carregar. Se tens
um fardo, aproveita e carrega-o com
serenidade e paciência, mas acima
de tudo com a certeza de que em
breve estarás livre dele, pois nenhum sofrimento é eterno. Apenas
o bem que fazemos é para sempre.
Vergasta teu corpo em benefício
do Espírito. Porque é este quem sentirá mais a tua incontinência diante
dos desejos que o corpo reclama.
Tenhas calma! Suporta um
pouco mais e em breve serás
louvado como mais um vencedor. Lembra de Paulo (de Tarso),
que depois do suplício obteve
a bem-aventurança do Cristo.
Tenhas paciência e em breve não mais sofrerás por
tudo que agora te aflige.
Muita paz!

desequilíbrios para os quais
e n c a m i n h a o p r ó p r i o c o r p o,
apressando a marcha para a
morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia.
Se soubéssemos quão terrível
é o resultado de nosso desrespeito às Leis Divinas, jamais nos
afastaríamos do caminho reto.
Perdoa, pois, a quem te fere
e calunia...
hhhhhhhhhhh
Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras
do mal, não sabem o que fazem.

GRUPO ESPÍRITA PEIXOTINHO

“Portanto, meus amados irmãos, sede
firmes e constantes, sempre abundantes
na obra do Senhor, sabendo que o vosso
trabalho não é vão.”
(Paulo. I Coríntios, 15:58)
O Grupo Espírita Peixotinho
(GEP) está iniciando sua programação para o ano de 2008. No dia 3
de março retomaremos nossas reuniões semanais de estudo do Livro
dos Espíritos, palestras e sessões
de fluidoterapia e filmes, sempre
às segundas-feiras, das 12:30
às 13:30 horas, no auditório do
Grupamento de Apoio de Brasília –
GAP-BR, no anexo do bloco “M” da
Esplanada dos Ministérios (Comando da Aeronáutica), em Brasília-DF.
Para mais esclarecimentos, os interessados podem contatar-nos pelo e-mail
grupopeixotinho@gmail.com, que lhes
prestaremos as devidas informações.
Com a permissão de Deus nosso Pai e o amparo de Jesus nosso
Mestre, convidamos a todos para
mais um ano de estudo da Doutrina
Espírita, fonte de esclarecimento
da moral cristã e de desvelamento
das realidades material e espiritual.
Paz a todos!
Grupo Espírita Peixotinho
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