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Ah...essas mães
Quando nos vem à mente uma ﬁgura de mãe,
sempre surge acompanhada de um misto de divino e humano.

É

muito rara a pessoa que
não se comova diante da lembrança de sua mãe.
Meninos que abandonaram o lar
por motivos variados, e vivem nas
ruas, quando evocam suas mães,
uma onda de ternura lhes invade o ser.
[...] Um coração de mãe é compassivo. A mãe sempre encontra um
jeito de socorrer seu ﬁlho, mesmo
quando a vigilância do pai é intensa.
Ela alivia o castigo, esconde
as traquinagens, defende, protege, arruma uns trocos a mais.
Sim, uma mãe sempre tem algum
dinheiro guardado, mesmo convivendo com extrema necessidade,
quando se trata de socorrer um ﬁlho.
Mães são excelentes guardacostas. Estão sempre alertas para
defender seu filho do coleguinha terrorista , que quer puxar
seu cabelo ou obrigá-lo a emprestar seu brinquedo predileto...
[...] No entender dos ﬁlhos, as
mães têm ligação direta com Deus,
pois tudo o que elas pedem, Deus
atende.
O respeito às mães perdura até nos
lugares de onde a esperança fugiu.
Onde a polícia não entra, as
mães têm livre acesso, ainda que
seja para puxar a orelha do ﬁlho
que se desviou do caminho reto.
Até o filho bandido respeita sua mãe, e lhe reverencia
a imagem quando ela já viajou para o outro lado da vida.
[...] Ao mesmo tempo em
que têm algo de fadas, também têm algo de bruxas...
Elas adivinham coisas a respeito de seus filhos, que eles
desejam esconder de si mesmos.

Sabem quando querem fugir
dos compromissos, inventam
desculpas e tentam enganar
com suas falsas histórias...
É que os ﬁlhos se esquecem
de que viveram nove meses
no ventre de suas mães, e por
isso elas os conhecem tão bem.
Ah,
essas
mães!
Mães são essas criaturas especiais, que Deus dotou com
um pouco de cada virtude,
para atender as criaturas, não menos especiais, que são as crianças.
As mães adivinham
que a sua missão é a
mais importante da face
da Terra, pois é em
seus braços que Deus
deposita Suas jóias,
para que ﬁquem ainda mais brilhantes.
Talvez seja por essa
razão que Deus dotou as
mães com sensibilidade
e valentia, coragem e
resignação, renúncia e
ousadia, afeto e ﬁrmeza.
Todas essas são forças para que cumpram a
grande missão de ser mãe.
E ser mãe signiﬁca ser
co-criadora com Deus,
e ter a oportunidade
de construir um mundo
melhor com essas pedras
preciosas chamadas filhos...

Extraído da Redação do Momento Espírita.
De 03.03.2008

Exortação
A mão que segura o lápis, a voz que salta dos lábios são instrumentos da mente e como tal podem ser utilizados para construir ou para
destruir, pois estão sob o controle da vontade e dos sentimentos do ser.
É chegada a hora da semeadura do bem, é chegada a hora da construção de um mundo de paz e prosperidade para aqueles que aqui ﬁcarem.
Somos todos chamados a participar dessa construção e para tanto
é-nos solicitado o concurso de nossas mãos e sentimentos no serviço do Mestre Jesus.

Conclamo-os a
buscar no trabalho e no
estudo o fortalecimento de
vossa disciplina interna
a ﬁm de que possais contribuir com maior propriedade e doação
para o mundo de Paz e de Amor dos ideais do nosso Mestre Jesus.
Fiquem com Deus!
WM
Reunião mediúnica no GEABL – 05/08/08

O HOMEM JESUS
No processo da evolução, cada Espírito desenvolve, etapa a etapa, determinados valores que lhe são inatos.
Em uma oportunidade aprimora a
inteligência, noutra o sentimento, mais
adiante a aptidão artística, buscando
a perfeição que sintetiza a aquisição
de todos os bens intelecto-morais.
Aﬂigindo-se, não poucas vezes,
por constatar as diﬁculdades que
defronta, impedindo-lhe o avanço,
estaciona, desanima ou rebela-se.
A jornada é atraente e a conquista das vitórias dá-se mediante o investimento dos melhores esforços, do interesse e
do empenho para consegui-las.
To d a a q u i s i ç ã o é r e s u l tado de afanoso trabalho.
A plenitude, por isso mesmo,
é patamar superior, que para ser
conquistada depende das realizações felizes nas faixas precedentes.
Assim, buscando a harmonia,
propõe-te o desaﬁo de prosseguir
seguindo Jesus, o Modelo Ideal da
Humanidade, que te aguarda gentil.
Do livro Desperte e Seja Feliz
Joanna de Angelis (Divaldo P. Franco)

A eficácia da prece
O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido.
(São Marcos, cap. XI, v. 24)

Há pessoas que contestam a eﬁcácia da prece, e se baseiam no
princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérﬂuo
expor-lhas. Acrescentam, ainda, que tudo se encadeando no Universo
por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus.
Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode
derrogar segundo o capricho de cada um; mas daí a acreditar que todas
as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é
grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. [...] Estando o homem livre para
agir, num sentido ou noutro, seus atos têm, para ele e para os outros,
conseqüências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua
iniciativa há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade, e que não destroem a harmonia das leis universais,
como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não
destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido
o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos
sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ﬁcando seu aceso sempre subordinado à sua vontade.
E.S.E. cap. XXVII, item 5 e 6.
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AVISO
No dia 26 de setembro, terá
início mais um curso de passe no
Grêmio Espírita
Atualpa Barbosa Lima (GEABL).
As inscrições podem ser feitas
na livraria do GEABL, até o dia
25.
L2 Sul - SGAS 610, Conjunto D,
Lote 71 - Asa Sul - Brasília-DF
PARTICIPE!

Programação de setembro

Dia

Evento

01/09 - Estudo Doutrinário
08/09 - Estudo Doutrinário
15/09 - Palestra Pública
22/09 - Filme
29/09 - Palestra Pública

