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Família: união de amor
“De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a Humanidade,nenhuma
é, talvez, mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a família.”
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“
e semelhante agremiação,
na qual dois seres se conjugam,
atendendo aos vínculos do afeto,
surge o lar, garantindo os alicerces
da civilização. Através do casal, aí
estabelecido, funciona o princípio da
reencarnação, consoante as Leis Divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas
de ação do Mundo Espiritual.
Por intermédio da paternidade e da
maternidade, o homem e a mulher
adquirem os mais amplos créditos
da Vida Superior.
Daí, as fontes de alegria que se lhes
rebentam do ser com as tarefas
da procriação. Os ﬁlhos são liames
do amor conscientizado que lhes
granjeiam proteção mais extensa
do Mundo Maior, de vez que todos
nós integramos grupos aﬁns.
Na arena terrestre é justo que determinada criatura se faça assistida
por outras que lhe respiram a mesma
faixa de interesse afetivo. De modo
idêntico, é natural que as inteligências
domiciliadas nas Esferas Superiores
se consagrem a resguardar e guiar
aqueles companheiros de experiência, volvidos à reencarnação para ﬁns
de progresso e burilamento.
A parentela no Planeta faz-se ﬁltro
da família espiritual sediada além
da existência física, mantendo os
laços preexistentes entre aqueles
que lhe comungam o clima.
Arraigada nas vidas passadas de
todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de
agentes diversos, porquanto nela se
reencontram, comumente, afetos e

desafetos, amigos e inimigos, para
os ajustes e reajustes indispensáveis, ante as leis do destino.
Apesar disso, importa reconhecer
que o clã familiar envolve incessantemente para mais amplos
conceitos de vivência coletiva, sob
os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em

educandário valioso da alma.
Temos, dessa forma, no instituto
doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao
nosso próprio aprimoramento para
a ediﬁcação do Mundo Melhor.”
Do Livro “Vida e Sexo” de Emmanuel,
por F. C. Xavier. (FEB)

Aprendendo com a vida
Caríssimos irmãos,
A vida é sumamente boa e útil,
porque nos conduz ao aperfeiçoamento que necessitamos
nos campos da moral, da ética
e do amor, este sintetizando
todas as virtudes do Homem.
As bonanças, as ausências, as
perdas, os conﬂitos, as vicissitudes, tudo encerra um princípio
que diﬁcilmente entenderemos,
se não apreendermos com o uso
imprescindível da razão e da
inteligência.
Deus tantas vezes nos brindou
com prepostos que nos legaram
instruções valiosíssimas, mas
que se perderam no esquecimento e no desinteresse humanos. Todavia, como Pai bondoso
e amorável, não nos deixou à
revelia da vida e nos enviou Je-

sus, responsável pela deﬁnição
da teoria e pela demonstração
da prática da moral e da ética
que deve nortear os destinos
humanos.
E agora, no limiar de uma nova
era, eis que surge o Espiritismo
como gás novo numa lamparina
que tremulava pela escassez
do combustível, esclarecendo
conceitos, iluminando mentes e
derrubando antigos dogmas.
Acendamos nossos holofotes
para alumiarmos os caminhos
de retorno do ﬁlho pródigo à
casa do Pai bondoso que nos
espera; abramos nossas mentes, nossos olhos; agucemos
nossos ouvidos; utilizemos nossas vozes e movamos nossos
braços para construirmos um
mundo melhor, decorrente do

O poder da prece
“Quando uma pedra cai na água,
sua superfície vibra em esferas concêntricas; assim também o Fluido
Universal vibra movido por nossas
preces e pelos nossos pensamentos,

com a diferença de que, enquanto
as vibrações da água são limitadas,
as do ﬂuido universal estendem-se
ao inﬁnito. Por isto é que nosso
pensamento, tão logo movido pela
força de uma grande vontade, pode
impulsionar e ajudar almas a distâncias incalculáveis, encarnadas
ou não, estabelecendo uma corrente
ﬂuídica de uns para outros.
A prece sincera tem ressonâncias no
inﬁnito, é linguagem que não precisa
de formas recitadas, que muitas vezes
os lábios balbuciam e o coração não
acompanha. Espontânea e inspirada
na necessidade de um
coração, muitas vezes se
expressa no pensamento,
na angústia de um lamento, num simples e fervoroso olhar erguido ao
céu, ou no exame de uma

por: Ricardo Honório
nosso crescimento moral, ético
e espiritual.
Ergamos nossas cabeças,
levantemos nossas vozes e
sigamos, porque o futuro pertence àqueles que não ﬁcam
pelo caminho. Avante! temos
guia (nossos mentores), modelo
(Jesus), regras (leis naturais)
e ferramentas (inteligência,
conhecimento, Doutrina Espírita). O que nos falta, então?
Coragem e determinação para
empreendermos a maior de
todas as batalhas: aquela que
implicará a nossa reforma interior, transformando-nos verdadeiramente, um dia, na imagem
e semelhança do nosso Pai, pelo
burilamento espiritual irrevogável e indelével.
Que Deus nos abençoe!

por Leon Denis
consciência que se expõe a Deus. Contudo, não devemos esperar que a prece
resolva nossos problemas, que afaste
de nós as provas inerentes à existência,
porque há a lei, que sendo imutável,
não se dobra aos nossos caprichos.
Conﬁemos sempre. Os sofrimentos humanos, pelos quais também passaram
os Espíritos Protetores, nos trazem o
conforto da proteção e a inspiração que
nos mostra o melhor caminho, pois que
o poder divino não é feito só de justiça,
também é feito de bondade imensa e
de caridade inﬁnita. “

Programação de maio

Dia

Evento

08- Estudo e Natureza dos Espíritos

- L.E. Livro II, Cap I. Q76 - Q83. Adilson Mariz (GEP)

15-Filme: “Justiça além da vida”Informativo do Grupo Espírita Peixotinho - Ano II - nº 8 - maio/2006
Coordenação Geral: Ricardo Honório; Coordenação Doutrinária: Adilson Mariz;
Coordenação de Eventos: Newton Daltro e Roberto Melo;
Coordenação de Divulgação: Denise Escovino e Raul Santos
Reuniões semanais às segundas-feiras de 12:30h às 13:20h no
Auditório do GAP - Subsolo do Anexo
Esplanada dos Ministérios - Bloco M
Visite nosso site: h�p://grupopeixotinho.no-ip.org

José Carlos de Lucca (30 min)- Adilson
Mariz & Newton Daltro (GEP)

22- Mundo Normal Primitivo. L.E.

Livro II, Cap. I. Q76 - Q83. - Adilson
Mariz (GEP)

29-PALESTRA PÚBLICA: “Conhece-te
a ti mesmo” - Sr. Mauro Sérgio (Comunhão Espírita)

