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                                EDITORIAL 
 
           Estamos nos últimos dois meses do ano e, daqui a nada, já é 
Natal outra vez. Entretanto, usando do poder da retrospectiva que 
todos nós somos capazes de utilizar, de uma maneira geral, o que 
foi que mais nos marcou ? 
 
           Olhando os diversos acontecimentos se, por um lado, 
destacamos a violência que nos trouxe a insegurança e o medo, 
principalmente aos mais velhinhos: de repente, nem nas nossas 
casas passámos, alguns de nós, a estarmos seguros… e quando 
uma debilidade maior nos acompanha, muitas vezes aqueles outros 
que nos deviam respeitar, aproveitam essa mesma debilidade para 
promover assaltos, principalmente nos dias em que quase nos 
arrastamos  até aos Bancos, para recebermos os parcos cêntimos 
com que temos de nos ater durante mais trinta dias.  
               
           Outro motivo que  marcou este ano foi a falta, cada vez 
maior, dos médicos que muitas das vezes se procuram, para só os 
conseguirmos ao fim de 30, 40, 50 dias… e se for um de uma 
qualquer especialidade, a espera pode ser ainda maior… e 
ninguém compreende, ou quer compreender que, nós, os mais 
idosos podemos não ter tanto tempo para esperar nem 
possibilidade de pagarmos uma consulta particular! 
 
           O terceiro motivo e, talvez, o mais preocupante de todos, 
foi o da ameaça de que o acontecido na América e está a alastrar 
até à Europa, acabe por nos bater à porta e, de um momento para o 
outro, a bancarrota chegue ao nosso País. E os mais velhinhos, 
aqueles que contam os cêntimos dia após dia, fazendo sacrifícios 
imensos para que eles se multipliquem até ao próximo pagamento 
da pensão têm já, sobre si, qual espada de Damocles, a 
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preocupação do Amanhã: como vai ser o amanhã? Dar-nos-ão o 
direito de continuarmos a “respirar” ou, de repente, até esse 
mesmo direito desaparecerá?  
 
           Quem parece não se preocupar com este estado de coisas 
são todos aqueles que vivem e vão gastando por conta do 
ordenado que receberão mais tarde… e, quando chega o dia de o 
receberem, vêem, amargamente (?), que ele já foi todo gasto, 
muitas das vezes com futilidades absolutamente dispensáveis! 
Mas, continuam a gastar por conta e a pedir empréstimos… 
porque já estão cansados das mobílias que possuem, porque 
querem uma TV nova, porque o carro já tem 4 anos e é mais 
prático comprarem outro, a começarem a levarem o que têm às 
inspecções… porque sempre foram de férias ao estrangeiro e não 
abdicam de o continuarem a fazer… porque, a grande maioria, tem 
ainda um outro empréstimo, maior que qualquer os anteriormente 
referidos, que foi o pedido para a compra de uma casa! É muito 
difícil, nos tempos correntes, conseguir-se abarcar todas estas 
despesas e os jornais e noticiários dos diversos canais, já 
começaram a falar das aflições de uns e outros a quem a Banca já 
começou a impor o pagamento dos empréstimos. 
 
           Porque referimos estas situações? Vamos, também nós, 
metermo-nos na política? Não, de maneira nenhuma, mas antes 
para lembrarmos, aos mais distraídos e desavisados, que os 
“tempos estão chegados” e cada um, de per si tem que se tornar 
mais responsável pelos seus actos.  
 
           Emmanuel, no capítulo 40 do livro “Fonte Viva”, ditado ao 
médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, escreve, quase a 
arrematar as suas palavras sobre o tema ‘Ante o Objectivo’: “Se 
impostos tão pesados são exigidos na Terra aos que perseguem 
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resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito 
que se candidata à glória na vida eterna?”   
 
           A mudança do “sistema planetário” de expiatório para 
regenerador está a pôr à prova a maneira de ser, conhecimentos e 
evolução de cada um: não podemos continuar a “tapar o sol com 
uma peneira” da mesma maneira que não podemos continuar a 
entregar as nossas crianças ao desvario que algumas já vivem: para 
além das aquisições exigidas aos pais, basta olhar o procedimento 
delas nas escolas e o dos próprios pais que, não só não se 
preocupando em lhes darem uma educação sã, ainda exigem e 
discutem com os professores que, procurando ajudar, são 
primeiramente ‘enxovalhados’ pelos alunos e, depois, pelos pais 
que lhes vão pedir satisfações! 
 
           O tempo que estamos vivendo não é mais de 
irresponsabilidade – a que alguns, de espírito mais fraco, 
procuraram fugir através do suicídio, sem quererem saber se 
“depois” o sofrimento continuaria ou se a morte os levaria para o 
NADA!  
 
           O problema é que o NADA não existe e, da Lei de Deus, 
consta aquele pequeno mandamento de tão grande significado: 
“Não matarás”. E no matar está incluído o suicídio, o maior dos 
crimes que cada um pode cometer contra si próprio! 
 
           Então, para este Natal que se aproxima e para o qual muitos 
começaram já a fazer compras exorbitantes para pagarem mais 
tarde (mais um empréstimo!) eu gostaria que o “Menino Jesus” 
lhes desse um presente especial: uma maior responsabilidade! Que 
ninguém continuasse a gastar mais do que poderia pagar no 
próprio acto da compra… Que se fechassem mais as televisões e a 
família se comunicasse mais entre si, discutindo, até, em conjunto 
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e também, as possibilidades das aquisições a fazer e quais as 
prioritárias… Que o amor fosse mais cultivado por todos os seres 
e os velhinhos da 3ª idade, aqueles que não foram ‘atirados’ para 
lares da terceira idade, em vez de assaltados, fossem mais 
respeitados e protegidos… Que ninguém mentisse a ninguém… 
Que houvesse mais empregos e todos os que os não têm os  
 
aceitassem, ainda que fora das profissões que têm 
desempenhado… Que, paralelamente, conforme os mesmos 
fossem surgindo, fossem acabando os roubos, os assaltos, os 
crimes de morte para aquisições, por vezes, de 5, 10 ou 15 euros, 
porque assaltantes e assaltados, todos vivem as mesmas 
dificuldades... E que todos, mas todos, voltassem a “ser meninos”, 
no recultivo da fé e das orações que lhes foram ensinadas em 
crianças!  
 
           Não é heresia! Pensamos que, se no coração de cada um a 
fé (a raciocinada, não a fanática, que nada percebe e tudo aceita) a 
fé, repetimos, fosse cultivada e todos lembrassem a Criança que 
nasceu há pouco mais de 2000 anos para nos vir ensinar a todos, 
deixando-nos a Sua lição maior de Amor, na dádiva da Vida que 
nos fez, e aprendêssemos com ela não só o Amor como o 
verdadeiro sentido da Vida, talvez passássemos a ser mais simples, 
mais humildes, e nos preocupássemos mais com o Amanhã, mas o 
Amanhã da outra Dimensão (aquele ao qual TODOS pertencemos) 
e seguíssemos mais coesos e simples na estrada que, queiramos ou 
não, todos temos de percorrer!  
 
           Que este Natal possa ser um Natal de Esperança para todos 
nós, para toda a Humanidade! 
 
                                                                 A DIRECÇÃO 
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        PALAVRAS DE KARDEC 
 
            ESTUDO DA NATUREZA DE CRISTO 
 
              I – Origem das Provas da Natureza de Cristo 
 
           A questão de saber qual a natureza de Cristo tem sido 
debatida desde os primeiros séculos do Cristianismo e ainda não 
foi resolvida, pois que ainda hoje é motivo de discussão. A 
divergência de opiniões sobre este ponto foi que originou a maior 
parte das seitas, que têm dividido a Igreja há dezoito séculos, e é 
para notar que os chefes dessas seitas foram bispos ou clérigos. 
Eram, portanto, homens esclarecidos, na maior parte escritores 
talentosos, conhecedores da ciência teológica, que não julgavam 
concludentes as razões em favor do dogma da divindade de Cristo. 
 
           Entretanto, então como hoje, as opiniões têm-se formado 
mais sobre abstracção do que sobre factos. Procurou-se, 
principalmente, o que o dogma pode oferecer de plausível ou de 
irracional, desprezando-se o estudo dos factos que dariam decisiva 
luz. E onde encontrar esses factos senão nos actos e nas palavras 
de Jesus? 
 
           Jesus nada escreveu, e os seus únicos historiadores, os 
apóstolos, nada escreveram em vida; nenhum historiador profano, 
seu contemporâneo, falou dele, não existindo sobre a sua vida e a 
sua doutrina nenhum documento além dos Evangelhos. Os 
Evangelhos são, portanto, o único elemento para a solução do 
problema. 
 
           Todos os escritos posteriores, sem exceptuar os de S. Paulo, 
não podem passar de comentários ou apreciações, reflexos de 
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opiniões pessoais, muitas vezes contraditórias, que não têm, em 
caso algum, a autoridade das narrações dos que receberam do 
Mestre instruções directas. 
 
           Sobre essa questão, como sobre a dos dogmas em geral, o 
acordo dos padres da Igreja e dos escritores sagrados não pode ser 
invocado, como argumento preponderante, nem como irrecusável 
em favor da sua opinião, porquanto nenhum deles citou um facto, 
relativo a Jesus, fora dos Evangelhos; nenhum deles descobriu 
documentos novos, desconhecidos dos seus predecessores. 
 
           Os autores sagrados têm todos girado dentro do mesmo 
circulo, fazendo apreciações pessoais, tirando consequências a 
seu7 modo, bel-prazer, comentando, sob novas formas e com mais 
ou menos desenvolvimento, as opiniões contraditórias. Todos os 
do mesmo partido têm escrito no mesmo sentido, senão nos 
mesmos termos, sob pena de incorrerem na pecha dos herejes, 
como aconteceu a Orígenes e a tantos outros. 
 
           Naturalmente a Igreja não inclui no número dos seus padres 
senão os escritores ortodoxos ou sejam os que participam do seu 
modo de encarar a questão. Exaltou, santificou e pôs sob a sua 
guarda os que lhe tomaram a defesa. Rejeitou e, tanto quanto lhe 
foi possível, até destruiu os escritos dos que lhe foram contrários. 
O acordo portanto dos padres da Igreja não é concludente, porque 
representa uma unanimidade forçada pela exclusão de todo o 
elemento contrário. 
 
           Se se pusesse na balança tudo quanto tem sido escrito pró e 
contra, quem sabe para que lado penderia ela? Isto não afecta os 
méritos pessoais dos sustentadores da ortodoxia, nem o seu valor, 
como escritores e homens conscienciosos; são advogados de uma 
mesma causa, que defendem com grande talento e que 
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forçosamente devem levar às mesmas consequências. Não 
queremos, pois, feri-los, mesmo de leve, mas simplesmente 
demonstrar que a sua concordância não prova a verdade das suas 
opiniões.  
 
           No exame que vamos fazer da questão da divindade de 
Cristo, pondo à margem as subtilezas da escolástica, que não tem, 
servido senão para obscurecer, em lugar de esclarecer, apoiar-nos-
emos exclusivamente em factos tirados dos textos do Evangelho, 
os quais, examinados fria e conscientemente, e sem preconceitos, 
fornecem amplamente os meios de convicção, que se podem 
desejar. Ora, entre aqueles factos, nenhum mais preponderante, 
nem mais concludente, do que as palavras de Cristo, que não 
podem ser recusadas sem lesão da verdade apostólica. 
 
           Pode interpretar-se por diversos modos uma parábola, uma 
alegoria; nunca, porém, afirmações positivas, sem ambiguidade, 
cem vezes repetidas, poderiam apresentar-nos sentidos ambíguos. 
Ninguém pode ter a pretensão de saber melhor do que Jesus o que 
ele quis dizer, como ninguém pode pretender conhecer, melhor 
que ele, a sua própria natureza. Quando comenta as próprias 
palavras e as explica, a fim de evitar qualquer engano, é força 
estar-se pelo que ele diz, a não se lhe querer negar a superioridade 
que se lhe atribui, substituindo-se à sua inteligência. Se é obscuro 
a determinados respeitos, quando usa de uma linguagem figurada, 
tratando da sua pessoa não dá lugar a equívocos possíveis. Antes 
de lhe examinarmos as palavras, vejamos as suas obras. 
 
                                                         (Continua no próximo número) 
 
(In: OBRAS PÓSTUMAS, ed. Lake, 1ª Parte). 
 
                                                * 
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                                    REFLEXÕES  
          SOBRE O QUOTIDIANO 
 
                                   “Não estamos no mundo para aniquilar o  
                            que é imperfeito, mas para completar o que se  
                              encontra inacabado.” (1) – EMMANUEL 
 
           Na IIª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, 
Paulo de Tarso diz textualmente: “Estamos orando a Deus para 
que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos 
aprovados, mas para que façais o bem…” 
 
           É interessante notar a postura que cada um de nós assume 
ante o compromisso de fazer o bem. Quase sempre desejamos que 
seja feito da forma como idealizamos e, não se podendo executar 
dessa maneira, preferimos nada fazer. Vaidade ou fuga? Presunção 
ou preguiça? Melhor será que, diante de tal situação, examinemos 
com juízo qual é o sentimento verdadeiro que nos move a acção. A 
transparência no julgamento intimo é base fundamental para que 
possamos encarar as nossas imperfeições e fragilidades. 
 
           Tentar a fuga do compromisso, imaginando que o outro é o 
culpado pela nossa desistência é, no mínimo, uma atitude infantil. 
Pretender que somente a solução que temos para resolver a 
questão seja a única, por ser a melhor e que, portanto, deve ser 
seguida por todos, mostra, certamente, quanto o egoísmo ainda se 
faz presente nas nossas atitudes, fazendo-nos imaginar que somos 
o centro do mundo, seja no circulo doméstico ou não. 
 
           A assertiva de Paulo nos propõe, assim, um exame mais 
cuidadoso dessas nossas atitudes, frente às inúmeras oportunidades 
que temos para fazer o bem e não o fazemos. 
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           Examinemos essa colocação por alguns instantes: estamos 
inseridos em um grupo familiar que é, na verdade, uma terra fértil 
a ser cultivada. Não ignoramos seja o lar a primeira escola de 
amor que frequentamos, na nossa jornada evolutiva e, portanto, 
torna-se fundamental que aprendamos a lutar para que a harmonia 
se instale – e permaneça – entre todos os seus membros. É 
imprescindível verificarmos o quanto cada um pode fazer pelos 
demais, colocados que estamos, todos, no mesmo cadinho, 
ajudando-nos mutuamente a crescer moralmente. 
 
           Ampliando um pouco mais essas relações humanas, 
encontramos nosso local de trabalho, não importando se é para o 
sustento material ou espiritual. Também ele é, sem sombra de 
dúvida, uma terra a ser tratada, na medida em que esses 
companheiros de jornada configuram-se como plantas a serem 
amparadas para que floresçam e produzam o melhor. 
 
           Mas também vivemos em sociedade, em comunidades 
maiores que, com suas chagas sociais – compreensíveis numa 
colectividade de espíritos imperfeitos – movimentam nossas 
emoções e nos oferecem imensas possibilidades de correcção e 
aperfeiçoamento das nossas próprias mazelas, permitindo a cada 
um de nós, um proceder honesto de apoio aos semelhantes com a 
força moral do bom exemplo. Não se resolve problema algum 
criticando a atitude do outro. Ensina-se com o exemplo. Aprende-
se com ele.  
 
           Gostaríamos, sem dúvida, de secar as lágrimas de todos os 
sofredores da Terra; entretanto, isso não é possível e, por causa 
disso, nada fazemos. Mas, será que não teríamos condição de 
atenuar o sofrimento de um amigo, de um vizinho, mostrando a ele 
que o amor não desapareceu do planeta e que a esperança deve 
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persistir em seu coração? A pessoa, quando se sente só e 
desesperançada, não precisa de muito. Bastam, às vezes, palavras 
de conforto, de confiança, de compreensão do seu problema. Ela 
necessita, tão somente, compartilhar a sua dor, e essa atitude de 
solidariedade que podemos ter – e não nos custa nada – pode fazer 
toda a diferença para quem sofre. 
 
           Desejaríamos que nossos familiares não tivessem 
problemas, mas é impossível evitá-los. Todavia, nada e nem 
ninguém nos impede de ajudar aquele mais necessitado; e mesmo 
nessa impossibilidade, é possível cooperar para que a 
tranquilidade na casa possa ser instalada. Emmanuel, alerta: “O 
Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da 
criatura falível espectáculos de grandeza compulsória.”(2) 
 
           Existem sobre o planeta, é verdade, inúmeros desertos, mas 
também encontramos pequeninas fontes, fecundando o chão por 
onde passam. Deus sabe das nossas limitações e não podemos ter a 
pretensão de ser Seus colaboradores nas grandes obras – isso Ele 
realiza sozinho - - mas sim, de nos conscientizar de que somos 
peças fundamentais nas pequeninas. 
 
           Meditemos: o que seria do mar se não fossem as pequenas 
fontes que correm em sua direcção? “Não nos é facultado corrigir 
todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas 
trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o quotidiano, 
melhorando a vida e dignificando-a, em nós e em torno de nós.”(2) 
 
                                       LEDA MARIA FLABOREA (S.P. – Br.) 
 
1 – VINHA DE LUZ , psicografia de Francisco C. Xavier, 14ª ed. FEB, cap´. 32; 
2 – PALAVRAS DE VIDA ETERNA – Emmanuel, Psicografia de Francisco C.Xavier, 
      ed. CEC Uberaba, MG., cap- 78. 
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              NUM DIA DE FINADOS 
 
 Para todos os meus amigos e amigas de todas as idades 
 
                         Quando eu já cá não estiver 
                      Larguem-me e deixem-me partir! 
               Tenho tantas coisas para fazer e para ver… 
              Não chorem quando se lembrarem de mim. 
  Dêem graças a Deus pelos bons tempos que passámos juntos; 
                            Dei-vos a minha amizade; 
                    Pensem na felicidade que me deram. 
                      Agradeço-vos pelo amor de cada um… 
                            Chegou a hora de viajar sosinho . 
                         Podem chorar durante alguns minutos: 
                       A confiança dar-vos-à conforto e consolo.   
                       Poderemos estar separados por um tempo; 
                   Deixem que as recordações aliviem a vossa dor!  
                            Se a vida continuar, não estou longe …  
                                       Sou o vento que sopra…                                     
                               Sou o cintilar dos cristais de neve… 
                         Sou a luz que atravessa os campos de trigo… 
                                  Sou a chuva leve do Outono… 
                          Sou o acordar dos pássaros da madrugada… 
                                Sou a estrela que brilha na noite. 
                      Se precisarem, chamem-me que eu venho logo. 
                        Mesmo se não me conseguirem ver ou tocar, 
                       Eu estarei aí… e se ouvirem o vosso coração, 
              Poderão experimentar o alívio e a felicidade que vos dou 
                            E quando chegar a vossa hora de partir, 
                                      Estarei lá para vos receber, 
                             Ausente no corpo, presente com Deus. 
 
                                                            AUTOR DESCONHECIDO 
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                          A MÃE E O FILHO  
 
 
           Todos os anos, quando se aproxima a época natalícia, é a 
mesma coisa: falando do Filho, ainda que, muitas vezes, mais por 
razões materialistas que de fé, amor e/ou respeito, falando do Filho 
esquece-se a Mãe! Mas, perguntamos, Jesus seria o mesmo, sem 
Maria? 
 
           Nas Igrejas, sim, reconhecemos que Ela é falada, referida, 
nomeada… mas temos de reconhecer que, entre os espíritas, 
poucos a referem – e não conseguimos perceber porquê! 
 
           Maria é um nome apagado, ou antes, que uns e outros 
apagam, como se vivenciassem ipsis facto a passagem da vida do 
Divino Amigo, como se nascido de ‘geração espontânea’; Jesus, 
que os apóstolos Marcos e Mateus, referem,(1) nos seus 
evangelhos. Aliás, a pergunta que Jesus faz, quando Lhe anunciam 
que sua Mãe e irmãos O procuram, reflete bem essa atitude. 
 
           Jesus pergunta: - Quem é minha Mãe? Quem são meus 
irmãos? E logo aqueles que se dizem mais entendidos nos 
assuntos messianicos afirmam que aquela questão significa o 
desprezo ou desinteresse de Jesus por sua Mãe. Esquecem-se, 
estes ‘entendidos’ de lerem a explicação do texto que vem de 
imediato, logo depois do próprio esclarecimento que o Divino 
Amigo faz: Todo aquele que fizer a vontade de Meu Pai, que 
está nos Céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha Mãe! 
Quanta contradição se encontra, por vezes, na maneira como se 
interpretam os ensinamentos de Jesus! 
 
           Se ele veio para exemplificar o Amor, se Ele se fez homem, 
vivendo entre os homens, para ensinar o caminho para o Pai; se 
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Ele veio falando das Suas muitas moradas ‘entregues a uns e a 
outros’ (a humanidade) em função do seu comportamento; se Ele 
se preocupou em explicar a necessidade do perdão, da harmonia e 
tolerância entre todos; se Ele falou da obediência ao Pai, que todos 
deveriam ter; se Ele referiu e incentivou o amor entre todas as 
criaturas porque somos todos filhos do mesmo Pai, que ama tanto 
os seus filhos que faz brilhar o sol sobre os bons e os maus e 
faz chover sobre os justos e injustos.(2); se Ele viveu de tal 
maneira o amor que, prestes a atravessar o drama do calvário, 
recomendou ainda: Amem-se, uns aos outros, como Eu vos 
amei; se Ele ajudou, socorreu, curou, sem querer saber a quem o 
fazia, mas fazendo-o por amor – como é que se pode imaginar 
Jesus, o Divino Amigo, o Messias, sem amar a Sua Mãe? 
 
           Perguntámos, atrás, se, sem Maria, Jesus seria o mesmo: a 
pergunta não significa falta de respeito, desconhecimento do Seu 
valor ou da Sua tarefa (nem da Sua missão, que O levou a descer à 
Terra), mas para frisar a união existente entre os dois: é que o 
Divino Amigo não nasceu de uma mulher qualquer! Conforme Ele 
mesmo afirmou, Eu não vim para destruir a Lei, mas para dar-
lhe cumprimento(3), e a vivência da Lei não significa, apenas, a 
obediência aos seus mandamentos, embora dela também conste a 
obrigatoriedade de honrar pai e mãe; então, “não destruir a lei” 
significa, também, ter um nascimento igual ao de todas as outras 
crianças, com o mesmo tempo de gestação, depois de um óvulo 
que foi fecundado tal qual como aconteceu com o nascimento dos 
nossos pais carnais ou de qualquer um de nós. Porquê, então, a 
escolha do Espírito que conhecemos como Maria? Devido à sua 
evolução espiritual. 
 
           Tem acontecido com muitas mulheres, durante os meses da 
gravidez: mãe e filho sentem as vibrações um do outro e um e 
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outro vivem aquele tempo, melhor ou pior, mediante o que cada 
um transmite ao outro, em função dessas mesmas vibrações.  
 
           Jesus precisava de ‘um ventre’ que lhe transmitisse a 
harmonia, a paz, o amor vivenciados pelo coração feminino, 
ajudando-o a manter o seu próprio equilíbrio, e, para que assim 
acontecesse, foi Ele que o escolheu: o seu Espírito, dentre tantos 
outros que Ele já conhecia, buscou o outro, que vivia à época da 
preparação do Seu nascimento, entre os espíritos residentes do 
sistema da estrela Sirius, de onde tinham ‘saido’ tantos outros que 
reencarnaram na Judeia para a formação do país, e convidou 
aquela que toda a humanidade ficou a conhecer com o nome de 
Maria!(4). 
 
           Naquela época, as mulheres eram consideradas como 
objecto, servindo para tudo o que cada um esperasse delas, mas 
sem direito a darem ou a terem uma opinião própria. Não 
chegavam, sequer, a serem ‘verbos de encher’ porque nem  
estavam autorizadas a participar, opinando, dos grupos que se 
formavam nos seus lares, entre as suas famílias. (Aliás, basta ver 
como ainda hoje a mulher é tratada e desconsiderada em alguns 
dos vários países do norte de África para melhor percebermos 
(imaginarmos) como teria sido há 2000 anos atrás). 
 
           Com Jesus não foi assim: embora Ele chamasse a Mãe de 
‘Mulher’, vocativo usado então, desprestigiosamente pelos outros, 
a maneira como o pronunciava denunciava o carinho e respeito 
que sentia por ela. Aliás, tal comprovativo, encontra-se na 
conversa que os apóstolos narram como tendo acontecido durante 
as bodas de Canaã(5): Maria foi a convidada, mas o filho 
acompanhou-a, para que não se deslocasse sozinha; outros amigos 
de Jesus a seguiram, porque uma festividade daquele género era 
sempre para amigos e vizinhos e todos os que quisessem 
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comparecer para desejarem a felicidade dos nubentes. A meio da 
festa, os pais dos noivos repararam que o vinho tinha acabado e, 
quando os convidados se apercebessem do facto, seria a desonra 
dos donos da casa, que não tinham servido em condições todos os 
que ali se encontravam. Maria, notando a aflição dos amigos, 
percebe o acontecido e chama o filho. Para que Ele fizesse um 
milagre, um… passe de mágica? Não; Maria nem sequer 
imaginava que o magnetismo do filho fosse tal que pudesse 
transformar a água em vinho! Ela apenas esperava, talvez, que ele 
e os seus amigos, saíssem, e o fossem comprar numa locanda 
próxim e voltando com ele, como uma oferta que apresentariam 
aos festejados noivos. 
 
           Quando o filho lhe responde Mulher, ainda não chegou a 
minha hora, a sua resposta demonstra que as ideias entre os dois, 
naquele instante, são dispares… mas o carinho que Ele coloca na 
palavra ‘mulher’ e a maneira como procura agradá-la demonstram 
o quanto lhe quer. E enquanto Ele olha, em volta, pensando, 
talvez, no que fará, ela – a Mãe – chama os servos da casa e 
recomenda-lhes, sem qualquer espécie de dúvida de que o filho lhe 
atenderá o pedido: Façam tudo o que Ele vos disser! 
 
           Nesta recomendação de Maria reconhecemos, nos servos, a 
humanidade ignorante e imperfeita; no seu conselho, a directriz 
que cada um deverá seguir, ao longos dos Tempos, até se tornar 
como Ele! 
 
           Jesus começa a desempenhar a missão que o trouxe à Terra, 
de ensinamento e exemplo a dar a todos e a cada um, Ele, “o Filho 
do Homem, que não tem onde reclinar a cabeça (6) e Maria 
apaga-se, reconhecendo que o tempo é do filho e não seu. Aliás, o 
tempo e o filho não lhe pertencem, mas aos outros que O seguem, 
que O escutam, que bebem dos seus lábios as palavras que 
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perdurarão pelos séculos afora: O tempo passará, mas as minhas 
palavras ficarão(7), afirmou Ele. E assim tem sido. 
 
           Maria, como Mãe, esteve presente no drama do calvário, 
assistindo à morte do Filho… E qual é a mãe que não sofre com o 
sofrimento daquele a quem deu à luz? Por amor a Ele não se 
sujeitara a viver num curral, entre os animais, enquanto Ele, recém 
nascido, era colocado na manjedoura onde o gado costumava 
comer a sua ração?(8). Por amor a Ele não fugira para o Egipto,(9) 
numa viagem de dias e dias, sentada num burrico que lhe deixava, 
ao fim do dia, as costas como que esquartejadas? Não O procurara, 
aflita, quando nos seus 12 anos, com José, quando verificaram que 
não estava entre o grupo de amigos e familiares que regressavam 
do Templo?(10). Quantos sustos e dores vivera por Ele!... Mas a dor 
maior fora aquela, de O ver, ao filho bom, inocente, puro, amigo o 
seu amigo e conselheiro de todos, crucificado como um criminoso 
e condenado a morrer entre os dois homens que, realmente, o 
eram! 
 
           E quando Jesus faz das fraquezas forças, quando sente a 
vida a fugir-lhe, não é Ele ainda que a chama, para a entregar a 
João, o apóstolo que nunca O abandonou, numa entrega recíproca 
que a torna, a partir daquele instante, a Mãe de toda a 
humanidade?(11). 
 
           Gesto supremo de Amor por ela e manifesto da confiança 
que lhe dedica, até ao último instante terreno…Gesto de filho que 
se preocupa com o amparo de quem fica sozinha… Gesto de Amor 
que repercute pelos tempos afora…Mas o Filho, o Filho ama-a de 
tal maneira que, quando chega o momento da morte materna, é Ele 
ainda que a vem buscar, anunciando-lhe que o Pai quer que ela 
seja A Rainha dos Céus, conforme descreve o Espírito Humberto 
de Campos(12)                                   



 18 

           Ao longo dos séculos a protecção – Amor de Maria tem-se 
manifestado por uns e por outros, de um e do outro lado da vida, e, 
como protectora dos Espíritos daqueles que procuraram a morte 
antes do tempo que lhes estava determinado – os suicidas – Maria 
tem sido a Mãe amiga, sofredora e amorosa, que ampara, auxilia e 
que ora por todos os que se encontram perdidos!(13) Ela é, para 
todos, a luz do farol que ilumina a escuridão do naúfrago perdido 
nas trevas dos mares da Vida!. 
 
           Então, ao recordarmos Jesus, recordemos Maria, sua Mãe, 
sua educadora e sua seguidora – aquela que depois da sua morte 
deixou de se manter ‘apagada’, para praticar, com todos os que a 
passaram a procurar, ou dela se abeiravam, aquilo que aprendera e 
retivera dos ensinamentos do filho: assistência, amor, caridade, 
amparo…Aquela que antes, ainda, de saber da missão do Filho, já 
recomendava: FAÇAM TUDO O QUE ELE LHES DISSER.  
 
 
                                                   MANUELA VASCONCELOS 
_______________ 
1 – Mc., III:20-21 e 31-35; MT., XII:46-50; 
2 – Mt., V: 5-20 e 43-47; 
3 – Mt., V:17-18; 
4 – Universo e Vida, Espírito Áureo, médium Hernâni de Sant’ana, 2ª ed. Feb, 
      pág. 33: 
5 – Jo., II:1-5; 
6 – Mt., VIII:20; 
7 – Mt., XXIV:34-35 e Mc., XIII:30-31; 
8 – Lcs., II:6-7; 
9 – Mt., II:13-15; 
10- Lc., II:41-49; 
11- Jo., XIX:25-27; 
12- Boa Nova, Espírito Humberto de Campos, médium Francisco C. Xavier, ed.  
      Feb, cap. 30; 
13- Memórias de um Suicida,Camilo C. Branco, Espírito, médium Yvonne A.  
      Pereira, ed. Feb, 1ª parte, cap. 1. 
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                        M Ã E 
 
            Olha, meu filho, quando à aragem fria 
                     De algum torvo crepúsculo, encontrares 
                     Uma árvore velhinha, em modo e ares 
                     De abandono outonal melancolia 
 
 
                     Não passes junto dela, nesse dia 
                     E nessa hora de bênção, sem parares; 
                     Não vás sem longamente a contemplares: 
                     Vida cansa, trémula e sombria. 
 
 
                      Já foi nova e floriu entre esplendores; 
                      Talvez, em derredor dos seus amores, 
                      Inda haja filhos que lhe queiram bem… 
 
 
                      Ama-a, respeita-a, ampara-a na velhice; 
                      Sorri-lhe com bondade e com meiguice: 
                      - Lembra-te, ao vê-la, a tua própria mãe. 
 
 
                                       ANTÓNIO CORREIA DE OLIVEIRA 
                                                           
                                                           
(In: A alma das árvores). 
 
 
                                           * 
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                            PAI  NOSSO 
 
            Pai Nosso! 
Pai dos seis biliões de pessoas 
Que povoam a Terra inteira: 
           Que estais nos céus 
Na nossa família, 
No nosso país, e em todo o mundo… 
           Santificado seja o Vosso nome! 
Sobretudo na pessoa dos mais pobres 
E dos mais abandonados… 
           Venha a nós o Vosso Reino 
E aos irmãos dos cinco Continentes, 
Sobretudo os que não Vos conhecem. 
           Seja feita a Vossa vontade,  
           Assim na Terra Como no Céu, 
Para que todos vivam na justiça, 
Na paz e no amor 
E sigam o caminho da verdade. 
           O pão nosso de cada dia nos dai hoje: 
Às vitimas da fome e do ódio, da violência e da guerra, 
Da miséria e da perseguição, 
Da exclusão e da injustiça, 
Do analfabetismo e do abandono, da droga e do álcool, 
Do desespero e da falta de sentido para a vida. 
           Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós 
           Perdoamos a quem nos tem ofendido: 
Mesmo a quem nos fez mal, 
Nos odeia e nos persegue. 
           E não nos deixeis cair na tentação 
De cruzar os braços diante dos problemas 
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Por egoísmo, por medo ou por cansaço… 
           Mas livrai-nos do mal 
Sobretudo de esquecer ou ignorar 
O Vosso apelo 
De amar e servir todas as pessoas. 
           E que assim seja!  
 
(Recebido, via Internet, mas ignorando-se o seu autor).           
 
 
                                          * 
 

            NUTRIÇÃO ESPIRITUAL 
 
                                                      “Dai-lhes vós de comer…” 
                                                      JESUS – (Mc., 6.37) 
 
           Ele veio à Terra para distribuir fartamente o Alimento 
Espiritual , e Sua ordem aos Apóstolos: “Dai-lhes vós de comer”, 
estende-se a todos os que desejarem ser fiéis despenseiros das 
Verdades Divinas das quais o Meigo Pegureiro, foi, ainda é, e 
sempre será, o Singular Emissário. 
 
           A “Despensa Divina” onde estão guardados os ‘alimentos’ 
possui stock suficiente para saciar a fome a toda a Humanidade. 
 
           Ontem, como hoje, a multidão vai de um lado para outro, 
como se fosse ovelha sem guia e pastagens. Mister conduzi-la para 
os férteis sazonados Campos do Senhor a fim de que não pereça de 
fome. 
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           Jesus poderia muito bem recriminar a multidão que O 
seguia em exaustiva jornada sem a garantia do farnel. Porém, quis 
aproveitar o ensejo para gravar nas mentes e corações dos 
Apóstolos o compromisso a que deve vincular-se o cooperador do 
Evangelho em regime de consagração total: O Serviço ao 
Semelhante. 
 
           Ao observarmos as lutas de nossos irmãos em Humanidade, 
vemo-los sempre carentes de amparo e orientação, sob os 
impiedosos camartelos da aflição e azorragues da discórdia e 
incompreensão, sofrendo atroz desnutrição espiritual, por falta de 
luz e harmonia. 
 
           Socorramo-nos de Emmanuel para orientar-nos na urgente 
missão de fazer retornar o equilíbrio e a saude espiritual da 
Humanidade (1) : 
 
           “Os colaboradores de Jesus são chamados, não a 
obscurecer a Humanidade com o pessimismo, não a perturbá-la 
com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim, a 
nutri-la com esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime 
esperança. Se te encontras diante do povo, com o anseio de ajudá-
lo9, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não 
te percas com pregações de rebelião e desespero. Conserva a 
serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a 
tua boa palavra; não olvides a recomendação do Senhor: 
           Dai-lhes de comer.” 
 
                                                        ROGÉRIO COELHO 
                                                      (Mauriaé – MG – Brasil) 
 
1 – Emmanuel/Xavier, F.C. in “Fonte Viva” – capítulo 131. 
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                   PÁGINAS DO PASSADO 

 
                          25 de Dezembro de 1906 
 
 
           Quase vinte séculos passaram já aquém do nascimento do 
mais poderoso revolucionário do mundo. 
 
           Humilde, simples e bom, ele proclamou a igualdade. 
 
           Proclamou-a e exemplificou-a. 
 
           Naquele débil corpo nazareno, amado pelas mulheres e 
pelas crianças, adorado pelos velhos e pelos miseráveis, encarnou 
o maior espírito que tem vindo ao mundo. 
 
           Outros antes dele e depois dele vieram, que ensinaram 
moral e pregaram doutrina santa; mas nenhum conseguiu falar tão 
cariciosamente à razão e à alma humana, como aquele. 
 
           A sua palavra é e será sempre a palavra da verdade. 
 
           A luz que dela emergiu tem vindo, pouco a pouco, 
rompendo a treva da ignorância e da maldade. 
 
           Aqueles que pretendem negar a grandeza, a divindade da 
sua ação, esquecem que é a ele e só a ele que devem o direito de 
poderem malsiná-lo. 
 
           Porém, ninguém, por mais sábio, por mais enciclopédico, 
por maior que seja ou se suponha, se lhe igualará no mais 
insignificante ato. 
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           A mais bela moral, a mais sã filosofia, a mais douta justiça, 
que os homens têm inventado em séculos de lucubrações e 
conquistas, são pálido arremedo daquelas que aquele maravilhoso 
cérebro transmitiu aos seus companheiros descalços e humildes, e 
que eles legaram piedosamente à eternidade. 
 
           Tudo no mundo é finito; só a palavra de Jesus será eterna, 
porque resistirá a tudo, como a verdade. 
 
           Quando a Terra haja cumprido a sua missão e passe à classe 
das coisas inúteis e reformadas, a doutrina do Mestre divino 
persistirá, porque estará frutificando por esses milhões de terras 
além, que aí se vêem flutuar no espaço, como luminosas facetas de 
diamantes, dependuradas no azul. 
 
           Companheira inseparável do espírito humano, acompanhá-
lo-à nessa infinita trajectória através da eternidade, embora os 
pigmeus liliputianos, que constituem alguns dos sábios da Terra, 
se esfalfem a negar-lhes a grandeza, como os selvagens se 
esfalfam a insultar a Lua. 
 
           Estas microscópicas nulidades, a quem a verdade 
incomoda, julgam eliminá-la com a sua negação. Mas ela, a 
verdade, filha do Cristo e amada dele, há-de ficar, eterna, límpida, 
luminosa, pulcra, enquanto deles não ficará lembrança na memória 
do homem. 
 
           Os corpos deles – deuses miserandos e fétidos, ante os 
quais muitos se curvam e prostram, no gozo epicurístico de 
adorações baratas – hão-de desaparecer na lama, na corrupção, nos 
vermes; transformar-se em átomos que irão congregar-se no futuro 
corpo ingrato de um felino, ou no filosófico corpo de um asno 
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paciente e lanzudo; enquanto a doutrina, que eles amesquinham, 
passará tranquila, luminosa, universal, por sobre os tempos de 
pelos espaços fora. 
 
           Deles e das suas filosofias não restará fragmento; e 
enquanto houver no Universo memória de homem haverá sempre 
uma recordação amorosa e suavíssima do dia do nascimento, na 
Terra, de Jesus, o Mestre, o maior de todos. 
 
                                                     EÇA DE QUEIROZ, Espírito 
 
(In: DO PAIS DA LUZ, 1º volume, cap. XXIX, ed. ‘Luz no 
Caminho’, Braga, 1989 – médium português Fernando de 
Lacerda). 
 
                                          * 
         

               ONDE ESTÃO? … 
 
                                        “Deus deu a alguns homens a missão de 
                                       revelar a sua lei? 
                                        “Sim,  certamente; em  todos  os tempos 
                                       houve homens  que receberam  essa mis- 
                                      são. São  Espíritos  Superiores, encarna- 
                                      dos com o fim de fazer progredir a Huma 
                                      nidade.” (Livro dos Espíritos, Q. 622). 
 
           Muitas vezes, abrindo o “Evangelho” e procurando o nome 
dos titulares das mensagens que ali se encontram, perguntamo-nos 
onde estavam os Apóstolos, companheiros de Jesus, que não se 
encontram nos textos ali grafados? 
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           Identificados, encontramos, apenas, o nome de João 
Evangelista, ou João, o único apóstolo que assistiu ao drama do 
Calvário e a quem o Divino Amigo entregou Sua Mãe; o mesmo 
que muitos referem como o discípulo querido, o mesmo  que 
escreveu o Evangelho e o Apocalipse;  Lázaro, que pensamos ter 
sido o irmão de Marta e Maria e que, em estado cataléptico, Jesus 
mandou sair do sepulcro ao fim de dois/três dias depois de ter sido 
considerado morto. Mas Lázaro não é referido, em nenhum livro, 
como tendo sido um dos apóstolos, mas um amigo; encontramos 
Simeão e perguntamos: será este Espírito o Apóstolo conhecido 
como Simão, o Zelote? Não nos parece. 
 
           Após Jesus, lemos no “Evangelho” o nome de Paulo de 
Tarso, que nem sequer com Ele conviveu mas que lhe apareceu, 
no caminho para Damasco, para onde se deslocava para mais uma 
perseguição contra os cristãos; Paulo, cuja fé e apostolado 
nasceram desse encontro e das conversas que teve com Ananias e 
dos pergaminhos que este lhe confiou com os ensinamentos do 
Divino Amigo e que estudou, durante os três anos que esteve 
recolhido, no deserto. 
    
           A acompanhar Paulo, na sua missão terrena, esteve Erasto 
que, no referido livro se identifica como seu discípulo… e os 
outros? Lembrando a lei da reencarnação, é certo que podem, 
também eles, figurar ali embora com outros nomes, mas se estes 
poucos deram o daquela época, porque não o fizeram os restantes?  
 
           Procuramos muitas vezes o nome de Pedro, em toda a 
Codificação, sem nunca o lobrigarmos, e questionamo-nos: então, 
aquele que Jesus referiu vir a ser, no futuro, a pedra basilar da Sua 
Igreja – não aquela que os homens apontam como monumento de 
pedra mas como o ensinamento que se distribui por uns e por 
outros e nunca se perde, nunca se arruína – Pedro não está ali? 
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           A resposta veio-nos um dia, não sabemos como nem por 
quem: ele está em toda a Obra; e há pouco tempo, lemos num livro 
– o mesmo que afirma ter sido Zaqueu o Espírito que na última 
reencarnação terrena deu pelo apelido de Bezerra de Menezes – 
lemos que Pedro teria sido o próprio Kardec! 
 
           Debruçamo-nos sobre o comportamento sempre humilde de 
um e outro; recordamos João Huss (1369-1415), lutando para que 
o cristianismo fosse vivenciado longe do materialismo que o Papa 
de então lhe impunha, deturpando-o na sua essência; lembramos o 
apóstolo pescador, negando a Jesus, pelo medo de ser aprisionado, 
tal como o Mestre, mas que num arrependimento logo manifesto 
chora a sua própria atitude e passa a viver como “a pedra” que 
Jesus apontara que ele seria. Recebendo a mesma sentença de 
morte que o Mestre amado, pede para ser crucificado de cabeça 
para baixo, por não se achar digno de ter uma morte idêntica à de 
Jesus. E Kardec? Sacerdote na Gália, é à sua posição do pretérito 
que vai buscar o nome que usará como pseudónimo.  
 
           Em qualquer um deles encontramos sempre a simplicidade, 
a humildade, a caridade… a vivência, afinal, dos ensinamentos do 
Divino Amigo. Se um e outro, entretanto, são ou não o mesmo 
Espírito, concluímos, afinal, que não nos preocupa porque a 
certeza que continuarem a reencarnar, entre nós, aqueles que nos 
poderão orientar e ajudar a vivenciar sempre mais os ensinos da 
criança que nasceu para salvação da Humanidade, isso será sempre 
o mais importante. Assim saibamos aproveitar! 
 
                                                                      MANUELA 
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                  DESEJAMOS  
          
     A TODOS OS NOSSOS AMIGOS, 
  
 LEITORES E FREQUENTADORES 
 
                                 DA 
 
                       COMUNHAO 
 
                                  UM 
  
                      SANTO NATAL , 
 
          A PROLONGAR-SE, COM 
 
                         MUITA PAZ 
 
              POR TODOS OS DIAS 
 
                 DO PROXIMO ANO. 
 
       FELIZ NATAL PARA TODOS! 

                     
 
 
 


