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Boletim informativo
A FÉ EM TEMPOS DE PANDEMIA: MOMENTO DE REFLEXÃO
“ ... A caridade de Jesus prossegue socorrendo-nos, sem que nos demos conta
sequer das sublimes mercês que nos oferece.” (Joana de Ângelis )
Fé é uma palavra que não requer, de
ninguém, uma consulta ao dicionário. É a
combinação de apenas duas letras com um dos
efeitos mais importantes de que se tem notícia
para a nossa existência. Jesus disse que a fé
remove montanhas, mas é preciso acreditar
nessa verdade e não, simplesmente, balbuciar
juramentos de compromisso. Estamos passando
por um momento em que podemos provar a
nossa sinceridade. Cientistas do mundo inteiro
trabalham na busca de uma vacina que elimine
um vírus que, por enquanto, uniu quase toda a
humanidade em um ato de fé vacilante, que é
carregada de medo, ansiedade e estresse, sob a
justificativa de que não existe certeza sobre um
mistério que, em todo o mundo, já contaminou
milhões de pessoas; felizmente a maioria dos
infectados venceu a doença.
O isolamento social, necessário para evitar
a propagação cada vez mais geométrica da nova
doença, não implica em nosso afastamento do
mundo espiritual. Precisamos enfrentar o
momento com fé, resignação, união e com a
certeza do auxílio que está sendo prestado
pelos benfeitores espirituais. O importante é
não romper a conexão com Deus, através da
prece e da confiança no Seu amparo. Vale
lembrar que o medo, a ansiedade e o estresse
geram um desequilíbrio orgânico que afeta o
funcionamento de nosso organismo e a receita
para o reequilíbrio, principalmente nessa
situação, é a fé, que atua em nosso sistema
imunológico, fortalecendo nossas defesas.
É hora de acreditar que a atual crise
humanitária é monitorada pelos amigos
espirituais comandados por Jesus. Muitos de
nós já passamos, estamos enfrentando ou
teremos um duelo pela frente, como a
apreensão, o desemprego, a contaminação e
até desencarnes. A vida continua, aqui ou no
plano espiritual mas, como não temos noção de
qual, especificamente, será o nosso destino, a

alternativa é a fé, duas letras que têm a força
de um poderoso remédio contra qualquer tipo
de doença, física ou espiritual, e ganham
reforço com a união de todos os companheiros
de um pronto socorro espiritual como o Ceuf .
Durante esses dias em que estamos em
isolamento total ou parcial, afastados
fisicamente das atividades presenciais em
nosso querido Ceuf, vamos nos unir em uma
corrente de amor para dar continuidade à
doação de bons pensamentos que deverão
ajudar a todos os sofredores, doentes e
necessitados, incluindo a nós mesmos. Para
isso criamos alguns trabalhos virtuais, através
dos quais nos ligamos às equipes espirituais e
oferecemos nossas energias e vibrações de
saúde, paz, equilíbrio, coragem, fé, paciência,
resignação e saúde.
Nossas atividades a distância são
realizadas diariamente às 18 horas, horário da
corrente de Maria de Nazaré, onde nos ligamos
à equipe do P3F e às Fraternidades amigas para
canalizar nossas vibrações para a harmonia do
planeta e pela saúde aos doentes. Também nos
unimos às terças-feiras, às 21h30, no grupo
Samaritanos, conduzido através do WhatsApp
(para participar entrar em contato com Ulisses
(99737.4837), e às quintas-feiras, às 19h30,
nas vibrações coletivas, cujas orientações de
leitura e roteiro de vibrações são enviadas aos
participantes também pelo WhatsApp.
Convidamos os trabalhadores a participar
do estudo on line das obras de André Luiz,
realizado às quintas-feiras às 20 horas (Walter
99299.5018) e acompanhar em nossas redes
sociais
as
publicações
de
pequenos
comentários do evangelho.
São exercícios de amor e união feitos sob
a coordenação do nosso dirigente espiritual pai
João José de Oliveira e os mentores do Ceuf.
Precisamos socorrer este planeta, que tem
Jesus no comando. Basta ter fé. ●
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MENSAGEM DO MÊS
Mensagem de Bezerra de Menezes, recebida pela psicofonia de
Divaldo Franco no encerramento da XXII Conferência Estadual
Espírita, em 15.03.2020 em São Jose dos Pinhais (PR).
Jesus. É para esse Homem Incomparável, que neste momento em que se clausura a XXII Conferência proferida pela
Federação Espírita do Paraná, que os seres angélicos que administram o nosso destino comparecem para repetirem,
como os mártires: Ave, Cristo! aqueles que te amamos, te saudamos e homenageamos. Jesus, meus filhos, é o Zênite e o
Nadir das nossas especulações. Jamais tivemos tanta necessidade desse Pastor querido e jamais a humanidade
apresentou tanto amor como nestes dias. O amor à natureza, nas suas mais variadas expressões. Nesse amor à natureza
há tudo que em a natureza vibra e vive: os nossos irmãos da escala zoológica, animais, os nossos inimigos, os nossos
amigos e irmãos. Nunca houve tão bela e nobre consciência dos ditados de Jesus porque nos não deixou órfãos. Permitiu
que as luminíferas estrelas caíssem dos céus sobre a Terra, na escuridão pós Revolução Francesa, que estimularia ao
mundo as canções de liberdade, pelas Américas, arrebentando os grilhões do colonialismo que a humanidade, de alguma
forma, ainda impõe na sociedade carente. Em tempo algum Jesus foi tão exaltado, tão combatido. E isso nos merece
reflexão. Exultemos e não temamos. A morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos
preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas
razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Vós, que conheceis Jesus, mantende o
respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos
padecentes, não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saiais de onde
fostes colocados numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo,
alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que
desunem. Hoje quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa
compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, é o
amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis
que vos encontrais a sós. Os Céus enviam os seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e
desencarnados se faça com muito mais facilidade. Tende o cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se
com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as
forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Ide, como Jesus disse aos
quinhentos da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo da abnegação. As forças vivas do
Universo estão conosco, no doce intercâmbio convosco. Ide e amai. Em nome dos Espíritos espíritas, nós suplicamos ao
Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor humílimo e paternal, Bezerra.

ACONTECE NA WEB
A tv Mansão do Caminho transmite todas às terças, quintas e sábados às 19h30 palestras ao
vivo com Divaldo Franco em https://tvmansaodocaminho.com.br.
Segundas, quartas e sextas às 21 horas acontecem as lives do escritor e palestrante José Carlos
de Lucca nas suas redes sociais facebook, instagram e youtube; aos sábados, às 20h temos a
palestra do irmão Tadeu de Araxá em https://casadocaminho.minhawebradio.net.
Todas as palestras ficam gravadas. Vale a pena ver e rever.
Queridos colaboradores,
Devido ao encerramento temporário de nossas atividades presenciais, ficamos sem a renda
do bazar permanente e das delícias e não tem sido possível receber a contribuição dos
membros associados. Diante disso, solicitamos a todos que puderem, associados ou
não, que atualizem suas contribuições por depósito bancário a fim de
que possamos continuar arcando com as despesas de nossa casa.
Enviar os comprovantes para o Ulisses (99737.4837) emitir o recibo.
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