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“PAI, COMEÇA O COMEÇO?”
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(Redação do Momento Espírita - baseado no texto .
autor desconhecido)

DIA
A

―Quando era criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para meu pai e pedia: ―Pai,
começa o começo!‖ O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, o mais difícil e
resistente para as minhas pequenas mãos. Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda
a fruta para mim. Mas, outras vezes, eu mesmo tirava o restante da casca a partir daquele primeiro
rasgo providencial que ele havia feito. Meu pai morreu há muito tempo e não sou mais criança. Mesmo
assim, sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado para, pelo menos, ―começar o começo‖ de
tantas cascas duras que encontro pelo caminho. Hoje, minhas ―tangerinas‖ são outras. Preciso
―descascar‖ as dificuldades do trabalho, os obstáculos dos relacionamentos com amigos, os
problemas no núcleo familiar. O esforço diário que é a construção do casamento, os retoques e
pinceladas de sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos realizados e felizes. O enfrentamento
sempre tão difícil de doenças, perdas, traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras e, até
mesmo, as dúvidas e conflitos que nos afligem diante de decisões e desafios. Em certas ocasiões,
minhas ―tangerinas‖ transformam-se em abacaxis. Lembro-me, então, que a segurança de ser
atendido pelo meu pai quando lhe pedia para ―começar o começo‖, era o que me dava a certeza de
que conseguiria chegar até ao último pedacinho da casca e saborear a fruta. Além da atenção e
carinho que eu recebia, ele também me ensinou a pedir ajuda a Deus, Pai do céu. Meu pai terreno me
ensinou que Deus é eterno, que está sempre ao nosso lado e que Seu amor é a garantia das nossas
vitórias.‖
*************************************************************************************************************
Quando a vida parecer muito difícil, como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma
criança, lembremo-nos de suplicar o auxílio Divino. Deus nos indicará o caminho e não só começará
o começo, mas pode ser que, em algumas ocasiões, resolva toda a situação. Não sabemos o tipo de
dificuldade que encontraremos na nossa caminhada, mas amparemo-nos no amor eterno de Deus
para pedir, sempre que for preciso: - Pai, começa o começo!
A sensibilidade de enxergar as dificuldades dos filhos e oferecer o apoio necessário, no momento
certo, é essencial. Tem o poder de curar feridas e se transforma em bálsamo para a dor. Devemos
saber o quanto é importante dizer ao filho: - Se você tem medo, venha aqui. Se você cair, falhar,
estarei ao seu lado. Amo você. Devemos saber valorizar toda atitude positiva. O abraço e o beijo
fazem a criança se sentir querida e consolidam a segurança e o amor. Demonstrarmos a confiança de
que somos constantemente amparados por Deus oferece aos filhos um caminho para a construção da
fé. Todo o carinho e afeto demonstrados pelos pais aos filhos, durante a infância, se transformarão em
direcionamento seguro e formarão base sólida para o enfrentamento das dificuldades na vida adulta.
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18h - Harmonização do ambiente
18h 30m- “O Livro dos Espíritos”, Cap. IX - quest. 549 a 555: Pactos — Poder oculto – Talismãs 19h30m- Aplicação de Passes e irradiação
Feiticeiros.
20h10m - Educação Mediunica:
Teoria – 20h10m às 20h50m; Pratica - 20h50m às 21h20m; Comentários - 21h20m às 21h30m
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18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - PINGA FOGO
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h10m - Cabine/Psicofonia/Doutrinação
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10h – REUNIÃO DE EQUIPE
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18h - Harmonização do Ambiente
18h30m – Palestra – “A Parábola do Avarento”
Palestrante: Catia Regina Aguiar (Grupo Espírita Izabel, A Redentora - Teresópolis )
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h10m às 21h - GUERRA DOS ESCRAVOS - 6ª reunião (reunião privativa)

26

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m – ACONTECEU NA MIDIA – Tema: “Histórias de Vidas Passadas” (Discovery Channel)
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h10m às 21h – Desobsessão (reunião privativa)

Estamos iniciando os trabalhos para o Natal das famílias
assistidas. Procure na secretaria a lista do que será
necessário para compor as cestas, inscreva-se no
programa e, caso queira, participe no dia da entrega.
Lembre-se de que não basta ser cristão. Tem que
participar! “E responder-lhes-á o Rei: Em verdade vos
digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos,
mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes.”

“Escapamos da morte
quantas vezes for
preciso, mas da vida
nunca nos livraremos”.
(Chico Xavier)

LIVRO DOS ESPÍRITOS

Perg. 320 - Os Espíritos são sensíveis à saudade
dos que os amavam na Terra? R: - Muito mais do
que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes
a felicidade, se são felizes, e se são infelizes,
serve-lhes de alívio.
Perg. 321 - O dia de comemoração dos mortos
tem alguma coisa de mais solene para os
Espíritos? Preparam-se eles para visitar os que
vão orar sobre os túmulos? R: - Os Espíritos
atendem ao chamado do pensamento, nesse dia
como nos outros.
Perg. 321a - Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? R: - Reúnem-se em
maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada
um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes.
Perg. 321b - Sob que forma comparecem, e como seriam vistos, se pudessem tornar-se
visíveis? R: - Sob a que tinham em vida.
Perg. 322 - Os Espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém,
comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo se
lembrar deles? R: - Que lhes importa a Terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se
não mais o amam, nada mais há que faça o Espírito voltar a Terra. Ele tem todo o Universo
pela frente.
EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO – COLETÂNEA DE PRECES
63- Dignai-vos, Senhor, meu Deus, a acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo

Espírito de ...; fazei-lhe sentir vossas divinas luzes e tornai-lhe fácil o caminho da felicidade
eterna. Permiti que os bons Espíritos levem até ele(a) minhas palavras e meu pensamento.
Tu, que me foste tão querido(a) neste mundo, escuta minha voz que te chama para te dar
uma prova da minha afeição. Deus permitiu que tu fosses libertado primeiro; eu não devo me
lamentar, seria egoísmo; seria ver-te, ainda, sujeito às penalidades e aos sofrimentos da
vida. Espero, com resignação, o momento de nos juntarmos no mundo mais feliz onde tu
chegaste antes. Sei que nossa separação é apenas temporária, e, por mais longa que ela
possa me parecer, sua duração se apaga diante da felicidade eterna que Deus promete aos
eleitos. Que sua bondade me preserve de fazer algo que possa retardar esse instante
desejado, e que assim me poupe a dor de não te encontrar ao sair de meu cativeiro terreno.
Como é doce e consoladora a certeza de que há entre nós apenas um véu material que te
oculta à minha vista! Que podes estar aqui, ao meu lado, a me ver e a me ouvir como
antigamente, e melhor ainda que antigamente, que não me esqueças mais e que eu mesmo
não te esqueça; que nossos pensamentos não parem de se confraternizar, e que o teu me
siga e me sustente sempre. Que a paz do Senhor esteja contigo!

PRECE PELOS DESENCARNADOS
( André Luiz, IDEAL André, 02.11.2002)
Pai!... Ao longo da vida fui devolvendo à Ti muitos daqueles que
amei... Um a um, às vezes os mais idosos, as vezes os mais
jovens, foram retornando para casa, deixando para trás saudades
que até hoje me é difícil suportar; flores que trocastes de jardim,
deixando em seu lugar o silêncio e a solidão... Hoje quero pedir por
eles, a todos que de uma forma ou outra estiveram ligados à mim
nesta encarnação, para que os abençoe e guarde, a fim de que
encontrem paz e serenidade no mundo espiritual.
Muitos deles, Senhor, não obstante o coração generoso, afastaram-se do corpo através de
enfermidades dolorosas e incuráveis que lhes minaram as forças até o final, deixando na
memória de todos o exemplo da coragem e da fé em Teus desígnios, sem esmorecimento...
Outros, Senhor, desiludidos com as provas que lhes cabiam na derradeira existência, não
suportaram e sucumbiram, afastando-se da carne pelo suicídio ou pelas drogas, arcando assim
com o agravamento dos débitos que lhes diziam respeito e por isso mesmo infinitamente mais
infelizes que antes... Outros, Pai, deixaram para trás os mais belos e santos laços
desencarnando em pleno vigor juvenil, desfazendo-se assim de pesados grilhões passados e
retornando com a leveza das aves para os ninhos Superiores, para descansar e prosseguir...
Outros ainda, Senhor, deixaram o corpo como quem abandona fardo inútil após cumprida a
tarefa, enveredando-se pelos caminhos da felicidade engalanados de luzes e valores,
conquistados pelo trabalho santo a que se dedicaram na Terra, em favor de todos os seus
semelhantes... Representaram muito para mim... Para alguns eu pude dizer "te amo", para
outros não... No entanto, pela importância que tiveram em minha vida, o meu amor há de lhes
ser carinho constante no além, porque acredito que nada se desfaz com a morte do corpo, pelo
contrário, se fortalece... Que hoje, eu possa levar a todos eles o meu pensamento de ternura e
gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na Terra,
habitando em minha lembrança e em meu coração com a mesma força e a mesma sinceridade
de antes!
Assim seja!

Estudo sobre a mediunidade: problemas do médium em potencial,
animismo (manifestações do espírito do próprio sensitivo) e
mediunidade propriamente dita. A abordagem integra teoria e prática.
O autor relata um estudo de caso e confronta casos cientificamente
estudados, citando autores espíritas e inclusive não-espíritas com o
objetivo de enriquecer, ilustrar e formular suas hipóteses.
Ela também perguntou se poderia conseguir-lhe uma bacia com água e uma toalha. O

