
NÚCLEO SERVOS MARIA DE NAZARÉ
ANO II - N◦ 5 MAIO DE 2017 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Av. Dr. Arnaldo Godoy de Souza, 2275 - Bairro Cidade Jardim
Caixa Postal 320 - CEP 38400-974 - Uberlândia-MG

www.nucleoservosmariadenazare.com.br

Dr. José de Oliveira Campos e Shyrlene Campos
parabenizam todas as mães pelo seu dia! ¨̂
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PRECE ÀS MÃES
Psicofonia: Shyrlene Campos

Espírito: Skanay

NESSE instante, doce
Maria, Mãe de Je-
sus, nós rogamos

que a Sua Luz se faça em bên-
çãos, principalmente, sobre to-
das as mães.

Nós A agradecemos, Se-
nhora, por todas as mães que vi-
vem na Terra e que proporcio-
naram a todos nós, do Plano Es-
piritual, a experiência na carne,
uma experiência de Luz.

Nós A agradecemos pelo
Seu exemplo santificante, por
todas as bênçãos que recebe-
mos, principalmente, todos nós
que fazemos parte da Legião
dos Servos de Maria e da Man-
são da Esperança. Graças lhe
damos, Mãe Santíssima, mãe de
nosso Mestre Jesus, por tudo
quanto temos recebido.

Nesse instante, rogamos o
Seu amor para que nos ensine
a pensar, a dirigir nossos pen-
samentos sempre em direção ao
Bem, com otimismo, com espe-
rança, porque através dos pen-
samentos é que plasmamos os
nossos destinos. Ensine-nos a
olhar todas as pessoas com ex-
tremo respeito, a ouvir com sen-
satez, falar com prudência e
bondade.

Aquiete os nossos cora-
ções para que evitemos as pai-
xões que aviltam as criaturas.
Ocupe nossas mãos de labor e
que nossos pés sejam ávidos
para buscar a senda da Renova-
ção e do Bem. Que não nos de-
tenhamos diante dos caminhos
torpes que nos levam aos vícios,
aos crimes, às maldades e a to-
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dos os sentimentos impuros que
maculam o ser humano. E que
sempre nos lembremos daque-
les que sofrem, daqueles que
choram, daqueles que buscam
a trilha renovadora, a aceitação
no Amor.

Nesse instante, os tarefei-
ros se deslocam cheios de ale-
gria em busca dos lares daque-
les que possuem Fé, daqueles
que desejam ajuda, e irão reti-
rar desses lares as entidades so-
fredoras que serão encaminha-
das para ambientes espirituais,
onde se revitalizarão. Retirarão
desses lares todos os miasmas
inferiores, levando a harmonia,
a paz, o progresso material e es-
piritual para que todos recebam
em seus corações as bênçãos in-
finitas.

Nesse momento, ó doce
Mãe Santíssima, abençoe os se-
res que muito amamos, este-
jam encarnados ou desencarna-
dos. Que eles recebam, nesse
instante, a força amiga da Sua
bondade, que todos possam ser
beneficiados e compartilharem

desse banquete de Luz.
Nesse momento especial

em que a paz nos invade o
coração e a gratidão nos faz
sensíveis, lembremo-nos, Se-
nhora, dos seres que ainda não
somos capazes de amar, por-
que nos feriram, magoaram-
nos, dilaceraram-nos a confi-
ança e fizeram-nos chorar dolo-
roso e amargo pranto. Que to-
dos recebam também a Sua paz,
porque só o Bem vence o Mal,
só o Amor rompe todos os gri-
lhões que nos prendem há sécu-
los ao ódio e ao sofrimento.

Que todos recebam, ó doce
Mãe de Jesus, as Suas ofertas de
Amor! Ajude-nos a despertar
para o Bem, ampare todos os la-
res e seque o pranto de todas as
mãezinhas onde quer que este-
jam, console todas aquelas que
serão mães, que não rejeitam a
gravidez, ampare todas aquelas
que desejam ser mães, ampare
os braços vazios das mães que
choram de saudade. Console o
coração daqueles que estão no
Plano Espiritual e que choram
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de saudades das mães que fica-
ram na Terra.

Console, doce Mãe, to-
das as mães que falam no de-
serto imenso dos corações de
seus filhos que não obedecem,
console as mães que possuem
seus filhos enfermos, console as
mães que têm seus filhos sau-
dáveis e que buscam esponta-

neamente enfermidades através
dos desregramentos e desvarios,
console, doce Maria, o coração
de todas as mães.

Doce Mãe e humilde serva
de Deus, abençoe todos os fi-
lhos da dor, porque não soube-
ram escolher o Bem.

Que a Sua presença amo-
rável nos ampare hoje e sem-
pre!...

A MEDIUNIDADE
Psicofonia: Shyrlene Campos

Espírito: Joseph Gleber

A mediunidade repre-
senta uma aquisição

importante para o
espírito, mas muitos não dese-
jam educá-la, outros procuram
fechá-la, porque não querem as-
sumir compromissos.

Todavia, aqueles que abra-
çam a mediunidade, que se
transformam em trabalhadores,

adquirem méritos reencarnató-
rio e, por possuírem facilidade
de desprendimento do próprio
corpo físico, possuem muito
mais facilidade para adquirirem
conhecimentos.

Por outro lado, muitos di-
zem que são espíritas, que gos-
tam do Espiritismo e dizem en-
tre os espíritas:
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- Eu sou espírita!...

Nós, do Plano Espiritual,
vemos que essas pessoas podem
até ser conhecidas por terem
abraçado o Espiritismo, mas de-
finitivamente o Espiritismo não
faz parte de suas vivências. Por
quê? Porque elas frequentam
uma reunião por semana de de-
sobsessão e acham que já fi-
zeram tudo, que já acertaram
todos os compromissos com o
Alto. Não participam de ne-
nhuma atividade mediúnica ou
caritativa da casa espírita que
frequentam.

Além disso, o grande pro-
blema é que muitas dessas pes-
soas impedem o bom anda-
mento do trabalho espiritual,
porque, se fossem mais dedi-
cadas, ajudariam mais aqueles
que também estão caminhando
junto com elas como amigos es-
pirituais ou mentores. No en-
tanto, preferem a comodidade
da Terra, tudo é justificativa
para faltar: uma hora é cansaço,
outra hora é desânimo. Prefe-

rem as festas, as reuniões festi-
vas com amigos e familiares.

Todos os médiuns que se
esforçam, antes de irem para
um trabalho, são supervisiona-
dos em seus lares, são assistidos
por integrantes da equipe espi-
ritual. São auxiliados no que
for possível, pois aquele que
se dedica realmente merece a
nossa confiança e nós não pode-
mos colocar a nossa confiança
em qualquer um... Definitiva-
mente não, porque estaríamos
entregando ao mundo um traba-
lho que é da alma.

Portanto, meus caros ir-
mãos, aquele que quer progre-
dir, deve estudar a Doutrina Es-
pírita Kardecista, deve partici-
par das reuniões e ser útil nas
reuniões que ocorrem dentro do
recinto em que servem.

Muitos dizem:
- Ah! Se eu deixar o Espi-

ritismo, eu posso ser perseguido
por espíritos sofredores.

Se deixar o Espiritismo,
ele não será perseguido pelos
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espíritos sofredores, ele ficará
na mão deles!

No entanto, é obrigatório
seguir o Espiritismo?

Absolutamente não é obri-
gatório. Toda religião é uma
ponte interligada entre a Terra e
o Céu, desde que seja uma reli-
gião que leva a pessoa à prática
da Caridade e a melhorar-se mo-
ralmente e espiritualmente.

O Espiritismo é muito
novo, as outras religiões são
muito antigas, então, às vezes,
a pessoa traz consigo aquelas
amarras religiosas, simpatizam
com o Espiritismo, mas não se-
guem ou por orgulho ou por
medo ou por não quererem dar
satisfações de sua forma de en-
tender a vida ou até para fica-
rem mais livres para cometerem
erros sem prestar contas morais
a uma doutrina que exige, prin-
cipalmente, reforma interior.

Todos que trabalham no
Plano Espiritual, que trabalham
em colônias, que servem junto a

todos vocês, esperam de vocês
colaboração. Nós precisamos
dos encarnados como fonte fluí-
dica, precisamos dos encarna-
dos como instrumento para au-
xiliar os que sofrem e que es-
tão encarnados, precisamos dos
encarnados para intuir de modo
que possam socorrer alguém,
mesmo que não siga o Espiri-
tismo.

Todavia, precisamos muito
mais daquele que tem boa
vontade, que tem dedicação,
que tem fraternidade, que tem
Amor, espírito de renúncia e de
sacrifício, porque é tudo isso
que nós realizamos no Plano Es-
piritual, é tudo isso que eu aca-
bei de citar. Assim, vocês estão
na condição de encarnados, mas
trabalhando na Seara Cristã, re-
alizando o mesmo que nós no
Plano Espiritual, sendo benefi-
ciados pela mediunidade, pela
Caridade, pelos atos que prati-
cam.
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NÃO DEIXEM DE SONHAR
Psicofonia: Shyrlene Campos
Espírito: Bezerra de Menezes

DEUS não joga com
a vida das pessoas.
Para Ele cada pessoa

é uma peça importante no con-
texto do viver. Todas as situa-
ções por que passamos enrique-
cem de alguma forma, a nossa
vida.

Deus, na Sua infinita mise-
ricórdia, sempre busca nos en-
sinar lições de renovação, até
mesmo através das nossas expe-
riências de dor. É assim que
muitas pessoas que conheceram
o mal, vão encontrar o Bem e
valorizá-lo. Aqueles que passa-
ram por uma enfermidade vão
saber valorizar a saúde, aque-
les que passaram por proble-
mas de muitas dificuldades ma-
teriais vão entender a dor de
cada um nas suas necessidades.
Aquele que acha que perdeu, às
vezes, não perdeu, pois pode ter
sido ajudado pelo Plano Espiri-
tual a se livrar de dores maiores.

O que nós achamos que nos foi
tirado, que nos foi negado, mui-
tas vezes, é exatamente o que
não nos faria Bem.

Existe sempre na vida um
não encoberto pelo sim e vice-
versa. Não fiquemos buscando
e nem muito menos observando
com inveja qualquer pessoa,
nem aqueles que estão, em ex-
celente situação financeira, pois
podem ser infelizes, porque não
há carga mais pesada do que o
dinheiro e o poder em excesso.

Aquele que, às vezes, está
exuberante de beleza e você
se sente diminuído diante dele,
pode ser pessoa extremante
frustrada e infeliz. Aquele que
aparentemente tem aquele fí-
sico invejável, muitas vezes, es-
conde nas suas células interio-
res doenças vorazes, destruindo
o seu organismo.

Não permitam, meus fi-
lhos, que os problemas da vida
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destruam os sonhos, as esperan-
ças, as expectativas de melho-
rarem, de progredirem. Não
fiquem cultivando aquela lem-
brança negativa que já passou,
aquele sofrimento que já ficou
no passado. Tenham ânimo,
continuem a viver caminhando,
porque nós não podemos parar,
a vida é uma dinâmica que nos
impulsiona, realmente, a cami-
nhar sempre, a buscar sempre,
a crescer, a progredir, mas sem
deixar o desânimo abater-se so-
bre nós. Vamos sempre identifi-
car em nós alguma coisa muito
boa, tenhamos essa capacidade
de não nos revoltarmos, por-
que as situações se modificam,
a cada dia. Alteram-se os fa-

tos e aquilo que hoje é tão difí-
cil, tão constrangedor, amanhã
será nada mais do que uma lem-
brança apagada e novo ânimo
irá nos envolver e nós vamos fa-
lar:

- Graças a Deus! Tudo pas-
sou, Deus me ajudou! Que bom
que agora tudo é diferente!

Não deixem de sonhar,
meus filhos, não deixem de es-
perar o melhor, não deixem de
sorrir, não de-
sanimem, conti-
nuem trilhando
sempre a senda
que nos leva
à conquista do
Bem e da Luz! Bezerra de Menezes

A CARIDADE EM AÇÃO!


