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.Edmar, Suely e Leyr, que estavam entre os muitos voluntários
que participaram do último bazar.

O próximo Bazar será dia 09/12/2018 às 9:00 h, no Núcleo
Servos Maria de Nazaré, no endereço detalhado acima.
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SOMOS CAPAZES
Psicofonia: Shyrlene Campos
Espírito: Bezerra de Menezes

Avida é cheia de de-
graus, degraus que po-

dem nos fazer subir
em termos de evolução e méri-
tos, ou descer muito no sentido
de adquirirmos débitos.

Devemos valorizar tudo de
bom que possuímos e realiza-
mos. Precisamos lutar cada vez
mais para manter o equilíbrio
do trabalho que empreendemos
em benefício de nossos seme-
lhantes. Podemos auxiliar por
meio da prece ou de ações que
visam a diminuir a dor, estabe-
lecer o equilíbrio emocional, fí-
sico, proporcionando trabalho
digno que garanta o pão à mesa,
divulgando a palavra que ins-
trui, que educa, que consola.

Saibamos olhar para den-
tro de nós e valorizarmo-nos,
reconhecermos que somos ca-

pazes, que temos força de su-
peração, que não dependemos
de ninguém, que não depende-
mos de esmolas fluídicas, pois
temos um manancial que vem
das mãos de Jesus.

Valorizemos tudo de bom
que realizamos, pois essa con-
quista ninguém pode nos tirar!
Tudo aquilo que amealharmos
de bom em nosso coração irá
prevalecer sempre. Uma es-
trela tem brilho próprio, não ne-
cessita das outras estrelas para
se iluminar. Todos que se es-
forçam para realizarem boas
obras, fazem
parte de uma
enorme conste-
lação de Luz,
são importantes
no contexto da
vida. Dr. Bezerra
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Estamos subindo os de-
graus da vida, sabemos que são
infinitos. O esforço pode ser
grande, mas nem por isso de-
vemos nos cansar e nem des-
cansar nas conquistas obtidas.
Vamos exigir cada vez mais de
nós. A vida continua hoje, ama-
nhã e sempre!

Portanto, jamais nos can-
semos dos esforços emprega-

dos nessa luta permanente, por-
que essa luta é abençoada, é re-
novação que Deus nos conce-
deu, é esperança de muitos que
nos amam no Plano Espiritual
e que nos dizem:

- Avante! Sigamos em
frente! Confiemos no Bem, as
dificuldades passam! Busque-
mos colocar em prática os ensi-
namentos de Jesus!

“APRENDAMOS A SERVIR PARA MERECER E

MERECER PARA SERVIR CADA VEZ MAIS”

Bezerra de Menezes

PRECE
Psicofonia: Shyrlene Campos

Espírito: Rosa Luana

MESTRE Jesus, Você
caminhou tão be-

lamente no Lago
da Galileia. Seus pés pisaram a

areia daquela região, composta
por pequenos grãos que eram
carregados pelos ventos fortes,
que formavam as tempestades
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de areia, castigando a região.
Mestre, quantas tempesta-

des Você aplacou no coração
daqueles que sofriam, dos que
choravam. Muitos não recebe-
ram o Seu consolo, mas o Seu
consolo sempre existiu, sempre
existirá.

Você caminhou por entre
as pedras de Jerusalém e foi fe-
rido pelas pedras pontiagudas
do calvário. Machucou Seus
pés, Seus braços. A Sua cabeça
já estava cheia de espinhos ve-
nenosos, não bastava um espi-
nho qualquer para Sua cabeça
santificada, o ser humano tinha
que colocar espinhos veneno-
sos que doeram dolorosamente!

Mestre, Você subiu o Gól-
gota para nos ensinar que a vida
é um caminhar constante, é um
sofrimento imprevisível, ines-
perado, às vezes, com a sensa-
ção de que é permanente. Você
subiu com sacrifício, com san-
gue a lhe jorrar da fronte aben-
çoada, para nos ensinar que a
vida é escalada de dor, que po-
demos chegar ao cimo da nossa
ressurreição, porque Você foi

preso a uma cruz, mas ressur-
giu dos mortos, porque a morte
não existe, Você nos ensinou
isso com a Sua ressurreição.

E quando finalmente Você
subiu aos Céus e Seus discípu-
los viram-No subindo, não era
o distanciar, era para que cada
um de Seus discípulos apren-
desse a caminhar, a caminhar, a
caminhar na direção da Luz!...

Mestre Jesus, os homens
com o passar do tempo O co-
briram de ouro, vestiram-No
de pompa, fizeram-No parar
em cada alpendre para ouvir o
canto entoado do Seu sacrifí-
cio. Você voltava, na Sua hu-
mildade, em frangalhos, ensan-
guentado, encharcado para as
igrejas cobertas de ouro, para
altares repletos de luz artificial
e de sombra. Em Seu nome, Je-
sus, o ser humano errou e ainda
erra muito. Muitos se benefi-
ciaram e ainda se beneficiam
em Seu nome, esquecendo-se
de que o nosso maior beneficia-
dor é Você, ensinando-nos bon-
dade, desprendimento, perdão,
Amor e Caridade.
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Jesus, Você é ressurreição,
é vida, é fé a nos aquecer o
coração para todo o sempre.
Senhor, rogo de espírito ajoe-
lhado, diante da Sua humildade
e da Sua grandeza, que nos dê
forças para tudo superar e ven-
cer. Dê-nos forças na doença,
na saúde, na abastança, na ne-
cessidade. Dê-nos forças, en-
quanto formos frágeis crianças,
dê-nos forças na juventude, na

fase adulta e na velhice.
Senhor, somos eternos, e

eternamente levamos aos Seus
pés e depositamos em Suas
mãos abençoadas lágrimas da
nossa gratidão. Faça em nós,
Jesus, a Sua vontade soberana e
amiga, mas dê-nos sempre for-
ças para tudo superar, porque
ao Seu lado, tudo poderemos
vencer!

O BEM NOS LIBERTA
Psicofonia: Shyrlene Campos

Espírito: Skanay

TODA vez que pratica-
mos o mal, pensamos
mal de alguém, senti-

mos um peso interior. Somente
aqueles que são muito insensí-
veis se comprazem em desejar
e praticar o mal para com o se-
melhante.

O Bem é o oxigênio para o
nosso espírito, é aquele ar subli-

mado que respiramos, que nos
fortalece, que nos traz equilí-
brio, que nos ajuda na saúde
do corpo e do nosso espírito.
O Bem pode vir na forma de
um sorriso, uma palavra amiga,
uma compreensão no instante
de luta, um erguer de mão para
levantar aqueles que caíram,
uma palavra que ameniza a dor
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que estão sentindo. Tudo isso
representa para o nosso espí-
rito um novo alento, é a saúde
que precisamos sentir na nossa
alma.

Mesmo trazendo um corpo
enfermo, podemos sentir saúde
em nossa alma à medida que

formos capazes de entender o
Bem em toda a sua extensão e
praticá-lo espontaneamente.

A religião nos ajuda, a fé
nos conforta, porém a prática
do Bem nos liberta para todo o
sempre.

PRECE
Psicofonia: Shyrlene Campos

Espírito: Charles

MARIA, Mãe Santís-
sima, diante do al-
tar dos nossos co-

rações, reverencio a Sua bon-
dade e a Sua luz. Trouxe-nos,
caminhando por portas e portas
fechadas, o Seu filho Jesus, que
nasceu sem ser cercado por pa-
redes, mas abençoado pelo fir-
mamento e indicado por estre-
las cintilantes, sentindo o odor
do campo e o balido das ove-
lhas.

Somos ovelhas do Senhor,

do Seu filho Jesus, queremos
obedientemente seguir, doce
Senhora, os ditames da Luz, ou-
vir a voz desse Pastor e sermos
consolados pela Sua mão suave
e redentora.

Doce Mãe, que nunca
nega o regaço, iluminando
aqueles que tombam desespera-
dos e aflitos, em convulsões no
Vale Sinistro! Ensine-nos cada
vez mais a servir, ampare nos-
sas dores e aflições, nossas sau-
dades e nossas decisões. Dai
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a todos nós, Senhora, saúde ao
corpo e paz ao espírito.

Dai-nos Sua mão para que
possamos oferecer a essência
mais pura dos nossos corações,

em retorno pelo muito que faz
pela humanidade.

Mãe de Jesus, Mãe de to-
dos nós, abençoe-nos hoje e
sempre!

Direção Geral: Dr. José de O. Campos & Shyrlene Soares Campos
Diagramação e Revisão: André Suaki dos Santos, Dr. José de O. Campos,
Fábio V. R. da Silva, Maria Sueli V. da Silva, Valdinei M. Borges
Tiragem: 2500 exemplares

VALORIZAR A VIDA
Psicofonia: Shyrlene Campos
Espírito: Christopher Smith

MUITOS arrastam
a vida como se
fosse um peso

enorme e sofrem o impacto
da insatisfação, da tristeza, da
preocupação. Todavia, a vida,
na verdade, deve ser respei-
tada, cultivada no otimismo,
com uma boa dose de alegria.
Todos devem lutar para que a
vida permaneça, para que a en-

fermidade se cure, para que a
felicidade encontre a realiza-
ção num mundo de trabalho e
de lutas.

Então, a vida não é tão pe-
sada assim, mas a dor é neces-
sária. Se a dor é necessária
no organismo para indicar onde
existe alguma coisa que não
está funcionando bem, a dor
na alma também é um alerta
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de que nós precisamos modi-
ficar as nossas atitudes, os nos-
sos pensamentos, sermos mais
otimistas e não contaminarmos
o chão onde pisamos.

Muitas casas são tão exa-
geradamente limpas e, no en-
tanto, a sujidade da desarmonia
se faz presente. E essa sujidade
não é fácil de ser retirada. Em
geral, ela é plantada pela per-
sonalidade, pelo caráter, pelos
anseios que a pessoa alimenta.

É importante sabermos va-
lorizar nossa vida, procurarmos
o mais que pudermos torná-la
mais leve. Não devemos sentir
que a vida é um peso que carre-
gamos, pois, na verdade, o que
ocorre, é que a vida nos carrega,

as células se unem para formar
nosso corpo, cada órgão traba-
lha incessantemente para nos
manter vivos.

Por isso, na vida deve-
mos ter atitude positiva. Pre-
cisamos nos esforçar para re-
solvermos os nossos proble-
mas e aguardarmos as solu-
ções deles com fé, com paci-
ência, buscando em Deus a
força necessá-
ria para tudo
superar.

Esforcemo-
nos para ficar-
mos em paz
com a vida e
ela nos dará
paz!

Christopher
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