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imeão era muito moço ainda quando escutou a história
de Jesus e, acendendo esperanças na alma linda,
Inflamou-se de fé, amor e luz…morando numa choça da
montanha junto de antiga estrada, sem vizinho, era a bondade
numa vida estranha, o amigo dedicado aos irmãos do caminho.
Lia os ensinamentos do Senhor, mas afirmava precisar de ação
que lhe exprimisse o grande amor na fé que decidira prati car.Na
pequena morada, pobre e agreste, cavou no solo um poço…
Água de mina, que ele, olhos em luz e sorriso na face oferecia a
quem passasse por lembrança de paz da Bondade Divina…
viajores a pé, na vereda escarpada, se chegavam ali, no entardecer, podiam descansar das fadigas da estrada, ouvindo Simeão
que os fazia viver casos da natureza simples e selvagem…era a
história das aves de viagem que paravam por lá, na primavera, a
descrição dos melros e dos ninhos que defendiam valorosamente
os frágeis filhotinhos!…a saga do pardal inteligente que lhe comia
as uvas do quintal…em seguida, falava aos interlocutores, das
lições de Jesus, da beleza das flores, do sol no amanhecer e das
flautas do vento…E se alguém lhe indagava de onde vinha para a
estreita choupana que o detinha, explicava, de jeito improvisado,
que ele fora, ao nascer, um pequeno enjeitado as portas de um
convento. crescera trabalhando em lavação de prato, mas amava
a Jesus, de tal maneira, que, homem feito, o mosteiro lhe doara o
recanto de mato, na montanha empedrada e os restos da tapera
abandonada onde ele cultivava uma antiga parreira…Quando a
noite avançava, o irmão do caminho colocando em trabalho a
candeia de azeite,dava a cada viajante a tigela de leite que
provinha das cabras que criava… mas, não ficava nisso... Fizera
Simeão um compromisso: Recordando Jesus, ante os primeiros
doze seguidores, lavava os pés de todos os viajores; logo após,
era enfim, uma prece ligeira antes que cada um tomasse a própria

esteira.Simeão alcançara os oitenta janeiros,Trabalhando e
servindo, dia a dia, sem quaisquer outros companheiros que
não fossem viajantes a pedirem pousada, companhia, uma
noite de paz ou um copo de água fria. Certa noite chuvosa,
escorado a um bordão de corpo recurvado para o chão, o
estimado velhinho sentia-se sozinho…De quando em quando, abria a porta,podia haver alguém varando a noite fria e
morta, mas não vinha ninguém…Era Natal… Quase ninguém
saía dos recessos do lar a fim de relembrar a noite que
trouxera o Grande Dia. Antes de recolher-se, Simeão meditando em Jesus colocou sobre a mesa uma flor lirial da natureza e depôs sobre ela, qual medalha singela, uma efígie
miúda de criança com Jesus pequenino na lembrança…Em
seguida, deitou-se fatigado, Deixando, a muito custo, o apoio
do cajado…O velhinho velava, ouvindo a voz do vento…Lá
fora, o temporal fizera-se violento. Alta noite, uma voz
chamou, baixinho:— “Simeão, Simeão!… Meu irmão do
caminho!…”— “Quem sois vós?”— respondeu o interpelado.
— “Um peregrino desacompanhado…Rogo pousada, irmão!”
— clamou o forasteiro.Ergueu-se devagar o cansado
hospedeiro. Fez luz, abriu a porta. Mas o vento apagou a
chama semi-morta.— “Entrai !…” — disse o velhinho —,
“Agora sei que não estou sozinho.” Acendendo, de novo, a
mecha da candeia,Ante o brando clarão que renasce e se
alteia, Vê o recém-chegado a se acolher num canto…Era um
homem de rosto triste e doce, Calado qual se fosse Alguém a
ouvir os próprios pensamentos…Simeão enxergou-lhe os pés
sangrentos, Os cabelos molhados, a tristeza… Fez fogo para
dar-lhe o leite quente E, ao estender-lhe a humílima tigela
Indagou-lhe o viajor Por que a flor singela Que ele notava
sobre a mesa em frente…Simeão respondeu ao peregrino:—
“Estamos no Natal e muitas vezes pensoQue Nossa Mãe do
Céu, em seu amor imenso Era uma flor de Deus, dando à luz
um menino…” O homem sorriu sem nada comentar…O velhinho, entre passos mal firmados, sempre movimentando a luz
acesa, trouxe a bacia de água morna e leve mergulhando-lhe
os pés ensanguentados…ao ver-lhe os dedos maltratados,
disse ao viajor, tomado de surpresa: — “Quanto sangue
verteis!… Como tendes andado!…”Deu-lhe o estranho
viajante esta resposta leve:— “Deus te abençoe, amigo, a
assistência bem-vinda!…Creio que devo andar por muito
tempo ainda!…” De joelhos, Simeão, em lhe lavando os pés
com infinito carinho, a refletir nas pedras do caminho, ao lhe
tocar nas crostas das feridas a fim de removê-las, viu que as
chagas abertas eram duas estrelas…o velhinho assombrado
buscou fitar-lhe as mãos com ternura e respeito e viu que
estavam nelas grandes marcas da cruz, luminosas e belas,
ampliando o fulgor que lhe envolvia o peito…Ele grita, chorando de alegria: — “Jesus!… Sois vós Jesus?!…” E o
Senhor, levantando as mãos em luz, disse, abraçando o
ancião:— “Vem a mim, Simeão, é chegado o teu dia de repouso e de luz no Mais Além…” Simeão esqueceu a velhice
e o cansaço e pousou a cabeça em seu regaço…Depois do
amanhecer, outros viajantes chegaram como dantes, pedindo
água, descanso, reconforto, mas viram que Simeão o irmão
do caminho de joelhos, parado, ali sozinho,muito embora
sorrisse, estava morto…
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LINDOMAR COUTINHO
Médium, palestrante e formador
espírita, de Ilhéus, BA, Brasil,
estará proferindo palestar no dia 15
de Janeiro 2017, as 16:30 horas,
na sede do Fraternity Spiritist Society sobre a tematica “Educação,
Amor e Sintonia Espiritual” maiores
informações call 07590463500
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raternity Spiritist Society, deseja que o espírito do Natal traga alívio
aos corações desesperados, fé e esperança aos deprimidos, consolo
aos aflitos, saúde aos necessitados, alegria e felicidade a todos.
Aos nossos queridos amigos colaboradores do nosso Boletim, Iris & Claudio
Sinoti e Richard Simonetti, nossa eterna gratidão. Nossos votos a todos de um
Feliz Natal e um Ano Novo repleto de bençãos.
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aros amigos,

Agradecemos a todos vocês pela colaboração no jantar em
pro aos Moradores de Rua, realizado no Sábado 12 de Novembro 2016 nos Quaker Meeting House em Hammersmith, foi um sucesso ! arrecadamos £1.540.00.
Nosso muito obrigado a todos vocês que fizeram as doações, que compraram e
venderam os ingressos, os que auxiliaram no dia do jantar, aos artistas, Joca,
Alanis, Corina e Alice, que alegraram a noite fazendo nosso evento mais colorido.
A atmosfera de alegria e solidariedade fez desse evento uma noite muito especial.
Nossa eterna gratidão a todos voces. Esse dinheiro será usado na compra de
agasalho e sacos de dormir. Que possa Jesus, nosso Mestre, abençoar os nossos irmãos necessitados e que esse ano eles possam ter um inverno mais ameno. Rogando o amparo do Mestre a todos voces que fizeram a diferença deste
evento.
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Iris Sinoti - Terapeuta Junquiano

or quê sofremos?
Esse questionamento tem sido feito desde a
antiguidade, porquanto a condição humana
caminha lado a lado com o sofrimento, desde as suas
origens. Inúmeras respostas foram dadas para explicar
esse fenômeno, desde a religião, a filosofia e a ciência,
que em suas variadas escolas e vertentes apresentaram
propostas e convicções diversas, na tentativa de
esclarecer e minimizar sua intensidade.
Alguns séculos antes de
Cristo, o príncipe Sidarta
Gautama, que mais tarde se
tornaria Buda – o Iluminado especialmente após deixar a
vida cercada de luxo no
palácio em que vivia, deparouse com a realidade do sofrimento, e ao atingir o estágio
de iluminação, conforme as
narrativas biográficas, estabe
leceu suas 4 nobres verdades,
segundo as quais :
1 – Todos os seres estão sujeitos ao sofrimento (velhice,
doença, morte, insatisfação etc...);
2 – O sofrimento surge de causas (desejo, cobiça, raiva,
ignorância etc ...);
3 - Ao eliminarmos as causas, o sofrimento é eliminado;
4 - Praticando o nobre caminho óctuplo, o sofrimento e
suas causas são eliminadas.
Estabelecendo um paralelo entre as propostas de Buda,
as doutrinas psicológicas e o Espiritismo, Joanna de
1
Ângelis aprofunda o estudo do sofrimento. De acordo
com a Benfeitora muitas vezes o sofrimento “é resultado
das próprias aflições que ele proporciona.” Algumas pessoas têm pouca resistência ao desconforto, às dores, às
doenças. Nesse sentido, a própria estrutura física e emocional responde pela intensidade do sofrimento. Esse
seria o “Sofrimento do Sofrimento”.
Por outro lado, existe o “Sofrimento da Impermanência”,
resultante da ilusão que temos a respeito da vida e da
realidade material que nos acompanha. O ego imaturo,
acreditando ser possuidor de bens e tesouros de ordem
física, quase sempre se ilude na busca de recursos
externos, e sofre porquanto tudo na existência terrena
tem a condição de transitoriedade. Nesse ponto, ressalta
-se a necessidade do aprendizado do “desapego”, da
desidentificação das coisas e até mesmo das pessoas
que acompanham nossa jornada. Estão conosco, mas
não são nossa propriedade. Isso inclui o próprio corpo

físico que por mais longa que seja sua existência, um
dia se desintegrará.
Além desses, existe o “Sofrimentdos Condicionamentos”, ocasionado pelo aprendizado inadequado o a
respeito da vida e seu significado. Não aprendemos a
lidar com nossas emoções, abraçamos ideias pessimistas, crenças sem nenhum sentido e direcionamos
nossas vidas, muitas vezes, sem nos ocuparmos
devidamente com o mundo interno, o único que se
mantém e prossegue além da
vida física. Esses condicionamentos respondem por grande
parte dos sofrimentos que nos
atingem.
Ademais, a vida traz de volta o
resultado das ações e escolhas
de outras existências. Nesse
aspecto, o sofrimento de hoje
pode ser consequência da má
utilização dos recursos vitais
em outras épocas. Não se trata
apenas de uma instância punitiva, mas a forma que a
vida encontra, em sua sabedoria, de nos convocar ao
reequilíbrio, para que possamos fazer escolhas equilibradas e sábias, hoje, para não sofrermos no futuro.
No campo físico e emocional, a manutenção de uma
vida saudável irá minimizar os efeitos dos sofrimentos.
E se mesmo assim nos alcançar o “sofrimento
inevitável”, quanto mais estrutura psicológica e
espiritual tivermos para lidar com essa realidade,
menor será sua intensidade. E mesmo que sofrer não
nos pareça uma opção, como nos diz a poesia, a
nossa resposta a ele será sempre uma escolha que
podemos fazer.
E se inicialmente perguntamos: “por quê sofremos?”,
ao buscar um sentido mais profundo em sua realidade
perguntaremos:
Para que esse sofrimento me atinge?
Assim fazendo, estaremos buscando uma finalidade
dentro da dinâmica do sofrimento, e cientes de que
estamos trilhando a jornada rumo à plenitude,
acolheremos dele as lições que traz, seguindo
confiantes e dispostos a enfrentar qualquer obstáculo
que surja em nosso caminho.
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Joanna de Ângelis (espírito); Divaldo Franco (médium)………………………...
Plenitude - Leal Editora
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omentário de Chico Xavier:

A dor projeta-se verticalmente e a alegria estende-se
horizontalmente. O sofrimento se lança para o Alto. Por isso
é mais fácil encontrar Deus na dor do que na alegria.
Poucas palavras, um oceano de reflexões. Costumo dizer
que a dor é o sino de Deus.
Quando tange, logo nos pomos de joelhos. Nesses momentos, a fé, a crença irrestrita em Deus e nos Seus desígnios é
o grande alento das almas sofredoras, que enfrentam em
grau superlativo os tormentos da existência.
A mãe que chora o filho natimorto. O acidentado com
sequelas limitadoras. O paciente às voltas com grave
enfermidade. O operário demitido. A mulher traída pelo
cônjuge. O idoso relegado ao abandono.
Conservando o bom ânimo, após perder todos os seus
bens, a família e a saúde, proclama Jó, entregando-se ao
Senhor (Jó, 1:21): Deus deu, Deus tirou! Bendito seja o seu
santo nome!
Quando aceitamos o inevitável, apoiados na Misericórdia
Divina, afastados permanecerão o desânimo e o desalento.
É o que proclama o apóstolo Paulo (Romanos, 8:31):
Se Deus é por nós, quem estará contra nós!
O problema é que geralmente as pessoas têm a fé precária
dos dias tranquilos.
Quando vem a noite das provações e se desenha o
temporal da adversidade; quando a fé deveria brilhar com
mais intensidade, iluminando os caminhos e aquecendo o
coração, eis que ela bruxuleia.
É que raros têm a elevação espiritual de um Jó, de um
Paulo de Tarso. Neles a fé era um sentimento profundamente entranhado, edificação inabalável, capaz de enfrentar os
vendavais, por mais terríveis se apresentassem.
Para que conquistemos a fé sentimento, o caminho está na
aquisição da fé conhecimento.
Nesse particular, para acalmar nossas inquietações, só a
Doutrina Espírita, com o enunciado de leis divinas como a
Reencarnação e a Lei de Causa e Efeito, revelando que os
males que enfrentamos hoje estão associados ao mal que
praticamos ontem, em existências anteriores. Assim, talvez:
A mãe que chora o filho natimorto hoje, comprometeu-se no
aborto ontem.
O acidentado que ficou com sequelas limitadoras foi o
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Lansdowne Centre
278/280, South Lambeth Road
London SW8 1UJ - Metro Stockwell
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Coordenadora: Elizabeth S. Stevenson

marginal que se divertia torturando suas vítimas.
O portador de doença grave de cura problemática
eliminava seus desafetos por envenenamento.
O trabalhador perseguido pelo desemprego foi o
patrão cruel que explorava seus servidores, rápido
em demiti-los sempre que não correspondiam aos
seus interesses.
A esposa que se depara com a traição do cônjuge
cultivava o adultério. O idoso negligenciado pela
família abandonou seus filhos.
Obviamente, leitor amigo, não estou pretendendo
um dicionário de identificação das defecções do
passado com base nos males do presente. Apenas
lhe ofereci alguns exemplos. As situações e as
responsabilidades variam ao infinito, e as consequências de nossos erros estão relacionadas com
nosso grau de evolução, compreensão e discernimento.
A regra é simples: quanto maior o conhecimento, a
noção do bem e do mal, do certo e do errado, do
que devemos ou não fazer, mais amplas as nossas
responsabilidades, mais severas as sanções de
nossa própria consciência.
O grande benefício que a Doutrina Espírita nos
oferece é justamente essa compreensão de que
tudo tem uma razão de ser. Conforme ensinava
Jesus, os espinhos de hoje representam a colheita
do que semeamos no passado. Compete-nos
melhorar a semeadura hoje para que colhamos
bons frutos amanhã. O conhecimento sustenta
nossa fé nos momentos difíceis e nos estimula ao
desenvolvimento de nossas potencialidades morais,
para que um dia tenhamos a fé como sentimento
profundo e inabalável.
Palestras, algumas ao vivo
www.radioceac.com.br

Reuniões de Estudos - Todos Domingos das:
16.30 - 18:30hrs - Estudos: livro dos Espíritos, Evangelho
Segundo o Espiritismo, Palestras, Passes & Água Fluidificada,
Atendimento Fraterno e Venda de Livros Espíritas.
16:30 - 18:15hrs - Educação da Infância, Juventude & Familia
19:00 - 19:30hrs - Estudo do Livro dos Médiuns

