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Paz: Momentos de Reflexão
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A humanidade vive momentos de reflexão frente a agonia e o sofrimento de muitos. Uma 
guerra surgida do ódio: por um lado o sentimento de vingança, pelo outro a religião utilizada 
para justificar a guerra, tornando  os sentimentos negativos um elemento quase que 
solidificado entre os homens. A paz, segundo a visão deturpada de hoje, só seria concebida por 
meio da guerra. "Afinal, é preciso derrotar o inimigo causador desse caos", diriam eles.

Contudo é necessário levantarmos os olhos para além desse sentimento que nos amarra 
a um egoísmo exacerbado e que rodeia os nossos anseios de um mundo melhor entre 
angústias causadas pelo sofrimento. É preciso enxergar que a verdade nunca está ao lado 
daquele que levanta a mão contra o seu semelhante. 

Somente à medida em que formos modificando o nosso interior, apaziguando rancores, 
é que o mundo conseguirá se elevar através transformação da mentalidade humana.

O movimento Umbandista prega a paz, a caridade e a igualdade em todas as suas formas 
de expressão, pois só assim surgirão novos conceitos nas áreas sociais, política, econômica e 
religiosa, dando início a uma fraternidade universal, inclusive de união entre os povos.

A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros,  que tendem a 
desaparecer dentre os homens. Ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles 
costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era Cristã. Por isso a 
vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam, e dos espíritos que 
ainda podem inspirá-la. Portanto esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem 
quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é contrário ao preceito do Cristo: "Perdoai aos 
vossos inimigos", que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita como também 
não é Cristão.

Jules Oliver 
Paris, 1862

Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai sobretudo de amar os que vos provocam 
indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo 
dessa abnegação: missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de 
amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso, precisamente, que vos torna 
superiores a eles. Se vos os odiasseis como eles vos odeiam, não valerieis mais do que eles.

Fenelon
Bordeaux, 1861

Amigos, lembrai-vos deste preceito: Amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe do ódio 
respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá 
furioso e vos chamará de covarde: erguei a fronte bem alto e mostrai, então, que a vossa fronte 
também não recearia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não 
quer participar de um assassinato autorizado, podemos dizer, por uma falsa aparência de 
honra, que nada mais é senão orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de 
vida e de morte, uns sobre os outros? Não, pois só deu esse direito à Natureza, para se reformar 
e se refazer. Mas a vós, nem sequer permitiu dispordes de vós mesmos.

Santo Agostinho
Paris, 1862



 O Centro de Umbanda 
Caminhos de Luz,  é 
cadastrado junto ao grupo 
responsável pela Pomada 
do Vovô Pedro ,  para  
distribuição gratuita da 
mesma para os seus 
freqüentadores.

Atualmente temos 
recebido diversos retornos 
positivos quanto ao efeito da 
pomada.

A g r a d e c e m o s  
especialmente à médium 
Teresinha que proporcionou 
a o  C e n t r o  e s t a  
possibilidade.

Muito obrigado!

Giras Mediúnicas
Todas as terças-feiras são realizadas as giras de educação 

mediúnica, trabalho direcionado exclusivamente para os médiuns da 
casa, onde se  iniciam todos os processos de manifestação mediúnica.

Este espaço também é utilizado pelo médium para buscar 
orientação e equilíbrio para uma 
nova etapa em sua vida.

Nestas giras os guias passam 
para os médiuns as diretrizes dos 
diversos trabalhos, são esclarecidas 
dúvidas e passados  ensinamentos. 

A finalidade dessa gira é a 
educação da mediunidade, de modo 
a permitir que o médium alcance 
uma maturidade mediúnica.

Este processo não possui um 
tempo determinado para ocorrer, 
pois o conhecimento é transmitido à 
medida em que o médium se 
encontra pronto para absorvê-lo.

Ao homem foi dada a força, a coragem, a liderança, isto tudo em épocas bem 
distantes.

Hoje tudo isso foi conquistado por aqueles que realmente desejam querer ter 
algo mais  que força e coragem. Foi conquistado também pelas mulheres. Mas uma 
coisa o homem aprendeu a conquistar e a querer sentir o que, naquela época, não lhe 
era tão permitido. Quando acontecia, era às escondidas. Estou falando do maior 
sentimento do universo: o AMOR.

O homem apreendeu a amar a sentir esse bálsamo divino. O amor vem de várias 
formas:  fraterno, amar de amar, materno e o paterno.

Hoje os homens não mais se envergonham de dizer "te amo" ao filho homem, ou 
vice-versa.

Ser pai nos dias de hoje é ser amigo, companheiro, estar presente em todos os 
momentos sejam eles alegres ou tristes.

Ame seu pai, não importa quem ele é. De uma forma ou de outra ele é muito 
importante, assim como a mãe. Pai e mãe, um conjunto inseparável na vida de 
qualquer um, estejam eles juntos ou separados são uma receita perfeita para quem 
nasce.

Hoje, nesse dia, existe uma emoção em que alguns pais se sentem felizes, e 
nessa hora, uma lágrima desce pelo rosto, é lagrima de um homem que sente minha 
falta. E eu estou cada vez mais perto dele.

 Beijo e te amo pai.
Um Amigo J.

BsB, 11/08/01 - médium Zulene

Grupo de psicografia Palavras de Luz

> Campanha do trimestre: brinquedos para 
distribuição natalina.

> Maiores informações: 443-4117 (Marco/Zulene)
244-1609 (Graça)

Agradecimento

Quadro de Avisos
> Calendário de Giras Assistenciais:

Outubro: 12/10 - Crianças e Caboclos;
26/10 - Pais Velhos e Guardiões;

Novembro: 09/11 - Crianças e Caboclos;
23/11 - Pais Velhos e Guardiões;

Nova etapa
O Grupo Palavras de Luz 

continua caminhando a passos 
l a r g o s .  A l é m  d e  n o v o s  
integrantes somarem ao grupo, 
começam a surgir mensagens de 
vários espíritos além dos guias 
de  Umbanda. Junto com os 
novos integrantes, despontam 
novas formas de trabalho 
mediúnico: a Psicopictografia 
(pintura mediúnica). Ainda em 
fase inicial, mas dentro em breve 
esperamos contar com obras a 
serem expostas.

Estão sendo selecionadas 
psicografias para a montagem de 
u m  l i v r o  d e  m o d o  a  
compartilharmos com todos as  
mensagens recebidas.
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