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ESTUDAR É PRECISO MAS PARA EDIFICAR NOSSOS ESTUDOS SE FAZ NECESSÁRIO
A PRÁTICA !
“O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo” MEIMEI
“Quem move as mãos no serviço, Foge á treva e à tentação. Trabalho de cada dia É senda
de perfeição” MEIMEI.
No livro de marcos, cap12v30 e 31 diz: amarás, pois ao senhor teu deus de todo coração, de
toda tua alma, e de todo entendimento, e de todas as tuas forças, este é o primeiro
mandamento. E o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não
há outro mandamento maior do que estes .
Amar ao próximo como a ti mesmo , é fácil praticar? Só podemos dar aos outros o que
temos no coração, Jesus nos deu seu exemplo de amor incondicional por nós, todos somos
iguais para ele, saber amar é divino! Nos esforçar para continuar amando nos aproxima de
Deus! E se tiveres dúvida observe uma criança pois elas são nossos verdadeiros
professores!
Max 5 anos disse sobre o amor: “deus poderia ter dito palavras mágicas para que os pregos
caíssem do crucifixo, mas ele não disse isso, isso é o amor ! O joio ainda cresce junto com o
trigo por necessidade de ambos! Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração
humano ele cede, a seu malgrado, o amor verdadeiro esta dentro de nós e basta uma faísca
do nosso amor para contagiar e despertar seu estado latente e um dia se deus quiser com a
prática da humanidade inteira teremos um mundo melhor!
Sei que a porta do bem é estreita e a da perdição é larga, temos que primeiramente fazer
um esforço imenso para vencermos nossas más tendencias, ser auto vigilantes, conhecendo
mais a nós mesmo admitindo que as vezes nos deixamos levar e contaminar pelas sombras
e tudo isso deve ser analisado com muita tolerância sendo caridosos com nossos esforços
para então servir e aprender eternamente na seara do Senhor!
Em João cap 12 vers 36 Jesus diz: enquanto tendes luz crede na luz para que sejais filhos
da luz. A pratica do bem sob todas as formas ajuda-nos a permanecermos conectados com
o Pai maior, o bem que praticamos faz bem para nós mesmos! A oração é o meio, eficaz de
nos ligarmos a Deus e permanecermos na luz! Nós nem imaginamos as bençãos de luz que
trazemos para o nosso dia a dia com a oração que Jesus nos ensinou um trecho do livro Pai
Nosso psicografado por nosso amigo e médium Francisco Cândido Xavier ditado pelo
espirito Meimei diz, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos
devedores. Quando pronunciamos as palavras perdoa as nossas dividas, assim como
perdoamos aos nossos devedores, não estamos apenas á espera do beneficio para o nosso
coração e para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de
desculpar os que nos ofendem, todos possuímos a tendência de observar com evasivas os
grandes defeitos que existem em nós, reprovando, entretanto, sem exame, pequeninas faltas
alheias. É natural do ser humano proceder desta maneira! Por isso mesmo Jesus, em nos
ensinando a orar, recomendou nos esquecer qualquer mágoa que alguém tenha nos
causado o alimento da alma só é renovado quando estamos com o coração e mentes
tranquilas! Vamos olhar com os olhos amorosos de Jesus e ele olhará da mesma forma
com o mesmo amor tanto para o trigo como para o joio pois ele sabe que ambos precisam
do seu amor! O amor que Jesus emana para todos é o mesmo desde aquela época em
Belém, e continuará eternamente sendo o mesmo. Basta saber o que estamos fazendo com
ele? Jesus foi e eternamente será nosso exemplo de prática do evangelho! João cap 4 vers
33-então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe por ventura algo de comer? Cap 34:
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a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Levantei
vossos olhos, e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa! 38 e eu vos enviei a ceifar
onde vós não trabalhaste, outros trabalharão e vós entrastes no seu trabalho. Tanto o que
planta como o que colhe receberão o fruto da vida eterna! Muitos que foram enviados antes
de Jesus e o próprio Jesus trabalharão arduamente para que a obra estivesse pronta, só
depende de nossa boa vontade executá-la! Em apocalipse João diz: e será dado a cada um
segundo a sua obra!
11 - Venha a nós o Teu Reino - “Venha a nós o teu reino...” – assim rogou Jesus ao Pai
Celestial, sabendo que só o Plano de Deus pode conceder-nos a verdadeira felicidade. Mas,
o Mestre não se limitou a pedir; ele trabalhou e se esforçou para que o Reino do Céu
encontrasse as bases necessárias na Terra. Espalhou, com as próprias mãos, as bênçãos da
paz e da alegria, a fim de que os homens se fizessem melhores. Jesus trabalhou pela vinda
da Glória do Céu ao mundo,auxiliando a todos e ajudando-nos até à cruz do sacrifício,
dando-nos a entender que o Reino de Deus é Amor e só pelo Amor brilhará entre os homens
para sempre. É também a ideia e o sentimento, a palavra e a ação. Procuremos, desse
modo, o pão espiritual que nos garanta a harmonia interior, que conserve o nosso caráter
firme sobre os alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a ser
exemplos de compreensão e fraternidade.
Qualquer um pode praticar na simplicidade dos atos o evangelho de Jesus! . Um olhar
amoroso , um pensamento com desejo de cura ao próximo, um sorriso de acolhimento, um
abraço generoso , um aperto de mão carinhoso, uma palavra edificante são pontinhos de luz
agradáveis á Deus ! De uma forma criativa uma comerciante ajuda no seu dia a dia as
pessoas com mensagens diferenciadas que nos faz refletir sobre nossas ações enquanto se
come rapidinho uma coxinha olha só o que estava escrito em um dos papéis grudados em
seus singelos vasinho de flor sobre a mesa; um dos maiores e mais libertadores momentos
da vida é quando percebemos que não conseguimos mudar os outros. Não importa o quanto
os amemos ou eles nos amem - qualquer mudança é inteiramente uma vontade própria e da
graça de deus. Dê amor sincero e incondicional, destacando os pontos fortes e encorajando
o bem naqueles que o cercam . Não se torne um incentivador de um comportamento
prejudicial ou perigoso, mas também lembre-se de que todos são responsáveis por suas
escolhas. As pessoas mudam - frequentemente profunda e genuinamente - mas também
mudança tem que vir de dentro. Conclusão: a única pessoa que você consegue mudar é
você mesmo! Pensamentos e prece extraída do livro pão nosso do médium Chico Xavier
dito pelo espírito Meimei (Amor Puro).
Prece
Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajudanos a pedir, em Teu Nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de
teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua
vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do
aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua Lei. Assim seja!
Pensamentos
* Deus é nosso Pai.
* Somos irmãos uns dos outros.
* Jesus é o Divino Mestre que Deus nos enviou.
* A oração é o meio imediato de nossa comunhão com o Pai Celestial.
* Nossos melhores pensamentos procedem da inspiração do Alto.
* A presença de Deus pode ser facilmente observada na bondade permanente e na
inteligência silenciosa da Natureza que nos cerca.
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* Devemos amar-nos uns aos outros.
* A voz divina pode ser reconhecida nos bons conselhos.
* Sempre que ajudarmos, seremos ajudados.
* O mundo em que vivemos é propriedade de Deus.
* Devemos agradecer as bênçãos de Nosso Pai Celestial, todos os dias.
* O coração agradecido ao Senhor espalha a bondade e a alegria em seu nome.
* Jesus rendia graças a Deus, auxiliando o próximo.
* A Natureza diariamente glorifica a Divina Bondade, na luz do Sol, na suavidade do vento,
no canto das aves e no perfume das flores.
* Quem ajuda às plantas e aos animais revela respeito e carinho na Criação de Nosso Pai
Celestial.
* Devo ser bom para com todos, porque Deus tem sido infinitamente bom para comigo,
em todas as ocasiões.
* Quem trabalha com alegria mostra reconhecimento ao Céu.
* Cooperando de boa-vontade com os outros, estaremos servindo a Deus.o d
MÚSICA PARA REFLEXÃO:

Humano demais
Pe. Fábio de Melo
Humano demais
Eu fico tentando compreender
o que nos teus olhos pôde ver
Aquela mulher na multidão
Que já condenada acreditou
Que ainda havia o que fazer
que ainda restara algum valor
E ao se prender em teu olhar
por certo haveria de vencer
E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela
E quem antes condenava se percebe pecador
Teu amor desconcertante
força que conserta o mundo
Eu confesso não saber compreender
Sou humano demais pra compreender
humano demais pra entender
Este jeito que escolheste de amar quem não merece
Sou humano demais pra compreender
humano demais pra entender
Que aqueles que escolheste e tomaste pela mão
Geralmente eu não os quero do meu lado
Eu fico surpreso ao ver-te assim
trocando os santos por Zaqueu
E tantos doutores por Simão
alguns sacerdotes por Mateus
E, mesmo na cruz, em meio a dor
Um gesto revela quem tu és
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Te tornas amigo do ladrão
só pra lhe roubar o coração E assim foste o contrário, o avesso do avesso
E por mais que eu me esforce
Não sei bem se te conheço
Tu enxergas o profundo, Eu insisto em ver a margem
Quando vês o coração, Eu vejo a imagem
JESUS ZAQUEU E MATEUS
Todos o conheciam como o cobrador de impostos, o publicano, mas Jesus não chamou
Zaqueu pelo rótulo imposto pela sociedade, Ele o chamou pelo nome, honrando-o diante dos
olhos de todos. Os nossos esforços e a nossa busca não passam desapercebidos aos olhos
de Jesus, Mateus coletava impostos do povo hebreu para Herodes Antipas, o tetrarca da
Galileia. Foi neste cenário, perto de onde hoje está Almagor, que Jesus convidou Mateus
para ser um dos Doze Apóstolos. Após o chamado, Mateus convidou Jesus para um
banquete em sua casa. Ao ver isto, os escribas e os fariseus criticaram Jesus por cear com
coletores de impostos e pecadores. A provocação fez Jesus responder, «Não vim chamar os
justos, mas os pecadores ao arrependimento.» (Lucas 5:29)[7][6]. Mateus pregou por quinze
anos o Evangelho em hebraico para a comunidade judaica na Judeia. Como diz a musica
humano demais do padre Fábio de Melo nós vemos a margem ou a imagem quem
realmente vê o nosso coração é Jesus, por isso, não podemos julgar ninguém, pois a única
pessoa que nos conhece de fato é Jesus!
Música para cantar!
Quatro Estações
Carol Celico
Flores de maio, sol de verão
A primavera está chegando
É o fim da solidão
O pardal encontrou casa
E a andorinha ninho para si...
E eu os teus altares.
Nuvens e raios sobre o sertão
Avisa lá que está chovendo
É o fim da sequidão
Diz ainda que a gente
Conseguiu sobreviver à dor
E Deus mandou a chuva.
Primavera e verão no outono
Ou inverno, então
O Senhor é o meu Pastor
Na alegria e na dor
Eu confio em Ti, Senhor.
Nada vai me separar do Teu amor
Reflexão final: Como diria santo Agostinho quem canta reza duas vezes!
FIM!
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