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2004 Um Novo Ciclo de Crescimento
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Estamos iniciando mais um ciclo de trabalhos e aprendizados. Esperamos 
poder realizar muito neste ano de 2004 pois, se nos foi permitido estarmos juntos 
mais um ano, é porque ainda temos metas a serem alcançadas.

Temos a certeza que todo ser tem um papel fundamental no universo e que 
estamos aqui para realizar a nossa parte nos planos de Deus. Para isso temos 
que primeiro trabalhar o nosso interior, nos livrando de pensamentos negativos 
que nos levam a desanimar em nossos objetivos, combater pensamentos 
destrutivos que destroem a nós mesmos como o ódio, vaidade e rancor. Pois 
através desta limpeza interior é que poderemos encontrar o equilíbrio, 
permitindo a entrada de sentimentos nobres como amor, humildade e paciência. 

Queremos que a magia do início de um novo ciclo desperte em cada pessoa 
a necessidade desta busca interior. Deixemos que o Espírito Divino acenda em 
nós essa chama da transformação.  

Vivemos em uma realidade onde infelizmente ainda temos irmãos passando 
fome e frio. Como não podemos ter felicidade e paz interior enquanto isto existir , 
devemos assumir nossa responsabilidade junto a nossos irmãos, pois como nos 
foi ensinado por Cristo Jesus, devemos ajudar os nossos irmãos, afinal  somos 
filhos de um único Pai.  

Vejamos, alguns trechos em que o Apóstolo Paulo nos fala sobre a caridade:

"Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não 
tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que 
tine".

Este trecho é um alerta a todos os que são oradores, sejam espíritas, católicos, evangélicos, 
umbandistas, ou qualquer pregador que fale dos ensinos divinos. De nada adianta ser belo na palavra e 
pobre de ações. O exemplo de mudança íntima, de luta constante contra as imperfeições, deve fazer 
parte da vida dos que se dedicam a divulgar a mensagem cristã. Conheceremos se a árvore é boa pelos 
frutos, alertou Jesus. Caso contrário, a palavra será como o sino que tine, ou seja, fará muito barulho e 
chamará a atenção, mas não modificará os corações e inteligências a que é direcionada.

“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas a 
maior destas é a caridade" ( Paulo, I Coríntios, cap. XIII, vers. 1 ao 13).

Paulo diz sobre o que é a caridade: um conjunto de atributos morais e intelectuais, que fará do Espírito 
ser dono de seu próprio destino.A fé e a esperança, indispensáveis para uma existência sensata e 
confiante, são assessoras da caridade, que será o sentimento principal a ser buscado pelo homem de 
bem, libertando-o de seu egoísmo e encaminhando-o para o Reino de Deus.

“E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento 
dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser 
queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria".

Dar esmolas e acabar com a necessidade material do próximo é 
muito importante. Mas é preciso alertar as pessoas que tudo 
depende da intenção. Se fizermos a doação material com o objetivo 
de aparecermos ou então para aliviarmos nossa consciência, 
estaremos nos enganando. A doação desinteressada deve brotar da 
compreensão da Lei de Deus, tornando-nos irmãos de quem 
ajudamos e tendo como único fim o amparo e alívio do sofredor.

Jesus, o exemplo maior da Caridade



Grupo de psicografia Palavras de Luz

> Mande sugestões de temas que gostaria que 
fossem abordados através do e-mail 

> Campanha ano 2004: alimentos não perecíveis;

> Maiores informações: 234-5761 (Marco/Zulene)
316-3393 (Cristiano)

caminhosdeluz@terra.com.br

Quadro de Avisos
> Calendário de Giras Assistenciais:

Janeiro: 23/01 - Crianças e Caboclos;

Fevereiro: 06/02 - Pais Velhos e Guardiões;
27/02 - Crianças e Caboclos;

Como acontece em todos os anos, encerramos os 
trabalhos mediúnicos com a realização da gira de 
firmeza para os Médiuns. Neste dia se processa dois 
tipos de trabalhos: a Gira de Caboclos e a gira dos 
Guardiões.  

Na primeira Gira, recebemos as orientações do Guia 
dirigente da casa, Sr Caboclo Sete Flechas, para o ano 
que se inicia. 

Também recebemos a presença de diversos guias 
que, através da corrente Mediúnica, nos transmitem 
mensagens de esclarecimento e de fortalecimento para 
não desanimarmos em nossa jornada. 

A segunda Gira é dirigida pelo Sr Exu Guardião da 
Casa, quando é realizado um trabalho de limpeza e 
firmeza do Centro pelos Guardiões junto à casa de força. 

Tivemos, neste dia, a oportunidade de contar com a presença de Médiuns que, apesar de não 
fazerem mais parte de nossa corrente, ainda seguem os fundamentos da Umbanda, de 
perdão amor e caridade e por isso devem ser sempre protegidos pela Corrente Astral de 
Umbanda, pois temos consciência que para executar as obras do Pai não precisamos 
necessariamente fazer parte de uma casa  religiosa.

Doar sem o coração é presentear caixas vazias.
Quando damos algo de presente a alguém, levamos junto com 

este presente um mundo de sentimentos que extrapolam o conteúdo 
do pacote.

Levamos junto com ele o amor que temos pela pessoa que irá 
recebê-lo, a ansiedade sobre como será recebido o presente, o medo da 
pessoa não gostar, a alegria de acertar na escolha e o desejo de que isto 
seja único e inesquecível.

Da mesma forma deveríamos agir quanto pretendemos doar 
algo que poderá auxiliar a outros.

Nossos corações devem estar incontroláveis para poder acabar 
com a ansiedade, de poder deixar sorrisos, de deixar-nos emocionar 
pela caridade que os outros fazem de se tornarem humildes o suficiente 
para aceitarem o nosso presente.

Quando forem doar algo a um irmão, cuidem de embrulhá-lo 
com todo o amor que existe em seus corações, enfeitá-lo com toda 
alegria, e respingá-lo de sorrisos para que possa ser um presente 
completo.

Amem-se uns aos outros.
                                                  Vovó Cambinda

Bsb, 06/12/03  médium Cristiano.

O grupo Palavras deLluz chegou ao 
término do ano de 2003 com muita 
alegria pelas mensagens recebidas 
dos mentores de Umbanda e de 
irmãos que já se encontram no mundo 
espiritual.

Temos aprendido muito com as 
lições que nos são transmitidas, pois 
estas nos dão forças para seguimos 
nossa jornada.

Temos a certeza que neste novo 
ciclo continuaremos a poder contar 
com os nossos mestres e irmãos nos 
auxiliando em nossa jornada.

Notamos por parte dos Espíritos 
uma preocupação muito grande na 
área Assistencial. Eles vêm nos 
ensinado que devemos estar sempre 
prontos a prestar assistência a nossos 
irmãos de forma sincera e espontânea. 
Esperamos tornar o ano de 2004 o ano 
da verdadeira caridade.

Gira de Encerramento

Saudação e firmeza dos Caboclos
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