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  Caridade fácil de falar e mais ainda de fazer
506 sul - Bloco C - Entrada 21 - Sala 203 - Asa Sul - Brasília - DF

A palavra caridade quer dizer benevolência, ou 
seja, afeto, estima. Nós estamos acostumados a só 
associar a palavra caridade à ajuda material, como se 
esta fosse a única forma de se ajudar a alguém.

A caridade é um sentimento que gera 
determinadas atitudes, e este sentimento deve ser 
praticado em todos os momentos de nosso dia, pois um 
simples “bom dia” desejado a alguém já é uma forma de 
praticá-la. 

Hoje em dia o ser humano esta cada vez mais 
preocupado com o TER e reparando cada vez menos 
nas pessoas que fazem parte de sua vida. As famílias 
estão perdendo o ato de conversar, de compartilhar 
suas experiências. 

Estamos cada vez menos nos preocupando em ter 
tempo para ouvir e falar uns com os outros e isto e muito perigoso, pois fomos 
criados para amar e nos sentirmos amados, e tentar mudar esta natureza gera 
desequilíbrio na essência do ser, o que pode gerar sentimentos e ações negativas.

Se quisermos mudar o nosso universo 
temos que começar a modificar os nossos 
pensamentos e atos, deixando somente 
amor e nossos corações, pois só assim 
conseguiremos realizar a verdadeira 
caridade, pois a caridade só deve ser 
praticada com sentimento e nunca como 
uma obrigação.

Quanto ao ato de ajudarmos aos 
nossos irmãos menos favorecidos, que 
infelizmente passam fome e frio devemos 
tê-lo como uma obrigação moral, pois 
somos de alguma forma responsáveis por isto. E, a bem da verdade, ao aceitarem a 
nossa ajuda estes irmãos é que estão fazendo a caridade em aceitá-la, permitindo 
assim que diminuamos as nossas culpas.  

Devemos nos lembrar em todos os momentos de nossa existência das 
palavras de Cristo Jesus:

“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”.

Centro entrega cestas básicas a irmãos carentes

O exemplo vivo da caridade



Momento de Reflexão

Certa mulher cercada pelos problemas normais da vida: 
marido, filho, dinheiro, lutas íntimas, etc., reclamava da justiça 
de Deus, que lhe mandava provas acima de suas forças.

Uma noite adormeceu agitada. De repente, se vê 
caminhando num campo verdejante, divisando a figura de 
Jesus. Dirigiu-se-lhe em lágrimas, pedindo-lhe amenizar seus 
testes, que sentia como cruz muito pesada.

Ele a conduz a ampla sala onde se depositavam milhões 
de cruzes: de ferro, aço, ouro, madeira, palha, etc.
Sob as ordens de Jesus escolheu uma que achava adequada, 
após sentir o peso de dezenas delas. Escolheu uma de palha 
que, para sua surpresa, possuía o seu nome gravado.

Disse-lhe o Cristo: - A cruz que temos é a que 
escolhemos para conduzir dentro dos limites de nossas forças. 
Não nos queixemos dos problemas diários: eles vêm na dose 
exata de nossas necessidades evolutivas...

Pensemos: em vez de reclamar, tornemos nossa cruz 
mais leve com trabalho e amor.

           Contribuição da Médium e Psicóloga Esther  Modesti

O Tijolo

Um jovem e bem sucedido executivo dirigia em alta velocidade sua nova  Ferrari.
De repente, um tijolo espatifou-se na porta lateral da Ferrari!! Freou bruscamente e deu ré até 

o lugar de onde teria vindo o tijolo.
Saltou do carro e pegou bruscamente uma criança, empurrando-a contra um veículo 

estacionado e gritou: - Porque isso? Quem é você? Que besteira você pensa que esta  fazendo?
Este é um carro novo e caro. Aquele tijolo que você jogou vai me custar muito dinheiro.  Por 

que fez isso?
-Por favor, senhor me desculpe, eu não sabia mais o que fazer! Implorou o pequeno menino.
-Ninguém estava disposto a parar e me atender neste local.
Lagrimas corriam do rosto do garoto, enquanto apontava na direção dos carros estacionados.
-É meu irmão. Ele desceu sem freio, caiu de sua cadeira de rodas e não consigo  levanta-lo.
Soluçando, o menino perguntou ao executivo:

          - O senhor poderia me ajudar a recolocá-lo em sua cadeira de rodas? Ele está machucado e é 
muito pesado para mim.

Movido internamente muito alem das palavras, o jovem motorista engolindo “um imenso nó” 
dirigiu-se ao jovenzinho que estava caído, colocando-o em sua cadeira de rodas.

Tirou seu lenço, limpou as feridas e arranhões, verificando se tudo estava bem.
-Obrigado e que Deus possa abençoá-lo, agradeceu a criança. O homem viu então o menino 

se distanciar... Empurrando o irmão em direção à casa.
Foi um longo caminho até a Ferrari... Um longo e lento caminho de volta. 
Ele nunca consertou a porta amassada. Deixou assim para lembra-lo de não ir tão rápido pela 

vida, de modo que alguém precisasse atirar um tijolo para obter a sua atenção...

“Deus sussurra em nossas almas e fala aos nossos corações. Algumas vezes, 
quando não temos tempo de ouvir, Ele tem  de jogar um Tijolo em nós.” 



Vamos almoçar juntos?
 O Centro de Umbanda Caminhos de Luz estará realizando no dia  23 de março de 

2003, na escola Classe 206 sul, mais um almoço para angrariar fundos para a 
construção da Sede definitiva do Centro. A realização destes eventos proporciona uma 
confraternização entre o corpo mediúnico, os freqüentadores do centro e amigos.

Nestes anos de trabalho 
veio surgindo a necessidade 
d e  u m  l o c a l  o n d e  
pudessemos não só realizar 
um melhor atendimento às 
pessoas que procuram esta 
casa, mas também promover 
o estudo da doutrina da 
U m b a n d a  e  a  p a r t e  
assistencial, envolvento 
tratamento assistencial e 
dentário,dentre outros, às 
pessoas mais carentes, pois 
naõ adianta só termos a 
religião, a filosofia se não a 
colocarmos em prática junto 
ao nosso semelhante.

Por isto, como na Umbanda não cobramos dízimos ou pelos atendimentos 
espirtuais, nós realizamos eventos como rifas, almoços, bingos para  podermos 
angrariar fundos para a realização deste objetivo.

Assim, convidamos a todos a participarem desse almoço no dia 23 e das demais 
campanhas para juntos participarmos da concretização deste objetivo

Almoço realizado em novembro de 2002

O início das obras
No final do mês de fevereiro, o corpo mediúnico, juntamente com um grupo de amigos, realizou a limpeza 

do terreno onde será construído o centro de Umbanda Caminhos de Luz. No mesmo dia foi recebida a 
primeira parte do material de contrução a ser utilizado nas fundações do prédio.

No dia 5 de março iniciam-se as obras pela equipe do Mestre-de-Obras Izaías Oliveira, a qual será 
orientada  pelo arquiteto Alexandre de Sousa.

Manteremos vocês informados de cada 
passo desta obra, pois todos fazemos  parte ativa 
deste projeto. Àqueles que quiserem visitar a 
obra, aproveitando para também conhecer o Lar 
Francisco de Assis, casa de idosos que cedeu 
parte do seu terreno para esta obra, informamos 
que o mesmo se situa à SMPW 1, quadra 4, casa 
5 - Park Way.

Temos a certeza que continuaremos a contar 
com a participação de todos nas campanhas  
realizadas para angrariar fundos para a compra 
de material. 

Caso esteja interessado em colaborar de 
alguma forma, entre em contato conosco.

        

Marco: 234-5761/9985-7041 ou  Cristiano: 9972-
Local da construção



> Início dos grupos de estudo de Umbanda; 
> grupo nível II - Dia 17 de março - segunda
> grupo nível I  - Dia 19 de março - quarta

> Maiores informações: 234-5761 (Marco/Zulene)
244-1609 (Graça)
9972-8836 (Cristiano)

Quadro de Avisos
> Calendário de Giras Assistenciais:

Março: 07/03 - Pais Velhos e Guardiões; 
21/03 - Crianças e Caboclos;    

Abril: 04/04 - Pais Velhos e Guardiões;
25/04 - Crianças e Caboclos; 

B A todas as pessoas que contribuíram com as rifas para a compra de cimento.

B À médium Teresinha, pelo fornecimento de pomadas do Vovô Pedro.

B Ao arquiteto Alexandre Souza, diretor da IMAX,  pelo projeto da construção do Centro. 

B A Adelmo Alves das Neves  e Célio Antero da Silva, dirigentes do Lar Francisco de Assis, por cederem  o local 
para a construção do Centro Caminhos de Luz. 

B À psicóloga  Andréa Minafra Reys Lamas, pelo convênio firmado com o Centro para atendimento psicológiico.  

 O Centro de Umbanda Caminhos de Luz agradece:

Agradecimentos

Grupo de psicografia Palav ras 
O trabalho realizado pelo Grupo Palavras de Luz tem sido alvo 

da benevolência dos guias de Umbanda e de diversos amigos que, 
através dos médiuns, têm doado inúmeras mensagens, 
ensinamentos, palavras de conforto aos que buscam uma maior 
aceitação pela separação temporária entre os seres.

A partir deste mês estaremos apresentando um quadro contendo 
psicografias de amigos desencarnados, produzidas durante os 
trabalhos deste grupo, com o objetivo de divulgar as mensagens 
transmitidas e, se possível, encontrar os seus destinatários.

Desejamos, por meio de um aprendizado contínuo, com o 
auxílio dos nossos companheiros e mentores, desenvolver cada vez 
mais esta gratificante tarefa, ampliando os nossos horizontes, e 
divulgando cada vez mais as mensagens dos que já retornaram à 
nossa casa original.   

Amados filhos,

A esperança  conjugada com  a humildade  é virtude  que eleva  o pensamento  e conduz  o homem a  
caminhos mais tranqüilos.

Quando pensam em construir novos alicerces de trabalho ou tentam modificar algo em suas vidas, a 
esperança é elemento fundamental para alimentar o espírito de alegria e de confiança naquilo que irá ser criado. 
Sem esperança os homens são vazios, trazem a alma escurecida pela ilusão de que não são capazes de grandes 
realizações.

Por outro lado, a humildade gera o centro do  equilíbrio  do homem, fazendo com que este saiba medir o 
alcance de seus passos para que a estrada seja tranqüila e  contínua em  toda  a sua  jornada.

Percebam, portanto, meus filhos, que quando temos a humildade e esperança nos conduzindo, somos 
amparados pela divina providência, já que estas duas formam o verdadeiro condutor do crescimento do homem.

Fiquem na paz de Oxalá.
Pai João de Aruanda

BsB, 09/11/02  médium  Cristiano

O maior médium psicógrafo de todos os tempos
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