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Estamos chegando ao fim de mais um ano e esperamos ter 
contribuído para que todos os irmãos do Centro de Umbanda 
Caminhos de Luz tenham alcançado as graças desejadas. Mas, o 
mais importante é que tenhamos contribuído para que as pessoas 
tenham melhorado, pois sabemos que estamos nesta casa 
planetária para evoluir e cumprir nossa missão e esta é uma das 
missões da Umbanda, a de mostrar ao ser que ele é capaz de 
superar as suas limitações, de enfrentar os seus medos, ou seja, de 
que ele tem a capacidade de mudar e assim transpor os obstáculos 
que se encontram em seu caminho. 

Gostaríamos de ter chegado ao fim de mais um ciclo tendo 
realizado mais obras assistenciais, pois não conseguiremos ter paz 
em nossos corações, enquanto existir um irmão que passe fome e, 
frio, mas sabemos que não podemos desanimar e que temos que 
lutar constantemente contra a nossa indiferença e comodidade, 
pois, como nos é ensinado pelos nossos mentores, a preguiça é o 
descanso antes da fadiga. Pedimos ao Supremo Espírito que nos 
dê forças e saúde para seguirmos em nossa missão e nos 
tornarmos dignos de chamá-lo de Pai. 

Desejamos a todos os irmãos um natal repleto de 
felicidades, que o Espírito de Cristo Jesus esteje presente em seus corações, colocando o amor, o 
perdão e caridade em todos os seus gestos, palavras e ações.

E que, no ano de 2003, possamos juntos alcançar o objetivo de ter um mundo mais justo e 
fraterno. Para isto devemos lembrar sempre de alguns ensinamentos que nos foi transmitido a mais 
de 2000 mil anos:     

   Parte do Sermão da Montanha
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o 

reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão 

consolados. 
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque 

eles serão  fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles 

alcançarão misericórdia. 
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão 

a Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão 

chamados filhos de Deus.

     Mensagem de fim de ano



Uma casa de amor
Tivemos a oportunidade de conversar com Adelmo Alves das Neves, um baiano da cidade de 

salvador, nascido em 18/02/1935, que dedicou toda a sua vida à caridade e hoje, junto com Célio 
Antero da Silva, dirige o Lar Francisco de Assis, situado na SMPW Quadra 1 Conj  4 casa 05.

O Lar Francisco de Assis não pode ser visto como uma casa para idosos, ele é mais que isto, é 
um local onde mora uma grande família, onde reina o amor, carinho e respeito entre seus  moradores.

 Adelmo e Célio, que também moram no local, dedicam as vinte quatro horas do dia em tornar 
cada vez melhor esta casa de amor.

Vamos ver um pouco desta conversa:

Quando você iniciou sua missão de caridade em Brasília?

Adelmo: Iniciei em 1962, com a Casa de Ismael, com doze 
crianças, na cidade de Taguatinga, num barraco de madeira, 
num lote que comprei.

Quando se deu a mudança de trabalhar com crianças para 
idosos?

Adelmo: Quando eu comecei com crianças, eu era jovem, tinha 
vinte e quatro anos. E aos quarenta e cinco anos, quando 
comecei a envelhecer, eu comecei o trabalho com idosos.

Quando foi fundado o Lar Francisco de Assis?

Adelmo: O Lar Francisco de Assis foi fundado em 1980, por 
Adelmo Alves das Neves e Célio Antero da Silva.

Porque o nome Francisco de Assis?

Adelmo: Francisco de Assis, foi um grande espírito que passou 
pela Terra, que se dedicou ao bem, que largou uma família riquíssima e se dedicou somente à pobreza 
e aos animais, com todo o seu carinho e desprendimento total a serviço de Jesus. 

Esse ensinamento nós achamos maravilhoso, por isso nós tivemos a intuição do Lar 
Francisco de Assis, tirando o São, porque o São é do Papa. E ficou o Francisco de Assis que é o espírito 
que está trabalhando constantemente.

Quantos idosos têm no Lar Francisco de Assis?

Adelmo: Já tivemos no Lar Francisco de Assis oitenta idosos. Hoje nós estamos com sessenta e oito, 
pois alguns desencarnam, outros saem, mas este número varia toda semana.

Como é mantido o Lar Francisco de Assis?

Adelmo: O Lar Francisco de Assis é mantido pela comunidade, por alguns idosos que contribuem com 
parte do salário e por um quadro de contribuintes que dão de dois a três salários.

Não recebe verba do governo?

Adelmo: Não, somente sopa pelo SESI e leite e pão pelo GDF. São as únicas ajudas que recebemos.

Como você vê o trabalho voluntário?

Adelmo: A importância do trabalho voluntário é imensa, mas tem deixado a desejar. As instituições, 
por exemplo, não conseguem realizar os seus objetivos porque o voluntário vem uma semana e  passa  
duas semanas sem vir.

Então não podemos ainda contar definitivamente com os voluntários. Temos sempre que ter 
um quadro de funcionários certo porque, na ausência do voluntário, o funcionário tem que substituir.

Qual a importância de caminharem juntas a doutrina com a obra assistencial?

Adelmo: Antigamente, quando eu iniciei no espiritismo, com os meus dezesseis anos, eu achava que 
só era de grande importância a parte do serviço. Prova disto que iniciei a casa de Ismael logo. Muito 
tempo depois é que fundamos o Centro  Espírita O Consolador, que hoje está ligado a Casa de Ismael. 

Iniciei o Lar Francisco de Assis. Muito tempo depois foi que nos fundamos o Centro Espírita 
Os Seareiros. Eu achei sempre que o serviço do bem, o serviço braçal, o serviço de calor humano, o 
serviço de realização social seria muito mais importante do que a parte espiritual. 

AdelmoAlves das Neves



Mas, conversando um dia com uma senhora muito 
culta e de um conhecimento espiritual muito grande, ela me 
tirou um pouco dessa idéia. Ela disse: “Não, Adelmo, 
realmente a parte social é importantíssima, mais que a  
espiritual. Mas a parte social, a parte do trabalho, tem que 
ser acompanhada com a parte espiritual. É o casamento do 
serviço com a espiritualização, com a doutrinação. Serviço 
e doutrina têm que ser casados.”.

Eu refleti e por bem e pela lógica aceitei. E acho 
que está certo, o serviço do bem tem que ser acompanhado 
com a doutrinação e o ensinamento.

É necessário, pois aprende-se, na doutrinação 
espírita, mudanças de comportamento, que são 
importantíssimas para a nossa vida.

Qual a sua expectativa com a vinda do Centro de Umbanda Caminho de Luz?

Adelmo: Enorme! Uma expectativa muita boa, porque nós já temos um Centro Espírita aqui que, 
embora tenha muito boa vontade, estão ainda trabalhando na divulgação. E este outro vai aumentar o 
numero de pessoas, o numero de contribuintes aqui, o numero de freqüência. Tudo faz com que a 
gente aprenda mais porque a gente vai falando um com o outro. Vai aprendendo, vai ensinando 
também e vamos progredir cada vez mais. 

Emmanuel disse, por intermédio do Chico, “que uma varinha não faz muita coisa, mas duas, 
três, quatro já fazem um feixe e um feixe faz muito mais”, então precisamos de muita gente, estamos 
com muita esperança desse Centro funcionar pra fazermos almoços beneficentes, fazermos festas 
com os velhinhos, eventos sociais de alegrias e bem estar, pra darmos mais calor humano, pra termos 
mais força pra trabalhar, porque teremos mais amigos dando mais coragem.

Uma mensagem para os leitores:

Adelmo: Quando lemos este jornal de grande importância, ele toca nos pontos que mais estamos 
precisando de advertência espiritual e de ensinamentos. Não devemos ficar somente lendo, e sim 
executar imediatamente os ensinamentos, porque esses ensinamentos e essas advertências é que 

nos fazem caminhar para o melhor, é que nos 
fazem encontrar a estrada certa, é que descortina a 
escuridão  da nossa mente. Então vamos ler, 
estudar e praticar, pois sem a prática de nada 
adianta a leitura.

O Lar Francisco de Assis fica situado na 
SMPW Quadra 1 Conj  4 casa 05. Park Way  Brasília, 
aguarda a sua visita. Pois devemos lembrar que  todos 
tem algo a dar para seu semelhante, principalmente 
amor.

Telefones para contatos, informações e doações 
552-0056  552-2590.

Senhoras  do Lar Francisco de Assis

Construção do Centro Caminhos de Luz
Os dirigentes do Lar Francisco de Assis, Adelmo e Célio, 

cederam parte de sua área para a construção do Centro de Umbanda 
Caminhos de Luz.

A construção dessa sede proporcionará não só atendimento 
espiritual, mas também possibilitará a realização de atividades sociais 
como atendimento odontológico, terapias complemenbtares e 
psicológicas, através da construção de consultórios, além de 
proporcionar um entrosamento direto entre a doutrina e a parte 
assistencial junto ao Lar Francisco de Assis.

Temos a certeza que contaremos com o apoio não só da 
corrente, mas de toda a comunidade ddesta casa para a concretização 
desta nova etapa.



São Francisco de Assis nasceu na cidade de Assis, na 
Itália, em 1181. Filho de um rico comerciante de tecidos, Tentou 
seguir a carreira de comerciante, mas a tentativa foi em vão. 

Sonhou então, com as honras militares. Aos vinte anos, 
alistou-se no exército de Gualtieri de Brienne que combatia pelo 
papa, mas em Spoleto teve um sonho revelador. 

Foi convidado a trabalhar para "o Patrão e não para o 
servo". Suas revelações não parariam por aí. Em Assis, o santo 
dedicou-se ao serviço de doentes e pobres. Um dia do outono 
de 1205, enquanto rezava na igrejinha de São Damião, ouviu a 
imagem de Cristo lhe dizer: "Francisco, restaure minha casa 
decadente". O chamado ainda pouco claro para São Francisco 
foi tomado no sentido literal, e o santo vendeu as mercadorias 
da loja do pai para restaurar a igrejinha. Como resultado, o pai 
de São Francisco, indignado com o ocorrido, deserdou-o. 

Com a renúncia definitiva aos bens materiais paternos, 
São Francisco deu início à sua vida religiosa, "unindo-se à Irmã 
Pobreza". Fundou a Ordem dos Frades Menores, que em 
poucos anos se transformou numa das maiores da Cristandade. 
Fundou, com Clara de Assis, o ramo feminino da mesma 
Ordem. Para os leigos que viviam no mundo, mas desejavam 

ser fiéis ao espírito de pobreza e participar das graças e privilégios da espiritualidade franciscana, 
fundou a Ordem Terceira. 

A devoção a Deus não se resumiria em sacrifícios, mas também em dores e chagas. Enquanto 
pregava no Monte Alverne, nos Apeninos, em 1224, apareceram-lhe no corpo as cinco chagas de 
Cristo, no fenômeno denominado "estigmatização". Os estigmas não só lhe apareceram no corpo, 
como foram sua grande fonte de fraqueza física e, dois anos após o fenômeno, São Francisco de 
Assis foi chamado ao Reino dos Céus.

O amor de Francisco tem um sentido profundamente universalista. Ninguém como ele irmanou-
se tanto com todo o universo: foi irmão do sol, da água, das estrelas, das aves e dos animais. O 
"Cântico ao Sol", em que proclama seu amor a tudo que existe, é uma das mais lindas páginas da 
poesia cristã. Canonizado em 1228 por Gregório IX, sua festa é celebrada a 4 de outubro

A vida de Francisco de Assis

Oração de São Francisco
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz

Onde houver ódio, que eu leve amor
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
Onde houver discórdia, que eu leve a união

Onde houver dúvida, que eu leve a fé

Onde houver erro que eu leve a verdade,
Onde houver desespero que eu leve a esperança,

Onde houver tristeza que eu leve a alegria,
Onde houver trevas que eu leve a luz.

Ó mestre fazei que eu procure mais,
Consolar que ser consolado

Compreender que ser compreendido
Amar e ser amado

Pois é dando que se recebe
É perdoando que se é perdoado

E é morrendo que se vive para a vida eterna.

 



Momentos de Reflexão
Uma outra forma de ver as coisas

Havia um cego que pedia esmola na rua. Todos os dias, passava por ele, de 
manhã e à noite, um publicitário que deixava sempre algum dinheiro no chapéu do 
pedinte. O cego trazia pendurado no pescoço um cartaz com a frase:

CEGO DE NASCIMENTO, UMA ESMOLA POR FAVOR.

Certa manhã o publicitário teve uma idéia, virou o letreiro do cego e escreveu 
outra frase. À noite perguntou ao cego como é que tinha sido seu dia. O cego respondeu 
muito contente que tinha sido extraordinário, pois todos os que ali passaram, deixaram 
alguma coisa. 

 A frase escrita era:

EM BREVE CHEGARÁ A PRIMAVERA E EU NÃO PODEREI VÊ-LA. 

Diante dessa nova abordagem, pensamos: eu nunca havia pensado desse modo. Assim, desta 
pequena história tiramos duas lições: a primeira é que como dizer as coisas faz diferença; e a segunda diz 
respeito às muitas benções cotidianas as quais não damos valor.

  Para refletir:

 “Cada um de nós transforma um pouco o mundo com as pequenas escolhas que faz”.

 “O bem está ao nosso redor, esperando para entrar em nossa vida, assim que nos abrirmos para 
ele”.

 “A consciência da mortalidade pode ser um grande mestre”

 “Prece da Serenidade: serenidade para aceitar o que não se pode modificar, coragem para mudar 
o que pode ser mudado e sabedoria para perceber a diferença”.

“Percorra todo o Universo a procura de alguém que mereça mais o seu amor do que você. Não vai 
encontrar”.

Contribuição da Médium e Psicóloga Esther  Modesti

Mudança: responsabilidade minha ou do outro? 

Mudar implica "desvestir a alma", arrojar as atitudes, contemplar o pensamento, recriar a fala. Existem 
diferentes manobras possíveis, mas todas devem respaldar-se num único ato: acreditar. A crença em um 
dia melhor, na possibilidade de ser feliz, na capacidade própria são a mola mestra que alavanca o 
processo de mudança. 

"Desvestir a alma" é despir-se de preconceitos que o impedem de ser original e demonstrar o que, de 
fato, sente; é procurar não mascarar as atitudes e os sentimentos.

Atitudes arrojadas sinalizam a sua capacidade de se relacionar com o outro sabendo posicionar-se 
sem arrogância nem ironia. É ter a inteligência emocional desenvolvida.

Mestres meditam, contemplam suas idéias e o mundo a sua volta. Ignoram o que não seja provedor de 
harmonia e de equilíbrio.

Recriar a fala é prestar mais atenção às palavras que profere. É escutar criticamente cada frase sua.

Então... seja original e caminhe com seus próprios pés, segundo suas convicções; relacione-se 
com o outro na intenção de crescer com os ensinamentos dele e de fazê-lo crescer na mesma 
proporção; observe os sinais que mostram que muito do que você faz está certo e que errar vale a 
pena quando se aprende com o erro e não quando se detém a ele; profira palavras que possam 
dirigir suas atitudes e pensamentos à meta que queira atingir, seja carinhoso consigo, ame-se.

Pratique a sua crença em si mesmo, exerça mudanças significativas ou, ao menos, faça o movimento 
nessa direção; aí sim, peça. Não delegue sua responsabilidade à espiritualidade ou àquele que vive 
contigo. Seja feliz, buscando o seu caminho por meio de ajuda sim, e, não, de desculpas que, 
seguramente, serão desmentidas com o tempo.

Psicóloga Andréa Minafra Reys Lamas 



 Filhos de fé,

Procurem não enganar a si mesmos dizendo que são isto ou aquilo, que fazem tudo de uma forma ou de outra.
As pessoas são, na verdade, aquilo que elas fazem para si e para os outros.
Querer ser diferente significa modificar o seu ser, alterando a sua forma de agir, mudando o seu modo de pensar, por 

conseqüência.
De nada adianta dizer uma coisa e fazer outra, isto apenas trás, além de uma tristeza por estarmos enganando a nós 

mesmos, uma melancolia por, no fundo, duvidarmos da nossa capacidade de mudar.
Acreditem, nada há no universo do nosso Pai que não esteje passível de alguma mudança.
 Nada permanecerá para sempre como é hoje, e assim será para sempre.Sejam, portanto, os primeiros agentes dessa 

mudança, não se escondendo de si e dos outros, atrás de palavras falsas, que não refletem o seu interior. Sejam verdadeiros, 
desejem a mudança e, ao perceberem a verdade do que hoje são  como pessoa, descobrirão aquilo que falta para que sejam  
diferentes.

Que nosso Pai os abençoe.
Pai Joaquim

Bsb, 08/06/02  - Médium Cristiano

> Campanha do bimestre: cestas-básicas, fraldas 
geriátricas e brinquedos;

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

Quadro de Avisos
> Calendário de Giras Assistenciais:

Novembro: 01/11 - Crianças e Caboclos;
15/11 - Pais Velhos e Guardiões;    
29/11 - Crianças e Caboclos;

Dezembro: 13/12 - Pais Velhos e Guardiões;

B A todas as pessoas que contribuíram com a campanha do leite em pó.

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

B Aos irmãos André e Maura, que gentilmente cedem a sua chácara para a realização dos trabalhos de mata.

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 psicológico.  

 O Centro de Umbanda Caminhos de Luz agradece:

Agradecimentos

Grupo de psicografia Palav ras de Luz
Aproximamo-nos do fim de mais um ano e com isto vem às nossas 

mentes as promessas de renovação e mudança que cada um de nós fizemos 
durante o ano.

O Grupo de psicografia Palavras de Luz, na certeza de ter contribuído 
por meio das mensagens publicadas em O Caminho, espera continuar 
levando a todos as palavras de guias e amigos espirituais repletas de amor e 
caridade, lembrando-nos sempre do compromisso que devemos ter com o 
nosso próximo.

São os nossos votos que, além da continuidade deste trabalho, 
possamos expandi-lo, aprendendo cada vez mais e podendo levar aos 
nossos amigos mensagens que provoquem reflexão. Temos visto que, a 
cada novo dia de trabalho, muito nos é ensinado, e  com o  auxílio deste 
Jornal, encontramos um caminho para trazer-lhes algumas palavras amigas.

Esperamos que as mensagens publicadas aqui possam ter germinado 
pensamentos de renovação, abrindo a porta de seus corações, possibilitando 
a entrada do nosso Mestre Jesus.
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