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Boa noite! A paz de Jesus para todos! Mantenhamos
uma postura mental de paz, de somente olharmos o
lado bom de todas as situações. Se somos espíritas,
sabemos que Jesus é o Diretor do Planeta Terra e está
no comando de tudo e que Ele não é um líder
desatento.

Estamos

em

momento

de

transição

planetária, onde tudo parece caótico, o mal parece
tomar conta, porque a mídia o escancara, mas não é
verdade. A verdade é que Jesus está com tudo
controlado, mas quando mexemos num vespeiro para
o limparmos, não acontece um rebuliço? Lembrem-se
disso, esse aparente rebuliço são as ‘vespas’ se
movimentando para não perder seu habitat; estou
usando uma analogia para dizer que é o mal que está
se movimentando como vespas, quando está perdendo
seu espaço. A Espiritualidade superior precisa que nos
mantenhamos calmos, com a mente sintonizada na
paz, para executarem os planos de Jesus. Então, uma
melhor transição depende de nós, de nossa conduta,
escolhas e ações, mas o Plano Maior segue seu curso,
independente de nossa má ou boa vontade. Assim, se
escolhemos a paz, a Espiritualidade que atua no
Planeta encontra em nós o material de trabalho de que
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necessita: amor, serenidade, paz, cuidado com o
próximo. Isto modifica nossa aura e melhora o trabalho
de todos. Quando nossa mente sintoniza o Bem e
emitimos pensamentos bons, estes viajam limpando os
miasmas de dor e preocupação, que encontram pelo
caminho.

Não

é

maravilhoso

saber

que

seus

pensamentos têm a capacidade de atuar no Bem, se
você estiver no controle deles e emitir a paz? É tão
pouco para fazer e podemos fazer!
Pedimos desculpas pela organização do CE que está
voltada para a pintura do local, com isso estamos sem
as cortinas, mas logo voltaremos ao normal, com um
ambiente mais limpo.
CAMPANHAS DE DOAÇÕES
Lembro-lhes da campanha permanente para receber
doações de itens essenciais para o funcionamento da
rotina da Casa. Falo da arrecadação de café, leite, óleo
e fraldas geriátricas tamanho grande. E os cupons
fiscais de suas compras, tragam toda 3ª. feira.
Sobre o Movimento Espírita Brasileiro, sabemos pela
mediunidade segura de Chico Xavier, que Emmanuel
nos falou que a maior caridade é a divulgação do
Espiritismo. E por quê? Já pararam para pensar o
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porquê? Porque todo o consolo que Jesus prometeu e
que verdadeiramente encontramos no Espiritismo, em
suas lições abridoras de olhos e de mentes, atingirá
mais e mais irmãos, se divulgarmos essa santa
Doutrina esclarecedora. Quem aqui dentre nós não se
sente amparado nas horas de dores, por sabermos da
continuidade da vida, dos planos de Jesus, do amor
grandioso de Deus? Com isto em mente – divulgação , nesta semana, ouvi uma excelente palestrante que
disserta sobre a parte científica do Espiritismo, a Dra.
Anete Guimarães, esclarecendo esta afirmação de
Emmanuel, de como podemos ajudar a divulgar essa
Doutrina consoladora.
Você e eu! Vivendo na era da internet, podemos muito,
pois a maioria de nós tem acesso a um computador e,
então, como alguns colegas nos precederam na boa
vontade e fundaram a Rede Amigo Espírita, façamos
uma campanha para conquistar pessoas para se
inscreverem nesse canal, que nos presenteia com
palestras de Divaldo Pereira Franco, de Haroldo Dutra
Dias e tantos outros nomes do Movimento Espírita
Brasileiro, gente que está empenhada em espalhar a
Boa Nova do Cristo. Inscrevam-se no canal do YouTube
e peçam a amigos e familiares, que também se
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inscrevam. O benefício que acontecerá é que ao atingir
um milhão de inscritos, o YouTube colocará no topo de
suas páginas a Rede Amigo Espírita e assim, muitas
pessoas que não conhecem o Espiritismo, ou que já
ouviram falar, mas nem sabem como, onde, encontrar
bons materiais, encontrarão a Rede Amigo Espírita e se
depararão com essas maravilhosas palestras, que já
conhecemos o conteúdo.
Escrevi um passo-a-passo, que se encontra logo
abaixo, para você saber como fazer. É muito simples e
rápido. E se quando você pedir a amigos que se
inscrevam, lhe disserem, “ah, mas eu não vou assistir”
(seus filhos, por exemplo, podem não querer assistir),
insista que se inscrever não os obriga a ver, não precisa
seguir o canal se não quiser. Mas o registro da inscrição
conta muito para atingir a meta de um milhão de
inscritos. Não dizem que o mal se espalha, porque o
Bem é tímido? Pois façamos algo dentro de nosso
alcance: inscreva-se e peça a amigos e familiares que
se inscrevam na Rede Amigo Espírita. Ao entrar na
página do YouTube, entre aqueles sites horrorosos,
com superficialidades, as pessoas encontrarão uma
alternativa de qualidade e uma oportunidade de
conhecer o Espiritismo. Faça sua parte. Inscreva-se e
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consiga adeptos para se inscrever no canal da Rede
Amigo Espírita.
Muito obrigada, a seguir, fiquem com uma palestra em
vídeo,

de

nosso

irmão

Haroldo

Dutra

Dias,

disponibilizada pela Rede Amigo Espírita, intitulada Já
NÃO SOU EU QUE VIVO, MAS É O CRISTO QUE VIVE
EM MIM, parte 1 de 2 partes que tem. Na sequência,
faremos uma oração por nossa irmã querida, Dona
Margherita. Que Jesus nos abençoe.

INSTRUÇÕES PARA SE INSCREVER NA REDE AMIGO ESPÍRITA:
Digitar na barra de busca do Google ou outro navegador: Rede Amigo Espírita
Pressione Enter
Na página que se segue, procure por estas linhas: Rede Amigo Espírita – YouTube
Rede Amigo Espirita - YouTube
https://www.youtube.com/user/ze40
...........
Canal dedicado à Divulgação da Doutrina Espírita e do movimento espírita. Diversos
vídeos de palestras, seminários e encontros que a Rede Amigo Espírita...
...........
Clicando no título, entrará a página da Rede Amigo Espírita no YouTube. Logo abaixo
do banner com a imagem de Jesus, numa faixa vermelha do lado direito, está escrito:
Inscrever-se
Ao clicar, na sequência, aparece sua página de login para o conteúdo do Google.
Coloque seu email e senha, se tiver um do Google (por exemplo, Gmail).
A partir de agora, você terá uma página sua pessoal no YouTube, com todos os
vídeos que você curtir aparecendo listados (fácil para achar depois). Enfim, explore
essa página, tem ótimos recursos. E agora você estará inscrito na Rede amigo
Espírita.
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**************************************************************************************************
E se você não tiver um email com conta no Google?
Sem problema, siga o passo-a-passo abaixo e crie uma conta.
Digite seu email – clique em Próximo
Se aparecer escrito que o Google não reconhece essa conta, crie uma conta
seguindo as instruções abaixo. Para isto, clique em Crie uma conta (está em
azulzinho na frase).
Digite seus dados.
Digite em CONCORDO.
Na etapa ‘Verifique sua conta’, forneça o número de seu celular para receber um
SMS com um código de verificação. Na página seguinte, digite o código de
confirmação que receberá. Clique em confirmar.
Na página seguinte, lhe informam que receberá pelo email que você cadastrou uma
mensagem de confirmação. Vá para sua caixa de email e clique no link para verificar
seu endereço de email e concluir sua inscrição. A página que receberá é de Bemvindo.
Clique em “Prosseguir para o YouTube”. A página da Rede Amigo Espírita é aberta.
Do lado direito, encontre a instrução “Inscrever-se”, destacada em vermelho. Clique
nela e verá que ela se muda para “Inscrito”.
Pronto, agora você está devidamente inscrito na REDE AMIGO ESPÍRITA.
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