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"A oração feita por um jus-
to pode muito em seus 
efeitos." - TIAGO, 5:16 
 
Considerando as ondas do 
desejo, em sua força vital, 
todo impulso e todo anseio 
constituem também ora-
ções que partem da Natu-
reza. 
O verme que se arrasta 
com dificuldade, no fundo 
está rogando recursos de 
locomoção mais fácil. 
A loba, cariciando o filhote, 
no imo do ser permanece 
implorando lições de amor 
que lhe modifiquem a ex-
pressão selvagem. 
O homem primitivo, ado-
rando o trovão, nos reces-
sos da alma pede explica-
ções da Divindade, de ma-
neira a educar os impulsos 
de fé. 
Todas as necessidades do 
mundo, traduzidas no es-
forço dos seres viventes, 

valem por súplicas das cria-
turas ao Criador e Pai. 
Por isso mesmo, se o dese-
jo do homem bom é uma 
prece, o propósito do ho-
mem mau ou desequilibrado 
é também uma rogativa. 
Ainda aqui, porém, temos a 
lei da densidade específica. 
Atira uma pedra ao vizinho e 
o projétil será imediatamen-
te atraído para baixo. 
Deixa cair algumas gotas de 
perfume sobre a fronte de 
teu irmão e o aroma se es-
palhará na atmosfera. 
Liberta uma serpente e ela 
procurará uma toca. 
Solta uma andorinha e ela 
buscará a altura. 
Minerais, vegetais, animais 
e almas humanas estão pe-
dindo habitualmente, e a 
Providência Divina, através 
da Natureza, vive sempre 
respondendo. 
Há processos de solução 
demorada e respostas que 

levam séculos para des-
cerem dos Céus à Terra. 
Mas de todas as orações 
que se elevam para o Al-
to, o apóstolo destaca a 
do homem justo como 
sendo revestida de inten-
so poder. 
É que a consciência reta, 
no ajustamento à Lei, já 
conquistou amizades e 
intercessões numerosas. 
Quem ajunta amigos, 
amontoa amor. Quem 
amontoa amor, acumula 
poder. 
Aprende, assim, a agir 
com justiça e bondade e 
teus rogos subirão sem 
entraves, amparados pe-
los veículos da simpatia e 
da gratidão, porque o jus-
to, em verdade, onde esti-
ver, é sempre um coope-
rador de Deus. 
 
LIVRO “FONTE VIVA” EM-
MANUEL E CHICO 

APRENDENDO ESPIRITISMO 
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A ORAÇÃO DO JUSTO  

Aniversários   
FEVEREIRO 

 
06 CLÁUDIO 
18 JACQUELINE 
19 JULIANA 
21 VITAL 

Aniversários   
MARÇO 

 
01 MAURA GARCIA 
05 SOLANGE 
08 VICTOR  
11 ENZO 
17 BETH 
17 RODRIGO  
22 CRIS  
26 ANDRÉIA 
 
 

Aniversários 
ABRIL 

02 PAULO 
04 MAURA TIBÉRIO 
08 LÍVIA (FRATUNI) 
10 SORAYA 
27 ANNA 
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degrau na escala do 
aperfeiçoamento? Pre-
ciso é que se veja o ob-
jetivo, para que os re-
sultados possam ser 
apreciados. Vocês só 
os apreciam somente 
do vosso ponto de vista 
pessoal e daí os qualifi-
cam de flagelos, por 
efeito do prejuízo que 
vos causam, mas  es-
sas  desordens  são  
frequentemente  neces-

PERGUNTA: Com que 
fim Deus fere a Huma-
nidade por meio de fla-
gelos destruidores? 
  
RESPOSTA: “Para fazê
-la progredir mais de-
pressa. Já não disse-
mos que a destruição 
é uma necessidade  
para  a  regeneração  
moral  dos  Espíritos,  
que,  em  cada  nova  
existência, sobem um 

sárias  para  que  se  dê  
mais  rápido  o advento 
de uma melhor ordem 
de coisas e para que se 
realize em alguns anos 
o que teria exigido mui-
tos séculos.” (ver 744)  
 
LIVRO DOS ESPÍRITOS-
PERGUNTA 737 

TEATRO, CINE & VÍDEO 

VOCE PERGUNTA E O NOVA ERA RESPONDE 

                                HUMOR 
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EXTRAIDO DO SITE WWW.ESPITIRINHAS.BLOGSPOT.COM   -   WILTON PONTES  
 

 FILME: O FILME DOS ESPÍRITOS 

SINOPSE: 
O filme conta a história do psiquiatra e professor universitário 
Bruno Alves (Reinaldo Rodrigues), que, por volta dos 40 anos, 
perde a mulher, vítima de câncer, e se vê completamente abalado. 
A perda do emprego se soma à sua profunda tristeza e o suicídio 
parece ser a única saída. Nesse momento, ele entra em contato 
com O Livro dos Espíritos, uma das obras da doutrina espírita do 
educador francês Allan Kardec, publicado em 1857.. 

 
VEJA O FILME NO YOUTUBE 
https://www.youtube.com/watch?v=Fldt07v0WlM 
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 LEIA ESTA MENSAGEM E PENSE MUITO BEM SOBRE TUDO ISTO. 
 
VOCÊ QUER IR PARA UM MUNDO DE REGENERAÇÃO OU NÃO? 
 
 
Queridos irmãos da Terra. 
Que momento extraordinário passa esse planeta. 
Em 15 dias todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível. 
Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres. 
A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro. 
A cidade luz, mergulhada nas trevas. 
A cidade Eterna parece condenada a encontrar seu fim. 
Enquanto isso, o Planeta Terra, organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. 
Rios estão ficando cristalinos. O ar está mais puro em todo mundo e as estrelas estão mais 
visíveis. 
Tudo em 15 dias. 
Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam seu egoismo, deixando evi-
dente quem serão os futuros moradores da Terra regenerada. 
E, que ironia, esse vírus abençoado parece não atacar animais. 
O seu alvo é a espécie humana. 
Abençoado sim, pois nos foi ensinado que a dor é grande professora. 
E quantas lições podem ser aprendidas com essa situação. 
Sabemos que para o espírito na matéria é difícil ver as coisas com os olhos da alma. 
Mas creiam! O que acontece nesse momento é uma oportunidade única que outros Orbes não 
tiveram. 
A guerra nuclear era o carma da raça humana. A auto destruição o seu destino. 
Mas esse planeta tão amado por Jesus, recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado di-
ferente. 
Em vez de se autodestruírem para aprenderem a fraternidade, se afastarão, para aprenderem 
na dor da solidão a importância do coletivo. 
Sentirão na falta de contato humano, a importância de um abraço. 
Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecer seus corações. 
Dor, lágrima e sofrimento ainda serão sentido nos próximos meses. 
Mas feliz daquele que entende esse momento sublime. 
No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e um amor 
infinito. 
É finalmente chegada a hora. 
A Terra amada não será mais a mesma. 
Se pudessem ver o que vemos, veriam o espetáculo que está sendo a mudança vibratória do 
planeta. 
Que força tem a oração! 
Que força tem o pensamento! 
Tudo em 15 dias. 
O que não será possível quando esta vibração for perene? 
E como é infinito o amor do Cristo!!! 
Ele está em cada coração. Em cada oração. Em cada pensamento. 
Como um pai que não abandona um filho. 
Que Ser extraordinário, que com um simples raio de seu olhar magnânimo seria capaz de 
ofuscar o próprio sol. 
E esse Ser gigantesco olha para a Terra com piedade e amor. 
Então, que motivo existe para ter medo? 
O momento é de esperança! 
O momento é de mudança! 
Mudança para uma nova Era. 
E também é chegada a hora de espalhar esperança. 
Aqueles que têm consciência do atual momento, têm a enorme missão de levar esperança aos 
corações sofredores. 
Quando todos estiverem com medo da morte, sejam a luz que mostra a vida eterna. 
Lembrem-se dos primeiros cristãos. 
Que aguardando o martírio, cantavam e louvavam o Senhor. 
E enquanto os tiramos de Roma os transformavam em tochas humanas, Jesus os transforma-
vam em tochas do espírito, que iluminavam as trevas do medo e da ignorância. 
O momento atual é de igual grandeza. 
Sejam semeadores da esperança. 
Bem aventurados os que entenderem e aproveitarem esse momento, pois quando tudo pas-
sar, serão bem vindos a um planeta regenerado.  

PAGINA 4 



CORONAVÍRUS: O MUNDO EM PÂNICO E  
VAZIO DE ESPIRITUALIDADE  
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O pânico toma conta do mundo por conta da expansão do coronavírus; mortes em massa, 

fronteiras fechadas, pessoas confinadas em suas casas e uma crise econômica sem prece-

dentes são os efeitos mais visíveis desse caso. No meio espírita, é sentida a necessidade de 

cancelamentos de eventos doutrinários. Diante disso, é natural que se busque respostas espi-

rituais para explicar essa calamidade planetária, donde não poderíamos subestimar a ignorân-

cia e a malvadeza dos espíritos mais fracos, que não perdem a oportunidade de aparecer e 

disseminar suas superstições e torpezas supostamente em nome de certas entidades. Veja-

se, por exemplo, a proliferação de fakeNews, em bom português: notícias falsas, que não são 

brincadeiras, são crimes morais, especialmente para com as pessoas menos preparadas. 

É nesse sentido que recomendas a leitura do informe que publicamos da Associação Médico-

Espírita do Brasil sobre os cuidados básicos em prevenção ao coronavírus (veja aqui). 

Todo esse pânico nada mais é do que um flagrante do vazio espiritual das pessoas; não um 

vazio de fé, porque há fé em tantas coisas, incluso no materialismo; não um vazio de religião, 

porque há muitas liturgias e cerimoniais. Dizemos um vazio de verdadeira espiritualidade, de 

verdadeira fé, de verdadeira religiosidade, coisas que transcendem os valores de nossa di-

mensão terrena; é um vazio de Deus, de fraternidade universal, de autoconhecimento; falta de 

filosofia espírita. 

É preciso conservarmos a lucidez e a racionalidade: todos nós, nesse mundo ainda de expia-

ções e de provas, estamos expostos todo o tempo a uma infinidade de males, inclusive o de 

morrer subitamente por conta dos mais insignificantes motivos, através das mais insignifican-

tes vias; a morte é fato, inexoravelmente e para todos, pelo que devemos estar sempre cien-

tes dessa condição natural; não há razão, pois, para estranheza alguma, nem de desconfian-

ça de que as coisas estejam "fora do controle da espiritualidade" e, sobretudo, de "Deus"; tu-

do faz parte da bondade, sabedoria e onipotência divina. Logo, confiemos no nosso pai celes-

tial. 

A preocupação com a morte e o desejo de viver é um instinto natural e está na Lei de Conser-

vação (ver em O Livro dos Espíritos, especialmente entre as questões 702 e 765. Contudo, 

não percamos de vista que esta nossa condição física atual não é a vida definitiva, que este 

mundo material é só mais um laboratório dentre todas as moradas da casa do pai. 

Compreendamos os valores espirituais e as condições existenciais, e veremos que não é o 

coronavírus ou qualquer outra enfermidade carnal que precisa receber tanta atenção de nos-

sa parte, mas a necessidade de evoluirmos espiritualmente, nos campos da intelectualidade e 

da moral. Que esses dias de reclusão sirvam inclusive de oportunidade para o estudo desses 

valores. Para isso, oferecemos a nossa plataforma online de estudos espíritas PEADE. 

Então eu fico com a definição de Herculano Pires para o Espiritismo: 

 

"O Espiritismo é a doutrina que esclarece consolando e consola esclarecendo." 

Jose´Herculano Pires 

EXTRAÍDO DO SITE LUZESPIRITA.ORG.BR 
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Conte ao seu Médico que está Morrendo de Medo da “Pandemia”, mas diga tam-
bém que está comprando tudo que tem no Mercado, inclusive Álcool Gel, não dei-
xando nada para os outros Irmãos, esquecendo completamente os Ensinamentos 
de Jesus. Sim, Diga a seu Médico que você tem Dor no Peito, mas diga também 
que sua Dor é Dor de Tristeza, é Dor de Angústia. Conte a seu Médico que você 
tem Azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a pro-
dução de ácidos no estômago. 
Relate que você tem Diabetes, no entanto, não se esqueça de dizer também que 
não está encontrando mais Doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o 
peso de suas frustrações. 
Mencione que você sofre de Enxaqueca, todavia confesse que padece com seu 
Perfeccionismo, com a Autocrítica, que é muito sensível à Crítica alheia e demasi-
adamente ansioso. 
Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido 
da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. 
Não querem mudar de vida. 
Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples má-
goa. 
Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o 
peito fechado pelo rancor e pela agressividade. 
Almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda do 
criticismo e da maledicência. 
Pedem a solução para a depressão, entretanto, não abrem mão do orgulho ferido 
e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. 
Suplicam auxílio para os problemas de tiroide, mas não cuidam de suas frustra-
ções e ressentimentos, não levantam a voz para expressarem suas legítimas ne-
cessidades. 
Imploram a cura de um nódulo de mama, todavia, insistem em manter bloqueada a 
ternura e a afetividade. 
Clamam pela Intercessão Divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro 
que partem de pessoas muito próximas de si mesmos. 
Deus nos fala através de mil modos; a enfermidade é um deles e por certo, o prin-
cipal recado que nos chega da Sabedoria divina é que está faltando mais amor e 
harmonia em nossa vida.” 
Toda cura sempre é uma autocura e o Evangelho de Jesus é a farmácia onde en-
contraremos os remédios que nos curam por dentro. Há dois mil anos esses remé-
dios estão a nossa disposição. Quando nos decidiremos?” 
ARTIGO DE ANTONIO CARLOS PIESIGILLI 


