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1. EDITORIAL
A cada nova edição de o “Cravinho
News”, nos sentimos felizes por trazer
notícias, informações e orientações de
nossa Casa Espírita.
Esta casa é de todos nós, portanto,
nada mais justo, do que estarmos
juntos em todos os instantes.
Este jornalzinho é a maneira que
encontramos para nos comunicar com
vocês
de
uma
maneira
bem
descontraída.
Ajude-nos a fazê-lo melhor. De sua
sugestão, ou nos traga textos para
serem publicados. Ele deverá ser curto e
objetivo como tudo o que fazemos aqui.
Participe conosco, ficaremos felizes em
ter a sua colaboração nas páginas deste
jornal, que também é de vocês.
Se você aqui vem todas as semanas e
se sente bem em estar conosco, passe a
nos ajudar na organização dos
trabalhos, assim você estará unindo o
útil ao agradável. Procure-nos, sempre
haverá algo que você poderá fazer e
assim colaborar conosco.
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Reflita sobre isso!

2. ARTIGO
Um espaço para reflexão
Pensar, sonhar, planejar, refletir, realizar.
Você já parou para pensar em tudo isso, e
muitas outras coisas, que faz no seu dia a
dia sem que esteja percebendo?
Quais são as coisas e pessoas que mais te
fazem bem ou que mais lhe incomodam e
por quê?

Aproveite o momento para praticar a
caridade há sempre uma forma de fazêlo partilhando com as outras pessoas o
que temos de melhor em nós. Basta
tentar para ver que não é tão difícil
assim.

Quanta coisa já planejou e realizou?

Aqui sempre há o que fazer, nem que
seja apenas ouvir um companheiro que
precisa desabafar, ou dar a mão para
quem precisa se apoiar.

E os infortúnios? Aprendeu algo com eles
ou eles fazem parte de uma grande
coleção pronta para ser usada no menor
tropeço que a vida lhe oferecer?

Pense nisso e esteja conosco.

A reflexão sobre isso tudo leva-nos a
digerir melhor alguns pontos de nossa
vida e nos torna mais conscientes. É um
passo à frente rumo a uma tomada de

Diretoria da Sociedade
Espiritualista e Beneficente Irmão
Cravo

decisão e a uma mudança de rota,
quando esta se faz necessária. A
responsabilidade pelos nossos erros e
acertos é totalmente nossa. Vamos
tomar decisões conscientes e sair do
“piloto automático”. Nunca é tarde
para assumirmos o controle de
nossas vidas e deixar de nos
lamentar pelo que “a vida fez de
nós”. A vida não tece o nosso
caminho. Nós que, “cegos”, não
vemos que nosso destino está em
nossas mãos. Não há um final certo,
nós escrevemos cada capítulo à cada
instante.

Das que realizou, era realmente o que
você queria? Trouxe-lhe bons frutos?
E os sonhos não alcançados? O que foi
feito deles? Desistiu? Redesenhou-os?
Deixou para depois?

Carla Solange Gomes
Psicóloga formada pela Universidade
Bandeirante de São Paulo

3. DIRETORIA DA CASA
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA:

Presidente:
Isabel Vieira Resende de Almeida
Vice-Presidente:
Antonio Roberto R. Almeida
1ª Tesoureira:
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2º Tesoureiro:
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1ª Secretária:
Valéria Guedes Alves
2ª Secretária:
Andréa Guedes A. Bianchini
Coordenadores Espirituais:
Francisco Martins da Silva
Sonia Maria Ribeiro Mendes
------------------------------------------------------COLABOROU NESTA EDIÇÃO:
Francisco Martins – Editoração
Carla Solange Gomes – Revisão
Décio Duarti – Psicografia.
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̶ Mas é estranho que você consiga rezar
Quantos
de
nós
temos
tal
4. DIAS DE ATENDIMENTOS
tão depressa.
2ª feira – 20 horas – Cursos – Estamos
com um novo grupo de alunos no Curso
de Iniciação Espírita. As aulas tiveram
início em 03.03.2008.
3ª. Feira – 20 horas – Atendimento
Espiritual – geral.
5ª. Feira – 20 horas – Atendimentos:
Psicografia; Pasteur; Equilíbrio
Mental e Espiritual; Equilíbrio
Físico – Espiritual; Outros.
Nota: A cada quinta-feira apenas um
trabalho é desenvolvido.

5- MENSAGEM - IRMÃO CRAVO
Meu querido irmão!
Jesus não pode agir em você, quando
você não o deixa chegar em seu
coração.
Abra seu coração para Jesus. Ele será
seu melhor remédio.
Quando Jesus está em seu coração, não
há espaço para o egoísmo. Ele é o
maior destruidor do ser humano.
Sua evolução somente irá se iniciar
quando o egoísmo começar a diminuir
em sua pessoa.
O egoísmo afeta todas as camadas que
você possui, a parte material, o espírito
e o perispírito.
Mude o mais rápido para o lado de
Jesus, meu irmão.
Muita Paz e Luz a todos!

̶ Bem, eu não sei rezar aquelas orações
compridas. Mas todo dia, ao meio dia, eu
entro na igreja e falo: “Oi Jesus, eu sou o
Zé. Vim lhe visitar.” Num minuto, já
estou de saída. É só uma oraçãozinha,
mas tenho certeza que Ele me ouve.
Alguns dias depois, Zé sofreu um acidente
e foi internado num hospital. Na
enfermaria, passou a exercer grande
influência sobre todos.
Os doentes mais tristes tornaram-se
alegres e, naquele ambiente onde antes
só se ouviam lamentos, agora muitos risos
passaram a ser ouvidos.
Um dia, a freira responsável pela
enfermaria aproximou-se do Zé e
comentou:

̶ Os outros doentes dizem que você está
sempre tão alegre, Zé...
O pobre enfermo respondeu prontamente:
̶ É verdade, irmã. Estou sempre muito
alegre! E digo-lhe que é por causa
daquela visita que recebo todos os dias.
Ela me faz imensamente feliz.
A irmã ficou intrigada. Já tinha notado que
a cadeira encostada na cama do Zé estava
sempre vazia. Aquele velho era um
solitário, sem ninguém.

̶ Quem o visita? E a que horas?
̶ Bem, irmã, todos os dias, ao meio dia,
Ele vem ficar ao pé da cama por alguns
minutos, talvez segundos... Quando olho
para Ele, Ele sorri e me diz: “Oi Zé, eu sou
Jesus, vim te visitar".

perseverança, tanto nas horas de
alegria quanto nas de dor, para
elevar o pensamento a Jesus,
confiando-lhe a nossa intimidade,
com a certeza de que Ele nos ouvirá?
A oração é uma ponte que se
distende da alma opressa para que o
alívio possa chegar.
"É o fio misterioso, que nos coloca
em comunhão com as esferas
divinas. É um bálsamo que cura
nossas chagas interiores. É um
templo, em cuja doce intimidade
encontraremos paz e refúgio.”
Enfim, "para as sombras da nossa
alma, a oração será sempre
libertadora alvorada, repleta de
renovação e luz.”
É importante que cultivemos a fé
inabalável nas soberanas leis que
regem a vida e das quais o Sublime
Galileu nos trouxe notícias.
É preciso orar, ainda que a nossa
oração seja singela, mas que seja
movida pelo sentimento.
* * *
"Orando, chegarás ao Senhor, que te
deu, na prece, um meio seguro de
comunicação com a infinita bondade
de Deus, em cujo seio dessedentarás
o espírito aflito...”

6. CONHECIMENTOS
EXILADOS DE CAPELA
* Texto colhido na Internet

Irmão Cravo.
Mensagem recebida na reunião de
11.03.2008, pelo médium Décio Duarti.

6. MENSAGEM DO MÊS
OI, JESUS, EU SOU O ZÉ
Cada dia, ao meio dia, um pobre velho
entrava na igreja e, poucos minutos
depois, saía. Um dia, o sacristão lhe
perguntou o que fazia, pois havia
objetos de valor na igreja.

̶ Venho rezar ̶ respondeu o velho.

* * *
A história acima é singela e seu autor é
desconhecido. No entanto, o ensinamento
que contém nos faz refletir profundamente. Fala-nos da fé, da simplicidade, da
dedicação e da perseverança.
Quem de nós dispõe, como o Zé,
diariamente, de alguns minutos para falar
com Jesus?
Muitos ainda confundem a oração com um
amontoado de palavras que vão saindo
da boca, destituídas de sentimento e de
humildade.

Nos mapas zodiacais, que os astrônomos terrestres usam em seus
estudos, observa-se uma grande
estrela na constelação do cocheiro,
que recebeu, na Terra, o nome de
cabra ou Capela.
Há vários milênios um dos planetas
da Capela, que guarda muitas
afinidades com o globo terrestre,
atingiu o ponto máximo de um dos
seus extraordinários ciclos evolutivos.
Alguns milhões de espíritos rebeldes
lá existiam, dificultando o progresso
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daqueles povos cheios de piedade e
virtudes.
As grandes comunidades espirituais,
diretoras do cosmos, resolveram, então,
trazer aqueles espíritos aqui para a terra
longínqua.
Na Terra eles aprenderiam a realizar, na
dor e nos trabalhos penosos do seu
ambiente, as grandes conquistas do
coração, impulsionando, simultâneamente, o progresso dos povos primitivos
que habitavam este planeta.
Foi assim que Jesus, como governador
da Terra, recebeu, à luz do Seu reino de
amor e de justiça, aquela multidão de
seres sofredores e infelizes.
Jesus mostrou-lhes os campos imensos
de luta que se desdobravam na terra,
envolvendo-os no halo bendito da sua
misericórdia e da sua caridade sem
limites.
Abençoou-lhes as lágrimas salutares,
fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos
do futuro e prometendo-lhes a Sua
colaboração cotidiana e a Sua vinda no
porvir.
Esses espíritos, vindos de um mundo em
que o progresso já estava bem
acentuado, guardavam no coração a
sensação do paraíso perdido.
Ao encarnar na Terra, se dividiram em
quatro grandes grupamentos dando
origem à raça branca, ou adâmica, que
até então não existia no orbe terrestre.
Formaram, desse modo, o grupo dos
árias, a civilização do Egito, o povo de
Israel e as castas da Índia.
Tendo ouvido a palavra do Divino
Mestre antes de chegar à Terra,
guardavam a lembrança da promessa
do Cristo.
Eis por que as grandezas do Evangelho
foram previstas e cantadas alguns
milênios antes da vida do Sublime
Galileu, no seio de todos os povos, pelos
antigos profetas.
Dentre os espíritos exilados na Terra, os
que constituíram a civilização egípcia
foram os que mais se destacavam na
prática do bem e no culto da verdade.

Importa considerar que eram eles os que
possuíam menos débitos perante as leis
divinas.
Em razão de seus elevados patrimônios
morais, guardavam no íntimo uma
lembrança mais viva das experiências de
sua pátria distante.
Uma saudade torturante de seu mundo
distante, onde deixaram seus mais caros
afetos, foi a base de todas as suas
organizações religiosas.
Depois de perpetuarem nas pirâmides os
seus avançados conhecimentos, todos os
espíritos
daquela
região
africana
regressaram à pátria sideral.

Por isso vale a pena investir na
melhoria do ser humano, pois só
assim conseguiremos transformar a
terra em um mundo de paz e
felicidade.
(*) Texto publicado pela Equipe de
Redação do Momento Espírita, com
base no livro A Caminho da Luz, de
Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel,
e em Mateus, 5, 5.

7. RECADOS DIVERSOS
•

Isso explica por que muitas raças que
trouxeram grandes contribuições de
conhecimentos à terra, desapareceram há
muito tempo.
Informações preciosas sobre a história da
humanidade terrestre foram trazidas pelo
Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier e constam do livro
“A Caminho da Luz”.

LEMBRETE IMPORTANTE:
•

Ao chegar na Sociedade Espiritualista e Beneficente Irmão
Cravo,
entre,
sente-se
e
mantenha-se em oração. Quando
você chega é recepcionado pelos
Espíritos presentes e logo em
seguida é atendido naquilo que
veio em busca. A espiritualidade,
ao aproximar de você percebe as
suas necessidades, por isso,
assim que você se senta, começa
o seu atendimento. Mantenha-se,
então, em Silêncio.

•

Visitem o nosso BAZAR, ele
também ajuda a manter A
NOSSA CASA.

Nesse livro você encontrará esclarecimentos sobre as grandes civilizações do
passado, sobre a trajetória evolutiva do
planeta, e muitas outras.
Irá saber porque Jesus afirmou que os
mansos herdarão a Terra.
Descobrirá, também, que a Terra não está
desgovernada; que no leme desta
gigantesca nave está Jesus, com mãos
firmes e olhar sereno.

Continuamos com a campanha
das latinhas de alumínio.

Temos livros interessantes, CDs,
bijuterias e enfeites para sua
casa.

*****
Você sabia?

B o a s
Você sabia que os mundos também estão
sujeitos à lei de progresso?
A Terra, por exemplo, já foi mundo
primitivo, e hoje está na categoria de
provas e expiações, que é apenas o
segundo degrau da escala evolutiva.
Como o progresso é da lei, um dia a terra
atingirá o ponto máximo do atual ciclo
evolutivo e passará para a categoria de
mundo de regeneração, e assim por
diante.

•

C o m p r a s !

CURSO INICIAÇÃO
ESPÍRITA
Iniciamos no dia 03 de
março o Curso de Iniciação
Espírita.
Para
a
nossa
surpresa tivemos 35 pessoas
inscritas.
Parabéns aos participantes e
esperamos que o curso
atenda aos seus anseios.
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Nome: Jacaré de papo amarelo
8. ESPAÇO DAS CRIANÇAS
Desenho 3
Nome científico: Caiman latirostris

Desenhos para você Colorir

Habitat: Rios e lagos da Mata Atlântica
Tamanho: chega a medir 2,5 metros de
comprimento (os maiores crocodilianos da
atualidade raramente ultrapassam 6
metros)

Desenho 1

Alimentação: Alimenta-se de invertebrados, como insetos e caracóis, e de
pequenos vertebrados, como peixes e
aves
Tempo médio de vida: Como todos os
crocodilianos, tem uma vida longa e,
provavelmente, pode ultrapassar os 50
anos de idade.
Gestação: As fêmeas colocam até 60
ovos por postura, que eclodem depois de
60 a 90 dias de incubação.
Curiosidades:

Desenho 4

Os jacarés, juntamente com seus primos
crocodilos e aligátores, surgiram na face
da Terra há pelo menos 200 milhões de
anos. Contemporâneos dos grandes
dinossauros, também atingiram tamanhos
gigantescos.
O Purussaurus brasiliensis, um jacaré que
viveu há 20 milhões de anos, na região
onde hoje fica a Bacia Amazônica, atingia
cerca de 14 metros de comprimento,
rivalizando em tamanho com o famoso
Tyranossaurus rex (conhecido de todos
como o maior vilão do filme Jurassic
Park). Provavelmente, incluía em seu
cardápio de carnívoro vários dinossauros.

Desenho 2

--------------------------------------------------Saiba tudo sobre o jacaré de
papo amarelo

Os jacarés sempre mostraram-se muito
bem adaptados às condições de vida do
planeta, sobrevivendo, inclusive, aos
fatores que determinaram a extinção dos
dinossauros.
Apenas o homem, através da caça
excessiva, poluição das águas e
desmatamento, conseguiu colocar em
risco a sobrevivência desses animais. Esse
é o caso do jacaré-de-papo-amarelo.
Ao contrário dos mamíferos, quanto mais
velho, torna-se maior e mais forte. Os
machos defendem territórios e formam
haréns de fêmeas.
Embora seja considerado ameaçado de
extinção, os pesquisadores acreditam que
a espécie esteja se recuperando e que,
em breve, não esteja mais nessa
situação.

O jacaré de papo amarelo recém-nascido

ATÉ O PRÓXIMO CRAVINHO NEWS
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