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EDITORIAL

MELISSA ASKEW/UNSPLASH

No caminho do bem

Um dos maiores presentes que o
Consolador prometido nos traz é entender
que somos espíritos. A reencarnação
é mera passagem no tempo infinito
do aprendizado e todas as dificuldades
e desafios são impulsos no desenvolvimento da consciência.
Irmãos de jornada, caminhamos pelos
diversos reinos e nos diversos estágios
ligados uns aos outros como uma
grande comunidade espiritual no
desenvolvimento do amor.
Com essa visão, podemos traçar os
próximos passos desta reencarnação,
definindo nossos caminhos junto ao mapa
construído por Jesus a fim de alcançarmos
a paz tão prometida no Reino dos céus
e construir o Reino dos céus na Terra.
Sob a diretriz da oração, com os
parâmetros da humildade e com a luz

da caridade, desenvolvemos esperança
através do conhecimento e é então que nos
tornamos espíritos reencarnados e não
apenas homens e mulheres que dividem
o espaço no planeta Terra.
A consciência da imortalidade, o entendimento da reencarnação, a compreensão
do desenvolvimento do divino que está em
nós, é o que nos libertará dos angustiantes
sofrimentos ocasionados pelos desafios
que enfrentamos a fim de que possamos
conquistar por nossos próprios esforços a
felicidade eterna junto ao nosso Pai celestial.
Não desperdicemos a oportunidade que
nos concede a Doutrina Espírita de saltar
de filhos jovens ignorantes para adultos
maduros, ombreando com o Cristo
o trabalho no bem.
Equipe Espiritual da Asseama
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OLHA QUEM ESTÁ FALANDO

Tubarões, nossos irmãos do mar

PIXABAY

os animais, há a da mergulhadora Cristina
Zenato que já retirou mais de 300 anzóis do
corpo de tubarões ao longo de sua vida, que é
dedicada a esses indivíduos marinhos que são
vitais para o ecossistema.
Com a intenção de tornar a vida deles
um pouco melhor, ela começou o trabalho
com os tubarões que já conhecia. Em pouco
tempo, começaram a aparecer tubarões
desconhecidos para serem ajudados, o que
a fez chegar à conclusão de que, sim, eles se
comunicam.
A mergulhadora relata que se sente
feliz, satisfeita e aliviada cada vez que tira
um gancho e que os animais mudam o
comportamento depois da retirada. Certa vez,
um deles parou de nadar e ficou quase no colo
dela, olhando-a. Cristina fala que ali sentiu
confiança e, claro, a sua vulnerabilidade.
Não por acaso, a roupa de mergulho que
usa possui aço inoxidável para prevenir
acidentes com mordidas.
Conforme vamos lendo os relatos de
Cristina Zenato, nos deixamos envolver pela
compaixão que ela sente pelos animais e o
amor e gratidão que eles passam a demonstrar
por ela.
No livro “Plenitude”, de Divaldo Pereira
Franco, no capítulo V, temos a seguinte
instrução que, por observação, constatamos
na história de Cristina:

Entre várias histórias incríveis divulgadas
no “The Dodo”, site dedicado a publicar
4 vídeos e informações bem interessantes sobre

“Mesmo os animais selvagens,
sob domesticação, tornam-se amigos.
Recebendo a vibração do amor alteram a
constituição do instinto agressivo, mudando
de comportamento, o que atesta a presença
do psiquismo divino em germe,
em tudo e em todos.”
Quando o amor regular as relações dos
homens com os animais, passaremos a viver
a paz que tanto buscamos na Terra, porque
é dando que se recebe.

OUVINDO JESUS

JOSHUA EARLE/UNSPLASH

A fé move montanhas

Quando ele veio ao encontro do povo, um
homem se aproximou Dele e, lançando-se de
joelhos a Seus pés, disse: “Senhor, tem piedade
do meu filho, que é lunático e sofre muito,
pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes
na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas
eles não o puderam curar”.
Jesus respondeu, dizendo: “Ó, raça incrédula
e depravada, até quando estarei convosco?
Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse
menino”. E tendo Jesus ameaçado o demônio,
este saiu do menino que, no mesmo instante,
ficou são. Os discípulos vieram então ter com
Jesus em particular e lhe perguntaram: Por
que não pudemos nós outros expulsar esse
demônio? Respondeu-lhes Jesus:
“Por causa da vossa incredulidade. Pois em
verdade vos digo, se tivésseis a fé do tamanho
de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha transporta-te daí para ali e ela se
transportaria e nada vos seria impossível”
(S. Mateus, capítulo XVII (v. 14 a 20)
Jesus nos ensina que a fé possui poder
a ponto de transportar montanhas mesmo

que seja pequena como um grão de mostarda.
Em Sua passagem pela Terra como homem,
nos deixou o exemplo vivo da verdadeira fé,
entregando Sua vida nas mãos do Pai Criador.
Até nos vários milagres que realizou, o
Mestre menciona muitas vezes a expressão:
“a tua fé te curou”.
E relembrando o Mestre na cruz, humilhado, com o corpo físico dilacerado pela
crueldade da humanidade que veio salvar, mas
iluminado pela aura angelical que O envolvia,
levanta os olhos para o céu e deixa gravada em
nossa memória Suas últimas palavras: “ Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito.”
Ouçamos o Mestre:
“... Pois em verdade vos digo,
se tivésseis a fé do tamanho de um
grão de mostarda, diríeis a esta
montanha: transporta-te daí
para ali e ela se transportaria
e nada vos seria impossível.”
(Mateus cap.XVII, v.14-20)
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REVISTA ESPÍRITA NA ATUALIDADE

Expressões do ser
Onde houver dúvida que eu leve a fé.
Francisco, o “Poverello de Assis, já pedia para
levar a fé, enquanto nós ainda perguntamos:
o que é a fé?
Etimologicamente, a palavra fé tem origem
no grego “pistia” que conduz a uma noção de
acreditar e no latim “fides”, que se relaciona com
fidelidade, como nos mostra os dicionários.
A fé pode ser empregada no sentido religioso,
o mais comum, e mundano, como crer em suas
próprias forças. A fé pode ser cega, que crê sem
questionar, ou raciocinada quando sabemos
a razão pela qual acreditamos. Na Revista
Espírita, de agosto de 1865, a fé foi tratada em
inúmeras oportunidades, mas existem duas
abordagens poéticas e que exemplificam a
profundidade e a delicadeza desse sentimento.
A primeira, após traçar uma linha do
tempo da fé no coração do homem, conclui
atando definitivamente duas referências, por
assim dizer, ao concluir que “A fé e a razão
– fazem-nos marchar à sua frente, a fim de
que, reunidos, seus dois clarões os impeçam
de se perderem uma segunda vez. Elas fazem
assentar a fé sobre as bases sólidas da razão,
ela própria ajudada pela inspiração”.

Na segunda mensagem, a fé dialoga com
os homens, descrevendo a sua natureza,
conforme o trecho extraído: “Reconhecem-me
por meus atos: ilumino as inteligências, aqueço
e fortaleço os corações; afasto para longe
de vós as influências enganosas e vos conduzo
a Deus pela perfeição do espírito e do coração.
Vinde abrigar-vos sob a minha bandeira;
sou poderosa e forte”.
Jesus, em Seu caminho pelo planeta,
exortou a fé. Nos tempos imemoráveis
nos disse que ela é pequena com um grão
de mostarda, mas que pode transportar
montanhas; é aquela que permitiu as curas
milagrosas, pois disse “a tua fé te curou”; e
o impulsionou a estar entre nós, confiando
na sua missão de esclarecimento e amor.
É a fé que, na busca de aperfeiçoamento,
permite as eternas auroras de nossas existências
e nos apresenta suas duas queridas irmãs, a
esperança e a caridade, das quais nunca se
separa, nos encorajando a abrir espaço para
elas em nossas vidas, brindando nosso espírito
com a brisa da felicidade do filho muito amado
e daquele que já não abriga qualquer dúvida
de seu destino.
PIXABAY
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HISTÓRIA DOS DISCÍPULOS

João Batista, o precursor
ensinou os homens a viverem de acordo
com os mandamentos divinos. Depois dele,
Jesus mostrou o caminho que nos levaria ao
encontro de Deus e, através dos apóstolos, as
palavras do Mestre tomaram vida.
Hoje, temos o Espiritismo, que veio cumprir
a promessa do Cristo quando Ele disse: “O
meu pai vos dará outro consolador, para que
fique eternamente convosco, o Espírito da
Verdade, a quem o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece, mas ele ficará
eternamente convosco”.
Sigamos as diretrizes divinas nos
ensinamentos de Jesus, como já pregava João
Batista, como vemos nos ensinamentos da
Doutrina Espírita, e estaremos unidos ao
Mestre, não apenas na vida encarnada, mas
também na vida espiritual perante
a eternidade.
SIXTEEN MILES /UNSPPLASH

Após a famosa visita de Jesus, ainda criança,
aos doutores do Templo de Jerusalém, Isabel,
prima de Maria, junto ao seu filho João, visitou
o lar deles. No dia seguinte, ao se despedirem,
Isabel pergunta a Jesus se ele gostaria de seguir
com eles. Ao que Jesus responde: “João partirá
primeiro.”
João Batista usou sua vida para preparar
o caminho para o Messias, afirmando ao
povo que ele não era digno de levar as
sandálias daquele que viria. Começou suas
pregações no deserto da Judeia, vivendo como
nômade, falando sobre arrependimento e
transformação. Anunciava que a chegada do
Messias estava próxima e pedia a adesão do
povo judaico, dizendo: “Converta-se, porque o
Reino dos Céus está próximo”.
Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia
e de todos os lugares ao redor do rio Jordão,
iam ao encontro dele e confessavam seus
pecados. E ele os batizava no rio Jordão.
O povo o questionou sobre Jesus se
“destacar” mais do que ele, fazendo obras
maiores, como curas, e com autoridade para
perdoar pecados. João Batista respondeu:
“Importa que Ele cresça e eu diminua.”
O próprio Cristo foi até João para ser
batizado no rio Jordão. Relutante, tentou dizer
ao Mestre que ele é quem deveria ser batizado
por Jesus. O Mestre lhe responde: “Por
enquanto, deixe como está porque devemos
cumprir toda a justiça.”
João Batista foi preso por ordem de
Herodes, governador da Galiléia, que o
acusou de ter ressuscitado dos mortos. A
verdade sobre sua prisão é que João disse a
Herodes que ele não poderia se casar com a
esposa do seu próprio irmão. Em uma festa
de comemoração do aniversário de Herodes,
a filha de Herodíade pede a cabeça de João
Batista, que acabou sendo entregue em uma
bandeja de prata e, posteriormente, oferecida
à sua mãe.
João Batista foi o último profeta que
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O ESPÍRITO EVOLUI

O corpo que habitamos
À medida que o espírito evolui, vai
recebendo um corpo cada vez mais
complexo, com novas glândulas, em um novo
treinamento, a fim de que se torne capaz ao
adentrar os répteis e de coordenar todo o
sistema endócrino.
E, então, adaptá-lo segundo suas necessidades de aprendizado para o desenvolvimento da consciência para o ambiente
ao redor, quando ocupará o corpo físico de
aves e mamíferos.
Por fim, modulando a evolução ligada
à consciência de si mesmo, chegará o
espírito ao reino hominal. A observância da
magnitude da evolução nos faz compreender
quão pequenos somos diante da escrita divina
no traçado do espírito do reino mineral
ao reino angélico.

JARED RICE/UNSPLASH

Somos surpreendidos quando, atuando
como fisiologistas, médicos, biólogos,
veterinários ou simplesmente, como
humanos, observamos o corpo físico que
nos parece uma máquina complexa e dotada
de muitas engrenagens. E essas engrenagens
se mostram tão microscópicas que, na mais
absoluta certeza, afirmamos ainda não termos
compreendido toda a complexidade de seu
funcionamento.
Uma simples célula é uma verdadeira
indústria de incontáveis substâncias em um
ponto microscópico que se soma aos trilhões,
formando nosso corpo. Encontramos no
núcleo toda a engrenagem que dita a maneira
como nosso corpo vai funcionar ao longo da
reencarnação, O mais surpreendente é que,
embora não saibamos descrever em detalhes
a complexa fisiologia da dinâmica corporal,
como espíritos conseguimos coordenar
nosso corpo.
As descobertas da medicina nos mostram
que o nosso sistema endócrino, através da
modulação hormonal, tem uma ação direta
em nossas emoções e, consequentemente,
em nossos pensamentos e, inevitavelmente,
em nosso comportamento. André Luiz, no
livro “Evolução em Dois Mundos”, descreve
que ao longo de todo o reino animal,
particularmente iniciando-se nos artrópodes,
vemos o desenvolvimento do sistema
endócrino sob coordenação do espíritoaprendiz.
Cada glândula, cada hormônio, cada
fase repetida incontáveis vezes até que se
automatize a capacidade de produzir e
determinar a ação de cada hormônio e a
coordenação de todos os hormônios que
funcionam de forma interdependente,
como harmoniosa orquestra nos recônditos
do corpo. São milhares de anos para
que o sistema endócrino esteja completa8 mente formado.

DESVENDANDO O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Como vimos na edição anterior, Kardec volta
a afirmar que o espírito segue uma jornada
progressiva. A vida material é prova a que
deve se submeter repetidas vezes até atingir a
perfeição absoluta. A alma passa por diversas
encarnações na Terra ou em outros mundos
e a rapidez do progresso depende do esforço
para atingir a perfeição.
Encontra sempre o meio necessário para
ser útil, devendo amparar os mais fracos, pois
transgride as Leis de Deus quando abusa de
sua força e poder para oprimir seus irmãos.
Embora quando encarnado o espírito esteja
sob a influência da matéria, pode sobrepujála por sua depuração, aproximando-se de
espíritos superiores. Ao permanecer dominado
pelas más paixões, acaba se aproximando dos
espíritos impuros.
Ao desencarnar, o espírito deixa o corpo
e retorna ao mundo espiritual de onde
havia saído para a nova existência material,
conservando sua individualidade. Nesse
retorno, pode reencontrar quem conheceu
na Terra, recordando de suas existências
anteriores e de todo o bem e o mal que fez.
Espíritos desencarnados ou errantes
encontram-se por toda parte no espaço sem
ocupar uma região determinada e circunscrita.
E formam, ao nosso redor, uma população
invisível, exercendo ação incessante sobre o
mundo moral e o mundo físico ao atuar sobre
o pensamento e sobre a matéria, causando
vários fenômenos cujas explicações racionais
apenas são possíveis com o Espiritismo.
Há constante relação dos espíritos com
os homens através de comunicações que
podem ser ostensivas ou mesmo ocultas. Para
as ostensivas, na maioria dos casos, há um
médium como instrumento que, pela escrita,
pela palavra ou outras por manifestações
materiais, trazem-nos mensagens dos espíritos.
Os espíritos podem se manifestar esponta-

PETER JAN RIJPKEMA/UNSPLASH

Trilhas da
evolução

neamente ou por evocação. E, embora todos
possam ser evocados, eles são atraídos pela
afinidade com os integrantes e pela sintonia
com a natureza moral da reunião.
Os bons se afinizam com reuniões sérias em
que predomina o amor e a intenção educativa,
enquanto os inferiores buscam frivolidades
e maus instintos. A distinção é possível pela
linguagem e pelo conteúdo das comunicações,
pois os bons apresentam uma linguagem
nobre, que estimula o bem, enquanto os
inferiores são grosseiros e banais, com
comunicações falsas ou zombeteiras.
A moral dos espíritos superiores se resume
na máxima evangélica, regra universal de
conduta,”fazer aos outros o que queremos
que os outros nos façam”. Como o orgulho,
o egoísmo e a sensualidade nos prendem à
matéria e nos aproximam da natureza animal,
devemos buscar o desprezo das futilidades
mundanas e o cultivo do amor ao próximo.
Uma vez que no mundo dos espíritos nada
fica escondido, o hipócrita é desmascarado
e suas torpezas reveladas. Mas, Deus, Pai
de Soberana misericórdia, justiça e amor,
concede-nos todas as oportunidades de
arrependimento, correção e redenção, não
havendo falta irremissível que não possa ser
apagada pela expiação. E na eternidade da vida
do espírito, o progresso é a única fatalidade do
ser, sendo a absoluta perfeição o nosso destino
final, como filhos de Deus.
9

BIRGER STRAHL/UNSPLASH

A GÊNESE, FINALMENTE

A existência de Deus
Deus, o criador incriado, a causa primária
de todas as coisas, o ponto de origem de tudo!
É a existência Dele que vamos estudar hoje.
Não podemos vê-Lo, mas podemos sentiLo. Mais do que isso, podemos ver os efeitos
de Sua criação e termos a certeza de Sua
existência se usarmos nossa inteligência
e nossa lógica e aplicarmos um princípio
simples: não existe efeito sem causa! E se
temos um efeito inteligente, temos também
uma causa inteligente.
Basta ver a perfeição, a previdência e a
harmonia de Suas criações para aferirmos quão
acima da inteligência humana elas estão. E se
essas criações estão acima das capacidades
humanas, elas só podem ter sido criadas por
um ser superior a elas, Deus, nosso pai.
Os povos primitivos não tiveram a revelação
de Deus, mas eles tinham a crença instintiva
em um poder superior, muito acima do
poder humano. À medida que o homem foi
evoluindo, Deus foi sendo revelado pouco a
pouco. Hoje, já temos conhecimento Dele,
de Suas leis, Suas aplicações e Seus objetivos,
mas ainda estamos longe de conhecer tudo. E
10 se formos capazes de deixar o orgulho de lado,

vamos compreendendo quão ínfimos somos
perante o universo e, que acima de nós, existe
um ser superior, que nos ampara, nos auxilia
e nos ama.
Obviamente, existem as forças materiais que
obedecem a certas leis da natureza e que, de
certa forma, são automáticas, mas esses são
os efeitos. Quando essas forças são colocadas
em ação para atender uma necessidade
específica, ela está tendo uma aplicação útil
e é esse efeito inteligente que demonstra uma
causa inteligente.
A ciência é instrumento de Deus para
auxiliar o desenvolvimento da humanidade e
também servirá de instrumento para provar
a Sua existência no futuro. No entanto, o
orgulho do homem ainda não permite que as
ciências positivas andem de mãos dadas com a
religião. Como ambas têm o mesmo princípio,
que é Deus, é inevitável que essas resistências
caiam por terra, pouco a pouco, e um dia a
verdade será por fim incontestável e cristalina,
como a água em sua nascente.
Na próxima edição, continuaremos a falar
sobre Deus e, especificamente, sobre Sua
natureza.

O MUNDO EM TRANSIÇÃO

Semear e colher

GAELLE-MARCEL/UNSPLHASH

“Nós colhemos o que plantamos”, “a
semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória”,
“sementes boas dão bons frutos e as más dão
maus frutos”. Essas são frases já ouvidas, com
certeza. Se analisarmos a nossa vida, podemos
nos perguntar: “qual será a minha plantação?”;
“será uma boa colheita que terei?” ou “quais
sementes usei?”. É difícil saber o que plantar e
como fazê-lo, no dia a dia. Mas é fácil saber se
foi uma semente boa ou má que plantamos e
sabemos disso através do resultado da colheita.
Uma palavra equivocada, um sentimento
negativo ou um pensamento maldoso são
más sementes lançadas na terra fértil, que
produzirão o efeito danoso ao corpo e ao
espírito. Assim como uma palavra amiga, um
gesto afetuoso e um pensamento de gratidão
gerarão frutos doces e benditos em nós.
A plantação e a colheita podem ser
individuais ou coletivas. Em tempos
de transição, quando vivemos tantos
problemas relativos ao meio ambiente,
tantos chamados por parte das comunidades
científicas a fim de que observemos nossas
ações diante dos animais e de toda a
natureza, não podemos deixar de voltar
nossos olhos para as diretrizes espíritas, que
acima da preocupação científica da própria
sobrevivência humana na Terra, nos revela a
imortalidade da alma e o trânsito do espírito
pelos diversos reinos.
Sob o olhar das leis divinas, os equívocos
cometidos com toda a natureza e,
particularmente, com os animais, que
sabemos, são nossos irmãos mais jovens,
incorrem diretamente sob a lei de ação e
reação. Vale, atualizando o pensamento e
os sentimentos, observar as orientações de
André Luiz pelas iluminadas mãos de Chico
Xavier no livro “Missionários da Luz”:
“...Atrever-nos-íamos a declarar,
porventura, que fomos bons para os
seres que nos eram inferiores? Não lhes
devastávamos a vida, personificando

diabólicas figuras em seus caminhos?...Se
não protegemos nem educamos aqueles que
o Pai nos confiou, como germens frágeis
de racionalidade nos pesados vasos do
instinto; se abusarmos largamente de sua
incapacidade de defesa e conservação, como
exigir o amparo de superiores benevolentes
e sábios, cujas instruções mais simples são
para nós difíceis de suportar, pela nossa
lastimável condição de infratores da lei de
auxílios mútuos?”
Para que a colheita seja bendita para
todos, necessitamos urgentemente entender que somos irmãos em evolução,
abrindo nossa consciência para a
responsabilidade coletiva. Assim é a lei
de Deus a nos auxiliar no progresso moral
e intelectual, mostrando que só o bem
é capaz de nos elevar e elevar o planeta
ao patamar por Ele determinado.
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O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

JUDE BECK/UNSPLASH

De volta ao verdadeiro lar

Amigo leitor, o mais interessante ao
estudarmos as notícias históricas de “O
Evangelho Segundo o Espiritismo” é
compreender que, embora sejam tradições
da época de Jesus, muitos comportamentos
ainda hoje se refletem na humanidade.
Ao estudarmos o povo saduceu, por
exemplo, que se formou 248 anos antes
de Cristo, por intermédio de Sadoc,
observamos que se tratava de um povo que
não acreditava na imortalidade. Entendiam
que temos uma única vida que se extingue
com a morte do corpo. Dessa forma,
acreditavam em Deus, porém, entendiam
que a providência divina se referia às
recompensas desta vida unicamente.
Ainda hoje, somos surpreendidos por
nós mesmos quando buscamos o amor
12 divino, refletindo-se em nossos desejos

imediatos. Espíritos em aprendizado ainda,
temos dificuldade de compreender que a
reencarnação, além de tudo que ela abrange
no que se refere à matéria, é apenas meio
para evoluirmos ou, seja, expandirmos
a consciência.
A morte do corpo físico é uma ponte para
a verdadeira vida que é a do espírito. Deus
nos ama como somos e onde estamos
e Seu amor é tão profundo e magnânimo
que tudo fará para nos levar, filhos tão
amados, à felicidade absoluta do reino
angélico, nos favorecendo com Seu amor
nos processos de evolução.
Quando compreendemos isso, abrimos
campo para a verdadeira conexão com
Deus e começamos a sentir desde já
o reflexo da felicidade que nos aguarda
em Seu seio de amor.

EVOLUÇÃO ESPIRITUAL DA HUMANIDADE

Como crianças no planeta
de expiações

LIMOR ZELLERMAYER/UNSPLASH

... “Há muitas moradas na casa de Meu Pai ...”
- Jesus Cristo. (João, cap XIV, v 1,2,3)
Nos tempos imemoriais do cosmos, Deus
através de Sua infinita bondade, de tempos
em tempos, promove novas oportunidades
de evolução para os espíritos. Como uma
peça sinfônica que volta a ser executada com
uma tonalidade acima, os mundos sofrem o
impositivo das migrações espirituais.
Os planetas permanecem inalterados,
porém, sua população se renova. As almas que
acompanham o processo de evolução moral
continuam seus ciclos reencarnatórios no
mesmo mundo, próximos aos seus afetos, em
caminho ascendente para a felicidade. Aqueles
que insistiram em atender aos chamados do ego,
cultivando sentimentos nos campos do orgulho,
vaidade e egoísmo, colhem os frutos amargos
do exílio espiritual.
São como crianças que não aproveitaram o
ano letivo, voltando as costas aos ensinamentos
superiores. E, assim, são conduzidas a outros
mundos recém-classificados na mesma categoria
para um novo recomeço. Espíritos rebeldes de
um planeta de provas e expiações que caminha
para regeneração, são encaminhados para um
mundo primitivo que se tornará um planeta de
provas e expiações. Aconteceu com a Terra.

Em determinado momento, espíritos de
grande evolução intelectual, mas que se
mantinham na infância moral, não obtiveram
permissão para prosseguir seus aprendizados
em seu próprio mundo: o planeta evoluído
situado a 42 anos-luz de nós no sistema
Capela, como nos relata Emmanuel, no livro
“A Caminho da Luz”.
Como alunos reprovados, retornam a uma
nova instituição escolar para desenvolver
imprescindível lição para evolução: a
moralidade. Possuindo corpos espirituais
esteticamente bem desenvolvidos, não perdem
sua forma humanóide. Entretanto, reencarnam
no início do espectro da humanidade. São
aspectos próximos dos homens primitivos e
bem distantes dos padrões de harmonia
e beleza que possuíam.
Com inteligência superior e quase sem senso
moral, viriam alavancar o desenvolvimento
do planeta e auxiliar os espíritos nativos.
Na mesma prerrogativa, o mal que poderiam
considerar que lhes acontecia era utilizado
para o bem comum. Abençoado enxerto
espiritual que conhecemos como raça adâmica.
A seguir seus primeiros passos reencarnatórios impulsionando as transformações
da civilização.
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COZINHA DO EVANGELHO

PIXABAY

A versátil quinoa

“..Sem amor para com os nossos inferiores
não podemos aguardar a proteção dos
superiores, sem respeito para com os outros,
não podemos aguardar o respeito alheio…”
(Missionários da Luz, de André Luiz, cap. 4)
Esse grão, natural da região andina, é
tão poderoso que foi escolhido pela agência
espacial americana, a Nasa, para fazer
parte do cardápio dos astronautas em voos
espaciais de longa duração. Extremamente
nutritivo, é considerado o mais completo
alimento do reino vegetal.
Rico em ferro, proteínas, fibras e cálcio,
ajuda a fortalecer os músculos, sendo
ideal para quem pratica atividade física.
Mas entre os outros benefícios, destacamse: seu poder de prevenir doenças
cardiovasculares, reduzir o colesterol,
fortalecer os ossos e ajudar a regular
a pressão arterial.
Além desse superpoder, a quinoa ainda
é muito versátil, pois dá sabor a receitas
veganas, como hambúrgueres, croquetes
e de uma saborosa maionese. Ficou com
vontade de experimentar? Tente essa
14 apetitosa, leve e prática salada.

Salada de quinoa e laranja
Ingredientes:
1/2 xícara (chá) de quinoa
1 pepino japonês médio, cortado em cubos
250 g de tomate-cereja cortados ao meio
1 cebola média cortada em cubos
1 cenoura, sem casca, cozida e em rodelas
2 colheres (sopa) de tomilho-limão picado
Sal a gosto
1 colher (sopa) de suco de limão
1/2 xícara de damasco seco picado
1/4 de xícara de azeite
1 laranja pequena, sem a casca
e sem a película branca, em gomos
Preparo: Ponha a quinoa em uma peneira
de trama fina e lave os grãos na água
corrente. Ponha em uma panela com água
suficiente para cobrir os grãos e afervente
até ficar macia, mas firme. Escorra muito
bem e transfira para uma tigela. Adicione
os ingredientes restantes, exceto o azeite
e o damasco. Regue com o azeite, misture
delicadamente. Ponha o damasco pouco
antes de servir para não amolecer muito.
Sirva fria ou em temperatura ambiente,
decorado com mais tomilho-limão.

PIXABAY

MOMENTO DE REFLEXÃO

Amor, simplesmente amor
Todos os animais são nossos irmãos menores, independentemente do tamanho, da aparência ou do corpo físico
que habitem. Como nós, são espíritos em evolução
em busca de amor e de respeito à vida.
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WWW.ASSEAMAGASTRONOMIA.COM.BR

