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ADOREI AS ALMAS!

“No dia 13 de maio, meu São Benedito, o cativeiro se acabou, 
meu São Benedito, o nêgo não é mais escravo, meu São Benedito, 
o preto não tem mais senhor...”

Comemoramos, no dia 13 de maio, a histórica Abolição da 
Escravatura, em que os negros escravizados foram legalmente 
libertos de seus algozes, embora, na prática, saibamos que, até 
hoje, muitas mentes ainda não se livraram da postura de escravos 
ou de senhores, seja de si mesmos ou de terceiros, pois somos 
cativos de nossas paixões, vícios, orgulhos, vaidades, preconceitos 
e ignorâncias e o processo para a libertação é quase sempre muito 
dolorido e difícil de alcançar.

É aí que entra o trabalho dos nossos amados Pretos Velhos. Eles vem justamente nos ajudar a 
alcançar a alforria, tal como eles o fizeram um dia, pois são os Senhores das Experiências. Passaram 
por muitas dificuldades ao longo de sucessivas reencarnações, conseguindo superar e transcender 
todo o sofrimento e atingindo a maturidade espiritual.

Em seus atendimentos, trazem acalento ao consulente com a sua fala mansa, o seu carinho, o amor 
incondicional, pois não importa a situação em que estejamos mergulhados, se for para o bem, de acordo 
com os princípios de amor e caridade, o Preto Velho não nos negará ajuda. Sempre no tempo certo e de 
acordo com o nosso merecimento, é claro. Não nos dão a solução pronta para os problemas. Fazem-nos 
refletir sobre eles. Se assim o fizessem, que mérito teríamos nós? Eles nos mostram que está em 
nossas mãos a oportunidade de mudança, trazendo mensagens de paz, humildade, verdade, amor, 
fraternidade, solidariedade e união entre os povos.

Nem todo Preto Velho é preto e/ou velho. Alguns assumem outras formas espirituais, se 
apresentando ora mais jovens e elegantes, ora mais orientais, ora mais sérios, e assim por diante. Não 
podemos, inclusive, nos enganar quanto à maneira simples ou “caipira” com que essas entidades se 
comunicam. Eles são espíritos evoluidíssimos, exímios conhecedores das tecnologias do mundo 
espiritual, detentores de grandes poderes magísticos. Podem já ter vivido como filósofos, reis, padres, 
engenheiros, professores, em todos os locais do globo, não sendo obrigatória a vivência como negro 
escravo africano ou brasileiro.

Nossos Pais Velhos sofrem com os nossos sofrimentos, choram com as nossas dores, vibram com 
as nossas conquistas. Estão sempre conosco, nos mostrando o quanto somos grandes diante do Pai 
Maior.

Pedimos a bênção a todos os Pretos Velhos e agradecemos por todo o amparo dado. Salve a força 
dessa abnegada falange de amor! Adorei as Almas!

ATENÇÃO: Senhor(a) consulente, seja bem-vindo(a) a esta Casa! Lembre-se de que este é um TEMPLO
RELIGIOSO e sagrado. Por isso, vista-se adequadamente, com roupas claras e compostas. EVITE bermudas,
roupas curtas, decotes, transparências etc. Sinta-se convidado a cantar nossos pontos e as canções entoadas
no início do trabalho. Nos demais momentos, faça silêncio. DESLIGUE O CELULAR.

HORÁRIO DAS GIRAS DE ATENDIMENTO:
Aos sábados, com início pontualmente às 15:30h. É preciso chegar com antecedência e pegar a senha de 

atendimento distribuída na entrada.
Dúvidas e sugestões: estrelaguiadearuanda@gmail.com



CONFIRA EM NOSSA LIVRARIA!

Indicação de leitura Casa da Mãe Preta

O abrigo para crianças carentes Casa da 
Mãe Preta é um projeto elaborado de acordo 
com orientações dos guias espirituais. Para 
concretizar essa missão, precisamos da ajuda 
de todos, seja com preces e vibrações positivas 
ou com auxílio material. Aos que puderem 
contribuir materialmente, disponibilizamos a 
conta bancária do ACVE: Conta Corrente: 
430.021-1, Agência.: 1419-2, BANCO DO 
BRASIL. Em sinal de transparência, 
oferecemos recibos de  qualquer doação. Os 
livros de nossa livraria tem os rendimentos 
convertidos para a construção de nosso abrigo. 
Contribua como puder! O amor e a vibração 
harmoniosa são bálsamos legítimos da 
caridade!

Livro: Renovando Atitudes, Francisco do 
Espírito Santo Neto, pelo espírito 
Hammed.

Elaborado a partir do estudo e análise de "O 
Evangelho Segundo o Espiritismo", o autor 
espiritual Hammed afirma que somente podemos 
nos transformar até onde conseguirmos nos 
perceber. Ensina-nos como ampliar a consciência, 
sobretudo através da análise das emoções e 
sentimentos, incentivando-nos a modificar os 
nossos comportamentos inadequados e a assumir 
a responsabilidade pela nossa própria vida.

Tudo passa...

Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão... Passarão, também, os dias de amargura e 
solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar... Um dia passarão. A saudade do ser 
querido que está longe passará. Os dias de tristeza... Dias de felicidade... São lições necessárias que, na Terra, 
passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se, hoje, para nós, é um desses dias, repleto de 
amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao Alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos 
dizer carinhosamente: 'isto também passará'. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas de 
que não há mal que dure para sempre, semelhante a enorme embarcação que, às vezes, parece que vai soçobrar 
diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa Nau e 
segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da Humanidade 
e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, 
façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento e confiemos em Deus, aproveitando cada 
segundo, cada minuto que, por certo, também passará. Tudo passa... exceto Deus. Deus é o suficiente!

Chico pegou carona na Epístola de Paulo aos Coríntios: 'Tudo passa'. E escreveu uma das páginas mais sábias 
da literatura humana. Um texto que se aproveita a todas as religiões, a merecer reflexão profunda em face dos dias 
difíceis por que atravessa a Humanidade. Uma página de amor e esperança aos aflitos.  

Autor: Francisco Cândido Xavier.                           

Os Povos Citados no Evangelho

O Evangelho Segundo o Espiritismo é lido em todas as nossas giras e algumas passagens citam povos que existiram à 
época do Cristo Jesus. É necessário entender quem foram esses povos para bem compreender o sentido do texto.

SAMARITANOS: aparecem como um grupo característico da Palestina, considerados como raça impura pelos 
Judeus. São apresentados no Evangelho como exemplo de amor ao próximo (Lc 10, 33ss). O único dos dez leprosos 
curados por Jesus era samaritano (Lc 17, 16).

PUBLICANOS: eram os cavaleiros encarregados de cobrar os impostos. Os Judeus tinham horror ao imposto e, por 
isso, os publicanos eram motivos de aversão, desprezo e repulsa. 

ESCRIBAS: eram os secretários dos reis de Judá e, depois, os doutores que ensinavam a lei de Moisés. Jesus os 
compara aos Fariseus por compartilharem dos mesmos princípios.

FARISEUS: eram aqueles que, sob a aparência de uma religiosidade extrema, escondiam o orgulho e, sobretudo, 
excessivo desejo de dominação. Usavam a religião como meio de ascensão e não como objeto de fé sincera. Jesus 
entregou-se, durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia, mas, como resposta, os Fariseus uniram-se aos 
Saduceus para colocá-Lo à morte (Marcos 14:53, 15:1, João 11:48-50).

SADUCEUS: eram cultos, ricos e aristocratas. Os materialistas e sensualistas da época. Serviam a Deus com o 
interesse de recompensas temporais. A satisfação dos sentidos era, para eles, o fim principal da vida.

ESSÊNIOS: eram celibatários humildes e de grande conhecimento que ensinavam o amor a Deus e ao próximo e a 
imortalidade da alma. Condenavam a escravidão e a guerra. 

“Não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade" 
(Allan Kardec).

Fonte: EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISTMO, ALLAN KARDEC. Com adaptações.
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