
 Inúmeros são os desafios enfrentados no cotidiano da humanida-

de e hoje o planeta geme, sentindo as dores do parto de uma nova era, 

dando a luz a uma nova humanidade. A pobreza derivada da desigualda-

de social, as mazelas produzidas pelas guerras fratricidas ao redor do 

mundo, o preconceito racial, cultural e sexual assombram a nossa socie-

dade como fantasmas que precisam urgentemente ser exorcizados. Sen-

do assim, como proceder com a própria vida de maneira a trilhar um ca-

minho diferente diante de tamanha turbulência em nosso dia a dia? Co-

mo se manter firme e não ceder às pressões do consumismo, superficia-
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lidade que a mídia nos impõe? Ou então da castração mental, que nos impede de exercermos uma 

das maiores virtudes que Deus nos concedeu, a liberdade de pensar e agir. 

  E é justamente nesta época do ano, quando o espírito natalino é evocado, que as promes-

sas de ano novo são feitas e o evangelho de Jesus persiste como um roteiro a ser seguido. Mas a 

que Jesus devemos seguir? O Cristo pintado pela religião, santo e missionário? Ou aquele Cristo 

revolucionário, que foi contra o regime religioso hipócrita de sua época e promoveu uma revisão 

de valores que ultrapassou as barreiras do tempo? Mesmo com as inúmeras tentativas de distor-

ção dos seus ensinamentos divinos, a essência de sua palavra sobreviveu. Será que o mundo tirou 

proveito da vinda de Jesus? E hoje, será que estamos aproveitando o seu legado? Não se discute 

mais a existência de Jesus, mas sim a relevância de seus ensinamentos. 

 Diante disso, cabe em especial aos cristãos do século XXI, revisar conceitos, posturas e dog-

mas religiosos para que possam se proclamar verdadeiramente seguidores do Cordeiro de Deus. As 

correntes da alma estão sendo quebradas pouco a pouco, muitas vezes pelo advento da dor, e o 

mundo se encontra em um período de transição que marca a entrada em uma nova era, a de rege-

neração. O homem mais espiritualizado buscará seguir o Cristo, ou sua filosofia transmitida em ou-

tra religião, com outro nome por que não? Mas de forma consciente.  Jesus não segregava, pelo 

contrário, unia as pessoas em torno de um ideal superior, através da conquista pelo amor. O meni-

no da manjedoura, que conquistou as nações assim que veio ao mundo, não violentava os seres 

para que acreditassem nele, pelo contrário, as convencia pela força moral do exemplo.  



 Este revolucionário que foi crucificado por defender a bandeira do “amai-vos uns 

aos outros” e que, apesar da declaração de Pilatos, que disse: “Não vejo pecado neste 

homem”, deixou seu legado de amor e esperança baseado nas lições preciosas de seu 

evangelho, que ao invés de segregar indivíduos, deve uni-los. O que importa, na essência, 

é o bem que se faz e não como se faz, não é mesmo? Já advertia o Nazareno: “Eu, 

porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos 

que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais filhos 

do vosso Pai que está nos céus”. Mt 5:44., complementando posteriormente:  “Nem todo o 

que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de 

meu Pai, que está nos céus.” Mt. 7:21. E o que é a vontade do Pai senão respeitar as 

diferenças e a condição evolutiva do seu semelhante, bem como trabalhar para corrigir as 

más inclinações de sua alma em aprendizado. Sem máscaras, sem culpas, com 

sinceridade e auto amor. 

 Por isso, comprometa-se com a sua mudança interior, trace metas e objetivos para 

este novo ano e as busque com determinação. Renove atitudes, somente você é 

responsável pela sua caminhada evolutiva, mais ninguém. Pare de culpar os demais e 

assuma as rédeas de sua vida. Não busque defeitos nos outros e desista da sua 

necessidade de estar sempre certo. Abandone as conversas autodestrutivas e pare de 

reclamar. Se algo o incomoda no outro, mude em você e se comprometa a fazer diferente. 

Desista da sua necessidade de impressionar as pessoas, viva a vida com autenticidade, 

satisfaça suas vontades e não as alheias. Abra mão dos rótulos e modelos pré-

concebidos. Esteja aberto à mudança, o novo sempre vem. Deixe o passado no passado, 

siga confiante, sempre em frente, com coragem e determinação para que este ano de 

2014 venha a se estruturar calcado em suas expectativas e não na que os outros 

depositam ou esperam de você. Quem vive ocupado em agradar os demais acaba 

desagradando a si mesmo. E mesmo que lhe faltem forças ou motivação, tudo o que a 

sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração. 

 Para finalizar, ao ler este texto pense em três coisas, pessoas ou atitudes que você 

quer modificar, superar ou transformar em você e em sua vida. Logo depois pense em 

quatro metas, objetivos e mentalize-os, consultando sua consciência e perguntando a ela: 

“O que preciso para alcançá-los?” A ajuda Divina chegará, faça sua parte. A família Ação 

Cristã Vovô Elvírio deseja um 2014 com muita coragem, determinação, fé e superação!  

“Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: “Vinde a mim todos vós que estais 

cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o 

meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis 

descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.” Mt 11:28-30 

“Mesmo aquelas trilhas que anotamos como caminho do mal, não são excursões 

negativas de perdição perante a vida, mas somente equivocadas opções de nosso livre-

arbítrio, que não deixam de ser reeducativas e compensatórias a longo prazo. Cada um 

percorre a estrada certa no momento exato, em conformidade com seu estado de 

evolução. Tudo está certo, porque todos estamos nas mãos de Deus” Renovando 

atitudes,  Francisco do Espírito Santo Neto, pelo espírito Hammed. 

A Ç Ã O  C R I S T Ã  V O V Ô  E L V Í R I O  



Iabás das Águas 
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Conta-nos a Gênese que, antes de criar o homem, Deus criou 

a água. Cerca de 70% da superfície da Terra é composta por 

água e, em se tratando de nosso organismo, temos que este 

elemento está presente em 80% dele. 

Se pensarmos que tudo no Universo é energia e que o 

elemento água também possui sua carga energética, 

podemos relacionar alguns dos nossos queridos Orixás a esse 

elemento: Iemanjá (água salgada), Oxum (água doce), Iansã (água da chuva) e Nanã 

Buruquê (lama), formando a Linha das Águas. 

No mês de dezembro, costumamos reverenciar algumas dessas Iabás nos dias 04 (Iansã), 

08 (Oxum) e 31 (Yemanjá). Vejamos algumas particularidades destas Iabás, sempre 

lembrando que atuam em conjunto com os demais orixás do Panteão. 

É a Orixá do Amor Divino. Mãe protetora 

da gestação, também rege a concepção, 

a sensualidade e a fertilidade de seus 

filhos. É a Senhora da prosperidade 

material e espiritual. Ora ie ieo! 

 É a Mãe das Águas (“todas as águas 

correm para o mar”). Senhora da 

Geração, está presente na origem de 

todas as coisas que existem: na vida, 

nas ideias, no conhecimento, etc. Sua 

energia está relacionada ao processo 

criativo, às emoções e à autoestima. É 

ela que dá o sentido da família às 

pessoas que vivem debaixo de um 

mesmo teto. Odoyá! 

OXUM YEMANJÁ 

YANSÃ 
 É a Guerreira, Senhora dos Ventos, 

Raios e Tempestades. Dona dos 

Eguns (espíritos desencarnados), é a 

responsável por direcioná-los aos 

caminhos que devem seguir. Ela é o 

movimento que nos tira da inércia ou 

de alguma situação negativa, nos 

impulsionando para a ascensão 

espiritual. Eparrei!  

A Linha Das Águas, nas giras de Umbanda, 

geralmente se manifesta para purificar e 

energizar os filhos de santo e a assistência. 

Representa o ciclo da renovação, assim 

como acontece com o ciclo da água, que 

sempre se renova. As entidades que 

trabalham nessa linha, utilizam-se da água, 

em qualquer um dos seus estados, para 

levar as energias negativas (belíssimo 

trabalho de limpeza), e nos devolver 

energias novas e salutares (cada uma na 

sua linha de trabalho). Sendo possível a 

realização dos trabalhos de cura, tanto pelo 

elemento que manipulam, quanto pelo 

profundo conhecimento em magia que 

possuem.  

Salve o Povo das Águas! Saravá, Iabás! 



INDICAÇÃO DE LEITURA 

Renovando Atitudes 

(De Santo Neto, Francisco do E., ditado 

pelo espírito Hammed) 

Elaborado a partir do estudo e análise 

de "O Evangelho Segundo o Espiritis-

mo", 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 emo-

ções e sentimentos, incentivando-nos a 

modificar os nossos comportamentos 

inadequados e a assumir a responsabili-

dade pela nossa própria vida.   

CONFIRA EM NOSSA LIVRARIA!!! 

Indicação de Filme 

 

Besouro 

Besouro é um filme 

brasileiro, Dirigido por 

João Daniel Tikhomi-

roff, que conta a vida 

de Besouro Mangangá, 

ou Besouro Cordão de Ouro, um capo-

eirista brasileiro da década de 1920, a 

quem eram atribuídos feitos heroicos e 

lendários.  

É um filme de aventura, paixão, misti-

cismo e coragem, que traz ensinamen-

tos sobre os Sagrados Orixás. 

Abrigo Vovô Fernando 

O Abrigo Vovô Fernando, para crianças carentes, 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 con-

tribuir materialmente, disponibilizamos a conta bancária do ACVE: Conta Corren-

te: 430.021-1, Agência: 1419-2, BANCO DO BRASIL. Em sinal de transparência, 

oferecemos recibos de qualquer doação. Contribua como puder! O amor e a 

vibração harmoniosa são bálsamos legítimos da caridade! 

Viver para aprender, aprender para viver! 
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