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Jesus é fiel!
Jesus é um Espírito maravilhoso, porque ele nos ajuda na
Terra quando precisamos dele.
Ele é caridoso, tem muito amor ao próximo.
Ele é fiel e eu acho ele um Espírito muito bom,
bom mesmo;
não é a toa que Ele é o filho de Deus,
que é nosso Pai também.

Por: Aguinaldo Donisete Cláudio Junior

6 – CEJA

Parábola do Semeador
Ilustração: Flávia Rodrigues Lima

Saiu o que semeia, a semear a sua semente. E, ao semeá-la uma parte caiu
junto ao caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram.

Outra caiu sobre o pedregulho, onde não havia muita terra;
nasceu depressa; mas, logo que saiu o sol, entrou a queimar-se,
e, como não tinha raiz, secou.
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Outra caiu entre espinhos, e logo
os espinhos que nasceram com ela a sufocaram.

Outra, finalmente, caiu em boa terra, vingou, cresceu, e alguns grãos
deram fruto a trinta, outros a sessenta, e outros a cento por um.
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Explicação da
Parábola do Semeador
A semente é a palavra de Deus.
A que cai a beira do caminho; são aqueles que a ouvem;
mas, vem o mau e tira a palavra de seus corações.
A que cai no pedregulho; significa os que recebem
com gosto a palavra, quando a ouvem; mas,
não tendo raízes, voltam atrás.
Quanto a que cai entre espinhos; são os que ouvem a palavra;
mas, a ilusão das riquezas e outras paixões,
afogam a palavra e fica infrutuosa.
Mas a que cai em terra boa;
são os que ouvindo a palavra com o coração reto
e bom, dão fruto com perseverança.
(Mateus,13:1-23; Marcos, 4:1-20; Lucas 8:4-15)
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Parábola do Bom Samaritano
Ilustração: Vivian Rodrigues Moura

Um homem descia de Jerusalém
a Jericó e caiu nas mãos de
ladrões, que logo o despojaram
do que levava; e depois de o
terem maltratado com muitas
feridas, retiraram-se, deixandoo meio morto.

Um sacerdote descia pelo caminho; viu-o e passou para o outro lado.
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Igualmente, chegou ao lugar um levita; viu-o e também passou de largo.

Mas, um samaritano,
que ia seu caminho,
chegou perto dele e,
quando o viu,
se moveu à compaixão.
Aproximou-se, deitou-lhe
óleo e vinho nas chagas,
em seguida, conduziu-o a
uma hospedaria e teve
cuidado dele.

11 – PARÁBOLAS E ENSINOS DE JESUS

No dia seguinte, tirou dois denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo:

– Toma cuidado dele, e ao que gastares a mais pagar-te-ei na volta.
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Qual desses três se fez o próximo daquele que caíra nas mãos dos ladrões?
Nessa Parábola Jesus nos ensina que para entrarmos na posse da vida
eterna é preciso colocar em prática a lei do amor e da fraternidade, que
Ele, Jesus, nos veio revelar e exemplificar.

“Pois vai, e faze tu o mesmo.”
(Lucas, X, 25-37)

13 – PARÁBOLAS E ENSINOS DE JESUS

Parábola do Filho Pródigo
Ilustração: Bianca Evelyn Cláudio

Um homem tinha dois filhos.
O mais novo pediu ao pai que lhe
fosse dado a sua parte da herança.
O pai repartiu os bens. Depois de
alguns dias o filho mais novo juntou
tudo o que lhe pertencia e resolveu
partir para uma terra bem distante.

Chegando lá, viveu da melhor
forma que pôde, esbanjando
tudo o que tinha.
Um dia, porém, acabou tudo
o que ele tinha.
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Uma grande fome sobreveio ao país onde o moço se encontrava.
Começou a passar fome também.
Foi então que ele arrumou um serviço. Passou a cuidar dos porcos.
Desejava muito comer da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada.

Em meio ao sofrimento que
passava, o moço lembrou-se
dos trabalhadores da casa de
seu pai que tinham pão com
fartura, e ele morrendo de
fome. Arrependido por tudo,
resolveu então voltar para
casa de seu pai.
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O pai mandou preparar uma grande festa para comemorar o retorno do
filho. Mandou trazer ao filho também a melhor roupa, anel e sandálias.

O filho mais velho,
ao chegar em casa e ver a festa
do pai para o filho esbanjador,
ficou inconformado e queixou-se
ao pai de que ele, que sempre
fora obediente, jamais havia
recebido tal tratamento.
O pai então respondeu ao filho
mais velho:
”tudo aquilo que é meu é teu
também.”
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Jesus nos ensina nessa parábola o que acontece a nós em
relação a Deus: apartamo-nos D’Ele, não pela distância,
porque Deus está em toda parte, mas pelo coração e
entregamos nossa alma a toda a sorte, perdendo a
sensibilidade da consciência e o discernimento justo do
bem e do mal.
Como o irmão mais velho, esquecemos que todos somos
irmãos, e cabe-nos auxiliar e confraternizar uns aos outros.
Lembrando que a casa do Pai celestial é suficientemente
ampla para agasalhar e felicitar a todos os seus filhos!
(Lucas 15: 11- 32)
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Pai Nosso
Ilustração: Lucas José A. M. dos Santos
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Pai Nosso
É o mais perfeito modelo de clareza,
verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade.
Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos dos deveres do
homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo.
Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão; o
pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade.
(Equipe da FEB, 1995)
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Pai Nosso para colorir
Ilustração: Ana Beatriz Gonçalves

Pai Nosso, que estais no Céu, Santificado seja o Teu Nome.

Venha a nós o Teu Reino,

20 – CEJA

Seja feita a Tua Vontade, assim na Terra como no Céu.

O Pão-Nosso de cada dia, nos dai hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores;
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Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Assim Seja!
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Evangelho no Lar
Ilustração: Kaiani Ferreira

“Porque onde estiverem reunidos em meu nome,
lá estarei presente.”
Jesus.
(Mateus, 18:20)
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Por que fazer o Evangelho no lar?

Para bem compreender e sentir o Evangelho, a fim de melhor vivenciar seus
ensinamentos e deles dar testemunho.
Para tornar as reuniões evangélicas em família um hábito salutar,
despertando e intensificando o sentimento de fraternidade que deve existir
entre as criaturas.
Para proteger o lar e a família por meio de bons pensamentos, atraindo a
presença dos mensageiros do Bem.
Para obter o amparo necessário que favoreça superar dificuldades
materiais e espirituais, de acordo com a recomendação de Jesus:

"Orai e vigiai".
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Como fazer o Evangelho no lar?

1. Escolha o dia de sua preferência.
2. Incentivar a participação de toda família.
3. Escolha um aposento silencioso e agradável da casa.
4. Tempo: Reunião de 15 até 30 minutos.
5. Coloque uma jarra com água sobre a mesa, para fluidificação.
6. Sentar-se à mesa sem barulho.
7. Fazer a prece de abertura.
8. fazer uma leitura breve de O Evangelho Segundo o Espiritismo, ou
outro livro que fale sobre o Evangelho de Jesus; comentar com
palavras próprias o trecho lido.
9. Os demais integrantes poderão comentar também, sempre
pertinentes ao tema em foco.
10. Prece de encerramento e agradecimento.
11. Servir a água fluidificada.
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Depoimentos das crianças do
Projeto Juquinha.
“É importante para saber sobre Deus e Jesus; aprender amar o próximo e
para minha avó aprender também”
João Pedro de Souza – 9 anos
“Quando a gente ora Jesus aparece no nosso lado,
trazendo alegria, amor, no nosso coração”
Lucas José A. M. dos Santos – 6 anos
“Fica todo mundo reunido, trazendo harmonia e paz.”
Bianca Evelyn Cláudio – 9 anos
“Para abençoar as pessoas, trazer o bem e falar com Deus”
Vivian Rodrigues Moura – 9 anos
“Pedir paz para a família e para as pessoas de fora, no final da oração fica o
alívio e a proteção de Jesus.”
Flávia Rodrigues Lima – 11 anos
“Para ter a consciência de ter amor ao próximo, de vez em quando tem que
falar com Jesus, para se proteger do mal”
Aguinaldo Donisete Cláudio Júnior – 10 anos
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