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De Scheilla
para Você

S

cheilla é um Espírito muito conhecido e querido no Movimento Espírita
brasileiro.
Em sua última encarnação, nasceu na
Alemanha, foi enfermeira e desencarnou
em 1943, num dos bombardeios sofridos
pela cidade de Hamburgo, no decorrer da
2ª Grande Guerra.
Datam de pouco tempo depois as suas
primeiras manifestações em Grupo Espírita
de Macaé-RJ, através do médium Peixotinho, chegando a se materializar e a produzir
belos fenômenos de efeitos físicos, como o
apport e distribuição de flores ou pequenos
objetos, ou a impregnação do ambiente com
éter ou perfumes.
Seu retrato mediúnico a revela de belo
semblante, profundos olhos azuis e cabelos
louros.
Desde o princípio de suas manifestações, Scheilla demonstrou devotamento
aos enfermos procurando, quanto possível,
amenizar-lhes os sofrimentos ou recuperar-
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Nossa Vida

Q

ue o suceder de nossa vida não seja
apenas um aglomerado, um passar
de dias ociosos, fúteis, vazios de significado.
Que cada hora de nossa vida seja o agradecimento da oportunidade que nos está
sendo dada.
Não importa a situação que ocupemos
nesta vida na Terra: o grande executivo,
o simples operário, a criatura humilde que
passa despercebida de todos.
Temos o nosso papel de importância
máxima no desenrolar da vida.
Não usemos a palavra como punhal para
ferir, retalhar e destruir corações, causando
mágoas, ódios e ressentimentos.
Que a nossa palavra seja o bálsamo para
aliviar a opressão, a tristeza, a escuridão que
tantas vezes oprime os corações.
Ah, quisera eu que entendessem, agora,
o quanto, na simplicidade da vida, no seu
dia-a-dia, poderão ser úteis, com sua diligência, seu amor, seu gesto de atenção, sua
serenidade na hora certa.
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Faze Assim

N

o mundo, inúmeros fatores conspiram contra a tua paz interior.
A fim de manter o equilíbrio, é aconselhável anotar alguns procedimentos que
podem ajudar:
Ante as acusações, humildade sempre.
Ante a partida de entes queridos para o
Além, a certeza de que a vida não começa
no berço e não termina no túmulo.
Ante as dificuldades que surgem de surpresa, a serenidade que ajuda a resolvê-las.
Ante a enfermidade do corpo, a confiança em Deus e a paz por dentro, para bem
su-perar a prova de agora.
Em todas as situações de dor ou dificuldade, mantém a paz interior, elegendo o Pai
por amparo maior e sempre presente.
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