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Grupo PROHUMANOS trazendo muita alegria às crianças das
creches e do Solar do Núcleo Servos Maria de Nazaré
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PROHUMANOS

O PROHUMANOS é
uma pessoa jurídica

sob a forma de uma
associação filantrópica e de uti-
lidade pública Municipal e Es-
tadual de Minas Gerais. Tem
como objetivo a “Construção
de um Mundo Melhor” e vem,
mensalmente, trazendo alegria,
brinquedos e lanches para as
crianças do Solar e para as cre-
ches do Núcleo Servos Maria
de Nazaré.

Atualmente, o Núcleo Ser-
vos Maria de Nazaré mantém
duas unidades que formam o
Centro Educacional “Recanto
Maria de Nazaré”, em regime
de atendimento integral de 8 ho-
ras, para crianças de 0 a 3 anos.
As unidades atendem 230 crian-
ças, cujas mães devem estar tra-
balhando e desenvolvendo-se
profissionalmente para que se-

jam assistidas pela instituição.
O SOLAR “Maria de Na-

zaré” é um dos departamen-
tos assistenciais do NSMN que
acolhe em tempo integral crian-
ças com deficiências físicas, as
quais possuem, em sua maio-
ria, paralisia cerebral e outros
comprometimentos neurológi-
cos. Nos dias atuais o SOLAR
abriga, em caráter de guarda,
22 crianças, com possibilidade
de expansão.

Graças à contribuição de
pessoas que doam alimentos,
roupas, fraldas descartáveis, te-
cidos e os bons sentimentos de
seus corações, o Núcleo Ser-
vos Maria de Nazaré propor-
ciona melhores condições de
vida para muitas crianças com
paralisia celebral e famílias ca-
rentes.

www.prohumanos.org

www.prohumanos.org
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AS GRANDES COMEMORAÇÕES
Psicofonia: Shyrlene Campos
Espírito: Christopher Smith

ÉPOCA de muitas festas,
de muitos encontros e

reencontros, de muita
convulsão social, de muito
corre-corre de pedestres, de car-
ros e ônibus nas avenidas... En-
tão, é natural que a pessoa seja
estimulada a reagir, às vezes,
de forma imprudente e insen-
sata.

Muitas vezes, uma pe-
quena discussão ou um rosto
amarrado diante de um esbar-
rão normal, no meio da multi-
dão, pode provocar tragédias ir-
reparáveis.

Nas épocas de grandes co-
memorações, muitos grupos
socorristas são formados, no
Plano Espiritual, com o propó-
sito de evitar a aproximação de
entidades perturbadas e pertur-
badoras durante uma contenda,
um simples bate-boca entre vi-

zinhos, entre familiares, entre
pessoas desconhecidas. As ruas
ficam superlotadas de entidades
que procuram pessoas que dese-
jam comemorar as festas com
bebidas alcoólicas, com muita
droga, muita farra e que riem
e zombam, principalmente dos
encarnados que vão comemo-
rar o nascimento de Jesus com
tanta orgia. Essas entidades são
os espíritos perturbadores, são
os espíritos zombeteiros, são
os vampiros que estão às soltas
para ver onde podem vampiri-
zar mais.

Por isso, é muito impor-
tante conterem os ânimos, não
responderem a estímulos de
violência, manterem a sereni-
dade, mesmo que tenham que
cerrar os dentes, engasgarem a
raiva, conterem o ímpeto, pois
assim vocês estarão agindo de
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acordo com os princípios cris-
tãos e evitando de entrarem em
sintonia com os espíritos inferi-
ores. Não vale a pena entrarem
em sintonia com pessoas que
estão perdendo o equilíbrio, a
calma, mergulhando na insen-
satez e na agressão para, depois,
se vestirem de espírito natalino.

Enquanto vocês estiverem
caminhando pela rua, lembrem-
se do espírito natalino, da man-
suetude de Mãe Santíssima, da
solidariedade e compreensão
de José, da fragilidade de Jesus
na manjedoura.

Jesus nasceu frágil para

que posteriormente pudesse
mostrar ao mundo toda a Sua
força, para revelar que era ca-
paz de superar o mundo preso
a uma cruz de infâmia, para
nos fazer saber que era capaz
de ressuscitar dos mortos, para
que pudéssemos a ser fortes
diante de Seus exemplos, para
que soubésse-
mos levantar
quando enfra-
quecidos pelos
nossos enganos,
pelos nossos er-
ros!

Christopher

O NASCIMENTO DE JESUS
Psicofonia: Shyrlene Campos

Espírito: Skanay

ERA próximo a Be-
lém, terra de pastos,
de muitas ovelhas e

alguns pastores estavam no
campo a conversar:

- Precisamos da presença

do Salvador, do Messias que di-
zem que vai chegar! Sofremos
tanto! Nosso povo escravo já
não tem voz para gritar! Pre-
cisamos da presença do Mes-
sias para nos alimentar de es-



ANO I - N◦ 5 PÉROLAS DE LUZ Dezembro de 2016 5

perança e novamente podermos
ser um povo livre e feliz!

Um dos pastores mais jo-
vem disse:

- Sinto que esta noite está
diferente, alguma coisa paira
no ar. Alguma coisa dentro de
meu coração me alimenta de es-
perança...

E o mais velho deles disse
ao jovem:

- Mas que esperança é essa
com tanta balbúrdia em Belém?
Por ordem do Imperador ro-
mano todos se deslocam dos
seus lares, deixam seus afaze-
res, sacrificam-se por causa de
um censo. Como alguma coisa
boa pode pairar no ar nessas
condições? Digo-lhe que o que
paira no ar é o cansaço e a re-
volta de todos.

Outro pastor, concordando
com o jovem, falou:

- Também sinto que al-
guma coisa está diferente, al-
guma coisa dentro de mim está
trazendo alegria, apesar de to-
dos os descontentamentos...

E, de repente, eles senti-
ram um vento forte, embora

os arbustos que os cercavam
permanecessem sem balançar
seus galhos, suas folhas. Viram
forte Luz materializando-se di-
ante de seus olhos e um Ser ilu-
minado lhes disse:

- Glória na Terra, porque
o Salvador nasceu!

E eles caíram de joelhos e
perguntaram-lhe:

- Onde está, onde está o
Messias?

E aquele Ser, coberto de
Luz, respondeu-lhes:

- Procurem-No! Ele está
em uma estrebaria perto daqui!

E os pastores questionaram-
Lhe novamente:

- Mas como? Como pode
o Salvador nascer em um lugar
tão humilde?!

E o Anjo respondeu-lhes
suavemente:

- Procurem-No que O en-
contrarão, porque Jesus veio
para todos aqueles que n’Ele
creem e que creem em Deus!
Certamente, Ele jamais nasce-
ria num berço dourado de ouro,
sabendo que tantos choram e
são infelizes. Procurem-No en-



ANO I - N◦ 5 PÉROLAS DE LUZ Dezembro de 2016 6

tre palhas e panos e verão o Sal-
vador!

E eles saíram buscando o
Salvador em várias estrebarias.
Em nenhuma delas encontra-
ram um menino deitado numa
manjedoura, até que, na última,
lá encontraram um homem e
uma Mulher, cercados de al-
guns animais. E, na manje-
doura humilde, estava o Me-
nino Jesus, envolto em panos,
deitado sobre palhas. Eles caí-
ram de joelhos e um deles falou
a Maria:

- Senhora, um Anjo nos
apareceu! Estávamos tomando
conta do rebanho, ele nos apa-
receu e disse-nos que se encon-
trássemos um menino envolto
em panos, deitado sobre palhas,
aí estaria o Messias, nosso Sal-
vador!

Maria, olhando para eles,
disse-lhes:

- Que a paz esteja com
vocês, porque Deus me deu a
graça de embalar o Salvador!
Aí está Jesus! Que Ele possa
trazer a paz para os seus cora-
ções!

E os pastores pergunta-
ram:

- Senhora, Jesus não deve-
ria nascer num
berço muito
melhor que
este? Afinal
de contas, Ele
não é o Salva-
dor que os ju-
deus esperam?

E Maria, docemente, res-
pondeu:

- Não existe berço melhor
do que a bênção da humildade!
Como poderia Ele ser Rei se ja-
mais fosse servo? Ele é servo
de Deus e veio para ser servo de
todos. E como poderia Ele re-
quisitar para Si benefícios que
o Seu povo não possui? Aí está
Jesus no berço que Deus Lhe
deu e assim, como um Anjo me
anunciou a Sua chegada, um
Ser Angelical anunciou para vo-
cês a Sua chegada. Louvado
seja nosso Pai Celestial para
todo o sempre!

E eles oraram juntos lou-
vores a Deus.

Ali estava Jesus!...
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MARIA DE NAZARÉ
Psicofonia: Shyrlene Campos

Espírito: Scheilla

O que seria da Terra
se Deus não tivesse

um dia plantado uma
bela Rosa nas terras de Jericó?...
O que seria da Terra sem essa
Luz que irradia?! Sem essa Es-
trela cintilante que brilha nas
noites mais escuras de nossas
vidas?!

O que seria de nós, se não
fosse Maria a nos embalar os
sonhos, os pesadelos, o deses-
pero, a esperança, a tristeza,
a alegria e dando-nos a me-
dida certa para entendermos o
que a vida nos oferece? Ela
que estendeu tanta compreen-
são, que ouviu Seu filho falar:
“Pai, perdoa-lhes, porque não
sabem o que fazem1”.

Ah! Como Maria enten-
deu a Sua missão sublime!...
Como Ela se apagou a cada dia,

a cada instante, apagou den-
tro de Seu coração um anseio
imenso de ficar perto de Jesus.
No entanto, todos tinham esse
direito, menos Ela.

Ela se apagou para nos dar
o exemplo de que devemos dar
aos nossos semelhantes a liber-
dade de partir ou de ficar, de
amar ou desamar, de entender
ou não entender.

Ela entendeu que Jesus vi-
era para todos os que sofriam e
que choravam. Ela sentia sau-
dades e chorava o pranto que
Lhe corria na
face bela e pe-
rolada. Era um
pranto de louvor
a Deus, era um
pranto de Amor,
de aceitação, de
renúncia!... Scheilla

1 Lucas 23:34
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Q UE nesse Natal as Bênçãos de Jesus nos envolvam e que
Ele possa nascer em nós para caminharmos de acordo
com os Seus ensinamentos e exemplos de Amor e bon-

dade. Que o nascimento d’Ele realmente represente Amor, Paz,
Esperança, Compreensão, Reflexão e Prosperidade em nossas
vidas.

Feliz Natal e um Ano Novo Repleto de Realizações!

A CARIDADE EM AÇÃO!


