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promover obra 
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Articulista 
espírita Glecy 
Muczfeldt 
questiona: 
"que é a alma?
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Interação em 
Psicologia e 
Mediunidade
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Psicologia não 
pode mais desprezar 
influências espiri-
tuais na compre-
ensão do ser inte-
gral, diz articulista        
espírita de Penha.
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INSTIGANDO LEITORESINSTIGANDO LEITORESINSTIGANDO LEITORES

164 páginas de puro 
conhecimento e incursão 
pelo universo doutrinário 
do Espiritismo. Assim é 
a obra “Desvendando o 
Desconhecido Conhecido”, 
de autoria do dirigente 
Dalton Renato Heim 
Lass, do Centro de Estu-
dos Espíritas Allan Kardec, 
de São Francisco do Sul. 

Lançada no � nal de 
2013, a obra da Editora 
Nova Letra é fruto das 
pesquisas e análises de 
Renato, como é conhecido, 
após décadas de estudo. 

Teólogo e fi lósofo for-
mado pela Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC) 
do PR, Renato iniciou na 
Doutrina Espírita através 
da Sociedade Brasileira de 
Estudos Espíritas (SBEE), 
de Curitiba, PR. Página 12
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Jornalista Manoel Pereira Neto relaciona músicas de 
qualidade para retratar a trajetória do Espírito Imortal
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Juvan Neto

Expansão do 
Espiritismo 
em Cuba
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Ilha caribenha 
já é considerada 
a segunda maior 
nação espírita do 
mundo, com 400 
casas doutrinárias 
em atividade.

Programa espírita de rádio 
é destaque em Navegantes

Edvaldo Nogueira aborda 
consequências do suicídio
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A grande feira de vestuário de B.Velha! 
BarraBarraBarra

Shopping

• www.feiradeverao.com.br
• reserve seus estandes
• BR 101 Km 88 Tabuleiro

3456-3444
9995-2823

Jornalista do Portal da S. E. Nova Era relaciona músicas de qualidade para retratar trajetória do Espírito Imortal

Novo site da Rádio Boa Nova
O novo site da Rádio Espírita Boa Nova está muito 
mais completo: notícias, novidades, promoções, 
programas para o internauta/ouvinte acompanhar 
off line, novo visual, promoções de livros, grade de 
programação diária, link "ao vivo", mensagens espí-
ritas e link para se associar ao "Clube Amigos da Boa 
Nova". Acesse já radioboanova.com.br!
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Rede Mundo Maior com nova página
E uma ótima forma de acompanhar a programação da 

Rede Mundo Maior de Televisão é através do novo site 
- redemundomaior.com.br. Nele, há link para a progra-

mação ao vivo e também para os programas grava-
dos, com destaque para atrações como Mundo Maior 
Repórter, Transição, Repensar, Crescer Você (foto) e  a 

programação diária de palestras do "Espiritismo no Lar".
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e ateus; judeus e mate-
rialistas. Muçulmanos 
e esotéricos; agnósticos 
e matemáticos. Con-
clusões � losó� cas são 
testamentos necessá-
rios, “bens não perecí-
veis”, utilizando termo 
das Escrituras Sagradas. 
Caminhos para serem 
compreendidos em um 
futuro. Ou no agora.

Esquecer, mas 
aprender

A imortalidade do 
espírito é um caleidoscó-
pio. Quem diz o contrá-
rio é por ingenuidade 
ou atavismo. Para quem 
nunca parou pra pensar, 
ou evitou, é algo como 
uma montanha russa 
desgovernada. Você deve 
manter a respiração � r-
me, sem medo de altos e 
baixos. E sempre prepa-
rado para surpresas. Idas 
e vindas perturbadoras, 
a depender de como é 
encarada.

Um � lme clássico, 
Highlander, de 1986, 
trazia um personagem 
que mais sofria do que 
se esbaldava com sua 
imortalidade material. A 
amada que envelhecia, 
os inimigos que se mul-
tiplicavam, a tristeza de 
não morrer.

Em certa dose, o 
espírito imortal obedece 
aos mesmos processos. 
Vamos acumulando 
vivências, experiências, 
mas principalmente mo-
mentos mal resolvidos. 

Às vezes você vira 
terra arrasada, árida e 
sem vida; nem a pessoa 
que você mais ama pode 
compartilhar desse 
momento. Instante 
seu, algo fora de foco. 
Desconexo, sem vitali-
dade, apesar de todas 
as coisas boas que o 
cerca. Saudade sem 
objeto, vazio sem ar. Um 
tudo no nada. Uma dor 
indescritível, mas não 
determinada.

Outras vezes são 
as mazelas materiais. 
A falta de recursos, os 
insucessos em série. O 
livro que você não escre-
veu, a música que você 
não compôs. O sucesso 
que você não foi. A co-
vardia não assumida. A 
luta da qual você correu. 
Sempre o recomeço 
dolorido: format c:.

Incontáveis são os 
processos emocionais. 
O perdão que você não 
cultivou. A reconciliação 
que não houve. Adver-
sários antigos e outros 
nem tanto, tirando 
horas de sono. Amigos e 
irmãos hoje perdidos e 
inatingíveis.

Re� etir é enfrentar 
seus medos e di� culda-
des. Dores do corpo, da 
mente e da alma aco-
metem a todos: cristãos 

Menestrel Cósmico
A nossa (in)capacidade 
de lidar com as emoções, 
algumas em putrefação, 
determina a nossa paz 
interior.

Uma das grandes 
dúvidas para quem estu-
da ou se interessa pelo 
assunto reencarnação 
é a questão do esqueci-
mento do passado. “Se 
esquecemos o passado 
a cada reencarnação, 
como podemos apreen-
der algo?”, questiona-se. 
Na verdade o termo 
esquecimento é mal 
compreendido. Esquecer 
não signi� ca não ter 
vivido ou assimilado.

Um exemplo, grosso 
modo: todos os momen-
tos que vivemos desde 
o nascimento não � cam 
se repetindo em nossa 
cabeça, pelo menos não 
deveriam. Aprendemos 
a andar, ou levamos 
broncas de nossos pais a 
cada travessura, mas as-
similamos a essência da 
lição para prosseguir. Se 
não fosse assim, � caría-
mos a sofrer ao lembrar 
cada tombo e magoados 
ainda hoje com coisas 
que vivemos aos nove 
anos de idade.

Escafandro

De fato pode ser 
esta a essência da vida 
simples: esquecer. 
Caminhar como se você 
nascesse todo santo 
dia ao tocar do desper-
tador no smartphone 
ou tablet. Uma “tábula 

rasa” diária para novos 
erros ou acertos espe-
taculares. Viver a cada 
equívoco dentro da ra-
cionalidade possível da 
situação. Sentimentos e 
indignações arrebatado-
res também não fazem 
mal. “Dor, eu não te es-
cuto mais, você não me 
leva a nada”, diz a poesia 
do Jota Quest.

Penso que uma vida 
preciosa é encararmos 
sem medo a poeira colo-
cada debaixo do tapete. 
Em algum momento 
isto vai ser necessário, 
você acreditando ou não 
na imortalidade do es-
pírito. Você só não pode 
viver obrigado, como 
se carregasse um fardo, 
como se o seu escafan-
dro da matéria não o 
tirasse do fundo, mesmo 
sem força de chegar às 
vezes na superfície.

Elomar, poeta 

de sabedoria e raízes 
profundas, fala disso em 
um trecho da canção O 
Violeiro:

Si eu tivé di vivê obrigado
um dia i antes dêsse 
                [dia eu morro
Deus feiz os homi e os bicho                                                                                   
                 [tudo fôrro
já vi iscrito no livro sagrado
qui a vida nessa terra é 
                  [uma passage
Cada um leva um 
                  [fardo pesado
é um insinamento qui desde 
                  [a mudernage
eu trago bem dentro do 
                  [coração guardado

Tatuado em nossa 
alma, está guardado 
tudo o que vivemos. 
Desta vida e, para quem 
dá uma chance à lógica, 
de outras. Erros e acer-
tos. Tudo ali para ser 
acessado. Cada “algo” 
em seu escaninho. Os 

erros, para ajustes. Os 
acertos, para nos fazer 
avançar. O nosso pensa-
mento (e consciência), 
bem como a forma de 
enxergar a realidade, é o 
que vai nos guiar para o 
“céu” de boas vibrações, 
ou o “precipício” de 
uma derrota aparente. 
Aparente porque mes-
mo as grandes quedas 
serão redimidas pelo 
Amor que temos por 
nós mesmos (Deus?). 
Nada, nada mesmo, nos 
roubará o nosso papel 
de menestréis cósmicos, 
sem medo da cantoria 
apesar das mazelas. Ou 
como diz Elomar:

Apois pro cantadô i violero
Só há treis coisa nesse 
                   [mundo vão
Amô, furria, viola, 
                    [nunca dinhero
Viola, furria, amo, 
                     [dinhero não!

Manoel Neto: "a imortalidade do 
espírito é um caleidoscópio. Quem diz o 

contrário é por ingenuidade ou atavismo"
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(47) 3473.7769 
(47) 9116.3367
"Se a gente quiser modi� car 

alguma coisa, é pelas crianças que se 
deve começar" – Ayrton Senna

Rua Regulus, 33 • Bairro Jardim Paraíso 2 • Joinville • SC

GRUPO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL PARAÍSO

FEV•MAR•ABR

IMORTALIDADE

e-mail: manoel.fernandes@gmail.com 

Manoel Neto

Dirigente da Sociedade Espírita 
Nova Era• Blumenau



vel exige postura de perma-
nente análise, observação 
e estudo, porquanto não 
é su� ciente ver; é preciso, 
sobretudo, compreender.

Promover é mais que compilar

“A fé necessita de 
uma base, base que é a 

inteligência perfeita daquilo 
em que se deve crer. E, para 

crer, não basta ver; é preciso, 
sobretudo, compreender”. 

[KARDEC, Allan: O 
Evangelho Segundo o 

Espiritismo, cap. 29, item 7]

Convidamos os irmãos de 
ideal espírita a uma re� exão 
honesta em torno da desa-
� adora tarefa de promover 
o Estudo e a Difusão da Do-
utrina Espírita. Seja na qua-
lidade de leitor, estudioso, 
escritor, monitor ou pesqui-
sador, somos de fato “Pro-
motores do Conhecimento 
Espírita”. Esta condição nos 
pede uma postura crítica-re-
� exiva, uma vez que o senhor 
Allan Kardec assevera: 

“Não constitui ensino 
unicamente o que é dado do 
púlpito ou da tribuna. Há 
também o da simples conver-
sação”¹.

Indubitavelmente, temos 
nos empenhado em conhecer e 
divulgar os conteúdos espíritas 
e neste quesito acabamos nos 
tornando e� cientes “compila-
dores” da Doutrina Espírita, 
em reprodução sistemática de 
conceitos e princípios nas clás-
sicas citações e transcrições. 
Sem qualquer crítica para o 
necessário cuidado em manter 
vivas as bases doutrinárias e 
dar ênfase as fontes clássicas 
- especialmente neste período 
em que tantas novidades têm 
sido apresentadas na equivo-



cada tentativa de atualizar 
o Espiritismo - propomos 
uma oportuna reflexão: 
temos efetivamente contri-
buído no enriquecimento da 
Cultura Espírita?

É preciso reconhecer que, 
na atualidade,carecemos de 
conteúdos espíritas que além 
de referir ou reproduzir tex-
tos clássicos, forneçam racio-
cínios originais, de ângulos 
menos comuns, possibilitan-
do novas compreensões e até 
mesmo a descoberta de “algo 
a mais” no vasto conheci-
mento espírita.

Enriquecer o conheci-
mento espírita requer mais 
do que apresentar (repetir) 
conceitos e princípios às 
vezes um tanto herméticos, 
demanda fundamentalmente 
re� exões profundas, raciocí-
nios abrangentes e a contex-
tualização do saber:

“Para que a doutrina da 
vida futura doravante dê os 
frutos que se devem esperar, 
é preciso, antes de tudo, que 
satisfaça completamente 
à razão (…) É preciso que 
a vida futura não deixe no 
espírito nem dúvida, nem in-
certeza; que seja tão positiva 
quanto a vida presente”. (2) 

A Doutrina Espírita tem 
� exibilidade para tais desdo-
bramentos, e nos convida a 
exercitar nossa capacidade 
investigativa e criativa, em 
descobertas e percepções 
incessantes.

Sem sair das bases do-
utrinárias - convém repetir 
- o estudioso da Doutrina, 
quer em teses, quer em 
livros, em exposições ou em 
reuniões de estudo, pode e 
deve fazer novas re� exões e 
indagações enriquecendo o 
conhecimento espírita com 
a abertura de perspectivas 

mais amplas e profundas.
Na mediunidade, os 

desa� os são ainda maiores, 
pois desvendar o intricado 
laboratório do mundo invisí-

Foto FEB/Arquivo/EE

CEAHA celebra 104º aniversário
Não é todo dia que uma casa espírita completa 104 
anos de história. O Centro Espírita Amor e Humildade 
do Apóstolo celebrou a efeméride dia 10 de janeiro 
último, e é a terceira casa espírita mais antiga de San-
ta Catarina. A casa fi ca na Rua Marechal Guilherme, nº 
155, no centro da capital catarinense. A sede atual foi 
fundada em 20 de janeiro de 1922. 

Divulgação/EE

Terceiro mais antigo de S. Catarina
 Os pioneiros foram Basílio Ferrari, Francisco Grillo, 

Pedro Bosco, Antônio Cavazolli, desembargador 
Vasco de Albuquerque Gamma, João Adolfo Ferrei-
ra de Melo e a médium Maria Josefa Suarez Cuneo, 

conhecida como Dona Pepa, e o marco inicial foi com 
o nome de "Grupo Espírita Humildade". Pedro Bosco 

inclusive foi o primeiro presidente do  CEAHA.

Divulgação/EE

Mais do que reproduzir conteúdos clássicos, o estudioso da Doutrina Espírita deve tecer profundas re� exões

A Doutrina Espírita convida a 
todos a exercitar suas capacidades 
investigativas e criativas 
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Centro Espírita Médico dos Pobres

Servidão Marcelino Gonçalves, 71 

Monte Verde - Florianópolis  - SC

www.seede.org.br

SEARA ESPÍRITA ENTREPOSTO DA FÉ • SEEDE
Palestras Públicas: 

2ª e 4ª feiras 20h

Terças-feiras 19h

Sextas-feiras 20h

www.radioboanova.com.br
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ESTUDOS

SEGUE

O estudo sistematizado e continuado da mediunidade e do fenômeno mediúnico é imperioso, 
no entanto, os monitores – promotores do conhecimento – precisam reavaliar o seu importante 
papel e os reais objetivos a alcançar. Não basta reproduzir conteúdos, é imprescindível inovar:

• Buscar novos conteúdos nas próprias obras de Allan Kardec (ao todo 30, muitas delas ignoradas);
•  Integrar os conceitos espíritas extraídos das obras básicas;
•  Estudar e analisar o pensamento do Codifi cador;
•  Explorar o inigualável laboratório espírita que é a Revista Espírita;
•  Investigar, indagar, contribuir com o grande acervo existente. 

Quando nos habituamos aos modelos convencionais e às ideias já consagradas, sem 
qualquer iniciativa para encontrar e desvendar mais elementos de estudo e análise, caímos na 
rotina e a rotina estiola os germes da alma.

Todos nós: leitores, escritores, estudiosos, monitores, expositores ou 
pesquisadores,necessitamos avaliar as nossas ações, em honesta autocrítica para conferir se 
somos efetivamente promotores do conhecimento espírita ou se estamos na condição censurável 
de meros compiladores ou reprodutores do incomparável universo do saber espírita.

Bibliografi a
1 • KARDEC, Allan: O Livro dos Médiuns, 

Tradução de Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro: 
FEB, 2004. Primeira Parte, Cap. III, it.18.

2 • ______________ Obras Póstumas, 
Tradução de Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro: 
FEB, 2004. Credo Espírita, p. 467.

Autocrítica é necessária a todos

e-mail: 

Esther Fregossi Gonzales

Vice-presidente da FEC • Área 
de estudo e prática mediúnica



Espaço Espírita é uma publicação do Centro Espírita Jesus de Nazaré, 
de Barra Velha, e circula no litoral norte de Santa Catarina, além de 
postagem via correio para as principais casas espíritas do Estado. 

Na internet, visite o site cejn.org.br.

• Edição e diagramação: Juvan de Souza Neto 
Jornalista Responsável • SC 01359 JP 
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Os conceitos emitidos em artigos assinados não refletem necessariamente a opinião do jornal. 

efemérides espíritas

11 de março de 1878
Nasce Zilda Gama no Município 

de Juiz de Fora, MG. 
Desencarna em 10 de janeiro de 

1969, no Rio de Janeiro, RJ. 
Médium de amplas possibilida-

des, psicografou romances espíri-
tas clássicos editados pela FEB

12 de abril de 1927 
Em Tours, França, desencarna 
Léon Denis, escritor e � lósofo 
espírita. Nascido na mesma 
cidade, em 1º de janeiro de 

1846, é autor de "O Problema 
do Ser, do Destino e da Dor, 

entre outros clássicos"

EditorialEditorial
12 anos de persistência

O codi� cador Allan 
Kardec já pensava na Comu-
nicação Social Espírita. Em 
seu “Projeto 1868”, expres-
so em “Obras Póstumas” o 
mestre lionês já deixava claro 
que pensava num método 
amplo para difundir os ideais 
e o pensamento da Terceira 
Revelação - evidentemente, 
em tempos em que não havia 
o amplo sistema de comuni-
cações hoje existente. 

Hoje, ao chegar aos 12 
anos de circulação, o jornal 
espaço espírita, de certa 
forma, tenta colaborar nem 
que seja minimamente com 
os ideais do Codi� cador. 

Na visão de Kardec, dois 
elementos devem contribuir 
para o progresso do Espiritis-
mo: o "estabelecimento teórico 
da doutrina e os meios de 
popularizá-la”. O Codi� cador 
con� ava no impulso da então 
nova edição de O Livro dos 
Espíritos e na consequente 
publicidade da doutrina – e é 
aí que está o compromisso e a 
responsabilidade da imprensa 
espírita, e é nisso que se baseia 
o projeto de espaço espírita.

“Publicações em larga 
escala, feitas nos jornais de 
maior circulação, levariam ao 
mundo inteiro, até às mais 
remotas partes, o conheci-
mento das ideias espíritas, 
fariam nascer o desejo de 
aprofundá-las e, multipli-
cando os adeptos, imporiam 
silêncio aos detratores, que se 
curvariam ante o ascendente 
da opinião”, leciona ainda o 
insigne mestre – isso, reforça-
mos, em 1868.  

Está aí a sugestão do 
Codi� cador em relação à 
necessidade da divulgação 
espírita através da impren-
sa – seja em espaços  nos 
jornais já existentes, seja em 
publicações próprias, como 
esta, que há 12  anos, chega 
gratuitamente às mãos dos 
espíritas catarinenses. 

Inicialmente, nas nossas 
edições impressas, e agora, 

potencializado pela internet, 
o jornal espaço espírita 
totaliza 12 anos nesta edição 
especial de 24 páginas e 
3.500 exemplares, com as 
mesmas di� culdades do início 
– di� culdades de recursos 
� nanceiros, di� culdades para 
dar uma periodicidade � xa ao 
jornal, di� culdades até mes-
mo de organização interna 
devido à nossa agenda sem-
pre cheia – seja pelo cotidiano 
da vida pro� ssional ou pelas 
atividades doutrinárias.

Mas o que nunca faltaram 
foram os amigos, que apóiam, 
difundem, colaboram com 
essa proposta. E não é neces-
sariamente dos colaboradores 
� nanceiros que estamos falan-
do – que, claro, são vitais, pois 
um jornal sem � ns lucrativos 
e que gasta e média R$ 1.800 
para circular a cada edição é 
sempre desa� ador. 

Mas nos referimos aos 
amigos de toda hora, que 
escrevem para o jornal, que o 
divulgam, que o distribuem, 
que o repercutem na inter-
net, que gostam e entendem 
essa ideia. Boa parte deles 
são também colaboradores 
� nanceiros, claro. 

Esse “feedback” de uma 
ala mais progressista do 
movimento espírita é que nos 
traz con� ança quanto ao fato 
de o futuro da Doutrina Espí-
rita estar em boas mãos. São 
estes confrades que entendem 
que o jornal tenta, embora 
modestamente, ser uma tri-
buna do pensamento espírita 
primeiramente catarinense, 
e também brasileiro, sem 
amarras, sem censuras, sem 
vetos. Eis nosso desa� o: ser 
uma publicação vigorosa 
e responsável na difusão 
doutrinária, mas sobretudo, 
� rmar-se como um jornal 
democrático. 

Aos apoiadores em geral, 
à Espiritualidade Amiga e 
sobretudo, ao Cristo, Senhor 
da vida, nosso reconheci-
mento fraterno. 

Olenyr Teixeira: mais um mandato
O presidente Olenyr Teixeira foi reeleito no último 
dia 1º de fevereiro à presidência da Federação Espírita 
Catarinense (FEC), e seguirá até 2017, ou seja, mais 
três anos à frente da entidade federativa do Estado.  A 
posse ocorreu dia 8, durante a reunião do Conselho 
Federativo Estadual na presença de presidentes e re-
presentantes das Uniões Regionais Espíritas, as UREs.

Divulgação/EE

Unanimidade na eleição da FEC
Olenyr Teixeira liderou a chapa "Osvaldo Mello", única 

concorrente à FEC, e foi eleito por unanimidade entre 
as 93 casas presentes ao processo eleitoral do dia 1º.  A 
chapa é formada ainda pelos vices-presidentes temá-
ticos Mara Rubia Müller, Esther Fregossi (foto), Wilmar 

Manske , Paulo Ricardo Castilhos Feil, Helder Boska 
Moraes Sarmento e Luiz Antônio Bescovites.

Divulgação/EE

P.469. Pode o homem gozar de plena felicidade 
na Terra ?

R. “Não, por isso que a vida foi-lhe dada como pro-
va ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de 
seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra.”

O maior objetivo de cada criatura é ser feliz. Mas 
qual o caminho que leva a felicidade ?  Os espíritos 
nos dizem que felicidade é ainda uma conquista lon-
gínqua, que nos cabe no momento evolutivo ao qual 
vivemos, apenas trabalhar,  e assim irmos nos afastan-
do gradativamente de nossas próprias mazelas, cria-
das ao longo das encarnações vividas.

Podemos suavizar as difi culdades, sendo provas 
ou expiações, podemos suavizar o sofrimento advin-
do do esforço da melhora, ou da vivencia na dor.

Amigos e irmãos de ideal, devemos sempre olhar 
para dentro de nós mesmos, de aceitar nossos infor-
túnios como a paga justa das más atitudes passadas 

ou presentes, de olhar para a frente com esperança 
no futuro, fé da justiça de Deus e acreditar sempre em 
nós mesmos.

Em qualquer tempo, haverá sempre dois dias 
que nunca poderemos modifi car nada, o “ontem” e 
o “amanhã”. Portanto, só nos resta o “hoje” para cons-
truirmos nossa própria felicidade. Vamos evoluir sem 
transferir para os outros as nossas próprias culpas 
e fraquezas. Não vamos mais nos justifi car perante 
a vida, com máscaras construídas por nós mesmos 
para encobrirem nossas imperfeições. Vamos buscar 
na autenticidade e na simplicidade os instrumentos 
que nos ajudarão a sermos felizes.

Não vamos esquecer o ensinamento de Jesus 
que nos disse que quem quiser ser o maior, que seja 
o menor de todos.  E assim, vamos dando um passo 
após o outro, na correnteza da vida, com a fé na vitó-
ria de nós mesmos. Vamos à conquista de felicidade. 
Pense nisto.

A SABEDORIA DE

Por Paulo Beduschi (paulob@terra.com.br) 
Visite nosso blog: paulobeduschi.blogspot.com.br

A SABEDORIA DEA SABEDORIA DE

O Livro dos EspíritosO Livro dos Espíritos
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15 de fevereiro de 1925
Em Matão, SP, é lançada por 

Cairbar Schutel a Revista 
Internacional de Espiritismo 

(RIE), do Centro Espírita 
Amantes da Pobreza, em 

circulação até hoje, marco da 
imprensa doutrinária no Brasil.

SEGUE



Rua 19, nº 1053 Bairro Sandra Regina
São Francisco do Sul Caixa Postal 1229 

Centro de Estudos Espíritas
allan kardec

Palestras públicas e passes: segundas-feiras 20h
Estudos da Doutrina Espírita: quintas-feiras 20h

Atendimento Fraterno: 
3ª e 5ª feira às 19h.

Palestras:  4º sábado de 
cada mês às 2h.

O que escreveu Rudolf Steiner sobre Reencarnação
"Toda a confi guração futura do planeta, bem como a vida social do homem no 
futuro, depende de como os homens viveram em suas encarnações anteriores. 

O sentimento de responsabilidade será intensifi cado até um ponto que 
anteriormente seria impossível e outras intuições morais irão seguir-se." 

Rudolf Steiner (1861•1925), austríaco, matemático e conhecido como fundador da antroposofi a

Nesta edição de Espaço Espírita, seguimos reproduzin-
do trechos da excelente obra Reencarnação, Amor e Sabe-
doria, de autoria do médico e escritor Ricardo Di Bernardi, de 
Florianópolis. A obra de 236 páginas, em tamanho de bolso e 
já na segunda edição, editada pela Editora Universalista, traz 
214 pequenos conceitos elaborados pelo médico Di Bernardi 
com base em sua vasta bibliogra� a e pesquisa sobre Reen-
carnação, em 66 obras espíritas e espiritualistas consultadas. 
A cada tópico ou conceito, vamos poder ver a consonância 
entre esse conhecimento milenar e a Doutrina Espírita.

• Resgate coletivo
As provações coletivas não se constituem em processo 

simplesmente punitivo. Lembramos novamente o aspecto 
educativo da reencarnação. A Lei Universal Onipresente é 
automática. 

Trata-se de ação e reação, o mesmo processo que ocorre 
individualmente também existe na dimensão coletiva. Tudo 
aquilo que se semeia leva inexoravelmente a uma colheita 
obrigatória pelo automatismo das leis da natureza. 

• Missionários 
As coletividades humanas, sejam elas quais forem, não são 

abandonadas pelos espíritos de luz. Reencarnam, em todas 
as comunidades, missionários que não precisarão dizer aquilo 
que já foi dito e já se encontra escrito; agem no setor da ciên-
cia, da � loso� a, da literatura, da arte e sobretudo da ética. 

Aos invés de desertos bíblicos onde se nutriam de gafa-
nhotos selvagens, passam a conviver com o árido deserto 
das megalópoles entre homens ingratos ou indiferentes. 

• Raças 
Quando reencarnamos em raças ou etnias? Renascemos, 

normalmente, no meio onde nos vinculamos. É preciso frisar, 
no entanto, que vínculos são também nossos atos que inter-
ferem signi� cativamente na vida do próximo. 

Assim, por exemplo, aquele que prejudicou uma comuni-
dade étnica poderá renascer na referida comunidade. A � na-
lidade nunca é punitiva, mas visa ao aprendizado de valores 
que esse espírito ainda não sabe reconhecer. 

• Etnias
A reencarnação de um espírito, em comunidade étni-

ca diferente da anterior, tem por � nalidade desenvolver o 
respeito pelos seus irmãos, outrora por ele desprezados. 
Desta maneira, aprende a valorizar seus costumes, criar laços 
afetivos, perdoar desafetos, resgatar dívidas junto às suas 
vítimas, en� m, todo um conjunto de relacionamentos que 
determinará o crescimento individual e a recuperação do 
espírito perante a lei universal.

Fale com o Dr. Ricardo Di Bernardi pelo e-mail rhdb11@terra.com.br.
Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis • Site www.icefaovivo.com.br.

Fala, Dr. Ricardo!

Reencarnação, Amor e Sabedoria
Por Ricardo Di Bernardi
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Trabalhadores
Última Horada

Cen t ro  Esp í r i t a

2ª Reunião mediúnica com irradiação  19:45 às 22:00
3ª Estudo do Livro dos Espíritos           20 - 21:30
5ª Palestras e passes                             20 - 21:30
2ª a 6ª Atendimento Espiritual             09 às 12 - 13 às 17

Av. José Temístocles de Macedo (Beira Mar), nº 5 
Centro • Balneário Piçarras • SC • Fone 3347-1150 
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Rua João Bento de Souza, nº 41, Armação do Itapocoróy

  Penha  Penha

GRUPO ESPÍRITA 
UNIÃO E CARIDADE

redemundomaior.com.br 
seja sócio: 0800.101210

Seu canal de TV espírita! 

grátis na parabólica digital!grátis na parabólica digital!

Seu canal de TV espírita! 

grátis na parabólica digital!grátis na parabólica digital!

Pela psicogra� a de Carlos Baccelli, do livro "Nos Passos de Jesus"

A desobsessão, na visão 
de Laurentino Simões

Refl exão importante

Em essência, a reunião 
de desobsessão é uma 
terapia em grupo. Nela, não 
apenas os desencarnados 
se submetem a tratamento, 
mas, igualmente, todos os 
médiuns que dela partici-
pam. 

Libertemo-nos da ilusão 
de que sejamos capazes de 
doutrinar alguém – esteja 
ele na posição de encarnado 
ou desencarnado. 

Convençamo-nos, ainda, 
de que, num diálogo de 
poucos minutos, não há que, 
de súbito, se transforme. 

No trato com os des-
encarnados, o sentimento 
costuma funcionar mais e 
melhor que a lógica, por-
que aquele que sofre está 
precisando mais de remédio 
e� caz que de diagnóstico 

preciso. De uma reunião des-
obsessiva, o Cristo é o único 
Psicoterapeuta. 

E não nos esqueçamos de 
que o tratamento aos encar-
nados participantes costuma 
ser de longo curso, porque os 
desencarnados passam, mas 
os encarnados � cam... 

Dirigentes e médiuns, 
doutrinadores e espíritos, 
somos todos portadores de 
enfermidades semelhantes, 
muitas vezes, agrupados pela 
a� nidade entre essas mes-
mas enfermidades. 

Procuremos, assim, 
disciplinar-nos na frequência 
a tais reuniões, porque faltar 
a uma só delas signi� ca 
ocasionar uma interrupção 
no tratamento, com a possi-
bilidade de agravamento do 
nosso quadro patológico. 

Foto Editora do Conhecimento/EE
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História do Espiritismo em Imagens
Sua casa espírita tem fotos históricas? Digitalize-as e envie para jesusespirita@feal.com.br 

Registro histórico da inauguração do Centro Espírita Bezerra de Menezes, no bairro 
Pioneiros, em Balneário Camboriú. Descerramento da fi ta foi em 10 de setembro de 1979
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Centro "Bezerra" está na internet
As atividades do Centro Espírita Bezerra de Menezes, 
instituição atuante em Balneário Camboriú desde o 
ano de 1978, estão detalhadas no site cebmenezes.
org.br. Agenda de atividades e horários de palestras, 
história e objetivo da casa estão detalhados. O centro  
tem palestras às quintas, 20h, e sábados, 18h, e fi ca na 
Rua Miguel Matte, nº 585, bairro Pioneiros. 

Divulgação/EE

Palestra de Francisco Cajazeiras
As múltiplas experiências na relação com a matéria 

conduzem o princípio espiritual, em sua saga evoluti-
va, na travessia espiralada por estágios identifi cáveis 

e notabilizados pelo desenvolvimento do seu psiquis-
mo.Essa é a temática do médico Francisco Cajazeiras 

na palestra em DVD "Desenvolvendo a Autoconsciên-
cia", disponível em www.lojaacaminho da luz.com.br!

A L T A  Q U A L I D A D E  D E S D E  1 9 1 9
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Em 9 de outubro de 
1861, na cidade de Barcelona, 
Espanha, 300 volumes de 
obras de Allan Kardec foram 
queimados em praça pública, 
por ordem de autoridades 
da Igreja Católica. O fato, ao 
invés de deter a propagação 
da Doutrina Espírita, impul-
sionou-a ainda mais, segun-
do lembra o pesquisador e 
dirigente espírita Fernando 
Peron, que transcreveu a 
mensagem abaixo, ditada pelo 
Espírito Vianna Carvalho ao 
médium Divaldo Franco. Vale 
conhecer esse lindo texto do 
livro "À Luz do Espiritismo" 
(FEAL), resumido aqui para 
os leitores de espaço espírita. 

• • •
A manhã de nove de 

outubro surgiu perfumada e 
radiosa. Na esplanada de Bar-
celona, trezentos exemplares 

de livros e opúsculos devem 
morrer.

A Idade Média ainda se 
demora na doirada terra de 
Espanha. O Santo Ofício 
trucida e, envenenado pela in-
tolerância, sentindo o soçobro 
que se aproxima, destila ódio 
e violência, tentando manter 
a soberania.

A autoridade eclesiástica 
lê o libelo burlesco. A multi-
dão tem lágrimas nos olhos.

Archote fumegante 
aparece e, em breve, ousadas 
línguas de fogo transformam-
se em labaredas, devorando as 
páginas grandiosas dos livros 
libertadores.

Temperamentos audazes 
atiram-se sobre as chamas 
que diminuem de intensidade 
e arrancam páginas chamus-
cadas que se transformarão 
em documentos preciosos do 
crime. Emocionado pintor, 
desejando eternizar o ato de 
barbaria sob a inspiração do 
momento, registra em cores e 
traços vigorosos o atentado à 
liberdade de consciência.

As cinzas e a tela são en-

Kardec e o 'Auto de Fé'
152 anos após queima dos livros do Codi� cador em Barcelona, intolerância consolida impulso à Doutrina

salutar, parece-lhe escutar 
as Vozes dos Céus – aquelas 
mesmas que o conduziram 
na compilação dos primeiros 
trabalhos – que lhe dirigem as 
expressões de alento e vigor.

“Ninguém poderá destruir 
o edifício da Fé imortalista!” 
– tem a impressão de ouvir 
na intimidade da mente. Os 
Imortais estão de pé no cam-
po de batalha.

A Doutrina Espírita é 
Jesus Cristo, de retorno aos 
corações, acolitado pelas 
legiões dos Espíritos Eleitos, 
abrindo as portas para o 
acesso à verdadeira vida.

É necessário que o 
trabalhador experimente o 
suplício e tenha os braços 
atados à cruz dos testemun-
hos necessários, para que ele 
triunfe.

Jesus não se � zera 
respeitar pelos contemporâ-
neos e através dos tempos 
pelo que ensinou, mas pelo 
legado da renúncia e do 

sacrifício.
Assim também, a 

Doutrina Espírita, reivin-
dicando as luzes da Imor-
talidade do Senhor e da 
renovação dos conceitos 
evangélicos na Terra, deve-
ria experimentar o guante 
das mesmas dilacerações... 
Era indispensável sofrer de 
pé, con� ando, impertur-
bável...

Allan Kardec, vitalizado 
pelo � uxo da misericórdia 
divina e encorajado pelo 
tônus celeste, levanta-se 
outra vez, � ta os cimos 

doirados que a vida lhe 
reserva, renova as dispo-
sições do espírito e, jubilo-
so, continua a luta.

A Doutrina Espírita 
se lhe a� gura, então, um 
anjo de luz dilatando as 
asas sobre a Terra inteira e 
vestindo-a de claridade...

• • •
Mestre! Cem anos depois 

de Barcelona*, o Brasil, que 
te guarda a mais profunda 
gratidão, ergue-se em louvor, 
através das mil vozes dos 
bene� ciários do teu carinho, 
para agradecer os sacrifícios.

Uma prece a Kardec, após o auto-de-fé, por Vianna de Carvalho
Contempla, dos Altos Ci-

mos, a colossal legião de ser-
vidores do Cristo, seguindo 
as tuas pegadas e esparzindo 
o aroma da tua mensagem, 
em toda parte.

Barcelona vive em nossos 
corações reconhecidos.

As obras incineradas 
se multiplicaram e levam a 
mensagem vibrante dos Es-
píritos da Luz à Humanidade 
toda.

Ninguém pôde paralisar 
tuas mãos no sacerdócio da 
escrita, nem força alguma 
silenciou teus lábios no mi-

nistério da pregação...
Quando o corpo se negou 

a prosseguir contigo, exte-
nuado pelo trabalho infati-
gável, já o mundo compre-
endia a Mensagem de Jesus 
com que enriqueceste a Terra.

E hoje, quando ameaças 
se levantam em toda parte, 
dirigidas à paz das criaturas, 
em forma de intranquilidade 
e pavor, a Doutrina que nos 
legaste, como bandeira de 
vida, é o penso consolador 
nas mãos de Jesus Cristo, 
medicando as feridas de 
todos os corações.

Mensagem do livro "À Luz do Espiritismo traz-nos de volta 
o clima dos últimos estertores da Inquisição na Europa

Imagem do blog "Na Mira da Verdade da Boa Nova"/EE

dereçadas ao Codi� cador.
Em Paris, Kardec dobra-

se sob o peso da própria 
dor.

O gigante lionês tem 
a alma ferida. O vigoroso 
coração, parecido a corcel 
fogoso, agora exaurido, 
trabalha dominado pelo 
gigantismo do sofrimento.

Mentalmente, recorda 
� gura martirizada de Jan 

Huss, o Apóstolo queimado vivo 
no século XV por sentença do 
Concílio de Constança, apesar 
do salvo-conduto que o Impera-
dor Sigismundo lhe havia dado...

A impiedade e o despotismo 
da fé em decadência queimá-
lo-iam agora, se o pudessem. E 
nessa impossibilidade tentam 
destruir-lhe a obra, já que nada 
podem contra as ideias.

Todavia, recolhido à oração 

FEV•MAR•ABR
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e-mail: jesusespirita@feal.com.br

Vianna de Carvalho

Psicografia do médium Divaldo Pereira 
Franco • Adaptado pela Redação



"Educação para Todos" na Boa Nova
Todas as quartas-feiras, às 15h30 na Rádio Boa 
Nova, "Educação para Todos", programa que discute 
a Pedagogia com o viés do Espiritismo, levando em 
conta a educação do ser, como eterno e integral, e 
lembrando que educar não é tarefa apenas dos pro-
fessores, mas também dos pais. Apresentação dos 
pedagogos Alessandro Bighetto e Cláudia Motta.

Con� a e Segue, de Emmanuel
A obra espírita Confi a e Segue, da Editora GEEM, 
cuja capa retrata a volta de Jesus após a dolorosa 

morte na cruz, é um manual de paz e esperança nos 
momentos das desilusões, das tristes desvinculações 

afetivas, das incompreensões. Mostra como seguir-
mos Jesus em nossos atribulados caminhos na Terra. 

Psicografi a de Chico Xavier e autoria de Emmanuel.

Divulgação/EEDivulgação/EE
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DOUTRINA

Todos os sábados, 18h30
Rede Mundo Maior 

Nova jornada doutrinária 
de Baccelli na Europa

O médium Carlos 
Baccelli e seu assessor 
Luiz Carlos Nunes tiveram 
nova jornada doutrinária 
de palestras na Europa, 
na segunda quinzena de 
janeiro. Inglaterra, Suíça e 
Portugal foram visitados, 

com público excepcional 
para os padrões europeus a 
cada palestra. Em destaque, 
a visita do médium ao Cas-
telo de yverdun, na Suíça, 
onde Allan Kardec estudou 
e foi destacado discípulo do 
mestre Johann Pestalozzi. 

Divulgação SXC.HU/EE

Suicida de qualquer gênero sempre sofrerá as consequências do seu lamentável ato, na lei de ação e reação

A mente edi� ca e produz. 
O pensamento é criador e, 
portanto, plasma, corpori� ca 
e retém imagens e as conserva 
presentes enquanto as desejar!

“Cada um de nós, no Vale 
Sinistro, vibrando violentamente 
e retendo com as forças men-
tais o momento atroz em que 
nos suicidamos, criávamos os 
cenários e respectivas cenas que 
vivêramos em nossos derradeiros 
momentos de homens terrestres. 
Tais cenas re� etidas ao redor de 
cada um levavam a confusão à 
localidade, espalhavam tragédia 
e inferno por toda parte, sevi-
ciando de a� ições superlativas os 
desgraçados prisioneiros. Assim 
era que se deparavam, aqui e 
ali, forcas erguidas, balançando 
o corpo do próprio suicida que 
evocava o momento em que se 
precipitara na morte voluntária. 
Veículos variados assim como 
comboios fumegantes e rápidos, 
colhiam e trituravam, sob suas 
rodas, míseros tresloucados que 
buscaram matar o próprio corpo 
por esse meio execrável, os quais 
agora, com a mente impregnada 
do momento sinistro, retrata-
vam sem cessar o episódio, pondo 
à visão dos companheiros a� ns 
suas hediondas recordações!”

Memórias de um Suicida – 
Yvonne A. Pereira (capítulo 2, 
página 47, "O Vale da Dor".

Quando o Espírito desen-
carna, ainda carrega consigo 
� uido animalizado bem como 
determinadas substâncias 
adquiridas pelo hábito ali-
mentar, e toxinas outras 
acumuladas no perispírito, das 
quais necessita liberar-se para 
convivência harmoniosa no 
novo meio, o qual exigirá do 
seu organismo um metabolis-
mo menos adensado, embora 
igualmente complexo.

A depender do gênero 
de existência e de “morte”, 
que em última instância são 
re� exos do estágio ético-
moral de cada ser, este poderá 
passar apenas algumas horas, 
em região compatível com a 
densidade do seu perispírito 
e do seu estado consciencial, 
vibratório e moral, desven-
cilhando-se da vitalidade e 
demais � uidos anímicos. 

Todos os nossos atos e 
ações resultam em reações 
compatíveis e proporcionais 
e que são contabilizadas pela 
nossa própria consciência em 
cumprimento a Lei causal, 
ou Lei de causa e efeito. Em 
consequência disso, quando 
agimos de forma contrária ao 
bem, imprimem-se em nosso 
corpo perispiritual determi-
nadas marcas ou deformações 
que, em futura reencarnação, 

vão se expressar no novo corpo 
somático causando-nos sérias 
di� culdades e sofrimentos os 
mais diversos.

O suicida de qualquer 
gênero sempre sofrerá as 
consequências do seu lamen-
tável ato. É claro que existem 
atenuantes e agravantes 
em cada caso em particular. 
Existe o suicídio voluntário 
ou intencional, geralmente 
instantâneo, e o involuntário 
ou não intencional cometido, 
em médio ou longo prazo, pela 
maioria dos seres humanos 
através de nocivos hábitos ali-
mentares e dos vícios em geral 
tais como: alcoolismo, tabagis-
mo e outros desregramentos 
que degeneram o organismo 
� siológico.

O perispírito frente ao suicídio

Tristeza ou depressão?
Tenha em mente que as 
leis de Deus são justas 

Devemos lembrar que 
todos os suicidas terão opor-
tunidade de reparação aos 
danos causados, pelo seu ato 

e-mail: profnogueira@uol.com.br

Edvaldo Nogueira 

Dirigente da Fraternidade Espírita 
Nosso Lar • Penha 

delituoso, ao próprio peris-
pírito. Através da necessária 
terapia de dolorosas e sofridas 
reencarnações reti� cadoras, 
incompreendidas pela grande 
maioria das pessoas envolvi-
das que vêem corpos de recém 
nascidos mutilados da mais 
variada forma como “castigo 
divino”.

Ledo engano. Deus não 
castiga, suas Leis são justas, 
perfeitas, eternas e inva-
riavelmente educativas. A 
semeadura é livre, no entan-
to, a colheita é obrigatória. 
Semeie amor e não colherá 
outra coisa. Para re� exão: “A 
adversidade desperta em nós 
capacidades que, em circuns-
tâncias favoráveis, teriam 
� cado adormecidas”. 

Muita paz a todos. 
Edvaldo Nogueira.

Internacional

Na escola de Kardec
Baccelli visita o castelo 
de Yverdun, na Suíça



Divulgação FEC/EE

A sexualidade e as vidas passadas
De profundas e graves complexidades na sua apare-
lhagem fi siológica, com correspondentes vinculações 
psicológicas mais afetas ao campo da alma encarnada, 
o sexo é sempre resultado, numa vida, das experiên-
cias cultivadas nas existências anteriores.  – Do livro 
"Terapêutica de Emergência", pelo espírito Carneiro de 
Campos, pelo médium Divaldo Franco (LEAL)

Arquivo/EE

Uma homenagem a Herculano Pires
Novo lançamento das Editoras EME e Paideia em 

parceria, o livro "Kardec é Razão", de Wilson Garcia,  
reeditado, promove a justa homenagem ao jornalista 

e fi lósofo Herculano Pires, no ano de seu centenário, 
em textos que livremente interpretam o pensamento 

do "metro que melhor mediu Kardec", como asseve-
rava Emmanuel, através de Chico Xavier. Vale conferir! 

Divulgação/EE

Grandes Vultos
Nobres personalidades que marcaram a Doutrina, o Cristianismo e a História

espaço espírita 9eeeeFEV•MAR•ABR

PERSONALIDADE

“Nascer, morrer, renascer 
ainda e progedir 
sempre, tal é a lei”

Palestras públicas: sábados, 20h
Rua Jahiel Moacir Tavares, 785 • Armação • Penha

Acesse: luzdocaminhopenha.com.br

Filiado à FEC

saberemudar@gmail.com

Projeto ProjetoProjetoProjetoProjetoProjetoProjetoProjetoProjeto
Saber e Mudar

Conheça melhor o

Inscreva-se via e-mail e 
receba diariamente mensagens 

espíritas selecionadas!
Projeto Saber e Mudar

Aos poucos e sempre.
Estudar e conhecer.
Agir e transformar.

Rua Itororó, 452 
Bom Retiro•Joinville

Atividades:

Segunda-feira 
Grupo de Estudos ESDE 

• das 20h às 21h

Quarta-feira 
Grupo de Estudos ESDE 

• das 14h30 às 15h30
Atendimento Fraterno 

• às 19h30; Palestra
às 20h e Passes às 20h45

Samaritanos
Caminhodo

Núcleo     dos

Re� exões sobre a personalidade do notável espírita Norberto Ulysséa Ungaretti

Por volta das 11h do dia 9 
de janeiro de 2014 eu estava 
trabalhando na atualização do 
site da FEC quando o telefo-
ne tocou. Era uma jornalista 
pedindo informações sobre o 
local e o horário do sepulta-
mento do professor Norberto 
Ungaretti. 

Embora surpreso, não 
quis fazer perguntas para a 
jornalista. Apenas anotei o 
número do seu telefone e pedi 
para aguardar um instante. 
Em poucos minutos � quei 
sabendo, por intermédio do 
confrade Itaeli Pereira, que o 
nosso amigo realmente havia 
partido para a Pátria Espi-
ritual e também o local e o 
horário do sepultamento. 

Depois de passar as 
informações para a colega, 
� z mentalmente uma prece 
em favor deste admirável ser, 
agradecendo pelo prazer do 
convívio e dos bons exemplos 
que nos deixou.

Um dia após a desen-
carnação do Dr. Ungaretti, 
viu-se destacado na mídia 
local o per� l deste grande 
catarinense. Universidades, 
instituições, jornais foram 
unânimes em exaltar suas 
qualidades. No Portal da 
FEC também foi publicada 
uma nota da desencarnação 
e postado um vídeo onde se 
pode aquilatar a vasta e nobre 

trajetória desta memorável 
criatura.

Conheci o Dr. Ungaretti 
por ocasião de uma palestra 
proferida no Centro Espí-
rita Amor e Humildade do 
Apóstolo, em Florianópolis. 
Isso já vai lá pra mais de 10 
anos. Foi uma palestra muito 
empolgante e convincente. 
Ao término me senti muito 
confortado e com uma alegria 
indescritível. Tempos depois 
o visitei em seu escritório. 
Conversamos um bom tempo. 
O su� ciente para puder cons-
tatar sua grandeza intelec-
tual, moral e uma admirável 
memória. Tivemos outros 
contatos rápidos, mas inte-
ressantes.

Mais tarde, quando 
trabalhava na elaboração do 
documentário “O Espiritismo 
em Santa Catarina”, recebi 
inestimável auxílio sobre os 
fatos históricos e persona-
lidades espíritas de Santa 
Catarina. Daí nasceu a ideia 
de produzir um vídeo sobre 
este grande espirita e perso-
nalidade catarinense. O que 
veio a vingar há um ano, com 
o “Documentário - Norberto 
Ungaretti”, que está disponí-
vel no Portal da FEC www.fec.
org.br. Neste trabalho, ele fala 
um pouco da sua trajetória de 
vida como servidor público 
e sobre a sua atuação no 
movimento espírita de Santa 
Catarina.

O Dr. Ungaretti sempre 
demonstrou ser um espírita 
muito convicto e sentia-se 
feliz por isso. 

“Eu sou espírita de berço. 
Eu não sou espírita porque 
nasci espírita. Sou espírita 
porque me mantive espírita. 
Quer dizer, quando eu cheguei 
à idade da razão, que fui exa-
minar as coisas, compreender 
as coisas, não tive nenhum 
motivo para deixar de ser es-
pírita. Pelo contrário, sempre 
achei o Espiritismo uma do-
utrina muito racional, muito 
lógica, muito confortadora. 
E se não fosse o Espiritismo 
realmente de certo seria ateu”, 
a� rmava com entusiasmo.

Sua volta para a Pátria 
Espiritual nos deixa saudade 
e uma gratidão imensurável, 
pela agradável convivência e 
os exemplos de um homem de 
bem. Caro amigo, até breve! 

Até breve, caro amigo!

Ungaretti: trajetória no 
Ensino Universitário, no 
Direito e no Espiritismo

Dados biográ� cos

Norberto Ulysséa Un-
garetti nasceu no dia 15 de 
maio de 1936 em Laguna, 
� lho de Gil Ungaretti e de 
OtiliaUlysséa Ungaretti. 
Bacharelou-se em direito 
pela Faculdade de Direito de 
Santa Catarina em 1960. Foi 
desembargador do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina 
e professor do Centro de 
Ciências Jurídicas da Uni-
versidade Federal de Santa 
Catarina. 

Sócio emérito do Insti-
tuto Histórico e Geográ� co 
de SC e membro titular da 
cadeira 40 da Academia Ca-
tarinense de Letras também 
constam de sua biogra� a.

e-mail: edemarab@terra.com.br

Edmar Bernardes

Dirigente da Federação Espírita 
Catarinense • FEC • Florianópolis

Excelentes 
palestras 
em DVD
Qualidade doutrinária e 
de produção você vê nos 
DVDs da WEBTV A Caminho 
da Luz, apresentando novos 
e importantes palestrantes 
espíritas para ampliar nosso 
conhecimento doutrinário.

Carlos A. Baccelli• 
Os Espíritos respondem

Liszt Rangel • 
Para compreender 
o Espiritismo

Francisco Cajazeiras • 
Depressão, a doença 
da alma





A história do Espiritis-
mo no Brasil é muito rica de 
fatos, personagens e reali-
zações, como vimos na edição 
anterior de espaço espírita, 
onde abordamos os primeiros 
passos da Doutrina Espírita 
no País, com os adeptos da 
homeopatia; em seguida, 
em 1845, houve registro de 
confrontos entre simpatizan-
tes das ideias de Allan Kardec 
com os católicos, e até mesmo 
o registro dos fenômenos de 
mesas girantes no Estado do 
Ceará, em 1853. 

Luis Olimpio Teles de 
Menezes foi um destes 
pioneiros, o qual, em 1865, 
fundou o Grupo Familiar de 
Espiritismo. Nesta edição, 
espaço espírita dá sequên-
cia aos fatos históricos, pela 
ordem cronológica. Portanto, 
na cidade do Rio de Janeiro, 
então capital do Império do 
Brasil, as primeiras sessões 
espíritas brasileiras foram 
realizadas por franceses, 
muitos deles exilados políti-
cos do regime de Napoleão 
III de França (1852-1870), na 
década de 1860. 

Alguns desses pioneiros 
foram o jornalista Adolphe 
Hubert, editor do periódico 
"Courrier do Brésil", o pro-
fessor Casimir Lieutaud, e a 
médium psicógrafa, Madame 
Perret Collard.

Em 1860, o professor 
Casimir Lieutaud, fundador e 
diretor do Colégio Francês no 
Rio de Janeiro, publicou a tra-

dução, em língua portuguesa, 
das obras "Os tempos são 
chegados" ("Les Temps sont 
arrivés") e "O Espiritismo na 
sua mais simples expressão" 
("Le Spiritisme à sa plus sim-
ple expression").

O primeiro periódico a 
publicar trechos traduzidos 
das obras de Allan Kardec 
foi o "A Verdadeira Medicina 
Física e Espiritual associada 
a Cirurgia: jornal cienti� co 
sobre as ciências ocultas e 
especialmente de propaganda 
magnetotherapia", publicado 
de janeiro a abril de 1861 
pelo Dr. Eduardo Monteggia, 
não por que se considerasse 
espírita, mas sim um demo-
crata.

No mesmo período, o 
Jornal do Commercio, tra-
dicional periódico da então 
capital brasileira, em artigo 
publicado em 23 de setembro 
de 1863 na seção "Crónicas 
de Paris", abordou os espe-
táculos acerca dos espíritos 
então populares nos teatros 
de Paris e, em seguida, pas-
sava a tecer comentários em 
torno do Espiritismo. Esse 
artigo é citado pela "Revue 
Spirite", onde Kardec comen-
ta que o autor do artigo não 
se aprofundou no estudo do 
Espiritismo, de cuja parte 
teórica ignorava os processos. 
Elogia-lhe, porém, o compor-
tamento sensato diante dos 
fatos, para a explicação dos 
quais não levantara teorias 
temerárias. "Pelo menos" - 
referiu Kardec - "ele não julga 
pelo que não sabe." E comple-
menta:

"Veri� camos, com satis-
fação que a ideia espírita faz 
progressos sensíveis no Rio 

de Janeiro, onde ela conta com 
numerosos representantes, 
fervorosos e devotados. A pe-
quena brochura "Le Spiritisme 
à sa plus simple expression", 
publicada em língua portugue-
sa, contribuiu, não pouco, para 
ali espalhar os verdadeiros 
princípios da Doutrina."

Nesta capital, a primeira 
instituição espírita a ser funda-
da foi a Sociedade de Estudos 
Espiríticos - Grupo Confúcio, 
em 1873. Conforme previsto 
em seus estatutos, devia seguir 
os princípios e as formalida-
des expostos em O Livro dos 
Espíritos e em O Livro dos 
Médiuns, de Allan Kardec. 
As suas atividades incluíam 
ainda o receituário gratuito de 
homeopatia e a aplicação de 
passes aos necessitados. 

A sua maior virtude, en-
tretanto, foi a de promover a 
tradução das obras básicas de 
Kardec para a língua portugue-
sa. A reação na imprensa da 
época expressa-se, por exem-
plo, num comentário veicu-
lado nas páginas do Jornal 
do Commercio, acusando o 
Espiritismo de fabricar "lou-
cos" e pedindo a interferência 
da polícia, concluindo: "É uma 
epidemia mais perigosa que 
a febre amarela..." (Jornal do 
Commercio, 13 de dezembro 
de 1874).

Em 1875, o Grupo Confú-
cio lançou o segundo periódico 
espírita do país (primeiro no 
Rio de Janeiro), a "Revista 
Espírita", dirigida por Antônio 
da Silva Neto.

A este grupo estiveram li-
gados nomes expressivos como 
o de Joaquim Carlos Travassos 
que, ainda em 1875, apresen-
tou a primeira tradução de "O 

Livro dos Espíritos" para a 
língua portuguesa a Bezerra 
de Menezes.

O Grupo extinguiu-se em 
1876, dando lugar à Socie-
dade de Estudos Espíritas 
Deus, Cristo e Caridade, sob a 
direção de Francisco Leite de 
Bittencourt Sampaio. No seu 
programa doutrinário, a obra 
codi� cada por Allan Kardec 
era parte essencial.

Divergências ideológicas 
entre os que preconizavam 
um espiritismo "cientí� co" e 
outros que sustentavam um 
espiritismo "místico", entre-
tanto, conduzirão a dissidên-
cias da Sociedade de Estudos. 
Inicialmente, em 1877, um 
grupo se separou para cons-
tituir a Congregação Espírita 
Anjo Ismael  em 20 de maio. 
No ano seguinte 1878, outro 
grupo constituiu o Grupo 
Espírita Caridade 8 de junho. 

Ambos tiveram efêmera 
duração, estando desapa-
recidos já em 1879. Nesse 
mesmo ano, a Sociedade de 
Estudos deu lugar à Socieda-
de Acadêmica Deus, Cristo e 
Caridade em 3 de outubro de 
1879, atendendo à orientação 
do grupo "cienti� cista", con-
trário ao caráter religioso da 
Doutrina. 

Em consequência, um 
último grupo, sob a liderança 
do médium João Gonçalves 
do Nascimento, de acordo 
com a tradição sob a inspi-
ração do próprio espírito 
Ismael, constituiu uma nova 
agremiação, que se denomi-
nou Grupo Espírita Fraterni-
dade, em 1880.

Mês de Kardec, evento tradicional
Um dos mais tradicionais eventos espíritas catari-
nenses é o "Mês de Kardec" promovido pelo Centro 
Espírita Anjo da Guarda, tradicional instituição espírita 
de Itajaí. Sempre no mês de outubro, o Codifi cador é 
reverenciado com a presença de palestrantes convida-
dos, aprofundando temas da Doutrina Espírita. O CEAG 
fi ca na Rua 15 de Novembro, 405, centro de Itajaí.

Divulgação/EE

Jesus na Samaria, por Haroldo Dias 
O Novo DVD de Haroldo Dutra Dias traz o tema da 

visita de Jesus à Samaria, baseado no capítulo 17 do 
livro Boa Nova, de Chico Xavier/Humberto de Cam-

pos, o qual narra o encontro do Mestre com a mulher 
samaritana, junto ao poço de Jacó. A passagem origi-

nal, presente no Evangelho de João, evoca histórias 
e tradições da Bíblia hebraica. Vale conferir! 

Divulgação/EE

Joaquim Carlos Travassos entrega tradução de "O Livro dos Espíritos" a Dr.  Adolfo Bezerra de Menezes em 1875

Grupo Confúcio traduziu Kardec
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Trajetória do Espiritismo no Brasil Os Fatos, a História
Por Cida Massucatti

Fotos; Reprodução 
Internet e Memorial 
Luiz Fonzaga de 
Pedro Leopoldo, MG 

Jornal do Commercio 
noticiava manifes-

tações dos espíritos, 
em 1863; já o "Médico 

dos Pobres" começava 
a ter contato com 

obra de Kardec

Trajetória do Espiritismo no Trajetória do Espiritismo no Trajetória do Espiritismo no Trajetória do Espiritismo no Trajetória do Espiritismo no Trajetória do Espiritismo no 
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HISTÓRIA

Na próxima edição, Maria Massucatti 
vai abordar  a fundação da União dos 

Espíritas do Brasil e o 1º Congresso Espí-
rita Brasileiro, de 1881. E mais: as ações 

policiais contra o Espiritismo. 

Sociedade Espírita 

Encontro Fraterno
Rua José Deeke, 1197 Escola Agrícola 
CEP 89031.401 • Blumenau • SC
E-mail: atendimento@encontrofraterno.org.br
Sítio: www.encontrofraterno.org.br

Fundada em 1991 • Filiada à FEC 

e-mail: mariamassucatti@uol.com.br

Cida Massucatti

Dirigente do Núcleo dos Samaritanos 
do Caminho • Joinville

Centro Espírita 
Jesus Nazareno

Rua Laureano José de Almeida, nº 46
Bairro São João • Itajaí • SC • Filiado à FEC

Palestras às quartas-feiras, 20h
Em seguida, aplicação de passes espirituais

Sociedade Espírita 
Caridade de Jesus

Palestras segundas, 20h • Rua Comandante Cabo, 01
Praia do Mota – São Francisco do Sul - SC

Fundada em 1895 



a antítese do egoísmo. 
Já no capítulo “Por que 

o Espiritismo”, Heim Lass 
mostra a razão pela qual 
o Espiritismo responde às 
questões fundamentais da 
existência humana, mesmo 
diante da constatação de que 
“a maioria das pessoas, com 
sua vida atribulada, não está 
interessada” nestas questões 
e “acha que a existência de 
Deus e a imortalidade da 
alma são temas de compe-
tência da religião. 

Renato destaca que essa 
indiferença não oferece 
respostas a questionamen-
tos como por que uns que 
são maus sofrem menos que 
outros que são bons, ou por 
que Deus permitiria tanta 
desigualdade entre seus 
� lhos; estas dúvidas, entre-
tanto, são perfeitamente 
esclarecidas pelo Espiritismo, 
que sentencia, pela união da 
fé e razão, que cada um de 
nós é um “espírito encarnado 
a caminho de Deus, e a vida 
na Terra é uma oportunidade 
de reajustamento no caminho 

Renato Lass instiga seus leitores

Divulgação/EE

Yvonne entre as biogra� as do site
Entre as principais biografi as detalhadas nesta pá-

gina, estão as trajetórias do próprio Codifi cador Allan 
Kardec, de Artur Lins de Vasconcelos, Anália Franco, Be-
zerra de Menezes e Cornélio Pires.  Também há biogra-
fi as de José Petitinga, Francisco Spinelli, Silvino Canuto 

de Abreu e  da notável médium Yvonne do Amaral 
Pereira (foto). Uma fonte confi ável de informações. 

Divulgação/EE

Teólogo e membro da Academia de Letras de São Fco. do Sul lança obra de 164 páginas com temática espírita

164 páginas de puro 
conhecimento e incursão 
pelo universo doutrinário do 
Espiritismo. Assim é a obra 
“Desvendando o Desconhe-
cido Conhecido”, de autoria 
do dirigente espírita Dalton 
Renato Heim Lass, do Centro 
de Estudos Espíritas Allan 
Kardec, de São Francisco do 
Sul. Lançada no � nal de 2013, 
a obra da Editora Nova Letra 
é fruto das pesquisas e análi-
ses de Renato, como é conhe-
cido, após décadas de estudo 
da Doutrina Espírita. 

Teólogo e � lósofo forma-
do pela Pontifícia Universida-
de Católica (PUC) do Paraná, 
Renato iniciou na Doutrina 
Espírita através da Socie-
dade Brasileira de Estudos 
Espíritas (SBEE) e da Facul-
dade Espírita Leocádio José 
Correia, de Curitiba, antes de 
mudar-se para o litoral catari-

nense. Também participou do 
Grupo de Estudos Avançados 
Espíritas de São Paulo e do 
Grupo Ecumênico Amai-vos, 
também no Estado paulista. 

De acordo com o autor, 
a tiragem modesta de 400 
exemplares não está à ven-
da diretamente pelo Centro 
de Estudos Espíritas Allan 
Kardec. Renato optou por 
doar o livro às casas espíritas 
em que profere palestras – 
como ocorreu em Barra Velha, 
no Centro Espírita Allan 
Kardec – e estas instituições 
� cam com o lucro da obra. 
A tiragem foi custeada pela 
Academia de Letras e Artes de 
São Francisco do Sul, da qual 
Renato é membro – e teve 
apoio do Grupo Ruma. 

Ao todo, são 58 capítulos 
em que Renato, por exemplo, 
analisa a missão e a personali-
dade de Allan Kardec, o Codi-
� cador da Doutrina Espírita, 
ou a essência de Deus, além 
de temas ligados à família, 
à missão do homem inteli-
gente na Terra, e à caridade, 
conceituada pelo autor como 

Juvan Neto/EE

FEC traz mais de 100 biogra� as 
Estudiosos e pesquisadores interessados em co-
nhecer melhor a vida e as conquistas de dezenas de 
vultos espíritas, podem fazê-lo através do site da Fe-
deração Espírita Catarina (www.fec.org.br), o qual traz 
mais de 100 biografi as detalhadas no site, com suas 
respectivas fontes. A página traz ainda detalhes sobre 
a história do Espiritismo em Santa Catarina. 

Autor é dirigente do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec; 
na foto, Renato autografa obra no CEJN de Barra Velha 

Con� ra trechos da obra:
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do bem”. 
O novo livro de Renato 

Lass também atende aos 
objetivos da Academia de 
Letras e Artes de São Fran-
cisco do Sul, no sentido de 
editar, no mínimo, uma obra 
de cada um dos componentes 
da agremiação literária e cul-
tural, trabalho desencadeado 
na cidade pelo presidente, 
Rudi Oscar Beckhauser. A 
capa do livro traz a ideia da 
construção do conhecimen-
to, “tijolo a tijolo”, e ainda 
reproduz uma tela de Nancy 
Bez-Batti Lass.  

Além das atribuições 
já citadas, Renato Lass 
é membro fundador do 
Conselho da Comunidade 
de São Francisco, através 
do qual auxilia nos cuida-
dos com irmãos apenados 

em regime semiaberto na 
unidade prisional local – os 
quais, carinhosamente, cha-
ma de “irmãos equivocados”, 
e é palestrante convidado 
do Poder Judiciário para 
temas relativos ao álcool e 
às drogas, direcionados aos 
jovens da Comarca; também 
é conciliador voluntário do 
fórum local, pesquisador, 
escritor de temas do Espi-
ritismo em jornais como o 
espaço espírita e micro-
empreendedor.  

Na contra-capa de sua 
obra, Renato frisa que apesar 
do extenso currículo, “de 
todos os títulos da Terra, o 
único que vale a pena ao ho-
mem receber é o de Homem 
Bom”.  Os contatos com o 
autor se dão através do e-mail 
renanlass@bol.com.br.  

e-mail: jesusespirita@feal.com.br

Raul R. Rodriguez

Articulista e pesquisador

“Todos os atos executados com amor em nossos 
corações fará com que os resultados, os efeitos destes atos, 
sejam benéficos a nós”.

“Deus se utiliza sempre de personagens comuns ou 
famosos para nos ensinar, através de seus exemplos, como 
devemos proceder durante a vida ou na morte de nosso 
corpo físico” .

“Temos que interpretar que a dor é uma bênção e é vá-
lida somente para aqueles que já ultrapassaram o limiar do 
entendimento da verdade, aquela verdade do Cristo, aquela 
que nos libertará”.  

“O dever do homem estará sempre sob o comando de 
seu livre-arbítrio, fazendo com que muitas vezes o dever 
não seja cumprido por interesses outros de nossas paixões”.

“Aprendamos a olhar o conjunto da obra divina e 
não somente as pequenas falhas existentes em nosso modo 
de olhar os fatos e acontecimentos. Olhamos somente as 
falhas porque sentimos certa inveja daqueles que sempre 
acertam”. 



Há tempos pensei em 
sugerir o link de um vídeo 
da internet aos espíritas da 
listagem do espaço espí-
rita, e ao vê-lo reiteradas 
vezes, sempre pensei se 
a “Caravana Global” mos-
trada nas imagens da não 
tão distante Cuba não teve 
muito da própria “Caravana 
da Fraternidade”, marco da 
Uni� cação do Espiritismo 
no Brasil em 1950. Penso 
que é necessário, diante 
destas imagens, convidar os 
confrades a “viajar” junto do 
movimento espírita cubano.  

O vídeo é de 2009, 
gravado em Cuba (http://
www.youtube.com/
watch?v=SoTKI294Y7Q), 
que mostra a caravana 
organizada por dirigentes e 
confrades espíritas da Ilha, 
juntamente com integrantes 
da Aliança Espírita Evan-
gélica (entidade espírita 
brasileira). Foram 14 dias de 
viagens dentro da ilha, com 
1.000 espíritas participantes 
e 2.200 km percorridos! 

O objetivo foi estreitar 
laços e integrar (ou será uni-
� car?) o movimento espírita 
cubano, isso quatro anos 
antes do Congresso Espírita 
Mundial, que em 2013, o 
Conselho Espírita Interna-
cional promoveu na mesma 
ilha, de 22 a 25 de março. 
Parece até mesmo que os 
auspícios da Espiritualidade 
surgiram na ocasião visando 
o estreitamento de laços!

A cada cena não há como 
não associar certa simila-
ridade à nossa “Caravana 
da Fraternidade”: notamos 
a grande fraternidade dos 
cubanos, mas também a sim-
plicidade de nossos irmãos 
espíritas. Casas espíritas 
ainda muito acanhadas – 
algumas até verdadeiras 
choupanas, com tijolos sem 
reboco e cobertura de palha 
– servindo para espargir 

a Luz Espírita em Cuba. 
Bibliotecas muito simples, 
livros antigos. Raros mate-
riais pedagógicos de estu-
dos...

Veem-se ainda qua-
dros de Kardec e de Amália 
Domingo Soler (nobre dama 
do Espiritismo na Espanha), 
� gurando nas paredes – e 
há até alguns centros ainda 
com cruci� xos na parede 
ou no piso, um pequeno 
atavismo que por certo, não 
inviabiliza o bem que deve 
ali acontecer e a difusão dos 
ensinos espíritas-cristãos. 
Ao assisti estas cenas, � quei 
imaginando o exato conceito 
de Espiritismo, diante des-
sas reuniões. O esforço da 
Espiritualidade... e quão be-
las devem ser estas reuniões. 

Até mesmo casas com 
práticas ritualísticas e um 
velho senhor benzedor 
foram visitados, além de 
conhecidos núcleos familia-
res, que ainda não se forma-
ram em centros espíritas. 
Em muitos lugares, mesas de 
frutas eram oferecidas aos 
visitantes!

A caravana iniciada na 
Sociedad Espírita Sendero 
de Amor y Luz, em Havana, 
avança, em grupos de 10 até 
200 confrades, por provín-
cias e cidades como Cama-
guey, Bayamo, Las Tunas, 
Puerto Padre, Holguim, San 
Pablo de Yao (província de 
Granma)... e a cada “centrin-
ho espírita”, muita simpli-
cidade, mas os sorrisos de 
alegria estampados... os 
grupos passam pelo Consejo 

Vídeo divulgado na internet mostra esforço dos irmãos espíritas cubanos para integrar casas espíritas na ilha

Espiritista de Cuba, Iglesia 
Episcopal Cuba (que cede 
espaço, de forma fraterna, 
para as reuniões espíritas!) e 
até mesmo são recebidos no 
Comitê Central do Partido 
Comunista Cubano. 

Diante do vídeo, entendi 
porque Cuba é o maior país 
espírita depois do Brasil, 
conforme dados do próprio 
CEI. Como bem publicou 
a Revista Internacional de 
Espiritismo (RIE) de maio de 
2013, o país é considerado a 
segunda nação em número 
de centros espíritas, supe-
rando países como Colômbia 
e Portugal, onde são grandes 
os números de instituições 
espíritas. Até então, pen-
sávamos ser Portugal o de-
tentor da segunda colocação.

A RIE aponta que até 
1963 houve total liberdade 
religiosa na ilha, tanto que, 
entre 1935 e 1963, realiza-

ram-se 26 grandes encontros 
espíritas nacionais, mas, 
depois, os trabalhos públicos 
espíritas foram proibidos. 
Em 2.000 voltaram a acon-
tecer os encontros espíritas 
públicos, que culminaram 
com a primeira visita de Di-
valdo Franco à ilha em 2008.

O congresso de 2013 
contou com 24 delegações 
do exterior e com a maciça 
participação dos espíritas cu-
banos. Foram 1.200 congres-
sistas do país an� trião, 569 
brasileiros e 243 de outros 
países. Aliás, desde o ano 
2.000 os líderes espíritas 
de Cuba vêm traba lhando 
em conjunto com o Minis-
tério das Religiões para a 
ampla liberdade religiosa, 
e o crescimento da Doutri-
na se dá mesmo porque o 
panorama é outro: o governo 
cubano apoia a difusão espí-
rita na ilha.

Divulgação/EE

Cuba, segundo maior país espírita
O site da Associação Médico Espírita Internacional 
(www.ameinternacional.org) traz mais informações da 
jornalista Cláudia Santos sobre o Espiritismo em Cuba, 
considerado o segundo maior país espírita do mundo.  
O site marca a evolução da Doutrina Espírita na ilha 
desde 1856, passando por 1963, quando as atividades 
são proibidas na ilha, reiniciando com força em 2002.

Divulgação/EE

Pesquisa on line na Revista Espírita
O índice completo de temas abordados por Allan 

Kardec na Revista Espírita, publicação que foi o ver-
dadeiro laboratório de trabalho do Codifi cador, publi-

cada em Paris de 1858 a 1869, está disponível para 
pesquisas no site da FEB (www.febnet.org.br).  Há 

possibilidade de busca por ordem alfabética e pelos 
termos, além de link de envio da pesquisa por e-mail. 

Divulgação/EE

Luz ao movimento espírita cubano

Palestra espírita em Cuba: 400 casas doutrinárias 
já regularizadas e 200 em vias de implantação 
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e-mail: jesusespirita@feal.com.br

Juvan de Souza Neto

Jornalista e dirigente do C. E. Jesus 
de Nazaré • Barra Velha • SC

FEB e CEI 
enviam 
contêiner 
de livros 
a Cuba

Homenagem do Conselho Espírita Internacional 
ao educador José Martí, herói cubano

Divulgação/EE

Em 2008, o então 
secretário geral do Conselho 
Espírita Internacional, Nestor 
Masotti, obteve o compromis-
so da Ministra das Religiões 
de Cuba, Caridad Diego Bello, 
de que haveria uma maior 
abertura para a importação 
de livros pelos espíritas, o que 
foi conseguido. A Federação 
Espírita Brasileira enviou 
um contêiner com livros 
espíritas, para suprir a falta 
de material para as reuniões. 
Um grande avanço, que fará a 
Doutrina ampliar ainda mais, 
pois sabe-se o grande nível de 
leitura do povo cubano.

Segundo a médica Mar-
lene Nobre, em entrevista a 
Claudia Santos, na verdade, o 
ressurgimento do Espiritismo 
em Cuba é algo extraordiná-
rio. Há 400 centros espíritas 
em Cuba, já legalizados, e 
200 em vias de legalização. 
A abertura religiosa é agora 
tutelada pelo governo. E ela 
tem sido efetiva e irreversível. 

Entretanto, há divisões 
doutrinárias, como o “Es-
piritismo de Cordão”, onde 
todos rezam de mãos dadas, 
o “Espiritismo Trincadista”, 
que não considera a Doutrina 
como Religião e o “Espiritis-
mo de José de La Luz”, nobre 
entidade que orienta parte do 
movimento cubano. O tempo 
por certo fará uma maior 
uni� cação doutrinária, pois 
temos de entender que a rigor, 
mesmo o movimento espírita 
do Brasil possui naturais 
divergências.

Con� ram o vídeo! Que 
Jesus abençoe nossos irmãos 
tarefeiros espíritas cubanos, 
hoje e sempre! 
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Filme "O Anjo" já está no You Tube
Se você acredita que o amor entre uma mãe e seu 
fi lho sobrevivem até mesmo à morte, ajude a levar 
uma mensagem de amor para as mães cujos fi lhos 
voltaram para junto de Deus antes delas. "O ANJO" é 
um fi lme espírita produzido por um grupo de artis-
tas de Blumenau - SC, com o propósito de levar uma 
mensagem de paz, conforto e esperança.

Produção do cineasta Marcelo Niess
O fi lme foi produzido pelo cineasta Marcelo Niess, com 

atores amadores, tem 1h27 de duração, mostrando a 
trajetória da Família Müller, que se vê às voltas com  a 
maior das dores: a desencarnação do fi lho Lucas, de 9 
anos de idade. Você pode assistir o fi lme completo no 

blog da produção, o fi lmeoanjo.blogspot.com, onde 
está também detalhado o making of desse projeto.

Divulgação Blog O Anjo/EEDivulgação Blog O Anjo/EE
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O comportamento 
homossexual

Olá queridos leitores! Vocês que estão acostu-
mados com meus artigos, sabem bem que adoro 
propor que vocês tenham assuntos para conversar 
sobre temas que habitualmente outros não o abor-
dariam. Então hoje vou ajudar vocês a se mexerem 
na cadeira, pois o assunto é homossexualidade!

A pessoa homossexual já nasce assim, ou é o 
ambiente social que faz decisiva a expressão da ho-
mossexualidade masculina ou feminina? Qual sua 
opinião? O que pensam seus familiares? Acham que 
é imoral ou vergonhoso? 

Cada pessoa é única, pois é o resultado de uma 
engenharia perfeita de neurônios que são herdados 
geneticamente em conjunto com a experiência da 
vida em momentos cruciais de desenvolvimento. 
Mesmo sendo irmãos gêmeos univitelinos ou gene-
ticamente iguais, os estímulos 
que cada um receberá causará 
diferenças na estrutura do seu 
sistema nervoso. Se causás-
semos os mesmos estímu-
los propositadamente, não 
conseguiríamos duas pessoas 
iguais, pois há diferenças nos 
circuitos neuronais.

No caso da sexualidade, 
uma mulher ou homem podem 
muito bem ter desejos sexuais 
por pessoas do seu próprio 
sexo, sem que isso seja uma doença ou desvio de 
comportamento. Há os que assim sentem e vêem a 
se casar ter � lhos com pessoas do sexo oposto, sem 
deixarem de continuar tendo desejos por pessoas do 
mesmo sexo. Por isso há tantos homens, principal-
mente, que têm experiências homossexuais fora do 
casamento. Na verdade, cada pessoa tem condições 
de decidir qual o mais adequado comportamento 
social ela deve ter. Mas há pessoas que escondem de 
si mesmas suas preferências sexuais. 

Entre outras literaturas, Divaldo Pereira Franco 
a� rma que esta é uma tendência que tem origem 
na vida espiritual. Segundo "O Livro dos Espíri-
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tos", questão 200, o Espírito é em si assexuado, 
e através da reencarnação pode vir masculino 
ou feminino. Ocorre que ele pode reencarnar 
muitas vezes em uma polaridade e "se de golpe, 
renasce na outra polaridade, pode apresentar 
uma organização anatômica masculina e psicoló-
gica feminina ou você versa" (FRANCO, D. 2013, 
p120). O próprio Divaldo relata que o ser homos-
sexual pode vir a amar  alguém do mesmo sexo e 
isso é um fenômeno perfeitamente normal, não 
considerado uma patologia, distúrbio de compor-
tamento ou conduta de natureza reprovável.

Mas é o sexo promíscuo é que torna o com-
portamento execrável e em qualquer situação, 
tanto na homo como na heterossexualidade.

Pois então: tudo leva a crer que esta realidade 
não vai mudar por enquanto. Porque 
tanto preconceito em aceitar a rique-
za da biodiversidade sexual de nossa 
espécie?

Com isso, percebemos que o com-
portamento da sexualidade humana 
em contraposição pelo adotado por 
alguns em sociedade se impõe a cada 
um de nós, e não é uma questão de 
escolha, como alguns gostariam que 
fosse.

E aí, você se mexeu na poltrona? 
Diga a verdade: é um bom assun-

to para conversar com a família e os amigos não 
é? Todos nos conhecemos alguém homossexual e 
que desde pequeno já tinha ou tem um comporta-
mento diferente. E insistimos em não enxergar. É 
hora de rever nossos conceitos.

Recebam o meu fraternal abraço. 
Lili.

"O sexo promíscuo 
é que torna o 

comportamento 
execrável, 

tanto na homo como 
na heterossexualidade"

Referências bibliográfi cas espíritas:
FRANCO, Divaldo; NOGUEIRA, Washington L.( org) 
Aspectos psiquiátricos e espirituais nos transtornos 
emocionais ( espíritos diversos):Salvador: Livr. Espírita 
Alvorada, 2002.
FRANCO, Divaldo ; Divaldo Franco responde volume 2: 
São Paulo:Intelítera Editora, 2013.
KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos: Brasília: FEB, 2006.
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Um olhar para a Espiritualidade

A importância do
 Evangelho no Lar

Além de inúmeras vezes constar no Novo Testa-
mento, que Jesus retirava-se do meio dos apóstolos 
para orar, é também registrado, as reuniões notur-
nas que fazia, dando explicações e contando parábo-
las esclarecedoras. 

Essas reuniões tinham por objetivo evangelizar 
aqueles que participavam desses encontros, não 
restritos só aos seus seguidores diretos. 

O Espiritismo passa então a adotar essa prática, 
instituindo, pelo menos, um dia na semana, para 
reunir a família, visando o esclarecimento das lições 
deixadas pelo Mestre, unindo-a. 

É interessante notar que os espíritos nos con-
tam que aquele que consegue introduzir esta forma 
de oração dentro do lar, faz subir um raio luminoso, 
daquela casa, sendo percebido pela espiritualidade, 
ao mesmo tempo começa a se propagar, gradual-
mente, pela vizinhança, favorecendo a paz e a 
harmonia nesses lares. Fica então a pergunta “como 
se faz o evangelho no lar?” 

Muito simples, escolhe-se um dia na semana em 
que todos estejam reunidos, estabelecendo-se um 
determinado horário, sendo que estes passam a ser 
religiosamente cumpridos. 

Coloca-se um copo com água, para cada pessoa 
do recinto. Um dos presentes faz uma oração de 
abertura, invocando mentores e espiritualidade, 
agradecendo a Deus a oportunidade de reunir a 
família. Lê-se então um pequeno trecho de Novo 
Testamento, ou uma mensagem de livros de men-
sagens sobre a conduta cristã, como Pão Nosso, 
Agenda Cristã, Fonte Viva. 

Após, segue-se um comentário para que todos 
mostrem ter entendido o texto lido. Finalmente 
faz-se a oração de encerramento, agradecendo a 
Deus pela saúde de todos, pelo amparo recebido e 
pedindo-se saúde para os que estejam adoentados. 
Todo este roteiro � ca circunscrito a 15 a 30 minu-
tos, não necessitando tempo maior. Introduza hoje 
mesmo a esta prática, e em pouco tempo perceberás 
seus benefícios.
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O Livro Espírita por excelência
instrução, numa linguagem 
acessível. Mas, como “não se 
entrega um aluno para ser 
alfabetizado para quem não 
tem quali� cação para tal”, há 
necessidade do estudo me-
tódico, da disponibilização 
de cursos e espaços demo-
cráticos de aprendizado. 
Aí o porquê das sociedades 
espíritas, a � m de desenvol-
ver os princípios da Ciência 
e difundir o gosto pelos 
estudos sérios.

A grande preocupação do 
momento, quanto ao livro, 
reside na proliferação de 
livros pseudoespíritas (es-
piritismo x espiritualismo): 
romances, contos, psico-
gra� as, opiniões pessoais, 
“achismos”, sem o critério 
da “universalidade do ensino 
dos Espíritos”, base da 
tarefa kardequiana. Quais 
os critérios para publicar? 
Quais os critérios para 
indicar? Que obras adotar 
e recomendar? “Preferível 
é rejeitar nove verdades a 
aceitar uma só mentira”, 
tal a recomendação feita ao 
Codificador pelo espírito 
Erasto. Até que ponto a 
cumprimos e respeitamos? 
Meditemos, pois!

Analisando-se a evo-
lução da vida, percebe-se, 
de tempos em tempos, a 
eclosão de inventos e des-
cobertas a facilitar a vida 
material: o fogo, a roda, a 
escrita. Detendo-nos nesta 
última, vamos nos aper-
ceber que, além do desen-
volvimento de um código 
de comunicação, propício 
para cada povo e época, 
ainda tivemos a busca pela 
melhor forma de acondi-
cionar os registros, isto é, 
as diferenças de materiais 
nos quais a escrita foi sendo 
aposta. Paredes, argila, tá-
buas de pedra, pergaminho, 
papiro, até chegar ao papel, 
cada vez mais fino e branco, 
dos dias de hoje.

Do papel para a mul-
tiplicação dos escritos foi 
uma consequência natural. 
Precisavam os escritos de 
divulgação. Gutemberg a 
seu tempo (séc. XV) con-
cebeu a imprensa e, logo, a 

difusão do conhecimento 
tornou-se realidade. Isto 
tudo para chegarmos ao 
livro.

Sim, é dele que estamos 
a falar. Cento e cinquenta 
e seis anos (nosso título) é 
a referência ao surgimento 
de O Livro dos Espíritos, a 
obra introdutória e funda-
mental da Doutrina Espiri-
tista.

Hippolyté Leon De-
nizard Rivail, o cientista, 
o pedagogo, o homem de 
letras e ciências era dotado 
de espírito cético e questio-
nador. Por certo, ouviu falar 
- pela imprensa da época 

Marcelo Henrique Pereira sintetiza importância do livro espírita e reivindica maior qualidade doutrinária 

- dos fenômenos da peque-
na Hydesville (New York, 
EUA, 1848), inquietantes 
e psicológicos, antevendo 
o instante da alvorada de 
luz sobre as trevas que viria 
bem em seguida. Convidado 
por amigos, relutante até 
o último momento, veio a 
presenciar algumas reuniões 
da aristocracia francesa, das 
mesas saltitantes e dançan-
tes e das cestas escreventes. 
Interessou-se por descobrir a 
“causa inteligente” do fenô-
meno observado.

Neste cenário surge o 
livro. Resultado do esforço 
do gênio céltico, do sacerdote 

druida, do pregador e refor-
mador tcheco, do professor 
francês... Facetas de uma 
mesma personalidade espi-
ritual, o bom-senso reencar-
nado.

Na obra, os Princípios 
Básicos do Espiritismo: 
Divindade, Individualidade 
(da alma) ou Espiritualidade, 
Transcomunicabilidade, Evo-
lutividade, Pluralidade (das 
Existências e dos Mundos 
Habitados). Repousa nas Leis 
Naturais.

E, para termos a exata 
idéia do objetivo desta obra, 
Kardec mais tarde haveria de 
proclamar como indispen-
sáveis dois elementos para 
o progresso do Espiritismo: 
o estabelecimento teórico 
da Doutrina e os meios de 
popularizá-la. Ora, é justa-
mente pelo livro (material ou 
virtual, como hodiernamente 
se vê) que se abrem as portas 
para a difusão do conheci-
mento, ou sua popularização 
- o alcance das massas.

O livro hoje é o precioso 
instrumento, a útil ferra-
menta de popularização 
da Doutrina Espírita, para 
levá-lo a todas as pessoas, 
inclusive para quem não tem 

Juvan Neto/EE

eeee

Seminário sobre passe espiritual
O que é o passe? Como ele é aplicado? Qual sua re-
percussão nos corpos físico e espiritual? Essas e outras 
respostas serão dadas durante seminário sobre o tema, 
uma promoção da 6ª União Regional Espírita (URE) 
programada para 10 de maio, na Sociedade Espírita de 
Joinville. Dirigentes de toda a região estão convidados 
para a capacitação, que inicia às 9h da manhã.

Arquivo/EE

Estreia do programa "Filosofando"
Em 2014 a Rede Mundo Maior de Televisão traz 

novidades! E para começar, a estreia de Filosofando, às 
segundas-feiras, 19h30, trazendo grandes pensadores 

da História, suas ações e seus estudos, analisados de 
forma a oferecer ao telespectador os exemplos de 

conduta e de vida de homens e mulheres que traba-
lharam por uma cultura de paz e espiritualidade. 

Divulgação/EE

Allan Kardec aponta o livro como elemento 
indispensável para o progresso do Espiritismo
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e-mail: cellosc@� oripa.com.br

Marcelo Henrique Pereira

Centro Cultural Espírita José 
Herculano Pires • São José 

"Não censuro os anti-
espíritas, mas alegro-me 
quando posso levar a convi-
cção a alguns deles; censuro 
o homem que rejeita uma 
coisa por incompreensível, 
quando não fez pessoal-
mente alguma experiência 
para conhecê-la. Para mim 
é arrogante e presunço-
so o homem que, sem ter 
experimentado ou estuda-
do uma coisa, duvida das 

afirmações daqueles que 
consumiram tanto tempo 
em cuidadosas investi-
gações e experiências a seu 
respeito. 

Quanto à rejeição do 
assunto que nos ocupa, 
creio que só o homem 
completamente ignorante 
poderá fazê-lo. Aquele que 
empregou um pouco do seu 
tempo em fazer uma inda-
gação conscienciosa, não 

ousará dizer: 'Nada há nisso 
de real'. Poderá encontrar 
coisas que lhe desagradem, 
outras que lhe não conv-
enham, mas em tal caso 
deverá dizer simplesmente: 
"Não compreendo'”. 

(Da Redação. Extraí-
do do Livro "Do País das 
Sombras", de Elizabeth 
D'Esperance, Editora FEB, 
pelo Projeto Saber e Mudar.

Ceticismo, ignorância e presunção "Por incrível que pareça, 
a Física está mais próxima 
do 'mundo dos mortos' 
que a Religião, que tanto 
se afastou da realidade, 
enveredando pelos atalhos 
da excessiva mística e do 
fanatismo. Hoje, a existência 
do Mundo Espiritual está 
comprovada pela Ciência! 
Desde que físicos eminentes, 
como Einstein, demonstra-
ram que matéria é energia, e 
vice-versa, ou seja, que uma 
é capaz de se transmudar 

Uma re� exão da clássica obra de Elizabeth D'Esperance (FEB)

na outra, em combinações 
cada vez mais compactas 
ou rarefeitas, a realidade 
dos chamados “universos 
paralelos” é inquestionável. 
Jesus no-lo disse: 'Há mui-
tas moradas na casa de meu 
Pai...'”   

 
(Da Redação, extraído 

do livro "O Joio e o Trigo", 
do médium Carlos Baccelli, 
pelo Espírito Inácio Fe-
rreira, Editora Didier, pelo 
projeto Saber e Mudar. 

A Física e o mundo espiritual

A MAIOR E MAIS ABRANGENTE BIOGRAFIA 
DE CHICO XAVIER EM PEDRO LEOPOLDO

(41) 3013-2925

Livraria Espírita



Livraria EspíritaLivraria EspíritaLivraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria EspíritaLivraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria Espírita
PONTO DE 

Livraria EspíritaLivraria EspíritaLivraria Espírita
LUZLUZLUZ

Livraria Espírita
LUZ

Livraria Espírita
LUZ

Livraria Espírita
LUZ

Livraria Espírita
LUZLUZLUZ

Livraria Espírita
LUZ

Livraria Espírita
LUZ

Livraria Espírita
LUZ

Livraria Espírita
LUZLUZLUZLUZLUZLUZ

Livraria Espírita
LUZ

Livraria Espírita
LUZ

Livraria Espírita
LUZ

Livraria Espírita
LUZLUZLUZ

Livraria Espírita
LUZ

Livraria Espírita
LUZ

Livraria Espírita
LUZ

Livraria Espírita
LUZLUZLUZLUZLUZLUZLUZLUZLUZLUZLUZLUZ

Livraria Espírita
LUZ

Livraria Espírita
LUZ

Livraria Espírita
LUZ

Livraria Espíritaà venda na...
Por Jhon Harley Moreira Marques

Rua Santa Mônica, 35 • Capão Raso
CEP 81110-400 • Curitiba • PR



"Vida, Juventude e Educação"
Novo lançamento da EBM, "Vida, Juventude e Edu-
cação", de Álvaro Chrispino, prefaciado por Joanna 
de Ângelis, busca auxiliar no entendimento dos 
fenômenos que envolvem a família contemporânea, 
especialmente no processo da educação da juven-
tude, a partir da visão espírita, iniciando em O Novo 
Testamento. À venda no site da EBM.

4ª Congresso Espírita Brasileiro
Pela primeira vez, o Congresso Espírita Brasileiro 

acontecerá simultâneamente em quatro capitais do 
País: Manaus, João Pessoa, Campo Grande e Vitória. A 
quarta edição, uma promoção da FEB, ocorrerá de 11 
a 13 de abril, e homenageará os 150 anos de O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Infor-

mações sobre o congresso no www.febnet.org.br

Divulgação/EEDivulgação/EE
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A questão dos sortilégios
Havia um homem que 

tinha por hábito trazer sempre 
consigo uma foto dos � lhos. 
Dizia que a foto era sua pro-
teção, sua segurança.

Certo dia, esqueceu a foto 
em casa. Sofreu um acidente 
e morreu. Ao saber disto, um 
outro homem resolveu colocar 
a foto dos � lhos no painel do 
carro. Na primeira viagem que 
fez, se envolveu em um grande 
acidente e morreu.

Logo se entende que 
fotogra� as não têm poderes 
mágicos, nem protetores.

Contudo, existem pessoas 
que acreditam que determina-
dos objetos podem salvá-las de 
perigos.

Isto nos recorda de um 
conto famoso que fala de uma 
jovem americana que contraiu 
pneumonia, durante um inver-
no gélido.

Da janela do seu quarto 
ela observava uma trepadeira 
que subia pela parede da casa 
vizinha.

Cada dia, graças à neve 
noturna, ela ía perdendo 
folhas. Pois a moça encas-
quetou que, quando caísse a 
última folha da trepadeira, ela 
morreria.

As folhas continuavam 
caindo. A jovem cada dia � cava 
mais fraca. De repente, aconte-
ceu o inesperado. A última 
folha não caiu. Resistiu. A 
jovem se animou.

Com certeza, aquilo era 
um recado de Deus. Deus lhe 
estava dizendo que ela devia 
viver. A moça reagiu. Fortale-
ceu-se. Curou-se.

Muito mais tarde, total-
mente refeita, ela veio a saber 
que a folhinha resistente era 
apenas uma pintura feita por 
um artista que soubera da sua 
� xação e decidira ajudá-la.

A jovem fora salva por ela 
mesma, a partir do momento 
em que decidira que Deus não 
desejava sua morte.

A folhinha nada tinha a 

Momento EspíritaMomento EspíritaOs mais belos textos doMomento Espírita

ver com a sua recuperação. 
Da mesma forma, objeto 

algum tem virtude mágica. 
Figas, estatuetas, � tinhas são 
simplesmente o produto da 
nossa ignorância.

A� nal, por quanto tempo 
no nosso primitivismo esti-
vemos adorando as pedras, a 
lua, as estrelas, as árvores, na 
crença de que elas nos prote-
giam e detinham poder?

Muitas das crenças e 
superstições do hoje são resquí-
cios daquelas nossas vidas.

Contudo Jesus, há mais 
de dois mil anos, alertava que 
somos deuses, referindo-se ao 
nosso potencial interior.

Evitando condicionamen-
tos a ritos e objetos poderemos 
desenvolver em plenitude as 
nossas potencialidades interio-
res e a nossa capacidade de nos 
ligarmos às forças do bem.

Como dizia o Apóstolo 
Paulo: "Se Deus estiver conos-
co, quem estará contra nós?"

Aprimorar a inteligência 
com o exercício da razão e 
fortalecer o sentimento, com a 
con� ança em Deus, nos dará 
condições de superar grandes 
di� culdades.

Enfrentar a doença, o 
desamor, o abandono, a proble-
mática � nanceira.

Guardando a certeza que 
nada indevido nos haverá 
de atingir, porque conforme 
Jesus: "Nenhum � o de cabelo 
cai de nossa cabeça sem que 
o Pai o saiba", adquiriremos 
con� ança maior para tudo 
enfrentar, como verdadeiros 
cristãos.

Crentes de que Deus vela 
por todos os Seus � lhos, que 
Seu Amor nos sustenta e 
que Sua Providência não nos 
desampara, nos serviremos 
da oração para movimentar a 
vontade e vencer.  

• • •
Texto da Equipe de Redação do 

Momento Espírita, com base no cap. 36 do 
livro Rosângela, do Espírito homônimo, 
psicografi a de Raul Teixeira, editora Fráter.

Todos os sábados, 18h30
Rede Mundo Maior 

O divórcio é lei humana que 
tem por objeto separar 

legalmente o que já, de fato, 
está separado. Não é contrário 
à lei de Deus, pois que apenas 
reforma o que os homens hão 

feito e só é aplicável nos 
casos em que não se levou 

em conta a lei divina.
Do item 5, do Cap. 

XXII, de "O Evangelho 
Segundo o Espiritismo"

Partindo do princípio de 
que não existem uniões con-
jugais ao acaso, o divórcio, a 
rigor, não deve ser facilitado 
entre as criaturas. É aí, nos 
laços matrimoniais de� ni-
dos nas leis do mundo, que 
se operam burilamentos e 
reconciliações endereçados à 
precisa sublimação da alma. 

O casamento será sem-
pre um instituto beneméri-
to, acolhendo, no limiar, em 
� ores de alegria e esperança. 
aqueles que a vida aguar-
da para o trabalho do seu 
próprio aperfeiçoamento 
e perpetuação. Com ele, 
o progresso ganha novos 
horizontes e a lei do renasci-
mento atinge os � ns para os 
quais se encaminha. Ocorre, 
entretanto, que a Sabedoria 
Divina jamais institui princí-
pios de violência, e o Espí-
rito, conquanto em muitas 
situações agrave os próprios 
débitos, dispõe da faculdade 
de interromper, recusar, 
modi� car, discutir ou adiar, 
transitoriamente, o desem-
penho dos compromissos 
que abraça. 

Em muitos lances da 
experiência, é a própria indi-
vidualidade, na vida do Espí-
rito, antes da reencarnação, 
que assinala a si mesma o 
casamento difícil que faceará 
na estância física, chamando 
a si o parceiro ou a parceira 
de existências pretéritas 
para os ajustes que lhe paci-
� carão a consciência, à vista 

de erros perpetrados em 
outras épocas. Reconduzida, 
porém, à ribalta terrestre e 
assumida a união esponsa-
lícia que atraiu a si mesma, 
ei-la desencorajada à face dos 
empeços que se lhe desdo-
bram à frente. Por vezes, o 
companheiro ou a compa-
nheira voltam ao exercício da 
crueldade de outro tempo, 
seja através de menospre-
zo, desrespeito, violência 
ou deslealdade, e o cônjuge 
prejudicado nem sempre 
encontra recursos em si para 
se sobrepor aos processos de 
dilapidação moral de que é 
vítima.

Compelidos, muita vez, 
às últimas fronteiras da 
resistência, é natural que o 
esposo ou a esposa, relegado 
a sofrimento indébito, se 
valha do divórcio por medida 
extrema contra o suicídio, 
o homicídio ou calamidades 
outras que lhes complica-
riam ainda mais o destino. 
Nesses lances da experiência, 
surge a separação à maneira 
de bênção necessária e o 
cônjuge prejudicado encon-
tra no tribunal da própria 
consciência o apoio moral 
da auto-aprovação para 
renovar o caminho que lhe 
diga respeito, acolhendo ou 
não nova companhia para a 
jornada humana. Óbvio que 

não nos é lícito estimular o 
divórcio em tempo algum, 
competindo-nos tão-somente, 
nesse sentido, reconfortar e 
reanimar os irmãos em lide, 
nos casamentos de provação, 
a � m de que se sobreponham 
às próprias suscetibilidades 
e a� ições, vencendo as duras 
etapas de regeneração ou ex-
piação que rogaram antes do 
renascimento no Plano Físico, 
em auxílio a si mesmos; ainda 
assim. É justo reconhecer que 
a escravidão não vem de Deus 
e ninguém possui o direito de 
torturar ninguém, à face das 
leis eternas. O divórcio, pois, 
baseado em razões justas, é 
providência humana e cla-
ramente compreensível nos 
processos de evolução paci� ca.

Efetivamente, ensinou 
Jesus: "não separeis o que 
Deus ajuntou", e não nos 
cabe interferir na vida de 
cônjuge algum, no intuito de 
arredá-lo da obrigação a que 
se con� ou. Ocorre, porém, 
que se não nos cabe separar 
aqueles que as Leis de Deus 
reuniu para determinados 
� ns, são eles mesmos, os 
amigos que se enlaçaram 
pelos vínculos do casamen-
to, que desejam a separação 
entre si, tocando-nos unica-
mente a obrigação de respei-
tar-lhes a livre escolha sem 
ferir-lhes a decisão.

Os espíritas e o divórcio
Grandes Textos de Emmanuel

Divulgação/SXC.HU/EE

O divórcio baseado em razões justas, é 
providência humana e compreensível



somos, evolui sempre, não 
volta ao que era, sua evo-
lução é ascendente, sempre 
para cima!

É bom não esquecer: no 
momento em que o prin-
cípio inteligente atinge o 
grau evolutivo necessário 
para ser Espírito e entra 
no período da humanida-
de, não tem mais relação 
com o seu estado primitivo 
e não é mais a alma dos 
animais, como a árvore 
não é mais semente. No 
homem, somente existe do 
animal, o corpo, as paixões 
que nascem da in� uência do 
próprio corpo, e o instinto 
de conservação inerente à 
matéria!

A alma é o ser encar-
nado trabalhando pela 
evolução do espírito; não 
erramos porque somos 
humanos, somos humanos 
porque erramos. O dia que 
não errarmos mais, seremos 
anjos, eis o destino de todas 
as almas!

Que é a alma?


Irmã Scheilla e a desarmonia
"Se em teu círculo de fé surge um irmão de ideal com 
quem te desarmonizas, tentando-te, às vezes, a aban-
donar os mais preciosos deveres para com os Desíg-
nios Superiores, convence-te de que aí formaste um 
'ponto morto', que é preciso afastar, em teus exercí-
cios de fi delidade aos compromissos assumidos". Por 
Irmã Scheilla, psicografi a de Chico Xavier.

Memorial C. E. Luiz Gonzaga/EE

Nova capa para a obra "Libertação"
Em Libertação, psicografi a de Chico Xavier e agora 
em nova capa pela editora da FEB, o Espírito André 

Luiz apresenta a realidade do ambiente de sombras 
e trevas onde se encontra Gregório, espírito pertur-

bado que, líder de um grupo obsessor, age sobre 
Margarida, moça que foi sua contemporânea na exis-

tência terrena. A nova edição tem 286 páginas.

Divulgação/EE

Embasada em conceitos de André Luiz, articulista Glecy Muczfeldt traça trajetória do princípio inteligente
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Kardec pergunta aos 
espíritos nas questões 134 
e subsequente do Livro dos 
Espíritos, o que é a alma e o 
que era antes de se unir ao 
corpo:  os Espíritos respon-
dem que a alma é um espí-
rito encarnado e que antes 
de se unir ao corpo, era um 
Espírito! 

Podemos daí concluir 
que a alma vem de Deus que 
a criou e é o princípio da 
inteligência e da vida!

A alma foi criada por 
amor e para o amor. Mesmo 
estando prisioneira, por 
tempo indeterminado, em 
formas acanhadas e frá-
geis, dia chegará que, com 
o impulso do pensamento, 
abrangerá o In� nito.

Todos os corpos de 
carne habitados perecem, 
mas a alma permanece na 
perpetuidade.

Eis o caminho do instin-
to da alimária para a crisáli-
da dos anjos!

Através da transfor-
mação por milhares de 
séculos, o mineral grosseiro 
se converte em diamante 
puro.

A alma se eleva pouco 
a pouco e liga-se por laços 
pujantes às sociedades do 
espaço e depois ao Ser Uni-
versal! 

Nisto não reside nenhu-

e-mail: glecymuczfeldt2012@gmail.com 

Glecy Muczfeldt

Dirigente do Centro Espírita 
Luz do Caminho• Penha

ma fatalidade, senão a dos 
próprios atos!

Mesmo resistindo ao 
chamado inconsciente que 
vem do alto, a alma evolui 
através da Lei do Progresso. 
Não nos disse o sábio: "na 
planta, a inteligência dormi-
ta; no animal ela sonha; só 
no homem acorda, se con-
hece, se possui e se torna 
consciente?" 

É, pois, o homem, a 
síntese de todas as formas 
físicas e materiais que o 
precederam!

Tudo o que está no ho-
mem está também no Uni-
verso; e tudo o que está no 
Universo, está no homem.

Pelo corpo � uídico e 
pelo corpo material o ho-
mem se liga à vida Universal 
e pela alma a todos os mun-
do invisíveis e divinos.

André Luis leciona: "o 
princípio espiritual, cami-
nha sem detença. Afastou-
se do leito oceânico, atingiu 
a superfície das águas prote-
toras, moveu-se em direção 
à lama das margens, deba-
teu-se no charco, chegou à 
terra � rme, experimentou 
na � oresta copioso material 
e formas representativas, 
ergueu-se do solo, contem-
plou os céus e, depois de 
longos milênios, durante os 
quais aprendeu a procriar, 
alimentar-se, escolher, 
lembrar e sentir conquistou 
então a inteligência..."

Da horizontalidade à 
verticalidade!

O ser trinário que 

DEPRESSÃO, UMA 
HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO

(41) 3013-2925
Rua Santa Mônica, 35 • Capão Raso

CEP 81110-400 • Curitiba • PR
Rua Santa Mônica, 35 • Capão Raso

Livraria Espírita
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Novo livro de Richard Simonetti

à venda na...

“É bom não 
esquecer: no 

momento em que 
o princípio inteligente 

atinge o grau evolu-
tivo necessário para 

ser Espírito, não tem 
mais relação com o 

seu estado primitivo

“É bom não ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

Uma certeza: não erramos porque somos 
humanos; somos humanos porque erramos

RÁDIO ESPÍRITA 
BOA NOVA

todas as 
quartas-feiras, 

14h.

ouça em 
radioboanova.com.br

com André Luiz Ruiz e Solange Godoy

Ouça na Rádio Cultura AM todos os sábados, 12h30 

Evangelho
Espiritismo

&Programa

Ou assista e ouça diretamente no site amcultura.com.br. 



Médica espírita homenageada em Lages
Wilma também foi a 

primeira vereadora lagea-
na. Era suplente e ocupou o 
cargo por um mês.

Conheceu o Espiritismo 
quando entrou para univer-
sidade. Ela conta que já se 
aposentou da medicina ma-
terial, porém o conhecimen-
to que tem com a matéria 
complementa a medicina 
espiritual. E testemunha na 
reportagem o quanto o Espi-
ritismo tem lhe ajudado.

Ela gosta de viajar, ler e 
frequentar as reuniões de sua 
doutrina, além de congres-
sos.  Wilma não teve � lhos, 
mas se casou com um viúvo 
que tinha quatro. Considera-
os como seus � lhos, pois 
quando conheceu o esposo, 
o � lho mais velho tinha 
7 anos e o mais novo 18 
meses. Wilma, essa baluarte 
do Espiritismo em Lages, se 
considera mãe e avó.

Uma estudiosa espírita 
conhecida no Estado foi 
homenageada pela sua traje-
tória na Medicina. Trata-se 
de Wilma Machado Carrilho, 
de 86 anos, primeira médica 
da Cidade de Lages, que em 
1956, recebeu o diploma da 
Universidade de Medicina 
do Paraná. A homenagem 
aconteceu com reportagem 
especial do tradicional jornal 
Correio Lageano, assinada 
por Andressa Ramos. 

O pioneirismo de Wilma 
deu início a uma série de 
histórias de personalidades 
lageanas e catarinenses que 
serão contadas pelo jornal, 
que celebra seus 75 anos em 

outubro.
O pai baiano Mario 

Carrilho e a mãe lageana 
Irinea não in� uenciaram na 
escolha de Wilma pela Me-
dicina. Por ser � lha única, a 
mãe até gostaria que a � lha 
fosse advogada, seguindo a 
pro� ssão do pai e para não 
precisar sair de casa.

Primeira mulher médica de Lages, primeira vereadora local e fundadora da Cruzada Espírita Educacional

Formada em clínica-
geral, Wilma chegou a Lages 
e iniciou o trabalho como 
obstetra e ginecologista. 
Os primeiros locais onde 
atendeu foram a Prefeitu-
ra e a Legião Brasileira de 
Assistência (LBA). Passou 
por outros lugares e se apo-
sentou atuando no Hospital 

Geral e Maternidade Tereza 
Ramos.

Wilma começou a se 
especializar na prevenção 
contra os cânceres da mu-
lher. Participou da fundação 
da Cruzada Espírita de 
Evangelização Educacional. 
O centro espírita atende 
à comunidade do Santa 
Clara com sopão aos sába-
dos, assistência e doutrina 
espiritual, � uídos, terapias e 
trabalhos de artesanato.

A médica foi uma das 
fundadoras do clube das 
Soroptimistas, cuja missão é 
melhorar a vida de mulheres 
e meninas em comunidades 
locais e através do mundo.

Por ser a única médica de 
Lages, Wilma conta que ha-
via quem dissesse que lugar 
de mulher era na cozinha. 
Porém, sempre foi bem rece-
bida pelos colegas, família e 
pacientes.

Divulgação/Site Correio Lageano
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Lições de sofrimento e alegria
"O sofrimento tem seus graus de intensidade e durabi-
lidade nos labirintos escuros da alma, mas a alegria tam-
bém possui diferentes níveis no espaço luminoso do 
ser.  Os sofrimentos desaparecem na poeira do tempo; 
as alegrias crescem e se estabilizam na luz inextinguível 
da eternidade". – Pelos espíritos Rabindranath Tagore 
(foto) e Romanelli, médium Ariston Santana Teles.

Internet/EE

Irmão Zaqueu: "Eu também voltei"
O sugestivo título desta obra – “Eu Também Voltei” – 

é referência ao livro “Voltei”, de Irmão Jacob, de Chico 
Xavier. Irmão Zaqueu, espírita convicto e idealista, 

igualmente, valendo-se de pseudônimo, volta do Mais 
Além para dar-nos o seu testemunho de sobrevivência 
e relatar-nos seus primeiros passos no Além. Psicogra-

fi a de Carlos Baccelli. À venda no www.leepp.com.br.

Divulgação/EE

Dra. Wilma, aos 86 anos, é presença 
marcante no movimento espírita

espaço espírita 18eeeeNOV•DEZ•JAN

PERSONALIDADE

e-mail: jesusespirita@feal.com.br

Da Redação

Com informações do jornal 
Correio Lageano • Lages • SC



Todos os obstáculos que deixarmos de transpor de maneira irresponsável, ressurgirão

Havia um homem que 
desejava ardentemente ver 
atendido um pedido seu. 
Rogou a Deus com fervor e 
se comprometeu a subir um 
monte muito alto com uma 
cruz nas costas. 

Sabia ele que Deus o agra-
ciaria com a satisfação de seu 
pedido após o cumprimento 
da promessa. Sabia também 
que encontraria no alto do 
monte uma satisfação muito 
grande – talvez um novo mun-
do para seus pensamentos. 

Mandou fazer a cruz e se 
colocou a caminho. Quando 
ainda estava no começo da 
subida, notou que cruz era 
muito pesada e di� cultava seu 
avanço. 

Cortou um pedaço da 
cruz, que assim se tornou mais 
leve. Quando se encontrava 
aproximadamente no meio da 
escalada e sentindo que a cruz 
ainda estava pesada, cortou 
mais um pedaço da madeira. 

Finalmente chegou ao 
cimo do monte e veri� cou que 
para alcançar a parte realmen-
te mais elevada, ele precisava 
ultrapassar um buraco imenso, 
de grande profundidade. 

Pensou então em usar a 
cruz com ponte, e ao deitá-la 
ao chão, veri� cou que a mes-
ma era pequena. Faltava para 
alcançar o outro lado justa-
mente o tamanho dos pedaços 
que havia cortado. 

Assim fazemos em nossas 
vidas de encarnados, quando 
achamos que o fardo que a 
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nós compete carregar torna-
se pesado demais porque não 
soubemos calcular o tamanho 
das responsabilidades de nos-
sas obrigações. 

Aliviamos então um pouco 
da nossa carga, esquecendo 
que estamos nos desfazendo 
justamente do que necessita-
mos como auxílio em nosso 
futuro. Livramo-nos do tempo 
que devemos dedicar ao en-
contro com Deus.

Usamos o tempo que 
deveríamos dispor para a 
caridade em eventos inúteis e 
passageiros, e nos tornamos 

preguiçosos. 
Usamos substâncias que 

nos trazem prazeres tempo-
rários, mas ao mesmo tempo, 
malé� cos. 

Usamos o egoísmo em sua 
forma mais virulenta quando 
praticamos a maledicência em 
relação aos nossos irmãos de 
caminhada. 

 Deus dá a cada um jus-
tamente o que pode suportar 
– nem a mais, nem a menos. 
Somos gananciosos. Quere-
mos ganhar tudo, tirar vanta-
gem da situação e esquecemos 
que o que julgamos ser um 

"Aliviamos então um 
pouco da nossa carga, 
esquecendo que 
estamos nos desfazendo 
justamente do que 
necessitamos como 
auxílio em nosso futuro". 

           – Renato Lass

Novo Reformador celebra a FEB
Em janeiro, a revista Reformador completou 131 anos, 
sendo um dos periódicos de circulação ininterrupta 
mais antigos do Brasil! Desde janeiro, a publicação 
passou a ser editada com nova apresentação: capa, 
diagramação, seções, aumento do número de páginas e 
a alteração do Brasil Espírita de encarte para suplemen-
to. E a reportagem central destaca os 130 anos da FEB!

Divulgação/EE

Sabedoria de José Herculano Pires
"Para livrar a religião da pulverização sectária é indis-
pensável libertá-la do formalismo dogmático, do pro-

fi ssionalismo religioso, do fanatismo igrejeiro. A agonia 
das religiões é determinada pela asfi xia das estruturas 
antiquadas, do irracionalismo baseado no conceito do 

sobrenatural e da revelação divina". Herculano Pires, 
no livro "Agonia das Religiões", Paidéia.

Arquivo/EE

peso hoje será o auxílio que 
necessitamos para vencer os 
obstáculos amanhã. 

O espírito Joanna de 
Ângelis nos diz que todos os 
obstáculos que deixamos de 
enfrentar hoje, estão à nossa 
frente mais adiante. Podemos 
tomar como exemplo os pais 
que não obedecem as regras da 
sociedade, e que depois que-
rem se queixar dos desleixos 
dos � lhos.

O uso do cigarro e do 
álcool na frente dos � lhos 
deveria ser considerado um 
crime passível de punições 
severas. Morrem 5.000.000 
de pessoas ao ano no mundo 
devido ao tabagismo. Morrem 
200.000 pessoas ao ano no 
Brasil devido ao alcoolismo. 
Sem incluir as mortes ocasio-
nadas por acidentes. 

Sem contar que estes Espí-
ritos, quando na Espiritualida-
de, podem ocasionar grandes 
transtornos para sua própria 
família de encarnados. Sabe-
mos todos que o dever deve vir 
sempre antes do direito que 
temos em qualquer situação de 
nossas vidas. Devemos inter-
pretar os acontecimentos em 
nossas vidas como necessários 
ao nosso aprimoramento e 
avanço moral. 

anjo daanjo daanjo daanjo daanjo daanjo daanjo daanjo daanjo daanjo daanjo daanjo daanjo daanjo daanjo daanjo daanjo daanjo daanjo daanjo da
guarda
CENTRO ESPÍRITACENTRO ESPÍRITA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 405, 
CENTRO • ITAJAÍ • SC

PALESTRAS ÀS TERÇAS-FEIRAS 20H E ESTUDOS DO 
LIVRO DOS ESPÍRITOS TERÇAS 14H30 E SEXTAS ÀS 20H. 

FUNDADO 
EM 1927

Excelentes 
palestras 
em DVD
Qualidade doutrinária e 
de produção você vê nos 
DVDs da WEBTV A Caminho 
da Luz, apresentando novos 
e importantes palestrantes 
espíritas para ampliar nosso 
conhecimento doutrinário.

Liszt Rangel • 
As faces do ciúme

Eulália Bueno • 
As quatro escolhas 
da alma

Francisco Cajazeiras • 
O valor terapêutico 
do perdão

LIVRARIA DA

FFFFFFEEEEEEEEECCC
Solicite nosso catálogo!

Compre livros conosco e auxilie o 
movimento espírita catarinense

(48) 3348•0808 ou distribuidora@fec.org.br
FEDERAÇÃO ESPÍRITA CATARINENSE • FLORIANÓPOLIS • SC

O dirigente espírita português 
Laurentino Simões retorna pela 
mediunidade de Carlos Baccelli

NOS PASSOS DE JESUS
COMPRE ATRAVÉS DO (34) 3322•4873

espaço espírita 19eeee

Refl exões para os espíritas 
portugueses e brasileiros

A cruz e a passagem

FEV•MAR•ABR

REFLEXÃO

e-mail: renanlass@bol.com.br

Dalton Renato Lass

Dirigente do Centro de Estudos 
Allan Kardec • São Francisco do Sul

Joanna de Ângelis faz 
uma alerta sobre nossos 
obstáculos diários 



Aos queridos Jovens 
Espíritas Cristãos como eu, 
deixo uma observação que 
acredito � elmente ser muito 
importante para todos nós: 
estou notando com pro-
funda tristeza o quanto os 
jovens de nossa Doutrina 
de AMOR E HUMILDADE 
estão deixando de praticar 
atividades necessárias e 
salutares às nossas almas.

Quando Chico Xavier, 
o continuador natural de 
Allan Kardec, esteve entre 
nós, deixou inúmeras ativi-
dades para serem colocadas 
em prática. Por exemplo, ci-
taríamos a “Campanha Auta 
de Souza”, que nada mais é 
que a coleta de alimento nas 
ruas para a formação de ces-
tas básicas; temos também 
as visitas aos asilos, outra 
atividade muito esquecida 
pela nossa juventude. 

Há ainda as atividades 
de Sopa Fraterna: que tal 
nos reunirmos pelo menos 
um dia no mês para fazer 
sopa aos necessitados? Po-
deríamos narrar aqui outras 
inúmeras atividades; por 
hora, essas já são ótimos 
exemplos. 

Hoje em dia, por vezes 
alguns dirigentes não dão 
oportunidades de trabalho 
aos jovens, pelo simples fato 
de terem medo de perderem 
seus cargos; e na verdade, 
nós, os jovens, temos e 
muito o que aprender com 
os dirigentes espíritas vete-

ranos.
Nós, os Jovens Espí-

ritas Cristãos, seremos os 
futuros dirigentes das casas, 
passistas, dialogadores nos 
trabalhos de desobsessão, 
os futuros oradores. Como 
poderemos assumir no 
futuro tamanhas atividades, 
se em nossas mocidades fal-
tam preparo, existem muito 
ciúmes e poucas oportuni-
dades?

Nesses casos, recomen-
do aos jovens que tenham 
uma conversa franca com 
seus dirigentes, mostrando 
que temos a necessidade de 
arregaçarmos as mangas e 
irmos ao trabalho. Como 
iremos falar da caridade, se 
não sabemos praticá-la?

Conversa não dói e nem 
fere ninguém. Está na hora 
de começarmos a pôr em 
prática a máxima deixa pelo 
nosso Mestre e Codi� ca-
dor Allan Kardec: “Fora da 
caridade não há salvação”. 
Sem colocarmos as mãos na 
enxada, iremos apenas e tão 
somente nos enganarmos. 
O trabalho é o que mais 
necessitamos para nossas 
almas, que ainda trazem 
o homem velho muito 
presente em nossas ações. 
Vamos trabalhar juntos pelo 
mesmo ideal!!!

CENTRO ESPÍRITA CAMINHO

RUA ALESSANDRO 
PIRES, S/Nº 

BAIRRO 
SANTA TEREZINHA

CENTRO ESPÍRITA CAMINHOCENTRO ESPÍRITA CAMINHOCENTRO ESPÍRITA CAMINHO
GASPAR • SC

Palestras terças-feiras às 20h

Especialista em Psicologia Transpessoal 

Nova Trento agradece exemplares
O Grupo Espírita Allan Kardec, da cidade de Nova 
Trento, SC, através de seus dirigentes, encaminhou 
e-mail à redação de Espaço Espírita agradecendo o 
envio trimestral dos jornais para seus tarefeiros. O e-
mail foi assinado pela dirigente Estelita de Souza, que 
frisou que apesar de a redação do jornal não conhecer 
o GEAK, segue repassando ao grupo seus exemplares. 

Divulgação /EE

Impulsos menos nobres no coração
"Por muito tempo ainda seremos assediados por 

impulsos menos nobres no coração e no pensamento, 
inclinando-nos a ações menos dignas. O incômodo 

ou o desespero que semelhantes tendências nos 
causarão são defesas para não incorrermos em novos 

deslizes" – Médium Wanderley Oliveira, espíritos Cícero 
Pereira e Ermance Dufaux, da obra "Unidos pelo Amor"

Divulgação/EE

W
W

W
.C

EC
G

A
S

P
A

R.
C

OM

Espiritismo nas 
ondas do rádio

Programa de rádio espírita é destaque na cidade de Navegantes

Desde o ano de 2012, 
um programa de entrevistas 
espíritas leva o conhecimento 
doutrinário através das ondas 
do rádio para toda a cidade de 
Navegantes, no litoral norte 
de Santa Catarina, e também 
para internautas em qualquer 
ponto do planeta. Trata-se do 
programa “Café com Leite”, 
transmitido pela Rádio Co-
munitária Dengo-Dengo FM 
(98,5 FM), organizado elas 
dirigentes espíritas Terezinha 
Pereira e Goreti Girão. 

O programa é sempre 
apresentado na forma de 
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tivo principal do programa: 
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1h de duração 
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acontecendo em sua vida que”, 
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vezes, a pessoa não encontra-
va uma explicação lógica, que 
fosse da sua compreensão e 
no momento ela se vê diante 
da oportunidade de receber a 
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Sintonize a atração de 
Terezinha Pereira no site 
dengodengofm.com.br
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André Luis Chiarini Villlar

André Luis Chiarini Villar, 22 anos, é 
dirigente espírita e palestrante em Itapira 

• SP, onde é um dos diretores da WEBTV 
A Caminho da Luz e mantém o blog 

andreluisvillar.blogspot.com.br

e-mail: jesusespirita@feal.com.br

Raul R. Rodriguez 

Da Redação
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Sua casa espírita ainda não tem uma videoteca?
Dos serviços que a Casa Espírita oferece, 

poucas casas manifestam sua preocupação com a 
implantação de uma videoteca. Mas esse setor, se 
bem estruturado e pensado, pode transformar-se 
em mais uma importante fonte de conhecimento 
espírita. 

A videoteca espírita deve ter, além dos 
conceituados palestrantes espíritas - Raul Teixeira, 
Richard Simonetti, Divaldo Pereira Franco, Carlos 
Antônio Baccelli, Sandra Borba, Eulália Bueno, 
Suely Caldas Schubert, entre outros - um leque de 
outras opções, como fi lmes de temática espiritua-
lista - como "Santo Agostinho", "A Casa dos Espí-
ritos", "Giordano Bruno", "Ghost", e os recentes fi l-
mes espíritas - "Nosso Lar", "Chico Xavier o fi lme", 
"O Filme dos Espíritos", "As Mães de Chico Xavier", 
ou ainda clássicos como "Joelma 23º andar". 

Outra sugestão é a oferta de CDs de músicos 

espíritas, de mensagens ou mesmo o tradicional 
"Momento Espírita". 

E porque a videoteca espírita é importante? 
Simplesmente porque além dos livros, a qualida-
de dos audiovisuais espíritas também cresceu nos 
últimos anos, e o audiovisual é importante fonte 
de conhecimento doutrinário. No Brasil, temos 
importantes produtoras de DVDs com conteúdos 
espíritas. Entre elas, a DVD Versátil, a produtora 
de DVDs de palestras da Federação Espírita do 
Estado do Paraná e a produtora de palestras em 
DVDs da WEBTV A Caminho da Luz, de Itapira, 
interior de SP. 

Esta videoteca deve ter seus DVDs devida-
mente cadastrados, e uma sugestão: os DVDs a 
serem emprestados - gratuitamente, evidente-
mente - devem ser cópias. A casa deve fi car com o 
original, para casos de eventuais danos. 

O DIA-A-DIA DE NOSSOS CENTROSO DIA-A-DIA DE NOSSOS CENTROS

Cotidiano EspíritaCotidiano Espírita

Blog da 6ª URE divulga Espiritismo
Espíritas do norte de Santa Catarina contam com 
importante ferramenta de divulgação das atividades 
da 6ª União Regional Espírita (6ª URE),  de Joinville: é o 
blog ure6sc.org.br, que traz estas atividades de forma 
detalhada na internet, além da relação das casas fi lia-
das à Federação Espírita Catarinense, e o detalhamen-
to dos departamentos da URE. Vale acessar!

Arquivo/EE

Casas espíritas do norte de SC
O blog da 6ª URE, coordenado por Thiago Garcia 

(foto), também disponibiliza inscrições para eventos es-
píritas, como estudos e cursos, traz um resumo do que é 

a Doutrina Espírita e sobre quem é o Codifi cador Allan 
Kardec.  Outro destaque é a divulgação dos aniversá-

rios das casas fi liadas em Joinville, São Francisco do 
Sul, Barra Velha e Jaraguá do Sul, entre outras cidades. 

Divulgação/EE
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A poesia de Parnaso

Poetas de Além Túmulo
O jornal espaço es-

pírita abre a partir desta 
edição para a publicação de 
clássicas poesias oriundas 
da mediunidade de Chico 
Xavier em seu primeiro li-
vro publicado - "Parnaso de 
Além Túmulo" (FEB), um 
verdadeiro tesouro literá-
rio, publicado em 1935, e 
que merece ser mais conhe-
cido pelos próprios espíri-
tas ou amantes da poesia. 

O livro é uma Antolo-
gia Poética ditada por 59  
poetas da língua portugue-
sa, tanto brasileiros como 
portugueses, desencarna-
dos, que através da mediu-
nidade de Chico Xavier vêm 
atestar a imortalidade e a 
transcendência do fenôme-
no mediúnico. "Parnaso" 
pode ser encontrado nas 
boas livrarias espíritas e 
espiritualistas. 

Cruz e Souza

As duas poesias acima 
foram ditadas a Chico Xavier 
pelo maior expoente da 
poesia em Santa Catarina: 
Cruz e Souza. Funcionário 
público, encarnou em 1861 
e desprendeu-se dos laços 

materiais em 1898, no 
Estado de Minas. Poeta de 
emotividade delicada, soube, 
mercê de um simbolismo 
inconfundível, marcar sua 
individualidade literária. 
Sua vida foi toda dores.

Cruz e Souza
Oração aos Libertos
Alma embriagada do imortal falerno,
Segue cantando, no horizonte claro,
O teu destino esplendoroso e raro,
Cheio das luzes do porvir eterno.
 
Mas não te esqueças desse mundo avaro,
O escuro abismo, o tormentoso Averno,
Sem as doces carícias do galerno
Das esperanças – sacrossanto amparo.
 
Volve os teus olhos ternos, compassivos,
Para os pobres Espíritos cativos
Às grilhetas do corpo miserando!
 
Abre os sacrários da Felicidade,
Mas lembra-te do orbe da impiedade,
Onde venceste a carne soluçando.

 
Céu
Há um céu para o Espírito que luta
No oceano dos prantos salvadores,
Céu repleto de vida e de fulgores,
Que coroa de luz a alma impoluta.
 
A canção da vitória ali se escuta,
Da alma livre das penas e das dores,
Que faz da vida a rede de esplendores,
Na paz quase integral e absoluta.
 
Considerai, ó pobres caminheiros,
Que na Terra viveis como estrangeiros,
De alma ofegante e coração a� ito:
 
Considerai, Atando a imensa altura,
Os deslumbrantes orbes da ventura
Por entre os sóis suspensos no In� nito!

TIRE SUAS DÚVIDAS

O estudo da mediunidade deve ser feito 
somente durante as reuniões mediúnicas?

Resposta: Na sessão mediúnica, não há 
tempo suficiente para o estudo, porque a 
finalidade dela é a prática (do intercâmbio 
com desencarnados). Devem-se fazer reuniões 
de estudos normais na casa espírita, não só 
da mediunidade, mas também da Doutrina, 
enfocando os vários aspectos do conteúdo 

doutrinário. 
Como antecipação da reunião mediúnica, 

leituras leves para aqueles que irão participar 
do trabalho; diálogos, considerações suaves, 
que enriqueçam os que participam da tarefa 
com bom humor, ideias felizes, que produzam 
um relax, que diminuam o cansaço da ativida-
de do dia, isto sim. 

Resposta dada por Divaldo Pereira Franco,  no livro "Palavras de Luz", 
da editora da Federação Espírita do Estado da Bahia.

Plantão DoutrinárioPlantão Doutrinário
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Você já leu "Agonia das Religiões"?
O clássico "Agonia das Religiões", de José Herculano 
Pires, Editora Paideia, é um estudo que precisa ser co-
nhecido pelos espíritas. Nele, o autor sustenta que as 
religiões atuais estão em agonia e vão morrer, como as 
antigas morreram, o que provocará novo surto religio-
so de natureza superior. Compre esse livro na Ponto de 
Luz, Curitiba, pelo site www.livariapontodeluz.com.br. 

Divulgação/EE

Obra aborda Jesus e Madre Teresa
Sublimes lições de tolerância e compreensão das 

fragilidades humanas. A nova obra de José Carlos 
Leal, "Jesus e Madre Teresa de Calcutá", Editora Novo 

Ser, nos traz a profunda identidade espiritual entre 
Madre Teresa e o Cristo, Modelo a ser seguido. Segun-

do Leal, a religiosa, sem perder a humildade, buscou 
segui-lO do melhor modo possível.  128 páginas.
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Hipérbole da Renúncia
Engana-se o aprendiz 

do Evangelho de Jesus que 
apressadamente conclua que 
o Mestre de bondade lhe con-
vocou às tarefas de assistên-
cia espiritual do mundo em 
detrimento do amparo que é 
moralmente devido aos  seus 
entes familiares mais próxi-
mos. 

Importante este ponto das 
elucidações que o bom senso 
de Allan Kardec, lançando 
novas luzes de compreensão, 
resolveu magistralmente para 
o nosso entendimento.

A convocação iluminada 
do Cristo fez se descortinasse 
um amplo horizonte diante 
das cogitações dos homens 
em torno da vida futura e 
suas implicações morais.

O Senhor consignou para 
o espírito humano a sublime 
oportunidade de elevar-se das 
mesquinhas considerações 
meramente materialistas, 
fazendo-lhe ver os páramos 
da Espiritualidade na Vida 
Imortal.

Jesus de Nazaré ampliou os 
liames familiares, quebrando 
as noções de exclusivismo 
egoísta das castas, raças, cre-
dos e nações, para mostrar-
nos os laços imorredouros das 
grandes famílias espirituais, 
ampliando-os superlati-
vamente para que um dia 
venhamos todos a compre-
ender-nos como irmãos uns 
dos outros, � lhos do mesmo 
Pai Eterno de nossa criação, 
e conseguintemente inte-
grantes do banco escolar da 
fraternidade universal.

O Divino Mestre nos 
conclama à nova visão da 
solidariedade que devamos 
exempli� car uns para com os 
outros, na face da Terra ou 

além dela.
A mensagem de amor 

da Boa Nova de libertação 
espiritual nunca poderia ser 
restritiva de nossas relações 
familiares imediatas, mas 
vem, de forma clara e inequí-
voca, ampliando-nos os laços 
de amor e carinho, respeito 
e consideração na direção de 
todos quantos caminhem 
conosco na vida social.

É por este motivo que esta 
hipérbole cristã da renúncia 
e do amor, da misericórdia 
e da fraternidade, haverá de 
ser mais estudada para ser 
melhor compreendida.

Muitos irmãos das diversas 
escolas cristãs de religiosida-
de enganaram-se ao longo dos 
séculos, abandonando genito-
res e descendentes, irmãos e 
cônjuges, para se isolarem em 
vida beatí� ca e solitária. E, 
até hoje, no campo dos espiri-
tistas, ainda há quem pre� ra 
abandonar os familiares 
mais próximos, em busca de 
pretensiosas atividades cari-
tativas, esquecendo-se de que 
agradar ao Cristo é cumprir-
lhe os desígnios de bondade e 
solicitude não somente para 
com os que longe residem 

de nós, mas sim, e principal-
mente é acolher o próximo 
mais próximo com cuidado e 
devotamento, alegria e bom 
ânimo.

A primeira responsabi-
lidade do espírita cristão, 
antes que se possa lançar no 
apoio espiritual das grandes 
massas, haverá de ser sempre 
aquela de amparar e honrar 
pai e mãe que estejam adoeci-
dos, irmãos consangüíneos 
em provisório desequilíbrio, 
cônjuges de difícil trato, e 
� lhos desorientados e tristes.

Espíritas! Irmãos queridos, 
pensemos nesta realidade 
inso� smável e re� itamos...

O abnegado apóstolo do 
Espiritismo em terras brasilei-
ras, Francisco Cândido Xavier, 
a� rmara quando ainda tri-
lhava os caminhos humanos, 
re� etindo o real pensamento 
do Cristo, que “só muito tarde 
é que se vê que não se amou o 
bastante!”

                                                                          
� eophorus

(Mensagem psicografada 
em reunião pública no Centro 
Espírita Luz Amor e Caridade 

por Geraldo Lemos Neto.) 

'Para você se 
comunicar com a 
redação do Espaço 
Espírita via e-mail, 
o endereço é 
jesusespirita@feal.
com.br. Envie crí-
ticas, sugestões de 
pauta e tire dúvidas

'O site do jornal 
Espaço Espírita está 
no endereço www.
cejn.org.br. É o site 
do Centro Espírita 
Jesus de Nazaré, de 
Barra Velha, que 
edita o jornal a 
cada três meses. 

'O Jornal Espaço 
Espírita também 
está no Twitter. Para 
segui-lo,  basta a 
você adicionar 
@espaco_espirita e 
fi car por dentro de 
matérias e novida-
des da publicação!
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Dona Cidália, o anjo bom
Dois anos de surras incessantes.  Dois anos vive-

ra o pequeno Chico Xavier junto da madrinha.  Numa tar-
de muito fria, quando entrou em colóquio com Dona Ma-
ria João de Deus, Chico implorou:  

— Mamãe, se a senhora vem nos ver, por-
que não me retira daqui?  O Espírito carinhoso afagou 
 o e perguntou:  

— Por que está você tão a� ito? Tudo, no mundo, obe-
dece à vontade de Deus. 

 — Mas a senhora sabe que nos faz muita falta...  
A Mãezinha consolou  o e explicou:  
— Não perca a paciência. Pedi a Jesus para en-

viar um anjo bom que tome conta de vocês todos.  
E sempre que revia a progenitora, o menino indagava:

— Mamãe, quando é que o anjo chegará?  
— Espere, meu � lho! — era a resposta de sempre.  
Decorridos  dois meses,  o senhor João Cândido  

Xavier  resolveu  casar- se  em segundas  núpcias. E dona 
Cidália Batista,  a segunda esposa, reclamou  os � lhos  
de Dona Maria João de Deus, que se achavam espalha-
dos em casas diversas.  Foi assim que a nobre senho-
ra mandou buscar também o Chico. 

Quando a criança voltou  ao antigo lar contem-
plou a madrasta que lhe estendia as mãos.  Dona Cidá-
lia abraçou  o e beijou o com ternura e perguntou:  

— Meu Deus, onde estava este menino com a barriga 
deste jeito?  Chico,  encorajado  com o carinho  dela, 
abraçou -a  também,  como o  pássaro  que sentia  sauda-
des do ninho perdido.  A madrasta bondosa � tou  o bem 
nos olhos e indagou:  

— Você sabe quem sou, meu � lho?  
— Sei sim. A senhora é o anjo bom de que minha 

mãe já falou...  E,  desde então,  entre os dois, brilhou  o  
amor puro com que o Chico seguiu  a segunda  mãe, até 
à morte. 

Falávamos  ao  Chico  dos  nomes  e  suas  tra-
duções,  particularizando  alguns  de  nosso  conhe-
cimento. Lembramos de um caro irmão, hoje na Espi-
ritualidade, e com quem trabalhamos na Central  do 
Brasil.  Chamava- se  Julemo  e  seu  nome  veio de 
Juvenal,  seu  pai,  Leonor,  sua progenitora, e Mo-
rais, o sobrenome de ambos.  O Chico sorriu e saiu-
se com esta, revelando- nos a alma cândida e humilde:  
— Então, meu nome não serve para nada, porque ter-
mina em cisco... 
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