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Autossuperação

Professor 
Edvaldo e a 

perseverança
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Dirigente da 
Fraternidade Espírita 
Nosso Lar, de Pe-
nha, usa exemplo de 
superação da maman-
gaba e seu voo para 
nos convidar a seguir 
em frente e buscar a    
reforma íntima. 

Carlos Herillo

Escritor Eça 
de Queiróz 

volta do além
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Uma médium 
anônima - Wanda 
Canutti, hoje já de-
sencarnada - trouxe 
para nós o melhor da 
literatura do Espíri-
to Eça de Queiroz.     
Co nheça mais sobre 
estes belos romances. 

A busca por Deus
Capa/Herildo Monteiro e a visão dos pensadores

Filoso� a Espírita valoriza ideia de um Ser Superior
Em artigo inédito 

de Herildo Monteiro 
para o Espaço Espíri-
ta, o tema instingante e 
sempre atual da conce-
pção de Deus. O autor 
mostra o pensamento 
de grandes 	 lósofos 

acerca do Criador, 
como Descartes e Espi-
noza, culminando com 
a visão expressa em "O 
Livro dos Espíritos", de 
Allan Kardec, e também 
com o lúcido pensa-
mento de José Hercu-

lano Pires, o maior dos 
	 lósofos espíritas, que 
mostra que à medida 
em que os povos se do-
taram de cultura, a ideia 
de um Ser Superior 
tomou claros contornos 
	 losó	 cos.

Aborto, Não!/Glecy Muczfeldt

O 'não matarás' é 
uma lei muito clara

As casas espíritas em ação 

Notícias do Movimento
Izildinha Ramos Acetta (foto) é a nova presi-

dente da Sociedade Espírita Nova Era, de Blume-
nau; página 15 traz várias ações de casas espíritas 
do Estado Catarinense em destaque. 
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Conto mediúnico 

Um menino especial
Belo conto mediúnico recebido pela médium 

Rosemary Campoi, de Barra Velha, traz a surpre-
sa que um bom sacerdote católico teve ao ampa-
rar um menino que lhe pedia alimento e amor. 
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O Espiritismo é sobretudo, uma 
proposta libertadora de consciências. 
Chama atenção a forma como o Codi� -
cador Allan Kardec conceitua a Doutrina 
num texto que ele próprio elaborou para 
refutar as posições de um líder católico do 
seu tempo – o abade François Chernel. No 
texto, publicado na Revista Espírita de 
maio de 1.859, Kardec se dispõe a avaliar 
as considerações principais do abade, ale-
gando que só o faria porque aquelas ideias, 
contrárias à Doutrina Espírita, eram 
sobremaneira bem elaboradas. 

Em dada altura das  considerações, 
o insigne Codi� cador estabelece que "é de 
notar-se ainda que todas as doutrinas � losó-
� cas consistuem obra de homens, imbuídos 
de ideias mais ou menos grandes; mais ou 
menos justas; todas têm um chefe, em torno 
do qual se agrupararam outros  homens que 
partilham do mesmo ponto de vista". 

E segue Kardec: "Quem é o autor do 
Espiritismo? Verdadeira ou falsa, quem 
imaginou essa teoria? É verdade que se 
procurou coordená-la, formulá-la, explicá-
la. Mas quem concebeu a ideia primeira? 
Ninguém; ou melhor, todo mundo, porque 
todos puderam ver, e os que não viram 

foram aqueles que não quiseram ver ou 
o quiseram à sua maneira, sem sair do 
círculo das ideias preconcebidas, o que fez 
com que vissem e julgassem mal. O Espiri-
tismo decorre de observações que cada 
um pode fazer e que não constituem 
privilégio de ninguém, o que explica a 
sua irresistível propagação (grifos nossos).  

A leitura que se pode fazer destas 
conceituações do Mestre Lionês é um 
chamado à reflexão individual de nós 
espíritas. 

O mais patente nas considerações é 
que o Espiritismo não tem chefes; não tem 
estrutura hierárquica; não tem "� scais" 
ou sacerdotes. Nem mesmo os líderes dos 
chamados órgãos do Movimento de Uni-
� cação, mesmo que imbuídos do melhor 
intuito – e acredita-se que a maioria o 
seja – pode impor qualquer apontamento 
ou direcionamento ao Espiritismo, ou agir 
junto ao movimento espírita no sentido de 
forçar ideias e sistemas individuais. 

Cada qual que o quiser fazê-lo, pode, 
individual ou em grupo, alugar (ou com-
prar, se dispor de recursos para tanto) uma 
sala ou imóvel, e ali montar uma unidade 
doutrinária espírita. 

É claro que essa autonomia dada pelo 
Codi� cador impõe profundas respon-
sabilidades ao pro� tente: conhecimento 
doutrinário, moral ilibada, ética, seriedade 
são requisitos insubstituíveis para todos 
os dirigentes espíritas. Implantar uma 
unidade doutrinária espírita não é tarefa 
corriqueira, portanto. 

Diante disso, diferenças pontuais no 
proceder, entre uma e outra casa doutriná-
ria, não delimitam se ela é ou não espírita; 
são questões de somenos. O atendimento 
aos postulados básicos do Espiritismo e 
a vontade sincera de servir ao Cristo são, 
estes sim, os fatores mais importantes. 

O Espiritismo é a Doutrina dos 
Espíritos, � uto do ensino coletivo, racional 
e universal dos Espiritos Superiores, e não 
está personalizada em Kardec como um 
líder místico, papal ou soberano. 

Não há portanto "Kardecismo", 
"Herculanismo", "Emmanuelismo", 
"Chiquismo", "Divaldismo" ou quais 
quer outros "ismos". E para � nalizar, da 
mesma fonte citada acima, para nossa 
re� exão, mais uma sentença do Codi� -
cador: "O Espiritismo não é produto de 
nenhum sistema individual". 

• 742. Que é o que impele o homem à 
guerra?
• “Predominância da natureza animal 
sobre a natureza espiritual e transborda-
mentodas paixões. No estado de barba-
ria, os povos um só direito conhece - o 
do mais forte. Por isso é que, para tais 
povos, o de guerra é um estado normal. 
À medida que o homem progride, menos 
frequente se torna a guerra, porque ele 
lhe evita as causas, fazendo-a com hu-
manidade, quando a sente necessária”. 

•••
Diante deste momento tão grave que 

estamos vivendo, onde guerras aparecem 
em várias partes da Terra, podemos tentar 
entender mais amiúde este fl agelo que 
afl ige todos nós.

Primeiramente, devemos entender: 
onde se encontra a guerra? A guerra está 
enraizada na alma do homem da Terra. Esse 
homem ainda tem matrizes psíquicas que o 
fazem pensar ser o mais forte que o outro, 

que somente a disputa pela força é que 
resolve de fato. É a predominância da maté-
ria sobre o espírito imortal, ampliada pelo 
orgulho e pelo egoísmo.

Ainda somos materialistas. Excessiva-
mente materialistas. Não adianta pensar que 
somente alguns poucos são dessa forma e 
que nós já somos espiritualizados. Não de-
vemos enfocar essa questão dessa forma, e 
sim procurar a compreensão mais profunda. 

Somos ainda seres imperfeitos e com 
muitas crenças arraigadas em nossas almas. 
Isso em muitas pessoas já não manifesta 
de forma tão frequente, mas não devemos 
pensar que estamos livres desse fl agelo. 
Dependendo da circunstância, qualquer em 
um de nós (tão espiritualizados...) poderá 
manifestar a guerra, a belicosidade, pois o 
orgulho nos diz que somos mais fortes e 
melhores que os outros.

É preciso nos enxergar nesse contexto 
para compreender as guerras. Fazemos 
muitas guerras diariamente em nossos 

relacionamentos e em nossos pensamentos 
e intenções. Basta muitas vezes a contra-
riedade de alguém, para já pensarmos mal 
desta pessoa. Basta que discordem de nos-
sas posições, para que encaremos o outro 
como adversário.

Somos todos parecidos, pois nossas 
semelhanças não estão nas aparências, e 
sim nas profundezas de nossas almas. Nes-
se cenário, temos poucas diferenças. Talvez 
uns já estejam aprendendo com mais ardor, 
mas todos estamos ainda aprendendo. So-
mos todos qual o fi lho pródigo contado por 
Jesus, que está se afastando ou voltando. 
Mas todos, indubitavelmente, caminhando.

Os espíritos nos dizem que o aprendi-
zado que previne todos os males está no 
conhecimento e na experiência adquiridos 
com o tempo. Somente com nossa ver-
dadeira educação que se dará no lado de 
dentro de nós mesmos é que nos transfor-
maremos em verdadeiros servos do Senhor. 

Pense nisso. 

A SABEDORIA DEA SABEDORIA DEA SABEDORIA DE

O Livro dos EspíritosO Livro dos Espíritos
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A questão da guerra
Refl exionando sobe a pergunta 842 do "LE" • Allan Kardec

EditorialEditorial Espiritismo sem outros "ismos"Efemérides

23 de novembro de 1735
Nasce Amélie-Gabriellle Boudet, 

esposa de Allan Kardec, em � iais, 
cidade do menor e mais populoso 

departamento � ancês, o Sena. 
Desencarna a 21 de janeiro de 

1883, em Paris, França.

1º de novembro de 1918 
Desencarna, em Sacramento, MG, 

Eurípedes Barsanulfo, um dos 
apóstolos do Cristo e pioneiro do 

Espiritismo – educador, 
farmacêutico e jornalista. 

Nascido em  1º de maio de 1880.

1º de janeiro de 1846
Nasce Léon Denis, em Foug, 

arredores de Tours, na França. 
Autor de várias obras espíritas. 
Considerado o grande � lósofo 

da Doutrina. Escritor, 
estudioso e pesquisador.

Há 71 anos, no dia 7 de 
novembro de 1.943, 

desencarnava em São Paulo - SP, 
João Castardelli, inspirador das 

Casas André Luiz, uma das 
maiores instituições � lantrópicas 

espíritas da América Latina, 
voltada atualmente a mais de 

1.600 portadores de defi ciência. 
Nascido na mesma cidade, em 

28 de janeiro de 1920.

71

Efemérides

O número
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Romance da FEC
O que se pode fazer 
para dar um basta às 

desigualdades sociais, as 
quais levam as pessoas 

perder a dignidade? 
"Do abismo ao infi nito", 
romance de Edmar Ber-
nardes, da FEC Editora, 
apresenta, em formato 
literário infi nitas possi-

bilidades para todos que 
buscam mudanças so-

ciais. Compre na livraria 
da FEC (www.fec.org.br). 

Divulgação/EE

De Itapira • SP para o mundo via internet
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Seu ponto de encontro 
com as literaturas espírita 
e espiritualista. Os 
melhores lançamentos!
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Lili Zacharia

Espaço Terapêutico
Psicóloga e Terapeuta • CRP 12/6422 • www.lilipsi.com.br
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Uma advertência
"A advertência de Ba-
con: 'Busca primeiro as 
boas coisas do espírito, 

que o resto será suprido', 
com base naquela do 

Cristo: 'Busca primeira-
mente o Reino de Deus 
e a sua justiça, e tudo o 

mais te será dado por 
acréscimo', não soa no 

coração, mas apenas nos 
tímpanos desatentos 

do homem moderno". • 
Herculano Pires

Psicóloga e Terapeuta • CRP 12/6422 • www.lilipsi.com.br

Olá, minha gente! Será que você tem um 
tempinho para ler esta matéria?

O que você tem feito com sua família? 
Quais foram as últimas conversas? Com seu 
amor, � lhos, pai, mãe amigos? Falaram dos 
seus sentimentos? Ah... você não tem tido 
tempo, não é? Tantas coisas a fazer...  

Mas na verdade, vocês pouco conver-
sam mesmo. Principalmente sobre... sen-
timentos. Mesmo porque vocês pouco se 
entendem. É só você falar algo e lá vêm eles 
reclamando ou discutindo... e não gostas de 
confusão, não é mesmo? A vida já está bem 
confusa, diz você.

E cada vez mais todos vão se enterrando 
em seus tablets, celulares ou na tela da TV.

Na convivência, de uma maneira geral, 
sempre surgem alguns descontentamentos, 
às vezes insigni� cantes, que quando não 
cuidados tornam-se mais graves. Joanna de 
Ângelis comenta que este “não cuidado” 
acaba transformando-se em conversações 
maledicentes, que se ampliam em forma 
de acusações surdas e injusti� cáveis. E que 
culminam em traições imorais contra nós 
mesmos ou contra o nosso próximo.

Pois então: como você está administran-
do o seu tempo? Quais são suas prioridades? 
Ao que tem se dedicado? Você tem traba-
lhado muito? Já marcou no relógio quanto 
tempo você tem � cado no mundo virtual? 

Se � zer isso, irá se surpreender e 
veri� car o quanto você está afastado das 
pessoas reais – mais principalmente da 
sua própria pessoa. Como o mundo é 
voltado muito para fora, acabamos nos 
identi� cando com os nossos títulos e 
cargos. E � camos atuando com eles nos 
outros aspectos da nossa vida, e acabamos 
por nos desconhecer completamente. 

Ou seja: somos o “supervisor da fábrica” 
com nossa companheira, elencando quais 
aspectos da nossa relação não estão pro-
duzindo em quantidades necessárias para 
gerar nosso prazer. Somos a professora com 
nossos � lhos, sempre mais sábia, avaliando 
reprovando ou aprovando todas as suas 
atitudes, sem nunca estar junto, como dois 
seres que estão aprendendo a viver. Somos o 
médico, a psicóloga, o diretor, etc., etc. 

Nas grandes empresas, hoje, prima-se 
por inúmeras reuniões quase que diaria-
mente. Porque será? Pois os estudiosos no 
assunto entendem que este é o melhor jeito 
de se resolver um problema. E livrar-se das 
reuniões é como livrar se dos fornecedores 
ou dos clientes. 

Como saber quais os melhores? Ou 
como sermos melhores, se não nos conhe-
cermos? Pois então, minha gente, isso não 

vale para as nossas relações de uma manei-
ra geral? Porque damos esta atenção para 
nosso trabalho e não podemos dar para nós 
mesmos e às pessoas que amamos? A� nal, 
um dos objetivos do nosso trabalho não 
é promover o nosso bem estar e de nossa 
família? 

Por que tanta di� culdade em conversar-
mos, se esta é a melhor forma de nos conhe-
cermos e resolvermos nossas di� culdades? 
Porque damos tanta importância em adqui-
rirmos bens materiais e não nos importamos 
com o quanto nos distanciamos pela falta de 
papo?  

Joanna de Angelis também nos lembra 
que um bom relacionamento familiar deve 
ser formado por sentimentos de afetividade, 
sem pieguice, e de disciplina sem rigidez. 
Observar com cuidado a nós mesmos e aos 
nossos; oportunizando momentos salutares 
para isso: como fazer refeições à mesa ou 
resolvermos desligar a TV e nos afastarmos 
no nosso celular, enquanto conversamos 
para uma conversa de maior qualidade e 
mais envolvente. 

Para encerrar esta nossa re� exão, trago 
palavras de Emmanuel sobre o conceito de 
“importância”: "Na vida, não vale tanto o 
que temos. Nem tanto importa o que so-
mos. Vale o que realizamos com aquilo que 
possuímos. E, acima de tudo, importa o que 
fazemos de nós". 

Então: “tens um tempinho”? 
Receba meu abraço!

Lili.

Bibliografia
FRANCO, Divaldo, in “Constelação Familiar”; 
pelo espírito Joanna de Ângelis, Salvador, 2012
XAVIER, Francisco Cândido, “Caminhos”; pelo 
espírito Emmanuel, 2001

Aprendizado
Joanna de Ângelis aborda o 
bom relacionamento familiar 

Olá, minha gente! Será que você tem um Olá, minha gente! Será que você tem um 

"Tens um tempinho?"
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De Darwin e de ateus
Quando o grande observador da 

natureza e pesquisador, publicou a sua 
teoria evolutiva dos animais, mostrando 
o elo existente entre as muitas espécies 
que conhecidas no mundo, nos propor-
cionava uma visão diferente da aquela 
que a humanidade vinha até então 
respeitando, quanto a criação dos seres. 

Em meados do século 19, os 
cientistas não aceitavam muito bem 
a descrição bíblica da existência da 
humanidade e dos animais, e sua teoria 
chegava em boa hora, para explicar de 
uma forma lógica e compreensível, como 
os seres que povoavam a terra, passaram 
a existir. 

Dizia-se, então, que ele viera 
provar que Deus não existia, criando 
assim um grande contingente de ateus. 
Contingente esse, que vem aumentando, 
principalmente na Europa, onde maior é 
o número deles. 

Porque isso aconteceu? 
Porque a Bíblia, no seu primeiro capí-

tulo, Gênesis, fala de um poder má gico, 
como a das fadas dos contos infantis, que 
executa proezas com uma varinha espe-
cial num simples gesto simbólico, para 
criações impossíveis aos seres humanos.
Apesar do aspecto totalmente cientí� co 
da Evolução das Espécies, algumas 
religiões teimam em manter o princípio 
do criativismo divino. 

No mundo atual, pela amplitude 
dos conhecimentos da ciência, não se 
pode negar Darwin. Para o Espiritismo, 
no entanto, o cientista não destrói a 
Deus, mas o mostra como sábio, pois 
de apenas uma célula viva, começou a 
criar os muitos animais que conhecemos, 
aperfeiçoando-os ao longo do tempo até 
chegar em sua obra prima, o Homem. 

Esquecem os religiosos, aferrados ao 
texto bíblico, da grande complexidade 
que é o corpo humano, bastando citar o 
sistema nervoso e o sistema circulatório, 
sendo o primeiro aquele que nos dá a 
sensibilidade da pele, a sensação de dor, 
movimenta nossos órgãos, nos permite 
o andar e correr, nos permite arqui-
var experiências e a criar utilidades, 
inventando instrumentos que venham 
bene� ciá-los. 

No entanto não conseguiu criar, a 
ciência, até hoje, uma única célula viva. 
Dizer que uma célula é viva, signi� ca 
dizer que ela tem vida, ou seja, age 
em busca de alimento, defende-se de 
agressores, e multiplica-se. Esquecem os 
cientistas que para ter vida, há necessi-
dade de ter algo mais, que lhe dê autono-
mia: o princípio anímico.

Um olhar para a Espiritualidade

jouglas
la�  � e

cordeiro

Contatos com o colunista:  fone (47) 3345-5335 • Penha



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.

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 Rua João Bento de Souza, nº 41, Armação do Itapocoróy

  Penha  Penha

GRUPO ESPÍRITA 
UNIÃO E CARIDADE
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Na Próxima Dimensão
Médium Carlos Baccelli

Orações dos Espíritos

Prece pela 
nossa  saúde
Divino Amigo, em suas 

mãos estão a nossa inte-
gridade espiritual, o nosso 
equilíbrio, a saúde da alma e 
do corpo que nos reveste... 

Fortalece-nos, possibili-
tando-nos servir-Te em to-
dos os dias de nossas vidas. 

Restaura-nos as forças 
combalidas e cura as chagas 
do nosso coração. 

Vitaliza-nos, Senhor, 
ante o esmorecimento de 
nossas energias no corpo 
desgastado pelo tempo. 

Não consintas que a 
morte nos sobrevenha antes 
que tenhamos cumprido 
com os nossos deveres pri-
mordiais. 

Se possível, concede-nos 
indispensável moratória, 
através da intercessão da-
queles que zelam pela nossa 
saúde. 

Acima da Medicina dos 
homens, está a Vontade de 
Deus. Cumpram-se em nós 
e por nós os Teus desígnios,  
hoje e sempre!

Senhor Jesus, diante do 
desequilíbrio psicológico em 
que nos vemos, impõe sobre 
nós as Tuas abençoadas 
mãos...

Asserena-nos o espírito 
conturbado. 

Realinha os nossos pen-
samentos. 

Restaura-nos a lucidez e 
o bom senso.

Confere-nos o necessário 
discernimento. 

Não nos deixes anula-
dos para o trabalho e para 
a vida.

Que sejamos humildes 
para tomarmos os medica-
mentos que nos são prescri-
tos e para nos submetermos 
à indispensável terapia. 

És o nosso Divino Mé-
dico!

Pelo poder da fé, curar-
nos-ás, por certo...

Quantos emocionalmen-
te, não se re� zeram a um 
simples toque Teu?

Toca-nos, Senhor, o espí-
rito e a devolve-nos a razão!

Prece diante do 
desequilíbrio

Do livro "Preces e Orações" • Editora LEPP • Pelo Espírito Irmão José

Salvador Dali, pintor 
surrealista espanhol, em 
entrevista, asseverou:

"Quanto a mim, não 
sou apenas místico. Sou, 
também, a reencarnação 
do maior dos místicos 
espanhóis, San Juan de 
La Cruz. Posso recordar, 
vividamente, minha vida 
como San Juan, a 
experiência da união 
divina de passar pela 
noite escura da alma, 
sobre a qual ele escre-
veu com tanto 
sentimento. Posso 
recordar o mosteiro e 
posso recordar muitos 
dos monges que 
foram companheiros 
de San Juan".  

O que escreveu 
Salvador Dali 

sobre Reencarnação
Existem amores tran-

scendentes ainda nos dias de 
hoje? Existe um sentimento 
sublimado de entrega entre duas 
pessoas que compartilham suas 
existências, amores e ideais, 
seguindo exemplos como Fran-
cisco e Clara; Apóstolo Paulo e 
Abigail ou mesmo Allan Kardec 
e Amelie Boudet? No novo 
livro “Amar é Para Sempre”, uma 
história de amor entre os Dois 
Mundos vai encantar o leitor! 

Nesta obra, o espírito de 
Dona Dulce Ângela Cale�  
Gonçalves, através da mediu-
nidade psicográ� ca de Carlos 
A. Baccelli, de Uberaba, MG, 
escreve, nas sessões públicas 
do Lar Espírita “Pedro e Paulo”, 
em Uberaba, inesquecíveis car-
tas afetuosas endereçadas a seu 
querido esposo, o “Paizinho” 
Hugo Gonçalves. 

O livro, com 272 páginas, 
é também a obra de estreia do 
articulista, jornalista e dirigente 
espírita Juvan de Souza Neto, 
de Barra Velha, convidado por 
Baccelli para efetuar rápidos es-
tudos doutrinários de 35 men-
sagens mandadas por Dulce 
ao seu “Paizinho”, entre 2003 
e 2013, totalizando 10 anos de 
correspondências mediúnicas, 
e demonstrando de forma 
inconteste a sequência da vida, 
além da chamada “morte”. 

A cada carta, a cada envio 
de informações, Dona Dulce 
ampara e conforta seu amado 
– hoje já domiciliado no Mais 
Além. Hugo é o lendário diri-
gente espírita do Paraná des-
encarnado poucos dias depois 
de completar seus 100 anos, 
no dia 15 de outubro do ano 
passado, em Cambé, no Paraná; 
dileto amigo do médium Chico 
Xavier e que dedicou, junto 
de Dona Dulce, sua vida ao 
amparo de meninas carentes 
da sua cidade, no Lar Espírita 
Infantil Marília Gonçalves. 

Além do conforto, do amor 

Para executar a 
análise das cartas de 
Dona Dulce, Juvan 
enfatiza que valeu-se 
das Obras Básicas de 
Allan Kardec, pesqui-
sou a vasta literatura 
mediúnica de Chico 
Xavier em livros 
de espíritos como 
Emmanuel e André 
Luiz, entre outros, 
e também de vários 
pensadores e pesquisa-
dores espíritas, como 
José Herculano Pires. 
Para ambientar-se 
no universo do casal 
Gonçalves, Juvan leu 
biogra� as e matérias 
sobre Dona Dulce e 
Hugo, além de trocar 
correspondências e 
solicitar informações 
ao biógrafo e amigo do casal, 
Geraldo Peixoto de Luna.  

Comova-se com estas lições 
que esclarecem conforta o 
coração. À venda na Editora 
LEPP, do Lar Espírito Pedro 
e Paulo, de Uberaba, pelo fone 
(34) 3322.4873 ou pelo site leep-

plojavirtual.com.br. Toda a renda 
é revertida para o Lar Espírita 
Pedro e Paulo, de Uberaba, casa 
de amparo aos idosos carentes 
mantida pelo médium Carlos 
Baccelli, e parte para os trabalhos 
sociais e doutrinários do Centro 
Espírita Jesus de Nazaré, de 
Barra Velha. (Da Redação)

Amor que transcende
MEDIUNIDADE Novo livro de Baccelli traz cartas 
de Dulce a Hugo; Juvan Neto estreia como coautor
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Juvan pesquisou vasta literatura

De Cambé
Dona Dulce
mandou cartas 
mediúnicas para 
Hugo Gonçalves 
de 2003 a 2013

e da � loso� a elevada, nestas 
páginas a matriarca demonstra 
sabedoria prática dos desa� os 
familiares; orienta � lhos e noras 
às questões do cotidiano, apre-
senta bom humor e � na ironia, 
além de demonstrar a sintonia 
entre Dois Planos da Vida. 

De acordo com Juvan 
de Souza Neto, que em 
Santa Catarina edita o jornal 
doutrinário Espaço Espírita 
e está presidente do Centro 
Espírita Jesus de Nazaré, de 
Barra Velha, foi honroso e 
emocionante receber o con-
vite e a confiança de Baccelli 
para executar o trabalho e 
fazer uma incursão no univer-

so desse amor transcendente, 
já que não conheceu pes-
soalmente Dona Dulce e o 
Paizinho. 

“A tarefa talvez estivesse 
acima da minha estatura de 
conhecimento e vivência do 
Evangelho”, declara. “Mas foi 
gratificante desenvolver esse 
trabalho e se deparar com 
esse amor tão puro e intenso 
que rompeu as barreiras não 
da morte, mas de uma vida 
para outra, já que hoje, creio 
que Hugo e Dona Dulce já 
estão novamente vivendo a 
transcendência desse sen-
timento tão profundo”, 
completa. 
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Muitos adeptos da Doutrina 
Espírita podem estranhar o fato 
de os espíritas não falarem em 
“Espírito Santo” nas palestras ou 
estudos do Espiritismo. De fato, a 
concepção tradicional que se dá 
a este termo, bíblica, e que serve 
hoje para um entendimento 
diferente do que de fato seja “o 
Espírito Santo”, não é usual no 
movimento espírita. Segundo a 
Bíblia, o Espírito Santo é um dos 
membros da divindade: O Pai, O 
Filho e o Espírito Santo – e cada 
um teve seu papel na criação 
(Gênesis 1:1-2; João 1:1-3; 
Colossenses 1:16), constitu-
indo a Santíssima Trindade.

O Espírito Santo, em sua 
divindade, teve como obra 
revelar e con� rmar a mensagem 
de Deus ao Homem. Ele é tido 
no entendimento das religiões 
tradicionais como mensageiro 
divino da Verdade. Através do 
Espírito Santo, seria possível 
chegar à redenção, ao resgate. O 
que a civilização aprende e evolui 
técnica e cienti� camente seria 
limitado sem a mensagem de 
Deus. É através da moral, da ética 
que o Homem pode desenvolver 
a técnica e a ciência de forma 
salutar para a humanidade.

Jesus, na véspera de sua 
cruci� cação, disse aos após-
tolos que retornaria aos céus 
e pediria ao Seu Pai que lhes 
enviasse o Espírito Santo para 
servir-lhes de guia: “O Espírito 
da Verdade... lhes guiará à toda a 
verdade” ( João 16:13).

Em Atos dos Apóstolos 1 e 
2,  encontra-se a a� rmação de 
que o ministério de Jesus na 
Terra foi inspirado pelo Espírito 
Santo, e que os seus apóstolos 
deram continuidade aos atos 
de Jesus, guiados pelo Espírito 
Santo: “escrevi o primeiro livro, 
ó Teó� lo, relatando todas as coi-
sas que Jesus fez e ensinou,até 
o dia em que, depois de haver 
dado mandamentos por inter-
médio do Espírito Santo  aos 
apóstolos que acolhera, foi 
elevado às alturas”.

Paulo criticou que os domi-
nadores daquele século não 
entendiam a sabedoria de Deus, 
disse ainda que “Deus revelou-

se pelo Espírito porque o Es-
pírito a tudo e a todos perscruta, 
até mesmo as profundezas de 
Deus” (1º Coríntios 2:10).

As pregações dos apóstolos 
foram con� rmadas através dos 
chamados “milagres”. O Espírito 
Santo lhes guiava em suas pre-
gações sobre a Verdade e as con-
� rmavam, através de milagres, 
durante o período apostólico. 
Através do chamado Espírito 
Santo, Deus revelou a todos, 
pelos apóstolos e pelos profetas 
(conhecidos como médiuns), 
o que a humanidade tinha que 
saber para o momento, sobre 
seu resgate, para chegar ao 
aprimoramento moral e receber 
as Bênçãos Divinas. 

A onipresença dessa 
concepção de Espírito Santo 
está em Salmos 139: 7-8: “Para 
onde eu me ausentarei do Teu 
Espírito? para onde fugirei da 
Tua Face? Se subo aos céus lá 
Tu estás; se faço aminha cama 
no mais profundo abismo, eis 
que Tu ali estás também”.  Um 
detalhe, para quem quiser 
pesquisar mais sobre o assunto: 
a teologia de estudo do Espírito 
Santo é chamada de “pneumato-
logia” entre os religiosos. 
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O Espírito Santo 
BÍBLIA & ESPIRITISMO Bíblia fala do Espírito Santo, mas mostra 
concepções de Deus que fogem da ideia da "Santíssima Trindade" 

Vera Merli Bim
Tarefeira do G. E. União e 
Caridade • Penha  • SC
       e-mail veramerlibim@gmail.com

Faça o tempo
 "Não te declares sem 

possibilidade de 
contribuir, nem digas 

que tens todas as tuas 
horas repletas de 

encargos e serviços dos 
quais não te podes 

distanciar. Faze algo, no 
erguimento do bem.

          Nas realizações da 
fraternidade, quem ama 
faz o tempo". • Meimei, 

por Chico Xavier, no 
livro "Deus Aguarda".
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Semear amor
"A felicidade vem do 

amor; o progresso vem 
da cooperação. Se 

semeias com amor, 
jamais desanimes, por-
que se é teu o trabalho 

do plantio, a semente, o 
crescimento e a 

frutifi cação pertencem 
ao Divino Semeador, 

que nunca se cansa de 
semear". • Emmanuel, 

por Chico Xavier, no 
livro Taça de Luz.
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Um único Deus
Ideia de um "Deus Trino" é um 
dogma refutado pelo Espiritismo

6

O Espiritismo, entretanto, nos traz outro entendi-
mento. O Espírito Santo rabínico (ou seja, na concepção 
judaica) tem o sentido de uma qualidade de Deus e não, 
como no Cristianismo, uma parte da divisão metafísica 
da divindade (a Santíssima Trindade, que é um dogma 
e não se ajusta ao entendimento espírita). O substantivo 
“ruach”, que quer dizer “sopro” ou “vento”, aparece diver-
sas vezes na Talmud, e signi� ca o “Espírito de Deus”.

Na literatura joanina, ou seja, do apóstolo João, 
outras concepções vão surgindo. Encontra-se lá três termos 
sobre o tema: “Espírito Santo”, “Espírito da Verdade” e 
“Paráclito” ou Paracleto (mentor, intercessor). 

O “Espírito da Verdade” é citado em João 15:26: 
“Quando, porém, vier o consolador, que eu vos enviarei da 
parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse 
dará testemunho de Mim”. E em João 16:13: “quando 
vier, porém o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a 
verdade; porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o 
que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir”. 
Começa a mudar a concepção dogmática de um Deus 
dividido em três partes. 

De acordo com o biblista e pesquisador espírita José 
Reis Chaves, há teólogos que veem o chamado Es-
pírito Santo como uma espécie de coletivo dos espíritos, 
signi� cando, pois, o conjunto de todos eles. Essa visão é 
geralmente aceita pelos espíritas, e tem forte fundamento 
bíblico. “Eu farei levantar-se entre vós um homem de 
um Espírito Santo chamado Daniel.” Essa concepção 
está, segundo Reis Chaves, em Daniel 13:45 da Bíblia 
Católica, pois a Protestante só tem 12 capítulos). “Nosso 
corpo é santuário de um Espírito Santo” (1º Coríntios 
6:19). E, quando na Bíblia se diz que o espírito de Deus 
se manifestou a alguém, não é o próprio Espírito de Deus, 
mas um espírito humano de Deus, ou seja, um Espírito do 
bem. “Para que Deus vos conceda espírito de sabedoria” 
(Efésios 1: 17).

Ainda segundo as pesquisas de José Reis Chaves, no 
início do cristianismo, falava-se em “um” espírito e em 
espíritos, e não em “o Espírito Santo”, desconhecido de 
São Paulo. Foi depois que os teólogos criaram o dogma da 
Santíssima Trindade, que eles substituíram a expressão 
bíblica “um espírito” pela de “o Espírito Santo”, com as 
iniciais maiúsculas, dando a entender que se tratava 
apenas do Deus da Terceira Pessoa trinitária. “E, para 
eles, todos os demais espíritos manifestantes na Bíblia e 
fora dela seriam maus ou deuses pagãos, e jamais espíritos 
humanos”, leciona Chaves. Aí começa o erro de interpre-
tação que se vê até  hoje nas tradições religiosas bíblicas, e 
as quais o Espiritismo refuta.  

Entende-se, na Doutrina Espírita, que o Espírito da 
Verdade é o Espiritismo que vem cumprir a promessa do 
Cristo, ao esclarecer os mistérios restritos propositalmente 
à capacidade do conhecimento da época de Jesus, por in-
termédio de explicações das parábolas. Assim, vem trazer 
o consolo à humanidade, demonstrando-lhes a verdadeira 
causa de suas vicissitudes e a esperança de uma vida 
futura plena, através da prática do amor e da caridade.

Concluímos que o Espírito Santo, divino mensageiro 
de Deus a Jesus e aos apóstolos, veio agora como o Espírito 
da Verdade, o Espiritismo, orientado pelos Espíritos de 
Luz para guiar a humanidade na atualidade.  (Colaborou 
Juvan Neto, com informações de José Reis Chaves).

A visão da Doutrina

de segunda a 
sexta-feira, 18h30

ouça em 
radioboanova.com.br

Com Adriano Marques

Luz para guiar a humanidade na atualidade.  (Colaborou 

Armazém modada

De dezembro a março • Av. Santa Catarina, 278, Centro

sua opção de vestuário no 
verão de barra velha!

sua opção de vestuário no 
verão de barra velha!

A poesia imortal de Eurícledes Formiga 
volta do Mais Além, num belo livro 

psicografado por Carlos Baccelli, com 
224 páginas e joias como esse verso: 
“Bem-aventurados são / Na cruz dos 
tormentos seus / Os que choram de 
aflição / Sem perder a fé em Deus.”

COMPRE ATRAVÉS DO (34) 3322•4873

aflição / Sem perder a fé em Deus.”aflição / Sem perder a fé em Deus.”aflição / Sem perder a fé em Deus.”aflição / Sem perder a fé em Deus.”

Bem-aventurados
COMPRE ATRAVÉS DO (34) 3322•4873COMPRE ATRAVÉS DO (34) 3322•4873

Bem-aventuradosBem-aventuradosBem-aventurados
OS QUE ORAM...
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A grande feira de vestuário de Barra Velha! 
BarraBarraBarra

Shopping

• www.barrashopping.net
• reserve seus estandes
• BR 101 Km 88 Tabuleiro

3456-3444
9995-2823

(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

A literatura espírita, 
tradicionalmente representada 
por bons autores encarnados, 
torna-se mais representativa 
e enriquecida quando a ela se 
associam autores espirituais 
da envergadura de Emmanuel, 
André Luiz, Joana de Ângelis, 
Humberto de Campos, ou 
mesmo o espiritualista Rama-
tis, e muitos outros.

Na virada do século 20 para 
o 21, o espírito Eça de Queiróz, 
que, quando encarnado no 
século 19, consagrou-se como 
o maior escritor da língua 
portuguesa com sua obra de 
26 volumes, iniciou, através da 
médium brasileira Wanda Ca-
nu� i, a produção da sua obra 
psicográfi ca, totalizando 18 
romances com temas espíritas. 

Decorridos esses poucos 
anos, não era de se esperar 
que eles fossem su� cientes 
para que os leitores espíritas 
da língua portuguesa � cassem 
familiarizados e se tornassem 
admiradores da sua obra. Antes 
de analisá-la, apresentaremos 
um resumo biográ� co do autor 
na sua última encarnação:

Eça de Queiróz reencarnou 
em 1845 na Póvoa do Varzim, 
� lho do brasileiro José Maria 
Teixeira de Queiróz e de Caro-
lina Augusta Pereira d’Eça, que 
só se casariam alguns  anos 
depois.  A ilegitimidade obri-
gou-o a experimentar alguns 
preconceitos próprios daquela 
época. Aos 16 anos ingressou 
na Universidade de Coimbra, 
de onde sairia mais tarde for-

mado em Direito. Desde cedo 
manifestou sua preferência por 
escrever e pela literatura, em 
lugar da advocacia.

Aprovado em concurso, 
ingressou na diplomacia, tendo 
sido designado em 1872 para 
exercer a função de cônsul de 
Portugal em Havana, Cuba, 
transferindo-se em 1874 para a 
Inglaterra, onde foi cônsul nas 
cidades de Newcastle e Bristol, 
sendo em 1888 mandado para 
ser cônsul em Paris, cidade 
onde morou até sua desen-
carnação, em 1900. Ao todo, 
passou mais da metade da vida 
fora do seu País.

Os 25 anos vividos na 
Inglaterra foram os mais fecun-
dos da sua produção literária, 
que lhe rendeu admiração e 
respeito, mas também críticas e 
rejeição pela irreverência e con-
tundência contidas nos seus 

livros, contra a autoridade da 
Igreja Católica e os costumes 
em Portugal. Isto poderia 
explicar, em parte, o exílio vo-
luntário a que se submeteu.

O primeiro livro, “O Crime 
do Padre Amaro”, escrito em 
1875 na Inglaterra, passou em 
princípio desapercebido dos 
leitores portugueses. Só quan-
do do lançamento e do sucesso 
do seu segundo livro, “O Primo 
Basílio”, é que a crítica por-
tuguesa veio a reconhecer a 
importância do  primeiro, que 
retratava os abusos e a hipo-
crisia do clero em Portugal. 
Ao todo, sua obra totaliza 26 
livros, incluídos os que foram 
encontrados inéditos e, só 
então, publicados depois da sua 
desencarnação. 

Em 1906, já estando há seis 
anos na espiritualidade, o es-
pírito Eça de Queiroz conce-

deu-nos sua primeira comu-
nicação, ditando ao médium 
português Fernando Lacerda o 
texto “Do País da Luz”, no qual 
tece comentários engraçados 
sobre a sua chegada ao mundo 
espiritual.

Não se sabe o motivo pelo qual somente um 
século depois de sua desencarnação é que este es-
pírito elegeu a médium de Araraquara, SP, Wanda 
Canu� i, hoje já desencarnada, para ser a inter-
mediária da sua série espiritual, iniciada com o 
livro intitulado “Getúlio Vargas em dois mundos”. 

Neste livro, o autor espiritual descreve, na 
segunda parte, o ingresso de Getúlio Vargas no 
mundo espiritual, pela porta do suicídio. Com 
a redação primorosa, narrativa lógica e o estilo 
inconfundível de um gênio da literatura portu-

guesa, ele retrata para os brasileiros um Getúlio 
que era ou amado ou odiado, com a imparciali-
dade que só um habitante do mundo espiritual 
poderia mostrar. 

Não será difícil para o leitor identi� car no 
livro o personagem Irmão José, encarregado de 
cuidar de Getúlio na espiritualidade, como sendo 
o próprio espírito Eça de Queiróz. Quando en-
carnado, Eça tinha o costume de autorretratar-se 
nos seus romances, sendo o exemplo mais conhe-
cido o do personagem João da Ega, no romance 

“Os Maias”, considerado sua obra prima.
Foram pelo menos os 18 romances psicogra-

fados através da médium Wanda Canu� i. Neles, 
os amantes da literatura espírita encontrarão 
histórias, enredos, situações e exemplos que são 
verdadeiros ensinamentos para quem quiser 
consolidar os seus conhecimentos da Doutrina 
Espírita. A maioria das obras de Eça de Quei-
roz Espírito é publicada no Brasil pela Editora 
EME, de Capivari, SP, e é encontrada nas boas 
livrarias espíritas. 

Eça, Aqui e no Além
GÊNIO LITERÁRIO Saiba mais sobre Eça de Queiróz, nobre autor 

português que, da Espiritualidade, legou obras com temática espírita 

Carlos Herillo
Tarefeiro do C. E. Jesus de 
Nazaré • Barra Velha  • SC
       e-mail carlosherillo1932@gmail.com

FEESP TV no ar
A Federação Espírita 

do Estado de São Pau-
lo (FEESP) mantém na 

internet o programa"Um 
Sentido Para Sua Vida", 
abordando importantes 

temas doutrinários e 
trazendo excelentes en-

trevistados e palestras. A 
apresentação é de Silvia 

Puglia e para assistir, 
basta acessar o site 

feesp.com.br e entrar no 
link "TV FEESP". 

Divulgação/EE

Alberto Almeida
O trabalho do médico, 
terapeuta e homeopata 

Alberto Almeida, co-
nhecido conferencista 

espírita brasileiro, pode 
ser conferido no site 
albertoalmeida.net. 

Dirigente da instituição 
espírita "Jardim das 

Oliveiras", de Belém do 
Pará (PA), Alberto lançou 
o seu novo livro "O Amor 
Pede Passagem" recente-

mente. Confi ra o site.
Divulgação/EE

Foto Diário Digital/Portugal

Eça, póstumo, repete costume de autorretratar-se

Póstumo

Autor, ainda 
encarnado, legou ao 
público joias como 
Os Maias e O Primo 
Basilio; após a desen-
carnação, obra mais 
conhecida é Getulio 
Vargas em Dois 
Mundos, da médium 
Wanda Canutti, 
seareira praticamente 
anônima no 
movimento espírita 

TV

Divulgação/Editora EME



Necessário se faz uma 
re� exão sobre a questão do 
aborto e a visão da Doutrina 
Espírita. Diante disso, quero 
esclarecer que todos os nos-
sos atos são fruto do nosso 
amadurecimento moral – aqui 
entra  a Lei do Progresso, con-
forme “O Livro dos Espíritos” 
– e entre estes atos, alguns são 
mais adiantados, outros ainda 
de natureza retardatária, mas a 
Lei Moral é imutável e eterna.

Respeito todas as opiniões, 
embasada no dizer de um 
grande pensador: " – Você tem 
o direito de falar o que quiser, 
eu porém, tenho o direito de 
não aceitar tudo o que você 
fala!". Com base em recentes 
informações dadas por médi-
uns e espíritos, � exibilizando a 
questão do aborto, não posso 
aceitar determinadas citações 
que colocam tolerância com 
relação ao aborto pós-gravidez 
decorrente de estupro ou 
aborto diante da gravidez 
de anencéfalos. E cito aqui 
também o DIU ou a “pílula do 
dia seguinte”, que é uma das 
formas de aborto!

A lei moral de número 5 do 
Decálogo diz " – Não matarás". 
Ponto � nal! Não diz “caso você 
venha a sofrer estupro”, “caso 
você não esteja preparada para 
a maternidade”, “caso você es-
teja em ascensão pro� ssional”, 
“caso você tenha uma gestação 
fruto de uma ligação não lícita”, 
ou ainda “caso este feto seja 
de� ciente”. 

Legalizar o aborto reporta ao 
que seria uma tentativa de voltar 
aos tempos de Adolf Hitler, 
no qual somente os bo nitos, 
perfeitos e brancos com olhos 
claros, poderiam nascer, sob o 
império de serem os mais viáveis, 
de acordo com a visão tacanha e 
equivocada daquela época. Seria 
sim, repetir um grande erro e 
perpetuarmos o genocídio!

Há que se pensar muito 
no que signi� ca Vida, da qual 
somente a Deus pertence o di-
reito de prolongar ou abreviar! 
No Livro Terceiro da Codi� -
cação – inserido em “O Livro 
dos Espíritos” – temos todas as 
Leis Morais. E na questão de 
número 356, o mestre lionês 
questiona aos Espíritos:

“ – Existem natimortos 
que não foram destinados à 
encarnação de um Espírito?”. A 
resposta é clara: “– Sim, há os 
que jamais tiveram um Espírito 
designado para os seus corpos; 
nada deviam realizar por eles. 
É, então, somente pelos pais 
que essa criança veio”.

Vamos analisar esta res-
posta: claramente os Espíritos 
informam que pode haver 
corpos que nunca tiveram um 
Espírito ligado a eles, mesmo 
assim, aquela gestação é 
necessária à evolução dos pais, 
que provavelmente têm erros 
graves a reparar (possivelmente 
de outra encarnação ou quem 
sabe desta própria), com aquela 
prova!  Compreendido?

Sigamos os Espíritos Lu-
minares: ainda em “O Livro 
dos Espíritos”, questão 356-
A: “– Um ser dessa natureza 
pode chegar a termo?”. A 
resposta é: “ – Sim, algumas 

vezes, mas não vive”.
E a 356-B traz o seguinte 

texto: “– Toda criança que 
sobrevive ao nascimento, neces-
sariamente tem um espírito nela 
encarnado?”. E os Luminares 
respondem: “– Que seria sem 
ele? Não seria um ser humano”.

Vamos compreender a res-
posta! Não falam os Espíritos 
de forma clara dos anencéfalos, 

mas vocês acham que naquela 
época (em 1857), quando da 
publicação de “O Livro dos Es-
píritos”, não aconteciam casos 
de anencefalia? Provavelmente 
aconteciam, como outros casos 
que ainda hoje acontecem de 
outras doenças mutáveis gene-
ticamente. Porém, a medicina 
da época era incompleta para 
explicar certas anomalias! 

Os Espíritos dizem claramente que quando não há 
um espírito ligado aquele corpo, ele não sobrevive. Mas 
quando  termos certeza disso? Poderemos então ter o 
dom de "achar" que não há um espírito e abortar, por 
conta do "achismo"? 

E onde � ca a expiação e prova para os pais? 
Estamos negando o próprio burilamento (dos pais) e 
retardando este processo divino! E, quando sobrevive 
um Espírito num corpo, não importa o tempo que ele 
sobreviva; neste caso, entram os anencéfalos. Sempre 
haverá um Espírito ligado a este corpo, caso contrário 
não seria um ser humano! Período esse de sobrevida, 

que está tão somente nos desígnios divinos!
Como está clara esta resposta! Será que é tão difícil 

para nós, pobres mortais, compreender e re� etir sobre 
a proposta equivocada do aborto nos “geneticamente 
inviáveis”, tão somente para evitar traumas psicomen-
tais, na gestante ou nos familiares? 

Onde � ca a Educação Moral que precisamos bus-
car nesta oportunidade reencarnatória? Não estamos 
aqui de férias! Cadê o respeito as nossas provas e 
expiações inerentes a um planeta de mesma vibração 
energética e que nos acolhe, como uma mãe, para nos 
reeducar e melhorar? 

E para � nalizar a re� exão, deixamos a questão 358 
de “O Livro dos Espíritos”: “– O abortamento voluntário 
é um crime, qualquer que seja a época da concepção?”, 
cuja resposta é, brilhantemente: “– Existe sempre crime 
quando transgredis a Lei de Deus. A mãe, ou qualquer 
pessoa, cometerá sempre crime tirando  a vida à cri-
ança antes de nascer, porque está impedindo à alma, 
de suportar as provas das quais o corpo deveria ser  o 
instrumento”.

Estamos aqui, no lugar certo, no momento certo, com as 
pessoas certas e com as provas e expiações que muitas vezes 
escolhemos, no dizer de Chico Xavier!

eeee Jornal Espaço Espírita
ago/set/out • 2014 Doutrina

A clara lei do "Não Matarás"
DIREITO À VIDA Há que se pensar muito no signifi ca a Vida, que 
somente a Deus pertence; Espíritos Superiores rechaçam o aborto

Glecy Muczfeldt
Presidenta e expositora do C. E. 
Luz do Caminho • Penha • SC
       e-mail glecymuczfeldt2012@gmail.com 

Emoções
Neste seminário em 

DVD, Liszt Rangel 
refl ete acerca da 

relação que existe entre 
as emoções, o pensa-

mento e a saúde. Resul-
tado de estudos sobre 
doenças psicossomáti-
cas, Liszt propõe com-

preensão de como lidar 
com o desconhecido 

mundo dos sentimentos. 
À venda no site lojaaca-

minhodaluz.com.br.

Divulgação/EE

A criança
"Filha de tua carne ou 

rebento do lar alheio, 
cada Criança é Vida de 

tua Vida. Aprende a des-
cer para ajudá-la, como 

Jesus desceu até nós 
para redimir-nos. Sem a 
recuperação da infância 

para a glória do bem, 
todo o progresso huma-

no continuará oscilan-
do nos espinheiros da 

ilusão e do mal". • Chico 
Xavier, livro Taça de Luz.

Divulgação/SXC.HU/EE
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Não queiramos retardar os processos divinos

Direitos do nascituro
Questões de "O Livro dos Espíritos" ajudam 
a compreender nuances relativas ao aborto
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No segundo sábado de 
cada mês, às 18h30
Rede Mundo Maior 

Você já visitou a 
Apae de sua cidade?



Trajetória do Espiritismo no Brasil

A primeira ação policial contra 
o Espiritismo ocorreu durante o 
Império, pesquisa apresentada 
em nossa edição anterior de 
espaço espírita. Mas as 
retaliações contra a doutrina 
acabaram por expandi-la. A ação 
policial citada teve como fruto 
a fundação, no Rio de Janeiro, 
em setembro ou outubro de 
1881, do Grupo Espírita Vinte 
e Oito de Agosto, data que os 
espíritas da época quiseram 
� xar para a posteridade.

Em consequência do 
Congresso Espírita, veio a 
ser fundado, a 3 de outubro 
do mesmo ano, na "Socie-
dade Acadêmica", o Centro 
da União Espírita do Brasil, 
pelo professor Afonso Angeli 
Torteroli. A novel instituição 
tinha a proposta de congregar e 
orientar as sociedades espíritas 
em nível nacional. Entre os 
seus associados contava-se o 
nome de Lima e Cirne. Esta 
Sociedade lançou, em Janeiro 
de 1881 uma revista, o segundo 
periódico espírita no Rio de 
Janeiro, tendo nele colaborado 
o Major Ewerton Castro.

Para marcar o primeiro 
aniversário da notícia sobre 
a repressão aos espíritas, foi 
aberta, a 28 de agosto de 1882, 
a 1ª Exposição Espírita do 
Brasil, na sede da Sociedade 
Acadêmica, à Rua da Alfândega 
nº 120 sobrado. O programa 
comemorativo, organizado pela 
própria Sociedade, intitulava-

se "Festa do Espiritismo no 
Brasil" e estendeu-se até 3 de 
setembro. Os seus visitantes 
tiveram a oportunidade de 
apreciar variados trabalhos 
mediúnicos, como psicogra-
� as em caracteres normais, 
taquigrá� cos e telegrá� cos, 
em línguas estrangeiras (até 
orientais),psicopictogra� as, 
cópias da correspondência da 
Sociedade Acadêmica com 
associações espíritas estrangei-
ras, jornais e revistas espíritas 
da Europa e da América, obras 
espíritas diversas, retratos de 
vultos do Espiritismo de vários 
países e, também livros e jor-
nais contrários à Doutrina. 

Na ocasião foi lançado ainda 
o jornal "O Renovador", pelo 

Major Salustiano José Mon-
teiro de Barros e pelo Professor 
Afonso Angeli Torteroli.

O panorama de dispersão dos 
espíritas brasileiros em vários 
grupos formados aleatória-
mente perdurou até quando 
surgiu no cenário espírita a 
� gura apostólica do Dr. Adolfo 
Bezerra de Me nezes, Espírito 
moderado e paci� cador, que, 
assumindo a presidência da 
Federação Espírita Brasileira 
em 1889, conseguiu reduzir a 
dispersão. Trabalhou com esse 
objetivo até início de 1900, 
quando adoeceu.

Bezerra deixou um movi-
mento espírita com linhas bem 
mais de� nidas e com horizon-
tes bem mais desanuviados.

A história registra que,nem 
Leopoldo Cirne, assumin-
do a presidência da FEB e 
permanecendo nesse cargo 
por 14 anos, conseguiu a tão 
almejada pacificação.

No Estado de São Paulo, 
pioneiros espíritas da estirpe 
de Batuíra, Anália Franco e 
Cairbar Schutel já atuavam no 
início do século 20. Eurípedes 
Barsa nulfo, em Minas Gerais; 
José Petitinga na Bahia; e o 
Major Viana de Carvalho, 
percorrendo vários Estados 
brasileiros, fundando fe-
derações e centros espíritas, 
representaram grandioso 
esforço para que a Doutrina 
Espírita se consolidasse de 
forma definitiva.  

Em 21 de janeiro de 1883, Augusto Elias da 
Silva, fotógrafo português radicado no Brasil, 
publica o Reformador, com seus próprios re-
cursos e cuja direção intelectual � ca a cargo do 
Major Francisco Raimundo Ewerton Quadros. 

Também neste ano, Augusto Elias da Silva 
promove encontro fraternal dos espíritas, em 
virtude das divergências entre os integrantes 
das instituições espíritas da ocasião: "Grupo dos 
Humildes", "Sociedade Acadêmica Deus, Cristo 

e Caridade", "Centro da União Espírita do Brasil" 
e "Grupo Espírita Fraternidade", situados no Rio 
de Janeiro.

Será Elias da Silva quem promoverá, ao � nal 
desse ano (27 de dezembro de 1883), em sua 
própria residência, a reunião preparatória de 
rearticulação do movimento no Município da 
Corte, dada a manifesta incompreensão entre 
os componentes das diversas entidades espíritas 
então aí existentes: o "Centro da União Espírita 

do Brasil", o "Grupo dos Humildes", o "Grupo 
Espírita Fraternidade" e a "Sociedade Acadêmica 
Deus, Cristo e Caridade". 

Como fruto desse entendimento, será fundada, 
a 1 de janeiro de 1884, a Federação Espírita 
Brasileira, considerada como a "Casa de Ismael", 
com o objetivo de federar todos os grupos através 
de "um programa equilibrado ou misto" e que 
difundisse por todos os meios o Espiritismo, 
principalmente pela imprensa e pelo livro.

Jornal Espaço Espírita
ago/set/out • 2014 HistóriaHistória

Bezerra, figura apostólica
BRASIL Espíritas brasileiros se dispersaram após perseguição do 

Império; em 1889, Bezerra assume FEB e inicia processo de integração

Cida Massuca� i 
Dirigente do Núcleo dos Samaritanos do 
Caminho (Samacamin) • Joinville • SC
       e-mail mariamassucatti@uol.com.br

Augusto Elias • 1
Pioneiro da impren-
sa espírita brasileira, 

Augusto Elias da Silva, 
nascido em 1848, em 
Portugal, e desencar-
nado no RJ, Brasil, em 

1903, é citado por Cida 
Massucatti na pesquisa 

ao lado, e foi o fundador 
da revista Reformador, 

que ainda segue em 
circulação até os dias de 

hoje, com 130 anos de 
publicação ininterrupta.

Divulgação/EE

Augusto Elias • 2
Com o incentivo de sua 

sogra, Maria Baldina da 
Conceição Batista, e de 

sua esposa, Matilde Elias 
da Silva, com quem teve 

um fi lho (chamado de 
Augusto), ambas tam-
bém espíritas, Elias da 

Silva lançou o Reforma-
dor a 21 de janeiro de 
1883, às próprias cus-
tas. A FEB também foi 

ofi cialmente instalada a 
partir de sua casa. 

Divulgação/EE
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Em 1883, publicação "Reformador" é fundada no RJ

Conciliador
Médico por profi s-
são e humanista 
por vocação, Dr. Be-
zerra assumiu a FEB 
e lutou pela união 
e unifi cação do 
movimento espírita 
até 1900; Barsanul-
fo, Batuíra e Cairbar 
também despontam 
como pioneiros 
importantes 
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Os Fatos, a História
Por Cida Massucatti

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 

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 

Trajetória do Espiritismo noTrajetória do Espiritismo noTrajetória do Espiritismo no
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A prodigiosa memória de 
Geraldo Lemos Neto novamente 
trouxe Chico Xavier de volta 
aos corações dos catarinenses 
do Norte do Estado. De 6 a 8 de 
setembro, o médium, biógrafo, 
amigo e editor do médium 
mineiro protagonizou um ciclo 
de conferências em Joinville 
(Centros Espíritas Paz do Senhor 
e Sociedade Samaritanos de 
Maria), e também no Centro 
Jesus de Nazaré, em Barra Velha. 

Geraldinho, que conviveu 
com Chico 21 anos e hoje é o 
incansável batalhador da Casa 
de Chico Xavier de Pedro 
Leopoldo, e diretor da Vinha de 
Luz Editora, dedicada ao resgate 
e publicação das obras póstumas 
do médium, falou sobre a vida 
no mundo espiritual, mostrando 
a universalidade entre médiuns 
anteriores a Kardec, como Em-
manuel Swedenborg, Elizabeth 
D'Esperance e outros, e reunindo 
estas informações com que traz 
Kardec na Codi� cação e o que 
revela Chico Xavier nas obras de 
André Luiz. Essa palestra lotou o 
auditório principal da "Samari-

tanos de Maria". 
Já no "Paz do Senhor", a 

pesquisa de Geraldo bebeu na 
fonte dos romances históricos de 
Emmanuel e também no Velho e 
Novo Testamentos, para mostrar 
a � delidade e as ligações entre 
as � guras de João Evangelista, 
Francisco de Assis, Kardec e 
Chico Xavier.

O ciclo foi encerrado em Bar-
ra Velha, no "Jesus de Nazaré", 
novamente com casa cheia, onde 
Geraldo relembrou momentos 
marcantes do "fenômeno Chico", 
relacionando episódios da sua 
capacidade de interação com 
os espíritos com as variedades 
de mediunidades apresentadas 
por Kardec em "O Livro dos 
Médiuns". 

Geraldo também lançou 
novos livros de Chico Xavier 
produzidos pela Vinha de Luz, 
como "Registros Imortais" e 
""Obras da Fé", além do novo 
DVD "Data-limite segundo 
Chico Xavier". 

Para os irmãos espíritas 
do Norte Catarinense, � ca 
o preito de gratidão a Geral-
dinho, pela nova etapa de 
conferências, rogando a Jesus 
suas bênçãos para mais este 
trabalhador de Sua Vinha.

Jornal Espaço Espírita
ago/set/out • 2014 NotíciasNotícias

Geraldinho relembra Chico Xavier
Da Redação
       jesusespirita@feal.com.br

Belas cartas
Cartas de uma outra 
vida (192 pátinas, do 

educador espírita Wil-
liam Sanches), é uma 

obra para aqueles que 
reconhecem a vida como 
presente de Deus. Lindas 

e emocionantes cartas 
vindas do outro plano 
da vida trazem exem-

plos que nos servem de 
aprendizados. À venda 
na Ponto de Luz (www.

livrariapontodeluz.com.br). 
Divulgação/EE

Fotos Juvan Neto/EE

Vida Espiritual  I Parcial do público da SESMA
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Centro Espírita 
A Caminho do Amor

Servidão Água Marinha, nº 88 • Ingleses 
Florianópolis • SC • www.casalarluzdocaminho.com
Servidão Água Marinha, nº 88 • Ingleses Servidão Água Marinha, nº 88 • Ingleses 

Servidão Água Marinha, nº 88 
• Ingleses • Florianópolis • SC

Instituição de acolhimento a crianças em risco social

Scopoel 
Contabilidade
Scopoel 
Contabilidade

Rua Eulalia Michereff, 186 

Bairro São Cristóvão, 

Barra Velha • SC 
(47) 3446-0532

Contabilidade

Rua Eulalia Michereff, 186

Bairro São Cristóvão, 

Barra Velha • SC
(47) 3446-0532

Rua Eulalia Michereff, 186

Bairro São Cristóvão, 

Barra Velha • SC

CE     JN

Palestras Quartas e Domingos • 20h
Rua Lauro Ramos, 130 • Centro • Barra Velha

Visite nosso site

cejn.org.br

Fundado em 1965

cejn.org.brcejn.org.br

Estudos às segundas, quintas e sextas-feiras 20h e sábados 18h
Casa Editora do Jornal Espaço Espírita

eeee

 Geraldo Lemos Neto  Tere Ramos, da Sesma

Fidelidade  I Parcial do público do "Paz do Senhor"

Mediunidade  I Parcial do público em Barra Velha

Haroldo e o Cristianismo Primitivo
Todos nós fazemos parte 

de um plano divino visando a 
evolução, e somos sondados 
permanentemente pelo Cristo, 
que perscruta cada um de seus 
irmãos visando extrair o me-
lhor para o serviço dentro de 
seu Evangelho. Essa foi a men-
sagem principal de Haroldo 
Dutra Dias durante a visita feita 
a Joinville, numa programação 
especial da 6ª União Regional 
Espírita (6ª URE), no último 
dia 26 de setembro. 

Haroldo, juiz de Direito e 
especialista em grego, he-
braico, aramaico e tradições 
judaicas, é o tradutor do Novo 
Testamento editado pela FEB, 
e reuniu mais de 700 par-
ticipantes num auditório em 
Joinville para falar do trabalho 
do Cristo com seus apóstolos 
e as primeiras ações da Casa 
do Caminho, núcleo original 
do Cristianismo Primitivo. 

Haroldo esteve ainda em 
Blumenau e Florianópolis, no 
mesmo � nal de semana, também 
em promoções da Federação 
Espírita Catarinense (FEC). 

6ª URE  I Parcial do público; acima, Luiz Carlos 
Schuchardt e Olenyr Teixeira recepcionam Haroldo

Fotos Juvan Neto/EE



Quando o homem primitivo 
olhava para os céus, já percebia 
que havia um Ser Superior a 
ele, e a sensação principal que 
havia em relação a este Ser era 
de temor, de medo, pois que a 
natureza impiedosa, mostrava 
a ele, o pequeno homem, um 
poder incontrolável. Mas não 
podemos deixar de observar 
que este fato de “olhar para o 
alto” já demonstra claramente 
a superioridade inconteste do 
poder divino.

Na medida em que os povos 
se dotaram de cultura, esta ideia 
de um Ser Superior começa a 
tomar claros contornos � losó-
� cos. Particularmente entre os 
hebreus e os celtas predominava 
a concepção monoteísta. Mas 
foi Platão, precursor do Cristo 
e inspirado pelo Espírito de 
Verdade, em sua obra As Leis, 
quem disse: ”a medida de todas 
as coisas é Deus”, contrapondo 
o conceito restrito de Protágo-
ras, que dizia:”o homem é a 
medida de todas as coisas.”

Com Jesus, há uma mudança 
signi� cativa em relação à ideia 
de Deus, comparando-se com 
a divindade mosaica. Sai de 
cena o Deus terrível, vingativo, 
zeloso e até cruel, e aparece, 
graças aos conceitos do Cristo, 
o Deus soberanamente bom 
e misericordioso, que perdoa 
ao nosso erro, a partir do ar-
rependimento, e “dá a cada um 
segundo suas obras”(Mt 16:27). 
Se gundo Allan Kardec, na obra 
“A Gênese”,capítulo 1, item 23, 
Este é “o Deus grande, que vê o 
pensamento e não se honra com 
a forma. En� m, não é mais o 
Deus que quer ser temido, mas 
o Deus que quer ser amado.”

Mas na realidade da Dou-
trina Espírita, que é principal-
mente racional e não apenas 
emotiva, a ideia de Deus é 
brilhantemente conceituada 
na questão e resposta nº 1 do 
Livro dos Espíritos, consoli-
dando o que Platão disse 
acima: inteligência suprema 
e causa primária de todas as 
coisas. 

O Espiritismo oferece 
um conceito claro de Deus 
e não uma de� nição sobre 
Deus, pois de utilizássemos 
o conceito de de� nição para 
Deus,estaríamos limitando, 
pondo restrições. E Deus não 
se adequa a esta de� nição, 
porque é in� nito, a Res In� nita 
na de� nição de Descartes. Se 

Kardec tivesse procurado uma 
concepção antropomór� ca, 
ou uma de� nição dentro do 
erro das religiões que tentaram 
humanizar a divindade, teria 
perguntado: ”Quem é Deus?”, 
e certamente a Humanidade 
continuaria mais algum tempo 
na estagnação mental, cultural 
e evolutiva.

"Deus é o eixo"

Mas Deus não é apenas 
causa, uma causa qualquer, mas 
A Causa, a razão de tudo o que 
existe. No conceito de Espino-
za, Deus é a Natura Naturans (a 
Natureza Criadora), o ser ima-
nente que permanece naquilo 
que realiza. Ou como de� ne 
Kardec: "Deus é o eixo sobre 
o qual repousa o edifício da 
criação". (A Gênese, capítulo 
2, nº1).

Resulta daí, como bem diz 
Herculano Pires, uma con-
cepção existencial de Deus, 
entendido este não mais como 
elaboração imaginária dos 
homens deslumbrados pelo 
esplendor da Natureza, mas 
como necessidade lógica da 
compreensão do real. 

Ao homem-existente, junta-
se necessária e indispensavel-
mente, o Deus-Existente, cuja 
imagem absoluta se re� ete na 
pluralidade humana. O homem 
já não pode ser explicado fora 
do contexto natural do Cosmo, 
como uma criação arti� cial e 
ocasional, espécie de capricho 
do Criador. 

Jornal Espaço Espírita
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Herildo Monteiro
Tarefeiro do C. E. Jesus de 
Nazaré • Barra Velha  • SC
       e-mail monteiro@ritter.com.br

Nova Era
"Certamente que o 

Espiritismo se tornará 
crença geral e marca-

rá nova era na história 
da Humanidade, por-

que está na natureza e 
chegou o tempo em que 

ocupará lugar entre os 
conhecimentos huma-
nos. Terá, no entanto, 

que sustentar grandes 
lutas" • Dos Espíritos Su-
periores a Allan Kardec, 
na questão 789 do "LE". 

Arquivo/EE

Os enfermos
"Não é somente nos 

hospitais que existem so-
fredores; observa dentro 
da tua casa e nota. Não 

deixes passar desaperce-
bidos em teu caminho os 

enfermos; faze alguma 
coisa em benefício deles. 
Se nada tiveres que lhes 

sirva de amparo físico, 
usa tua boca para ajudar 
espiritualmente, com Je-
sus" • Irmã Scheilla, por 

João Nunes Maia.
Arquivo/EE

Foto SXC.HU/Divulgação/EE
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Racionalmente, não é possível admitir um efeito 
sem causa. E podemos analisar as Leis de Deus e a 
Criação sob esta ótica. A lei é o que põe ordem naquilo 
sobre que atua. E perfeição é o que re� etem as leis 
naturais e o respeito a estas leis nos leva à perfeição 
moral relativa.

A perfeição, a  harmonia da natureza humana e do 
mundo exterior ao homem, só pode ser criação de um 
Ser Supremamente Inteligente. E não podemos negar 
que há no homem a ideia inata da existência de Deus, 
e com o desenvolvimento da razão, percebemos que esta 
nos fala de Deus. Deus não se mostra, mas se revela por 
suas obras. Ainda se pautando no conhecimento carte-
siano, podemos admitir que toda obra tem seu autor e 
todo efeito inteligente tem uma causa inteligente .

Estas concepções de Deus que o Espiritismo e as 
escolas � losó� cas nos trouxeram, nos levam então a 
diferentes entendimentos sobre fé e religião. E o Espiri-
tismo como religião difere de todas as crenças, na 
forma como se reporta à divindade e à religiosidade: 
sem formalismos, dogmas, cerimônias e idolatria. A 
Doutrina Espírita é centrada nos ensinamentos de 
Jesus, descritos nos Evangelhos, em sua essência moral.

É assim que a religião aliada à ciência e razão, colo-
ca ao raciocínio humano a verdade revelada, para que 
o mito, a alegoria e os simbolismos sejam vistos a penas 
no contexto histórico, de acordo com o valor que já 
tiveram para o homem. Com isso passamos da prática 
religiosa propriamente dita, ritualística e cerimonial, que 
mantém o homem no cultivo das aparências, para o sen-
timento de religiosidade, que o lança na sua verdadeira 
destinação, no dizer de Léon Denis, de ser inteligente, 
consciente e racional, para culminar na perfeição.

Não pode haver nenhuma dúvida, no mais sim-
plório indivíduo, de que Deus está acima de qualquer 
ser, de qualquer coisa ou de qualquer força. Léon Denis 
vem nos dizer e sua obra O Porquê da Vida: ”Deus 
não vem se adaptar à cadeia de suas criaturas” - isto 
signi� cando: Deus não pode ser encarado do ponto de 
vista do ser biológico, e sim unicamente como Espírito 
Puro, dotado de atributos que o homem pode conhecer 
e muitos outros que estamos longe de imaginar. Esta-
mos imersos em Deus.

A L T A  Q U A L I D A D E  D E S D E  1 9 1 9

Ideia inata de Deus

DEUS
BUSCA PELO CRIADOR 

Uma visão da fi losofi a espírita
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SKIN PRINT INFORMÁTICA
Cartuchos e Carimbos

Assistência técnica em computadores. 
Entrega grátis na região.

Disque-carimbo: 
(47) 3456.2770 ou 9994.6572 

Rua Cecílio Manoel da Cruz, 799 • Barra Velha • Em frente à Rodoviária

MEDITAÇÕES

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

CEP 81110-400 • Curitiba • PR
Rua Santa Mônica, 35 • Capão Raso
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Livraria Espírita
Clássico espírita com nova capa

à venda na...

RÁDIO ESPÍRITA 
BOA NOVA

todos os 
sábados, 

8h da manhã
ouça em 

radioboanova.com.br

Com Ivan Renê Franzolin, Éder Fávaro 
e grande equipe de comunicadores da ADE-SP 

“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

O professor coloca dois 
copos com água sobre a 
mesa, sendo que em um deles 
adicionou anteriormente um 
adoçante líquido. Pede para 
que um dos alunos lhe diga em 
qual copo está o adoçante. O 
aluno olha os copos de todas 
as maneiras possíveis, e não 
consegue diferenciar a não ser 
experimentando o líquido e 
assim o faz.

Tomou do primeiro copo 
e disse que não era aquele que 
continha o adoçante. Tomou 
então do segundo copo e falou 
que era aquele que continha 
adoçante.

 Perguntou então o profes-
sor como foi que o aluno soube 
que era doce e ele disse: “Foi 
porque senti o gosto doce”.

Assim é com a ideia que 
temos de Deus. Podemos não 
vê-lo, mas podemos sentir a sua 
presença assim que experimen-
tamos a sua ação.

Na questão primeira de O 
Livro dos Espíritos, os Espíri-
tos nos dizem que Deus é: “A 
Inteligência Suprema, causa 
primária de todas as coisas”.

 Alguns pesquisadores 
querem descobrir o principio 
da matéria através de experi-
mentos realizados através de 
um acelerador de partículas 
onde prótons, um dos elemen-
tos que formam o átomo, se 
chocam quando estão andando 
perto da velocidade da luz.

Reduzem-se assim os ele-
mentos e pretende-se descobrir 
a origem da matéria. E deram 
um nome para este elemento: 
“A partícula de Deus”, ou Bó-
son de Higgs. Ele tem uma vida 
muito curta e somente serve 
para, unindo-se ao � uido cós-
mico, que os cientistas chamam 

de Matéria Escura, formar mais 
matéria.

O Bóson de Higgs era a 
peça que faltava no Modelo 
Padrão da Física, pois ele cria 
matéria.

A ciência pragmática e 
muitas vezes materialista está 
a� rmando, com todas as letras, 
que Deus existe e é o princípio 
de tudo. Se é o princípio de 
tudo, então somos sua criação, 
portanto  somos deuses, assim 
como a� rmou Jesus, o Cristo, 
aos seus seguidores.

Se o Bóson é princípio de 
tudo, então a matéria foi criada 
pela energia do pensamento 
divino, visto que se Deus fosse 
matéria, teria que ter sido 
criado por algo ou alguém!

 O homem, por mais ma-
terialista que seja, está sempre 
procurando pelo princípio das 
coisas, vive num presente que 
amanhã será passado e que 
ontem foi futuro, indicando 
que tudo se encadeia form-
ando um todo para nós ainda 
inexplicável.

Matéria, Energia e Deus
DIVINDADE Professor traça analogia entre copos d'água 
com e sem adoçante para dar ideia da realidade de Deus

Renato Lass
Tarefeiro do C. E. E. Allan Kardec 
São Francisco do Sul • SC
       e-mail renanlass@bol.com.br

ESE original
Importante ação da 

Federação Espírita 
Brasileira (FEB) visando 

auxiliar estudos de O 
Evangelho Segundo o 

Espiritismo: foi lançado 
"Imitação do Evangelho 
Segundo o Espiritismo", 

884 páginas, edição 
original do ESE de Allan 
Kardec. A obra traz a di-
gitalização das páginas 
originais e tradução de 

Evandro Bezerra. 
Divulgação/EE

Sistematização
Com a publicação 

deste livro, a FEB presta 
homenagem ao ses-
quicentenário de seu 

lançamento, comemora-
do em 2014, na expec-

tativa de que atuais e 
futuras gerações possam 

acompanhar o cuida-
do de Allan Kardec na 
sistematização e aper-

feiçoamento de suas 
obras, assistido pelo 
Espírito de Verdade.

Divulgação/EE

Foto SXC.HU/Divulgação

Lições
"Ciência 
pragmática e 
muitas vezes 
materialista está 
afi rmando, com 
todas as letras que 
Deus existe e é o 
princípio de tudo" 

– Renato Lass

Que alegria deve sentir o homem sensato e lógico 
ao saber que é uma criação maior que o próprio 
Universo com seus trilhões de Constelações e Planetas. 
O Universo foi feito para o homem, para ajuda-lo a 
avançar na senda evolutiva, no contínuo aperfeiçoa-
mento de seu pensamento. 

A Verdade a qual o Cristo se referia está aos pou-
cos sendo desvendada, na medida em que penetramos 
cada vez mais no princípio do pensamento divino.

Queremos descobrir o princípio da matéria e nos 
negamos a admitir que existe algo que comanda o por 
que das coisas. Fica difícil ao homem entender que o seu 
corpo é feito de matéria e que esta matéria é a mesma 
que forma o seu espírito e a cadeira em que senta.

 Os cientistas agora se entregam à tarefa de en-
tender Deus, mas sem tentarem compreender Deus.

 A verdade se descortina na medida em que avança-
mos em nosso conhecimento, que vai gerar a sabedoria. 
A sabedoria nos faz entender que precisamos alcançar 
o aprimoramento moral que irá fazer com que os 
homens se auxiliem, gerando assim o amor que, no � m 
das contas é a verdade que nos libertará da ignorância. 

A partícula de Deus é in� nitamente menor que o 
bóson de Higgs, pois a energia é um tipo de matéria 
que se adapta ao momento do uso, e Deus a usa 
moldando-a através de Seu amor por nós.

A tarefa dos cientistas

De Lauro Michielin • Espírito Luigi Santi Campo

que se adapta ao momento do uso, e Deus a usa 



Segundo as leis da mecânica 
clássica, e como os experimen-
tos em laboratórios o podem 
demonstrar, a mamangaba es-
taria incapacitada de voar... Isto 
em consequência do tamanho, 
peso e forma de seu corpo em 
relação à envergadura de suas 
asas (aerodinâmica). Mas a 
mamangaba, por desconhecer 
estas “verdades” cientí� cas, 
persevera, vai em frente, supera 
suas “limitações” e, contrarian-
do os prognósticos, voa mesmo 
assim...

Grandes melhoramentos 
se tem conseguido, apesar das 
a� rmações pessimistas dos 
“peritos”: “Isso é impossível 
fazer-se”.

Ao re� etirmos sobre o texto 
acima, podemos identi� car situ-
ações em que já nos deparamos 
com di� culdades que exigiam 
de nós maiores esforços, 
dedicação e perseverança para 
superá-las, e que, no entanto 
nos acomodamos, desistimos 
e perdemos assim excelentes 
oportunidades para desen-
volvermos nossas habilidades, 
nossos talentos e com isso 
prejudicamos, sobremaneira, 
nossa própria evolução.

Geralmente procuramos en-
contrar desculpas na vã tentativa 
de justi� car nossa displicência 
perante as magní� cas chances e 
respectivos recursos que a vida 
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A Perseverança
SUPERAÇÃO Mamamgaba dá-nos o exemplo da autossuperação 

e faz-nos relembrar o "busca e acharás" de Jesus Cristo 

Edvaldo Nogueira
Professor e tarefeiro da Fraternidade 
Espírita Nosso Lar • Penha • SC
       e-mail edvaldobnogueira@gmail.com

Kardec.TV  1
Um dos mais completos 
portais de vídeo da inter-

net é o da Fraternidade 
Francisco de Assis, de SP. 

O Kardec.TV traz pro-
gramas espíritas muito 
bem produzidos, como 

o "Esclarecimentos 
Oportunos", "O que diz 
Kardec", além do "Tran-

sição", tradicional progra-
ma espírita da internet, 

também transmitido pela 
Rede Mundo Maior .

Divulgação/EE

Kardec.TV  2
No portal Kardec.TV 
o internauta encon-

tra palestras gravadas 
diretamente na Fraterni-
dade Francisco de Assis, 
com palestrantes como 
Lygia Barbiére do Ama-
ral (foto abaixo), Décio 

Norberto, Milton Felipe-
lli, Cosme Massi, Suraia 

Aissami, entre outros. 
Os temas doutrinários 

são muito interessantes 
e vale acessar.

Divulgação/EE

Foto JP Brouard/SXC.HU/EE
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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 

W
W

W
.C

EC
G

A
S

P
A

R.
C

OM

Equipamentos • Tecidos • Aviamentos 
• Brindes • Produtos Diversos

espaço     espíritado jove
m

André Luis Chiarini Villlar
villarandre2@yahoo.com.br

espaço     espíritaespaço     espírita
A pedido de muitos amigos e até mesmo 

desconhecidos que vêm me escrevendo 
semanalmente, solicitando que escreva 
mais sobre Chico Xavier, quero expressar 
que, para nossa pessoa, falar de Chico é 
sempre uma alegria, pois temos nele um 
referencial do que é ser um cristão em 
pleno século 21.

Vou narrar uma história que eu próprio 
passei ao lado deste grande homem, que 
antes de ser espírita, é o protótipo do 
cristão, o qual segue os passos de Jesus � el 
à mensagem do bem.

Hoje me encontro com 23 anos de 
idade; na altura dessa experiência, tinha 

meus oito anos. Foi aproximadamente 
em 1999; nosso querido Chico já estava 
bem velhinho e com muitas di� culdades. 
Mas numa noite de sábado do mês de 
abril de 1999 tive a oportunidade de me 
sentar no colo desse grande trabalhador 
de Jesus aqui na Terra. Isso se deu no 
Grupo Espírita da Prece, casa espírita 
com tamanhos não tão grandes, porém 
com uma vibração nunca vista antes. E 
lá por aproximadamente 20 minutos tive 
a oportunidade de abraçar esse querido 
amigo do coração; de lhe dar um beijo e de 
ser beijado por ele. Conversamos algu-
mas coisas, e fui embora. Ele continuou 

atendendo noite adentro. 
Essa passagem com ele me marcou 

de tão maneira que levarei para sem-
pre comigo essa feliz lembrança, essa 
suave vibração. Muitos um dia poderão 
questionar se Chico Xavier foi tudo isso 
que seus amigos, con� ades e biógrafos 
falaram... e eu poderei a� rmar: “foi tudo 
isso e muito mais”.

É muito engraçado todos que co-
nheceram Chico Xavier sempre têm uma 
história emocionante para contar e nar-
rar. Só de estar com ele já era motivo de 
alegria, de paz, de reconforto.

Sua humildade foi o seu sobrenome, 

o amor foi seu lema, a caridade foi sua 
meta, e Jesus, seu Guia.

Um homem que veio com um com-
promisso reencarnatório de trazer do 
Mundo Espiritual 30 livros, e desencarna 
com quase 500 obras, não pode ser um 
homem comum. Não há palavras em 
nosso vocabulário que possa traduzir o 
que era estar do lado do Chico.

Termino a matéria dessa edição emo-
cionado, pois recordar de uma � gura 
igual a Chico Xavier nos motiva para 
continuarmos cada dia mais lutando 
conosco mesmo. Lutando pelo aper-
feiçoamento contínuo.

Chico, o exemplo a ser seguido

no planeta nos oferece, e que de 
maneira irresponsável, negligencia-
mos durante reencarnações na Ter-
ra, importantíssimo educandário 
para o Espírito Imortal. Como 
aquele personagem, o mau servo 
da parábola do Evangelho que, por 
medo, enterrou o talento.

Deus não concede privilégios a 
qualquer de nós, no entanto somos 
todos perfectíveis sem distinção, 
portanto cabe exclusiva e tão so-
mente a cada um desenvolver seu 
potencial e atingir o que lhe seja 
possível no momento. 

Questiona-se: se assim é, por 
que uns são mais inteligentes 
que outros? A inteligência é uma 
conquista do Ser, depende, não só 
do tempo, mas principalmente do 
esforço, perseverança e disciplina 
que empregarmos na busca do 
conhecimento durante nossas 
reencarnações e em seus respec-
tivos intervalos.     

Devemos buscar a autossuper-
ação ao deparar com os obstáculos 
que se nos apresentem como 
“insolúveis”, lembrando que cada 
di� culdade enfrentada e venci-
da, representa um passo à frente 
em nosso processo evolutivo. 
É verdade que não resolvemos 
tudo que enfrentamos, entretanto 
nada pode ser resolvido se não for 
enfrentado.

Lembre-se: “Deus move o Uni-
verso inteiro naquilo que os seres 
humanos são incapazes de fazer, 
mas não move uma palha naquilo 
que nos compete resolver”.

Como recomendou nosso 
amorável Mestre Jesus: “Busque e 
acharás”. Ou seja: persevera...  

Esforço próprio
Comodismo nas difi culdades nunca é o caminho

eeee



A paternidade e a materni-
dade são sempre decorrentes 
de vínculos pretéritos. O 
triângulo constituído por pai, 
mãe e � lho sempre resulta de 
uma continuidade necessária 
para todos os envolvidos na 
nova constelação familiar, onde 
também irmãos e parentes 
próximos são normalmente 
ligações de encarnações ante-
riores. Nossas dívidas se fazem 
muitas vezes, dentro do núcleo 
familiar e retornamos para cor-
rigir as distorções antigas, no 
mesmo meio.

Nossos � lhos são espíritos. 
São espíritos com os quais já 
mantivemos antes, importantes 
vínculos. Com relação à natu-
reza desses vínculos, podere-
mos classi� cá-los em vínculos 
de afeto e de desafeto. Muitas 
vezes, as di� culdades vivencia-
das por duas pessoas geraram 
entre elas um ódio mútuo, ou 
outra ligação fortemente estrei-
tada pelas energias deletérias e 
sentimentos inferiores. São os 
vínculos criados pelo desafeto 
do passado.

Elo magnético

Uma vez estabelecida a 
troca recíproca das vibrações 
desestruturantes, cria-se um elo 
magnético que prenderá mu-
tuamente os dois indivíduos. 
Não só o amor, mas também 
o ódio une as pessoas. Uma 
união no sentido de dependên-

cia energética que, em alguns 
casos, chega a consequências 
extremas.

Espíritos ligados um ao out-
ro requerem uma situação de 
terapêutica, que muitas vezes 
só encontra solução adequada 
pela anestesia do passado, 
apagando-se temporariamente 
as lembranças perturbadoras, 
através de nova encarnação.

Mas a reencarnação se tor-
nará realmente eficaz, na sua 
função educadora, mantendo 
os dois envolvidos próximos, 
criando-se condições para 
que haja um vínculo de amor 
entre ambos. Ao renascerem 
sob o mesmo teto, no templo 
do lar, pelo instituto divino 
da reencarnação, anestesia-
dos pela sábia lei do es-
quecimento do passado, eles 
aprenderão a se perdoar e se 
amar.

Analisemos inicialmente as 
situações de afeto harmônico. 
Espíritos a� ns, apresentando 
interesses comuns, semelhança de 
vibrações energéticas, auras que 
se sintonizam suave e facilmente. 
Antigos parentes, velhos conhe-
cidos desta ou de outras encar-
nações, que retornam ao convívio, 
a � m de serem reconduzidos à 
tarefa maior da sua evolução. Os 
lares também recebem, portanto, 
espíritos a� ns que ampliarão os 
liames da amizade forti� cando 
uniões anteriores.

A terceira situação menciona-
da, é aquela em que a escolha dos 
pais é efetuada visando corrigir 
um distúrbio na área afetiva: um 
afeto desarmônico. Vinculações 
anteriores, neste caso, foram esta-
belecidas não pelo ódio, mas por 
um afeto egoísticamente criado. 
Situações onde duas pessoas 
mantiveram uniões, lesando uma 
terceira no seu equilíbrio emotivo. 
Foram situações de ligações extra-
conjugais de longa duração, e de 
aparente estabilidade.

Duas pessoas que, embora 
tenham assumido compromissos 
com terceiros, passam a conviver 
sexualmente durante uma existên-
cia em detrimento do equilíbrio 
afetivo de seus parceiros progra-
mados. Cria-se entre a dupla uma 
interdependência energética, onde 
ambos reciprocamente se alimen-
tam das energias sexuais do novo 
parceiro, estabelecendo um vínculo 
que carece de uma restruturação 
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Paternidade e Maternidade
CONSTELAÇÃO FAMILIAR Triângulo constituído por 
pai, mãe e fi lho sempre resulta de vínculos pretéritos 

Ricardo Di Bernardi 
Médico e Dirigente do Instituto de 
Cultura Espírita de Florianópolis • SC
       e-mail rhdb11@terra.com.br

Vozes Eternas
O Duo Vozes Eternas 

estará pela primeira 
vez em Santa Catarina 

para palestras musicais 
espíritas. Será em 

janeiro, na celebração 
de 50 anos do Centro 

Espírita Jesus de Nazaré, 
de Barra Velha. O Vozes 
Eternas é de Guarulhos, 
SP, e  se constitui numa 
das mais belas e inspi-

radas duplas da música 
espírita na atualidade. 

Juvan Neto/EE

Nova edição
A LEAL, de Salvador, BA,
casa editora da Mansão 

do Caminho, relançou 
uma das mais belas 
obras de Joanna de 
Ângelis, pela  pena 

mediúnica de Divaldo 
Pereira Franco: "Dimen-

sões da Verdade". Em 
nova e bela capa, edição 

pode ser reservada na 
livraria da Federação  Es-
pírita Catarinense (FEC), 

pelo site www.fec.org.br.
Divulgação/EE

Foto SCC.HU/EE

Afetos harmônicos e desarmônicos

Sábia Lei
Ao renascerem 
sob o mesmo teto, 
no templo do lar, 
pelo instituto divino 
da reencarnação, 
anestesiados pela 
sábia lei do 
esquecimento do 
passado, familiares 
poderão se 
perdoar e se amar
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anjo daanjo daanjo 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 SEGUNDAS, 20H, QUINTAS, 15H30 E ESTUDOS 
DO LIVRO DOS ESPÍRITOS TERÇAS 16H E SEXTAS ÀS 20H. 

FUNDADO 
EM 1927

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

em nível de valores espirituais 
mais de acordo com a lei universal.

O plano espiritual, programa, 
através das entidades encarrega-
das deste setor, uma reencarnação 
onde se deverá mudar o padrão 
energético-afetivo estabelecido 
entre os dois personagens em 
questão. A solução mais � equente-
mente utilizada, é a manutenção 
da união entre ambos, mas não 
uma união conjugal. Reencarnam 
com pai e � lha ou mãe e � lho.

A sabedoria da lei universal 
encontra na reencarnação, o 
lenitivo do esquecimento para a 
manutenção do vínculo afetivo, em 
moldes não lesivos ao envolvidos.

Nesta nova existência, a dupla 
passará a exercitar o amor desvin-
culado do envolvimento sexual, 
mas alicerçado pelas bênçãos do lar.

Em determinadas situações, 
a intensidade da ligação é tão 
expressiva que os elos do passado 
ainda exercem forte interferên-
cia na nova vida chegando a 
suplantar o instinto maternal e 
� lial. Surgem então, o Complexo 
de Édipo, onde o � lho nutre pela 
� gura materna a paixão do 
passado ainda não anestesiada 
su� cientemente por apenas uma 
reencarnação. O equivalente no 
sexo feminino, o Complexo de 
Eletra, quando a � lha ainda 
guarda fortes reminiscências 
da vida anterior, tem a mesma 
explicação. Desvios estes que serão 
todos sanados senão nesta vida, 
em outra próxima.

Aquele bebê rosado (ou cor de chocolate conforme o caso), que agora o pai ou a mãe 
abraçam e acariciam emocionados, muitas vezes é uma vítima do passado, que agora 
receberá a atenção e os cuidados que lhe eram justamente devidos. Pai e mãe podem se 
enternecer perante a � gura doce, suave de um bebê. A lei da reencarnação propiciou con-
dições para que neste instante vítima e algozes se abracem, chorem de emoção e passem a 
desenvolver uma nova experiência: a experiência do amor.

Em determinadas reencarnações pai e mãe é que foram as vítimas, e o espírito que agora desce 
ao berço, o algoz do passado. Outras vezes o desentendimento maior se fazia entre dois do triângu-
lo familiar e o terceiro se constituía no elemento de aproximação entre ambos. As circuns tâncias 
são absolutamente peculiares a cada caso, mas só pelo instituto da reencarnação e o véu do 
esquecimento do passado, podemos compreender a máxima cristã de amar os inimigos.

No entanto, muitas encarnações se fazem novamente como continuidade de vínculos 
afetivos pretéritos. Podemos subdividir as situações de ligações afetivas anteriores em dois 
grupos: os afetos harmônicos e os desarmônicos.

Uma certeza: nossos � lhos são Espíritos

todos sanados senão nesta vida, 

Acesse datalimite.com
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Izildinha Acce� a
A nova presidenta da 

Sociedade Espírita Nova 
Era, de Blumenau, para 

o biênio 2014-2015 é 
Izildinha Ramos Accetta 

(foto abaixo), que no 
portal de notícias es-

píritas Nova Era (www.
se-novaera.org.br) fala 
sobre como vê o mo-

vimento espírita e o 
momento histórico da 

compra do terreno para 
a futura sede própria.

Foto Manuela Fernandes/EE

S. E. Nova Era
A Sociedade Nova Era 

tem 14 anos de exis-
tência e foi fundada em 
16 de fevereiro do ano 

2.000. Está situada na 
Rua Promotor Ribeiro 

de Carvalho, 339. Atual-
mente mantém palestras 

públicas sobre diver-
sos temas às segundas 

(19h30), e às quintas-
feiras em dois horários 
(8h30 e 19h30), e o site 
www.se-novaera.org.br.

Divulgação/EE
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Com 66 anos de ativi-
dades, o Centro Espírita 
Antônio de Pádua, de 
Florianópolis, é uma das 
importantes unidades 
doutrinárias na capital 
do Estado. Está situado 
na Avenida Engº Max 
de Souza, 1138, bairro 
Coqueiros. As palestras 
são às segundas, terças, 
quintas-feiras e sábados. 

Movimento em Movimento
O que acontece nas casas espíritas pelo Estado catarinense

A Sociedade Espírita 
Allan Kardec, dirigida 

pela equipe de tarefeiros 
liderada por Joaquim 

Fernandes, em Joinville, 
é localizada no  bairro 
Fátima e promove pa-

lestras todas as segun-
das-feiras, 20h. Vale 

visitar esse ambiente de 
espiritualidade, paz e 

conhecimento!

Essa é parte da infância 
e juventude do Centro 
Espírita Bom Pastor, 
de Navegantes, litoral 
norte catarinense. 
A galerinha é 
compenetrada no 
aprendizado da Terceira 
Revelação, em mais uma 
responsável instituição 
doutrinária espírita.  

A Sociedade Espírita Encontro Fra-
terno, de Blumenau, mantém suas ati-

vidades na Rua José Deeke, nº 1.197, 
no bairro Escola Agrícola. A casa tam-

bém conta com diversifi cado portal 
de informações espíritas na internet, 

no site encontrofraterno.org.br.
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Walpesca
A peixaria do nosso amigo Douglas!
Av. Santa Catarina, 983, centro • Fone 3456-0146 
ao lado do Porto de Pesca Artesanal • Barra Velha

comércio de pescadospescadospescadospescados
WalpescaWalpescaWalpesca

pescadospescadospescadospescados
WalpescaWalpescaWalpesca

pescadospescadospescadospescados

Ouça na Rádio Cultura AM todos os sábados, 12h30 

Evangelho
Espiritismo

&
Programa

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

fraternidade   espírita

NOSSO LAR
fraternidade   espíritafraternidade   espírita

NOSSO LARNOSSO LARNOSSO LARNOSSO LARNOSSO LARNOSSO LARNOSSO LAR
Rua Arapongas, 190 • Centro • Penha • SC

(Próximo ao Hospital Nossa Senhora da Penha)
Palestras e passes quartas-feiras, a partir das 19h30

O pequeno adentrou a parte 
da Igreja Matriz; estava semi-
nu em um dia de muito frio. 
Sentindo-se impelido por uma 
mão misteriosa, entrou receo-
so... começou a olhar os santos, 
o altar, as fl ores. Sentiu-se bem 
acolhido.

Encontrou o padre, pessoa 
bondosa que o recebeu de 
braços abertos. Alimentou-o, 
cobriu-o com roupas quentes. 
Providenciou repouso.

Pela manhã, o pequeno 
perguntou em que lugar se 
encontrava. O querido padre 
responde-o, dizendo:

— Querida criança, esta casa 
é de Deus Nosso Pai; de Jesus, 
nosso irmão, e de todos aque-
les que se propõem seguir o 
caminho do bem.

O pequeno sorriu linda e 
amorosamente. Pegou a mão 
do bondoso senhor sacerdote, 
e disse:

— Eu sei, querido amigo... 
eu sei.

E com um sorriso resplan-
decente, se desvaneceu em 
etéreas partículas de perfume.

O padre caiu de joelhos e 
em prantos. 

E percebe que o próprio 
Mestre o visitara, na forma da-
quela pequena criança.

Percebeu que poderia 
encontrar-se com ele sempre, 
através dos atendimentos que 
prestava com amor.

A partir daquele dia, o digno 
sacerdote encontrou-se com 
o Cristo todos os dias de sua 
existência.

 ••• 
(Mensagem recebida pela 

médium Rosemary Campoi, através 
do Grupo de Intercâmbio Mediúnico 
do Centro Espírita Jesus de Nazaré, 

de Barra Velha – SC., em 
28 de outubro de 2013)

Conto Mediúnico

Acima, aspecto parcial da Asso-
ciação Espírita Fé e Caridade, de 
Florianópolis, localizada na Rua 
Fernando Machado, próxima ao Clu-
be 12 de agosto. Conta com quatro 
palestras semanais, às segundas e 
quintas, 20h, sábados, 19h30 e 
terças 15h. Mantém o site aef.org.br.    

O padre e 
o menino 

Divulgação/EE

Direto de Joinville • SC
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Simples, Porém 
Sinceros

No subitem de letra “a” da questão de número 828 constante de “O Livro dos 
Espíritos” encontramos uma importante assertiva dos Espíritos Esclarecidos da 
Codi� cação de Allan Kardec. Depois de a� rmarem a responsabilidade crescente 
daqueles que já possuem desenvolvidas as faculdades da inteligência, disseram com 
muita propriedade: “Os homens simples, porém sinceros, se encontram mais próxi-
mos do caminho que leva a Deus ao contrário daqueles que se esforçam por parecer 
o que não são”.

O ensinamento é por demais relevante para passar despercebido de nossas 
re� exões. A condição necessária para identi� car aquelas criaturas mais próximas do 
caminho que leva a Deus é, pois, claramente exposta: simplicidade acompanhada 
de sinceridade. A condição estabelecida com lucidez é digna de nota, uma vez que se 
situa na posição composta, sendo certo que uma qualidade moral precisa estar neces-
sariamente acompanhada da outra para ser e� caz e efetiva no caminho da evolução 
espiritual humana. 

Vejamos: compreendamos o signi� cado de cada virtude elencada pelos Espíritos 
Superiores, indaguemos que tipo de simplicidade é referida na inesquecível lição. 
Não nos será difícil reconhecer que os Espíritos da Codi� cação se referiam à con-
dição da humildade da criatura: 

“Bem-aventurados os pobres de espírito”! Como pobres de espírito compreen-
demos aqueles que não são soberbos, “os que não são orgulhosos”, os que não são 
vaidosos, cheios do espírito de si mesmos. A simplicidade é a humildade da criatura 
reconhecer-se diante da própria pequenez perante o Eterno e Sua in� nita Criação. 

Alguns exegetas da fé chegaram a interpretar que os bem-aventurados seriam 
os miseráveis e os pobres da vida material terrestre, buscando, inclusive, o voto de 
pobreza como caminho de elevação espiritual. 

A explicação de “O Livro dos Espíritos”, contudo, nos esclarece em sentido diver-
so, aduzindo à necessidade de sermos simples a condição complementar de sermos 
também sinceros. É assim que observamos, por exemplo, que há pessoas que se 
revestem temporariamente da condição da simplicidade e da pobreza terrestres, mas 
que estão longe da sinceridade. Bem como também, de forma inversa, poderemos en-
contrar indivíduos extremamente sinceros e � ancos em suas relações sociais, mas que 
situam o próprio coração no fausto das ilusões do poder, da fama ou do dinheiro. 

Observemos em nós as qualidades perfeitas que deverão nos aproximar do ca-
minho que leva a Deus e, fatalmente, precisaremos encarar a necessidade imperiosa 
de burilamento íntimo para que, à custa de esforço próprio, conquistemos simplici-
dade com sinceridade. Caso contrário, poderemos cair no resvaladouro da presunção 
de aparentar ser o que, de� nitivamente, ainda não somos.

� eophorus
Nota do amigo espiritual: O Livro dos Espíritos, pergunta 828-a. 

(Mensagem psicografada por Geraldinho lemos Neto, em reunião pública 
no Centro espírita Luz, Amor e Caridade, em 19 de abril de 2013. 

Referência bibliográ� ca para consulta posterior: O Livro dos Espíritos, 
Allan Kardec. Federação Espírita Brasileira, 1944.) 

'Para você se 
comunicar com 
a redação do 
Espaço Espírita 
via e-mail, 
o endereço é 
jesusespirita@
feal.com.br. Envie 
críticas, suges-
tões 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 
novidades da 
publicação!

O cão e a oração
A madrinha do 

Chico, por vezes, pas-
sava tempos entregue a 
obsessão. Assim é que, 
nessas fases, a exaspe-
ração dela era mais forte.

Em algumas oca-
siões, por isso, conde-
nava o menino a vários 
dias de fome.

Certa feita, já fazia 
três dias que a criança 
permanecia em com-
pleto jejum. À tarde, 
na hora da prece, Chico encontrou a mãezinha 
desencarnada que lhe perguntou o motivo da 
tristeza com a qual se apresentava.

— Então, a senhora não sabe — explicou o 
Chico — tenho passado muita fome.

— Ora, você está reclamando muito, meu fi -
lho! — disse Dona Maria João de Deus — menino 
guloso tem sempre indigestão.

— Mas hoje bem que eu queria comer algu-
ma coisa...

A mâezinha abraçou-o e recomendou:
— Continue na oração e espere um pouco.
O menino fi cou repetindo as palavras do Pai 

Nosso e daí a instantes um grande cão da rua 
penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou 
cair da bocarra um objeto escuro.

Era um jatobá saboroso...
Chico recolheu, alegre, O pesado fruto, ao 

mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, 
acrescentando.

— Misture o jatobá com água e você terá um 
bom alimento. 

E, despedindo-se da criança, acentuou:
— Como você observa, meu fi lho, quando 

oramos com fé viva até um cão pode nos ajudar, 
em nome de Jesus.

O Chico estava empregado na venda do Sr. 
José Felizardo. Ganhava Cr$ 60,00 por mês. Mal 
dava para ajudar a família. Apenas lhe sobrava, 
quando sobrava, meia dúzia de centavos.

Uma de suas irmãs, que o auxiliava no expe-
diente do lar, falou-lhe, certa vez, da necessidade 
que estavam de uma mesa para a sala de jantar, 
pois a que possuíam era pequena e estava velha, 
a pedir substituição. E alvitrou-lhe:

— A vizinha do lado tem uma que nos serve. 
Vende-a por Cr$ 15.

— Mas como a pagaremos se não possuo e 
nem me sobra esta quantia, no fi m de cada mês?

A vizinha, dona da mesa, soube das difi cul-
dades do Chico e, desejando ajudá-lo, propôs-
lhe vender o entressonhado móvel à razão de 1 
cruzeiro por mês, em quinze prestações mensais.

O Chico aceitou e a mesa foi comprada. 
Pagou-a com sacrifício. Ficou sendo uma mesa 
abençoada. E foi sobre ela que, mais tarde, 
entendeu com Emmanuel a lição do pão e dos 
demais alimentos, verifi cando em tudo a felicida-
de do pouco com Deus.
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Por Ramiro Gama. "Lindos Casos de Chico Xavier", editora Lake.

redemundomaior.com.br 
Seja Sócio: 0800 12 18  38
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grátis na parabólica digital!grátis na parabólica digital!

Seu canal de TV espírita! 

grátis na parabólica digital!grátis na parabólica digital!

'Há ainda o 
Facebook do 
Centro Espírita 
Jesus de Nazaré. 
Na mais popular 
rede social do 
mundo, você 
encontra infor-
mações sobre a 
casa espírita e o 
jornal no ende-
reço "CEJN - 
Centro Espírita 
Jesus de Nazaré" 

Mensagens Psicografadas
Geraldinhopor

Lemos Neto

Lindos   Casos

O cão e a oração

Lindos   Casos
 de

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

A mesa de 15 cruzeiros


