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Em entrevista ex-
clusiva, a conferencista 
espírita e professora de 
yôga Rô Pacheco mostra a 
importância da Meditação 
nas atividades espíritas, e 
aponta boas obras doutri-
nárias sobre o tema. 
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Aprenda mais • 1
 Se você quer apren-

der a meditação sob a 
ótica espírita, duas su-
gestões de Rô Pache-

co vêm da literatura 
mediúnica de Divaldo 

Pereira Franco: "Mo-
mentos de Meditação", 
de Joanna de Ângelis, 
e "Consciência e Me-

diunidade", do Projeto 
Manoel Philomeno de 

Miranda, ambos da 
Editora Leal.

Divulgação/EE

Aprenda mais • 2
A meditação tam-
bém está expressa 

nos ensinamentos do 
Espírito André Luiz. 

O livro "Libertação", 
psicografado por Chico 

Xavier, traz valiosas 
informações sobre o 

tema e também sobre 
a inspiração. Em "Nos 
Domínios da Mediuni-
dade, o mesmo André 
Luiz volta à temática. 

Ambos são da FEB.
Divulgação/EE
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A meditação é uma ferra-
menta importante para o auto-
conhecimento e reequilíbrio, 
e pode ser melhor conhecida e 
aplicada nas casas espíritas. A 
informação é da terapeuta Rô 
Pacheco, especialista em Yoga, 
conhecida do movimento es-
pírita por suas ótimas palestras 
proferidas em diversas casas 
doutrinárias do litoral norte. Rô 
é tarefeira da Sociedade Espírita 
André Luiz, em Camboriú, e 
começou a praticar Yoga aos 
17 anos, e desde então tem 
encontrado nessa prática o 
alicerce o qual vem construindo 
sua vida, em conjunto com a 
Doutrina Espírita. Sua primeira 
formação foi em 1991 pelo In-
stituto Vidya Curitiba, em Yoga 
e conjuntamente em Massagem 
Ayurvedica. Teve formação em 
2001 pelo Instituto Dharma e 
também em 2002 em Yoga In-
tegrativa no Centro Montanha 
Encantada. Já viajou à Índia, o 
berço do Yoga. Suas vivências 
e cursos passaram por vários 
professores e mestres como  
Hermógenes, Clayton Horton, 
Michael Ganon, Monja Coen 
e Pandit Mukesh Desai, entre 
outros. Já coordenou em parce-
ria com Janete Duprat o curso 
de Formação de Professores de 
Yoga na Escola Spanda, com 
tutela da UNIPAZ Paraná. Fez 
sua formação holística de base 
da Unipaz e coordena o Yoga 
Spanda em Balneário Cam-
boriú desde 1995. No ano 2012 
lançou aformação transdiscipli-
nar em Hatha Yoga. Acompan-
he, nesta entrevista exclusiva, 
o que ela tem a dizer sobre a 
técnica da meditação com base 
em ensinamentos de Espíri-
tos como Emmanuel, André 
Luiz e Manoel Philomeno de 
Miranda, e sua validade no 
reforço energético individual e 
coletivo.   

espaço espírita – Qual 
a importância da meditação 
para o espírito e quais as reper-
cussões no corpo físico dessa 
prática?

Rô Pacheco – A meditação 
é o caminho em direção ao 
‘EU PROFUNDO’ (Espírito), 
portanto, para o Espírito a medi-
tação é ferramenta imprescin-
dível, pois nos leva ao autoco-
nhecimento, nos fazendo 

     perceber o que verdadei-

ramente somos. 
As repercussões no âmbito 

da corporeidade são provadas 
cientí� camente e vão desde a 
melhora das condições gerais 
de saúde, também a ampliação 
da memória, da capacidade 
de concentração e desenvolvi-
mento das inteligências, entre 
inúmeros outros benefícios

espaço espírita  – 
Como a meditação deve ser 
adotada pelo adepto da Dou-
trina Espírita? As casas espíritas 
devem investir nessa prática? 
Caso a resposta seja posi-
tiva, quais as fundamentações 
doutrinárias nesse aspecto?

Rô Pacheco – O benfeitor 
Emmanuel, em muitas de suas 
orientações, sugere que para 
ajudarmos na vida mental é 
preciso meditar. O adepto do 
Espiritismo deve adotar essa 
prática de forma tranquila, 
isenta de qualquer ritual ou 
misticismo, porém imputando 
uma disciplina diária. 

Com certeza, as casas po-
dem adequar-se de forma que 
a preparação para a meditação 
possa ser aplicada antes dos 
grupos de estudo e até mesmo 
antes do trabalho mediúnico. 
Porém, o ideal é que essa 
prática, uma vez compreendi-
da, deve ser adotada individual 
e diariamente. 

“O Evangelho Segundo o 
Espiritismo”, pelas palavras de 
Santo Agostinho, nos lembra 
que é no silêncio que encon-
tramos DEUS. Ao conhe -
cermos as obras de André 

Luiz, psicografadas por Chico 
Xavier, em muitas situações no 
plano espiritual, encontramos 
menções sobre a meditação 
e como esse estado espiritual 
auxilia os benfeitores em suas 
tarefas. Também o trabalho do 
Projeto Manoel Philomeno 
de Miranda, pelas orientações 
de Divaldo Pereira Franco, 
dedicou uma obra aos estudos 
e prática da meditação. 

espaço espírita  – Se 
a meditação pode ser efetu-
ada nas casas espíritas, como 
fazê-la sem entrar em posturas 
místicas ou caindo em super-
stições ou práticas espiritualis-
tas e não espíritas?

Rô Pacheco – Muito sim-
ples: estudando e ancorando o 
trabalho nas obras espíritas, e 
utilizando as técnicas corretas.

espaço espírita  – É 
possível adotar práticas de 
meditação em casa ou ela deve 
ser assistida na presença de um 
terapeuta? A yoga também se 
enquadra neste aspecto?

Rô Pacheco – Primeira-
mente, a � gura do orientador é 
muito importante, para que o 
neó� to muna-se de técnicas e 
experiências su� cientes, para na 
sequência ter sua prática pes-
soal, adotando as técnicas mais 
a� ns às suas necessidades. 

Lembrando que como tudo, 
isso é um processo que vai se 
transformando e outras necessi-
dades surgirão. O Yoga e todo e 
qualquer caminho no processo 
instrutivo e educativo requer  

um professor, um orientador... 
espaço espírita  – Di-
       valdo Pereira Franco pos-

sui CDs e DVDs das chamadas 
“visualizações terapêuticas” 
– destinadas a meditações em 
grupo ou mesmo individuais. 
Pelo conteúdo, vê-se que é 
possível seu uso na casa espírita 
– porém, quais os cuidados que 
devem ser tomados?

Rô Pacheco – Todos os 
recursos, quando bem aplica-
dos, são excelentes, desde que 
incentivem a autolibertação do 
sujeito; nenhuma relação de 
dependência é sadia. 

espaço espírita  – Na 
condição de terapeuta, qual o 
caso – ou os casos – mais im-
pressionantes que você já acom-
panhou acerca da repercussão 
da prática meditativa por parte 
de pacientes ou alunos seus?

Rô Pacheco – Curas físicas. 
Mas o que me encanta sempre 
é quando os alunos dizem que 
os seus familiares percebem a 
mudança, em forma de tran-
quilidade, calma, con� ança, 
passagem pelos desa� os com 
fé. Também tivemos experiên-
cias no Grupo Mediúnico. 
Quando � zemos o uso das téc-
nicas de concentração, houve 
um fortalecimento da corrente 
� uídica entre os médiuns e foi 
percebida por "todos".

espaço espírita – Há 
meditações especí� cas para o 
perispírito e para os centros de 
força de nosso corpo espiritual 
– que têm também o nome de 
“chackras”, oriundo da litera-
tura oriental?

Rô Pacheco – Sim, há 
técnicas maravilhosas, muito 
simples. Há a� rmações pro-
nunciadas por Jesus que se 
encaixam muito bem para a 
harmonização dos chackras.

Viagem ao 'Eu Profundo'
EXCLUSIVO RÔ PACHECO ENFATIZA IMPORTÂNCIA DA MEDITAÇÃO

Juvan Neto
Tarefeiro do C. E. Jesus de 
Nazaré • Barra Velha  • SC

       e-mail juvandesouza@gmail.com

Foto Juvan Neto/EE

Mundo íntimo

Rô Pacheco 
comenta que obras 
de Manoel Philo-
meno, Emmanuel e 
André Luiz orientam 
sobre benefícios 
da meditação

Viagem ao 'Eu Profundo
�e�itaçã�
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18 de abril é uma data signi� cativa 
para todos os espíritas. Nessa efeméride, 
lembra-se o inolvidável trabalho do Codi� -
cador Allan Kardec para lançar ao mundo 
a Doutrina Espírita, materializada das 
Esferas Superiores pelo trabalho incan-
sável do mestre de Lyon, ao publicar, em 
1857, "O Livro dos Espíritos". 

Tudo na obra primeira da Doutrina 
Espírita é de uma inteligência, de uma 
contemporaneidade e de uma didática im-
pressionantes - a distribuição de capítulos, 
a elaboração dos temas, os comentários 
do Codi� cador, as respostas fabulosas 
da Espiritualidade. O resultado de um 
processo que Kardec, pedagogo intelec-
tual que era e é, denominou de "Controle 
Universal do Ensinamento dos Espíritos". 
Metódica e pacientemente, o Codi� cador 
recebeu respostas, anotou-as, re� etiu sobre 
elas, comparou-as. Delas, num verdadeiro 
laboratório com a Espiritualidade, expres-
so nos textos da pouco conhecida "Revista 
Espírita", extraiu-se um corpo de doutrina 
que resultou numa ciência, numa � loso� a e 
numa religião de sentido � losó� co. 

São 158 anos de Doutrina Espírita 
sobre o orbe, trabalho que desde então, 

mudou vidas, acalentou corações e alterou 
concepções de mundo. A fé raciocinada dava 
lugar, aos poucos, mas perentemente, à fé 
ritualística, à dogmática afastada da razão. 

A partir daí, vêm as demais obras – "O 
Livro dos Médiuns", "O Evangelho Segundo 
o Espiritismo", "O Céu e o Inferno" e "A Gê-
nese", todas elas, desdobramentos naturais 
das quatro partes ou "livros" em que Kardec 
subdividiu "O Livro dos Espíritos".

À comunidade espírita, urge conhe-
cer, re� etir e viver toda essa obra; dissecá-
la, desdobrá-la e entendê-la. Tarefa essa 
grave para todos os dirigentes espíritas do 
Brasil e do mundo. 

Nesse sentido, espaço espírita 
destaca e vê como importante o trabalho 
desenvolvido pelos espíritas do Paraná, 
que resultou no site do Instituto de Pes-
quisas Espíritas Allan Kardec (IPEAK), 
e que pode ser acessado no endereço www.
ipeak.com.br. Lá estão todas as 32 obras 
do mestre de Lyon e também documentos 
raros, integralmente para pesquisas; os 
textos das Obras Básicas aparecem "linka-
dos" (ligados) com suas fontes ou citações 
em outras obras, e também há o original 
� ancês para ser consultado. 

O IPEAK traz roteiros de estudos das 
obras kardequianas, e há ainda infor-
mações sobre a história do Espiritismo e 
sobre a Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas, e vários links para as obras 
citadas ao longo das Básicas e da Revista 
Espírita, pesquisadas em sites e bibliotecas 
o� ciais da França.

Fora do ambiente virtual, que pos-
sibilita estudos e pesquisas, entretanto, é 
vital a � equência a uma casa espírita. E é 
importante que você, dirigente, tarefeiro ou 
simpatizante do Espiritismo � que cons-
ciente de uma verdade: mais importante 
que a participação nas palestras doutriná-
rias de uma casa espírita é a � equência a 
um bom grupo de estudos! O ideal são os 
grupos de leitura e estudo sequencial das 
Obras Básicas – e aí é importante sugerir 
também o conhecimento de "O que é o Es-
piritismo" – e há ainda a metodologia do 
Estudo Sistematizado (ESDE), também 
muito válida. 

Neste próximo 18 de abril, 158º ani-
versário da Doutrina Espírita, homenageie 
Allan Kardec da melhor forma possível: 
rea� rme seu compromisso com o Espiritis-
mo, vivenciando seus postulados! 

740. Não serão os fl agelos, igual-
mente, provas morais para o homem, 
por porem-no a braços com as mais 
afl itivas necessidades? 

“Os fl agelos são provas que dão 
ao homem ocasião de exercitar a sua 
inteligência, de demonstrar sua pa-
ciência e resignação ante a vontade 
de Deus e que lhe oferecem ense-
jo de manifestar seus sentimentos 
de abnegação, de desinteresse e de 
amor ao próximo, se o não domina 
o egoísmo.” 

• • •
Vamos aqui defi nir fl agelos como 

não somente aqueles desastres naturais 
como terremotos, vulcões, acidentes 
aéreos, etc. Flagelos poderão ser algo 
do tipo “eventos que costumeiramente 
classifi camos como negativos e difíceis, 
que nos geram dores e sofrimentos.” 
Mas nem sempre as dores são fl agelos, 

pois sempre há a sabedoria de Deus a 
expressar aquilo de já deveríamos ter 
enxergado e ainda estamos míopes no 
contexto existencial. Então sob essa óti-
ca, podemos tirar algumas ilações que 
possam ser úteis ao amigo leitor dessa 
coluna despretensiosa. 

É nessa hora que acontece a expe-
riência de sermos tocados, de sentirmos 
a vida de forma que não podemos 
mais fugir. Podemos então fazer nossas 
escolhas boas ou más. É quando a vida 
apresenta facetas que não contávamos, 
que parece que as coisas irão ruir: são 
os fl agelos humanos ou na vida física 
ou moral. 

Nessa hora pare e pense em Deus, 
e se isso que está acontecendo na sua 
vida tem o objetivo único de te fazer 
sofrer, ou se há algo a mais que possa 
estar te revelando? Se você sempre es-
teve envolvido com as coisas materiais, 
certamente que a dor será maior e a 

sensação de desespero poderá tomar 
de assalto o seu mundo interior. Mas 
se você sempre esteve com Deus no 
coração, com Jesus ao seu lado, nessas 
horas você sairá mais fortalecido pois 
encontrará razões mais profundas e 
lógicas para justifi car os fl agelos, sejam 
físicos ou morais. 

Portanto, meu amigo leitor, sempre 
é hora de começar uma nova fase em 
nossas vidas. A fase da maturidade 
espiritual que é em síntese aquilo que 
Jesus nos disse: “Amar a Deus acima 
de todas as coisas (inclusive as coisas 
materiais) e ao próximo como a si 
mesmo.” 

Pense nisso.

  
  
  Por Paulo Beduschi
  Centro Espírita Caminho
  Gaspar • SC.
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A questão dos fl agelos 

EditorialEditorial Hora de homenagear KardecEfemérides

03 de junho de 1925
Em Juvisy, França, desencarna 
o médium, astrônomo, escritor 
e pesquisador espírita Camille 

Flammarion. Nasce em Montigny-
le-Roy, Alto Marne, França, em 26 
de fevereiro de 1842. Foi estudioso 
e cientista do Espiritismo nascente. 

1º de abril de 1858 
Em Paris, França, Allan Kardec 
funda a Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas, primeira insti-
tuição espírita da História e palco 
de palpitantes sessões mediúnicas, 
diálogos e estudos do Codi� cador.

09 de maio de 1879 
Na Espanha, Amália Domingo 
Soler assiste pela primeira vez à 
manifestação do Espírito Padre 

Germano, seu Guia Espiritual, que 
a estimula a prosseguir 
na sua grande missão.

Há 92 anos nascia, a 16 de 
abril, em Sacramento, MG, 

Heigorina Cunha, sobrinha de 
Eurípedes Barsanulfo, � lha de 
sua irmã Sinhazinha. Desen-

carna em 11 de agosto de 2013, 
em Uberaba, MG. Junto de 

Chico Xavier, escreveu "Imagens 
do Além" e "Cidade no Além", 

descrevendo suas viagens astrais 
à Colônia Nosso Lar. 

92

Efemérides

O número

Refl exionando sobe a pergunta 740 do "LE" • Allan Kardec



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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Nesta edição de Es-
paço Espírita, seguimos 
reproduzindo trechos da 
excelente obra Reencar-
nação, Amor e Sabedoria, 
de autoria do médico e 
escritor Ricardo Di Bernardi, 
de Florianópolis. A obra de 
236 páginas, em tamanho 
de bolso e já na segun-
da edição, editada pela 
Editora Universalista, traz 
214 pequenos conceitos 
elaborados pelo médico Di 
Bernardi com base em sua 
vasta bibliogra� a e pes-
quisa sobre Reencarnação, 
em 66 obras espíritas e 
espiritualistas consultadas. 
A cada tópico ou conceito, 
vamos poder ver a con-
sonância entre esse conhe-
cimento milenar e a Doutri-
na Espírita.

• Mudança de 
personalidade

Se você se preocupa 
com a mudança de perso-
nalidade nas vidas futuras 
observe o quanto sua 
personalidade mudou nos 
últimos 10 ou 20 anos. 

Não nos referimos ao 
envelhecimento físico, mas 
a maneira mais coerente e 

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

Registro histórico da modesta casinha onde iniciaram as atividades da Sociedade 
Espírita de Recuperação, Trabalho e Assistência, em Florianópolis (SERTE), fundada por 
Leonel Timóteo Pereira, o Nelito, hoje um grande complexo social que hoje, 24h por dia, 
atende a 55 idosos e 20 crianças em risco social, no bairro Cachoeira do Bom Jesus 
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Reencarnação, Amor e Sabedoria
Fala, Dr. Ricardo!

Por Ricardo Di Bernardi

profunda de encarar a vida 
e observar ao seu derredor. 
Normalmente somamos 
experiências que modi-
� cam nossa personalidade, 
adequando-nos ao melhor 
relacionamento com o 
meio ambiente e conosco 
mesmo.  O mesmo sucede 
nas reencarnações. 

• Reencarnação 
compulsória 

Embora a lei do renas-
cimento seja universal, há 
espíritos que reagem a esta 
determinação. Aqueles relu-
tantes, que temem renascer 
e se recusam a receber o 
preparo necessário, passam 
a sofrer um desgaste pro-
gressivo de suas unidades 
energéticas. 

Em função disto, sen-
tem um crescente torpor ou 
sonolência. Algo como se 
de� nhassem impelindo-os 
compulsoriamente para o 
retorno à vida física. 

• Permanência no 
mundo espiritual 

Ao contrário dos espí-
ritos superiores, os mais 
embrutecidos reencarnam 
mais rapidamente. O pe-

queno intervalo entre suas 
vidas físicas decorre do rá-
pido desgaste das unidades 
energéticas que compõem 
o seu corpo astral. 

Sua permanência no 
plano espiritual é curta, 
exceto pela interferência 
de entidades superiores 
obedecendo aos desígnios 
especí� cos para cada caso. 

• Salvação  
Compreendendo que 

colheremos na próxima 
vida o que semeamos ago-
ra, colocamo-nos respon-
sáveis pelo nosso destino. 
A salvação não virá de fora, 
isto é, por outrem, ao con-
trário, será consequência de 
uma consciência tranquila. 

Auxiliando os outros 
estaremos semeando � ores 
no jardim de nossa exis-
tência. A doutrina reencar-
nacionista não só não nos 
torna frios e indiferentes 
para com o próximo, como 
nos estimula a desenvolver 
o amor. 

Fale com o Dr. Ricardo Di Bernardi 
pelo e-mail rhdb11@terra.com.br.

Instituto de Cultura Espírita 
de Florianópolis  

Site www.icefaovivo.com.br.

Arthur Schopen-
hauer, fi lósofo 
alemão (1788-
186), em uma de 
suas obras, Parer-
ga und Paralim-
pomena, desta-
cou:

"Se um asiático me 
pedisse uma de� -
nição da Europa, 
eu seria forçado a 
responder: 'A Euro-
pa é aquela parte do 
mundo perseguida 
pela ilusão de que o 
homem foi criado do 
nada, e que seu pre-
sente nascimento é a 
sua primeira entrada 
na vida'". 

O que escreveu 
Schopenhauer 

sobre Reencarnação

Serra do Salitre, MG em 27 de janeiro de 2015
 
Ao
Centro Espírita Jesus de Nazaré
A/C Jornal Espaço Espírita
Barra Velha – SC

                                                   
Caros Irmãos,
                                                    
Com o meu abraço, acuso e agradeço o rece-

bimento dos exemplares do jornal Espaço Espírita 
editado por esta Casa Espírita.

 
                                                   
Percorri cada uma de suas colunas, e pude 

certifi car-me do carinho e zelo com que tudo foi  
planejado e elaborado.

 
Esta união de trabalhadores dedicados, con-

segue nesta bela e feliz iniciativa conceder mais 
um importante  espaço espírita junto à imprensa 
brasileira, com uma qualidade e riqueza de con-
teúdo admirável, fazendo com que a doutrina seja 
divulgada de forma clara e ao alcance de todos 
e, ainda com uma diversidade de assuntos que o 
torna cada vez mais atraente.

                                                  
Pela ideia, organização e carinho, gostaria 

de parabenizar a todos do Centro; dirigentes, 
membros,e todos os trabalhadores nos seus di-
versos espaços onde desenvolvem suas atividades 
junto ao Centro, e na elaboração do jornal Es-
paço Espírita. Que nosso divino Mestre Jesus os 
abençoe, lhes dando saúde, perseverança e paz.

                                                    
Cordial e fraterno abraço a todos, e a expres-

são da estima de
                                                    

Ernandes Pereira
Serra do Salitre - MG

E-mails e Cartas dos Leitores

Mande suas opiniões, críticas ou sugestões para a redação 
de espaço espírita: Rua Lauro Ramos, 130, centro, 

esquina com Rua Uruguai (Cep 88.390.000, Barra Velha , SC) 
ou para o e-mail jesusespirita@feal.com.br



A mediunidade está pre-
sente na vida humana desde os 
tempos imemoriais, atestando, 
em todas as épocas da hu-
manidade, a sobrevivência 
do homem ao fenômeno da 
morte biológica e evidencian-
do uma dimensão espiritual 
transbordante de Vida.

Incontestavelmente através 
da mediunidade, os Espíritos 
sempre in� uenciaram a vida 
política, social e religiosa 
humana. Vislumbramos nesta 
fenomenologia, a Providência 
Divina alavancando o pro-
gresso intelectual e moral da 
Humanidade. 

Foi somente no século 
19 que a Humanidade veio a 
conhecer as leis que regem os 
fenômenos espíritas e a lógica 
e irretocável conceituação da 
faculdade mediúnica. Esta 
revelação, fruto de observação 
judiciosa com base cientí� ca 
do fenômeno mediúnico e dos 
médiuns, realizada pelo Sr. 
Allan Kardec, trouxe a lume 
igualmente as consequências 
morais da fenomenologia, 
deduzidas pelo sábio Codi-
� cador, das próprias mani-
festações dos Espíritos. Em 
janeiro de 1861, Allan Kardec 
elaborou, sob a inspiração dos 
Espíritos Guias da Humani-
dade, outra obra monumental 
intitulada O Livro dos Mé-
diuns, ofertando-nos o maior 
e mais completo compêndio 
de informações relativas à 
paranormalidade humana e à 
fenomenologia espírita,  cons-
tituindo legítimo “Guia dos 
Médiuns e dos Evocadores”. 

Em O Livro dos Médiuns, 
encontramos uma admirável 
síntese conceptual do Codi� -
cador abrindo o capítulo 14: 
"Todo aquele que sente, num 
grau qualquer, a in� uência 
dos Espíritos é, por esse fato, 
médium..."1.  O verbo sentir 
expressa o conceito funda-
mental da mediunidade: um 
sentido psíquico, de ordem 
paranormal, capaz de am-
pliar a abrangência perceptiva 
do ser, conferindo-lhe uma 
aptidão para servir de instru-

mento para a comunicação 
dos Espíritos com os homens, 
estabelecendo uma ponte 
entre realidades vibratórias 
diferentes.

Aprofundando os seus 
apontamentos o mestre lionês 
elucida: "...Essa faculdade é 
inerente ao homem; não se 
constitui, portanto, privilégio 
exclusivo. Por isso mesmo, ra-
ras são as pessoas que dela não 
possuem alguns rudimentos. 
Pode, pois, dizer-se que todos 
são, mais ou menos, médiuns. 
Todavia, usualmente, assim 
só se classi� cam aqueles em 
quem a faculdade mediúnica 
se mostra bem caracterizada e 
se traduz por efeitos patentes, 
de certa intensidade ..."2,  
estabelecendo didaticamente, 
uma baliza entre os indivíduos 
que atuam mediunicamente 
no campo objetivo (médium 
facultativo), expressando 
claramente a intenção e o 
pensamento dos Espíritos, e 
aqueloutros cujos registros ou 
percepções se dão num campo 
preponderantemente subje-
tivo (médium involuntário)  
expressando a mensagem dos 
Espíritos de forma imprecisa, 
subjacente.
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Pensamento   Mediunidade
ALLAN KARDEC conceitua: "todo aquele que sente, num grau 
qualquer, a infl uência dos Espíritos é, por esse fato, médium"

Esther Fregossi  
Vice-presidente da FEC e assessora 
nacional da área de mediunidade da FEB
       e-mail esther fregossi@hotmail.com

A Religião
 "A religião tem sido a 
luz do mundo. A irreli-
gião é humana, mas a 

religião, origem de todas 
a ideias sãs que exortam 

o homem aos grandes 
deveres que o unem a 

Deus e ao próximo, tem 
causa na fé, na essência 
indefi nível do amor do 

Eterno". • Ferraz de 
Macedo/Chico Xaiver, 

em Palavras Sublimes, 
Editora Vinha de Luz. 

Arquivo/EE

Herculano Pires
Um dos mais consa-
grados estudos antro-

pológicos sobre a evo-
lução da mediunidade 
e da própria trajetória 
do Espiritismo através 
dos tempos: os espí-

ritas têm de conhecer 
"O Espírito e o Tem-

po", de José Herculano 
Pires, Editora Paidéia 

– livro eleito a sétima 
melhor obra espírita 

de todos os tempos!
Divulgação/EE

Fotos SCC.HU/EE

Pensamento   Mediunidade&

Níveis
Há dois níveis 
bem defi nidos 
de mediunidades: 
um, ostensivo, 
explícito e bem 
caracterizado, e 
outro, discreto, 
velado, a mani-
festar-se no 
campo da 
inspiração

6
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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

• Todo aquele que sente, num 
grau qualquer, a infl uência dos 
Espíritos é, por esse fato, médium. 
Essa faculdade é inerente ao 
homem; não constitui, portanto, 
um privilégio exclusivo. Por isso, 
raras são as pessoas que dela não 
possuam alguns rudimentos.

• Apesar disso, só chamamos 
de médiuns aqueles em que a 
faculdade mediúnica se mostra 
caracterizada e se traduz por efei-
tos patentes, de certa intensidade, 
o que depende de uma organiza-
ção mais ou menos sensitiva.

• A percepção das infl uên-
cias espirituais se dá pelo fenô-
meno mental da sintonia, ou 
seja, nossa mente, sendo um nú-
cleo de forças inteligentes, gera 
pensamentos plasmados que, 
ao se exteriorizarem, entram 
em comunhão com as faixas de 
idéias do mesmo teor vibratório, 
estabelecendo-se, assim, a sinto-
nia mediúnica.        Atraímos os 
Espíritos que se afi nam conosco, 
tanto quanto somos por eles 
atraídos. (Allan Kardec)

Há, portanto, dois níveis 
bem de� nidos de mediuni-
dades: um, ostensivo, explícito 
e bem caracterizado em que 
o pensamento dos Espíritos 
comunicantes - apesar das 
in� uências do médium - pode 
sobrepor-se ao deste, e outro, 
discreto, velado, a manifestar-
se no campo da inspiração em 
que o pensamento incidente 
se mescla ao do médium sem 
sobrelevar-se ao mesmo.

Logo, veri� camos que, 
O Livro dos Médiuns não 
contém temas de interesse 
exclusivo do Espiritismo 
Experimental, nem foi elabo-
rado apenas para os médiuns 
facultativos, conforme atesta 
o próprio Codi� cador: “... 
a nossa obra não se destina 
exclusivamente aos médiuns, 
mas a todos os que estejam em 
condições de ver e observar os 
fenômenos espíritas”3.

Referências Bibliográfi cas
1 • KARDEC, Allan. 
“O Livros dos Médiuns”, 
Editora FEB, Rio de Janeiro, 
49ª edição, item 159.
2 • ______________ Idem: 
Introdução. P. 14.
3 • ______________ Idem: 
Introdução P. 18

Saiba mais

As sessões públicas do Grupo Espírita da Prece nos 
anos 80, em Uberaba, MG, foram marcadas pela presença 
do Espírito da irmã de Chico Xavier, Dona Luíza Xavier, 
em diversas oportunidades, a partir de 13 de julho de 1985, 
e resultaram nessa obra: "Depois da Travessia", publicação 
conjunta da Didier e Vinha de Luz Editora, com 432 
páginas. Saiba mais em www.vinhadeluz.com.br.

Luiza XavierDona
volta do além 
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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

Transição Planetária ou 
Transição Dimensional são ex-
pressões mais ouvidas a partir 
da virada do Terceiro Milênio, 
como uma atualização da 
expressão “Final dos Tempos”, 
mais antiga. Referem-se aos 
fenômenos que estão apare-
cendo com mais frequência 
nos dias atuais, prenunciando 
uma mudança de vibrações no 
orbe terrestre com o objetivo 
de, através de uma puri� cação 
planetária, fazer a transição da 
Terra, de Planeta de Expiações 
e Provas para Planeta de Re-
generação. 

Seres extraterrestres con-
tatados – nossos irmãos das 
estrelas, nos deram conta de 
que muitos já se encontram em 
dimensões superiores “onde 
todos têm de tudo e ninguém é 
dono de nada”.  

Um novo mundo está 
sendo preparado para o planeta 
Terra. Como, de forma geral, 
os habitantes da Terra estavam-
na destruindo cada vez mais, a 
introdução de Leis Reparadoras 
foi uma forma que a Direção Pla-
netária encontrou para impedir a 
destruição total deste orbe. 

A transição conta com a 
participação de Espíritos de Alta 
Hierarquia e até mesmo extrater-
restres mais evoluídos. E com a 
ocorrência de cataclismos locali-
zados, a exemplo do que houve 
em épocas remotas (Lemúria, 
Atlântida, Egito Antigo, povos 
Astecas, Incas e Maias). Em con-
trapartida, são conhecidas ocor-
rências de migrações vindas de 
orbes mais evoluídos que con-
stituíram as levas dos chamados 
“Exilados da Capela”, estrela da 
constelação de Cocheiro. 

Estes “Exilados da Capela” 
formaram na Terra quatro nú-
cleos: os Hindus, os Hebreus, 
os Árias e os Egípcios. Tais 
migrações aconteceram por 
desígnios divinos, cujos men-
tores continuam, até os dias de 
hoje, in� uenciando e atuando 
no equilíbrio, na harmonia e na 
evolução dos seres planetários 
de todo o cosmo, através de 
decisões de um Conselho 
Planetário. 

Todas as profecias, mesmo 
feitas há milênios, falam, em lin-
guagens diferentes, sobre o “Final 
dos Tempos”. Nos Evangelhos, a 
mais antiga das profecias registra 
o Apocalipse de uma forma pouco 
clara, característica dos demais 
registros bíblicos. 

Já no Evangelho de Lucas, 
capítulo 21, versículos 9, 10 e 11, a 
profecia é dita por Jesus de maneira 
incisiva:  “Quando ouvirdes falar 
de guerras e tumultos não vos as-
susteis; porque é necessário que isto 
aconteça primeiro, mas não virá 
logo o � m”. Disse-lhes também: 
“Levantar-se-ão nação contra 
nação e reino contra reino. Haverá 
grandes terremotos por todas as 
partes, fomes e pestes e aparecerão 
fenômenos espantosos nos céus”. 

Há ainda as profecias antigas 
de Nostradamus, as profecias 
maias e dos monges tibetanos, 
além de notícias de relatórios do 
Pentágono que apontam para as 
mudanças que estão por vir. Mas é 
contundente a posição do codi� ca-
dor Allan Kardec, no livro “A Gê-

nese”, de 1868, capítulo 18, pará-
grafo 63: “Devendo o bem reinar 
sobre a Terra, é necessário que os 
espíritos endurecidos no mal e que 
poderiam trazer-lhe perturbação, 
dela sejam excluídos”. 

E segue o Codi� cador: “Deus 
deixou-lhes o tempo necessário 
para a sua melhoria, mas tendo 
chegado o momento em que o 
globo deve se elevar na hierarquia 
dos mundos, pelo progresso moral 
de seus habitantes, a estrada, 
como Espíritos e Encarnados, 
nele será interditada aqueles que 
não aproveitam as instruções que 
estiveram livres para aí receber. 
Serão exilados em mundos inferi-
ores, como o foram outrora, sobre 
a Terra, os da raça adâmica, ao 
passo que serão substituídos por 
Espíritos melhores. É essa a sepa-
ração a qual Jesus presidirá”. 

Portanto, em termos de 
Transição Planetária, não se trata 
mais de acreditar que o mundo 
vai acabar em determinado ano, 
independentemente da crença de 
cada um, mas de tentar avaliar 

a extensão e a amplitude do que 
se pode esperar. Pela análise dos 
antecedentes históricos, transições  
implicam em ocorrência simul-
tânea de cataclismos que provo-
cam desencarnações coletivas e 
migrações interplanetárias. 

A linha de ação predominante 
nas transições consiste em resgatar 
aqueles mais evoluídos moral e 
intelectualmente para serem re-
aproveitados em planos condizentes 
com a sua condição vibratória. 
Os primeiros seriam destinados à 
“Nova Terra” ou permaneceriam 
auxiliando o mesmo orbe, impul-
sionando o progresso, e os demais, 
reencarnarão em novos orbes de 
menor evolução. 

A partir desse contexto, é 
importante entender que Transição 
Planetária, primeiro, não é simples-
mente “o � m do mundo”; e, segundo, 
ela já está acontecendo, mas só se 
concretizará se cada um de nós nos 
melhorarmos a ponto de merecer-
mos ser alçados a um mundo melhor 
ou continuar nesse mesmo orbe, 
renovado. (Colaborou Juvan Neto).

Planeta em Transição
FINAL DOS TEMPOS? Saiba a visão espírita sobre os chamados 
"sinais dos tempos" e porque esse é um período de mudanças

Carlos Herillo
Pesquisador, internauta e escritor da 
Doutrina Espírita em Joinville • SC
       e-mail carlosherillo1932@gmail.com

Ostru� a na URE
O dirigente espírita 
Jeferson Ostrufka, de 

Joinville, foi eleito no 
fi nal do ano passado 
como novo presiden-
te da União Regional 

Espírita (URE), para 
mandato de dois anos. 
Jeferson, que já presi-

diu o Centro Espírita 
Jesus de Nazaré, de 

Barra Velha, atualmente 
participa do movimento 

espírita em Joinville.
Divulgação/EE

Rádio Boa Nova
O site da Rádio Boa 

Nova de Guarulhos, 
SP (radioboanova.com.

br), está cada vez mais 
completo. Você pode 
ouvir a rádio ao vivo 
ou os programas em 

off-line, e ainda conferir 
excelentes artigos espí-
ritas de colaboradores 

como Richard Simonetti 
(foto), Mariana Garofalo, 

e Maria Izilda Netto, 
entre outros. Acesse!

Divulgação/EE

Foto SXC. HU/EE

Profecias e previsões ao longo da História

• Maior incidência de cataclis-
mos (terremotos, furacões, tsuna-
mis, tornados, etc.), também em 
regiões do planeta que nunca os 
experimentaram antes; 

• Degelos nas calotas polares – 
Antártida e Groenlândia – motiva-
dos pelo aquecimento das tem-
peraturas do globo; 

• Alterações climáticas (verões 
mais quentes, invernos mais frios, 
secas prolongadas, inundações);

• Mudança na inclinação do eixo 
de rotação da terra; 

• Pandemias antes desconhecidas 
– gripe aviária, doença da vaca 
louca; 

• Aumento das aparições de 
Objetos Voadores Não-identifi cados 
(OVNIs); 

• Guerras, corrupção, queimadas 
e atos de terrorismo que carac-
terizam a tendência predatória dos 
habitantes do orbe; 

• Progresso nas técnicas de 
comunicação com entidades desen-
carnadas através de aparelhos – 
a chamada transcomunicação 

Transição em andamento
CARACTERÍSTICAS DO PERÍODO DE TRANSIÇÃO, SEGUNDO ESTUDIOSOS

Samaritanos de Maria 

PA
LE

S
TR

A
S

Q
U

A
R

TA
S

 E
 

S
EX

TA
S

 2
0h

www.sesma.org.br
www.facebook.com/semarianos

sesma@sesma.org.br

RUA ALZIRA ADÉLIA DE SANTANA, 180 • FLORESTA • JOINVILLE



Uma data muito especial foi 
celebrada no início desde ano: 
o dia 2 de janeiro. Neste dia, o 
Centro Espírita Jesus de Nazaré, 
casa publicadora do jornal Es-
paço  Espírita, celebrou seus 50 
anos de atividades ininterruptas 
em Barra Velha, litoral norte de 
Santa Catarina. A instituição 
espírita promoveu a sétima edi-
ção de sua Jornada Espírita para 
marcar a data, e relembrou com 
carinho essa trajetória. 

O Centro Espírita Jesus 
de Nazaré é o resultado do 
abnegado trabalho de dona 
Maria Conceição, uma liderança 
religiosa que nos anos 60, 70 e 80 
auxiliava a comunidade carente 
de Barra Velha oferecendo passes 
magnéticos, orações, orientações 
e sempre que podia, uma palavra 
amiga inspirada pelo Cristo. 
Maria tinha práticas de ben-
zedeira, e não era uma espírita 
propriamente dita em termos 
doutrinários – ela unia elemen-
tos da crença católica e também 
da Doutrina Espírita. 

A área onde está o CEJN, 
localizada no número 130 da 
Rua Lauro Ramos, esquina com 
a Rua Uruguai, em excelente 
localização no centro da cidade, 
inicialmente abrigou uma peque-
na “igrejinha”, como a fachada se 
parecia, com uma sala para pa-
lestras, uma sala para passes, um 
banheiro e duas salas pequenas, 
para atividades diversas.

Toda a construção, inaugu-
rada a 2 de janeiro de 1965, foi 
custeada por Maria Conceição 
em área de seus familiares. Para 
construí-la, dona Maria garim-
pou o apoio de uma comunidade 
ainda reticente com os nobres 

ideais do Espiritismo. Claro 
que falou mais alto o apoio da 
Espiritualidade Benfeitora, que 
resultou na construção desse 
lar, o� cina, escola e hospital do 
Espiritismo Cristão. 

O ex-presidente e mais antigo 
tarefeiro da casa, Juvan de Souza 
Neto, que atua há 25 anos no 
CEJN, lembra que mesmo Maria 
sendo benzedeira, o estatuto 
original do centro deixado à pos-
teridade já previa que a casa seria 
dedicada ao Espiritismo. 

Nos tempos iniciais, os tra-
balhos espirituais na casa eram 
poucos. Com a desencarnação de 
Maria, em 9 de agosto de 1985, 
surge a � gura de outro abnegado 
trabalhador: Antônio Souza, o 
veterinário tradicional de B. Velha, 
que administrou o centro quase 
ainda sem ne nhuma frequência. 

  Souza contava à época com 
amigos espíritas de Joinville para 
as atividades, já que a comu-

nidade espírita de Barra Velha 
praticamente inexistia. Oswaldo 
Schroeder, do Núcleo Espírita 
dos Samaritanos do Caminho 
(Samacamin) e Luiz Miiller, à 
época na Sociedade Espírita de 
Joinville, eram os palestrantes. 
No auditório, três ou quatro pes-
soas, no máximo. Souza desen-
carnou em março de 2013. 

Depois, nos anos 90, surge o 
casal Eleazar Marote Garcia e 
Elza Jose� i Marote, que as-
sumem o comando juntamente 
com o senhor Souza. A frequên-
cia ainda era pequena, as cadei-
ras, de palha. Havia a colabo-
ração do casal Adson Pereira e 
Márcia Bruns, de Jaraguá do Sul, 
ele já desencarnado. Dividindo 
a manutenção entre poucos, foi 
grande o esforço para manter a 
casa de portas abertas.

Com a desencarnação de 
Garcia, em 8 de setembro de 
1997, Domingos Gustzaki as-

sume a presidência por curto 
espaço de tempo, dando em 
seguida lugar a Lauro Ávila, de 
tradicional família espírita. Em 
pouco tempo, Dourival de Ávila 
e sua esposa Aninha, se mu-
dando para São João do Itaperiú 
e em se guida para Barra Velha, 
integram-se à equipe. Houve 
ainda a colaboração de Teresa 
Krug e família, além dos Ramos 
Alvim e Lucia Helena Purper. 

Com o aumento do público, 
há a primeira ampliação da casa. 
Uma sala para evangelização 
infantil é construída nos fundos 
do CEJN por Dourival de 
Ávila e Miguel Leitholdt, entre 
outros. Nessa época, estão inte-
grados à casa Lucia Purper, Rita 
Machado, Juvan de Souza Neto 
e mais tarde, Jeferson Ostru� a 
e esposa Silviane, além de Nivo 
e Regina Vieira Barboza, Kátia 
Collini, Myrian Genauck e 
Dorival Strelow, entre outros. 

Colaboração importante também é dada pelo casal 
Claudio “Guru” e Laura Mengarda, além do irmão de 
Claudio, Elmo. Entre 2008 e 2009, já com frequência 
maior e mais atividades, o CEJN faz sua maior ampliação. 

Abre a fachada, ampliando 60m2, com dois novos ba-
nheiros, área doutrinária para livraria e a Biblioteca “Elea-
zar Garcia”, além da Campanha do Quilo. O auditório é 
ampliado em 40 cadeiras. Hoje, as palestras já chegam a 
reunir, no verão, mais de 70 pessoas. 

Filiado à Federação Espírita Catarinense (FEC) desde 

maio de 2000, graças ao aval do movimento espírita de 
Joinville (atual União Regional Espírita 06 – 6ª URE), e em 
especial ao senhor Olenyr Teixeira, o CEJN hoje oferece 
um leque de atividades baseadas na � delidade aos princípios 
de Allan Kardec sob a égide do Cristo, tornando essa Casa 
Abençoada de Luz um posto da Ciência, Filoso� a e Re-
ligião propostas pelo Consolador Prometido por Jesus. Paa 
conhecê-la virtualmente, há o site www.cejn.org.br e tam-
bém a rede social Facebook, onde está a página “CEJN – 
Centro Espírita Jesus de Nazaré”.

Jornal Espaço Espírita
abr/mai/jun • 2015

50 anos de Difusão Espírita
ANIVERSÁRIO Centro Espírita Jesus de Nazaré celebra 50 anos 

de atividades em Barra Velha; conheça essa Trajetória de Luz

Mais espaços
Prédio original cons-

truído em 1965 já 
passou por duas am-
pliações, nos anos 90 

e em 2009; CEJN 
agora prepara nova 

sala térrea e futura-
mente, projeta espaço 

superior com 
implantação do segun-
do andar, para ampliar 

atividades, Na foto, a 
ampliação da fachada,  

em 2009.
Arquivo/EE

12 anos de EE
O Centro Espírita Je-
sus de Nazaré é uma 

das poucas casas espí-
ritas de Santa Catarina 

a manter um veículo 
impresso doutrinário. 

O jornal Espaço Espí-
rita, escrito com parti-
cipação de articulistas 
de todo o Estado, já 

circula trimestralmente 
há 12 anos, com dis-
tribuição gratuita, e é 

o jornal do CEJN.
Divulgação/EE

Juvan Neto/EE

Casa mantém site e página em rede social

Luz e 
Sabedoria
Casa foi 
fundada em 
2 de janei-
ro de 1965 
pela benze-
deira Maria 
Conceição; 
hoje, há 
atividades 
diárias e 
fi liação à 
Federação 
Espírita 
Catarinense
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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 

eeee CEJN50

Da Redação
C. E. Jesus de Nazaré • Barra Velha • SC

       jesusespirita@feal.com.br 

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 7ª Jornada Espírita de 
Barra Velha, ocorrida de 18 
a 25 de janeiro, foi a maneira 
encontrada para celebrar com 
muito estudo e difusão os 
pensares espíritas. O médico 
homeopata, escritor, terapeuta 
e pesquisador Ricardo Di 
Bernardi, do Instituto de Cul-
tura Espírita de Florianópolis 
(ICEF), abriu o evento e 
abordou a chamada TVP de 
seu ponto de vista, ligando 
com conceitos espíritas, e na 
primeira palestra da jornada, 
trouxe ao CEJN relatos im-
pressionantes de resultados 
obtidos em sessões de terapias 
de vidas passadas. 

Ricardo é presidente do 
ICEF na capital do Estado, e 
autor de livros como “Gestação, 
Sublime Intercâmbio”, “Dos 
Faraós à Física Quântica”, 
“Médico Espírita Responde” 
e ainda os romances “Flávia, 
Sonhos e Regressões” e “Amor, 
Sexo e Vidas Passadas”. Ele 
autografou suas obras durante 
a abertura da Jornada Espírita 
barra-velhense. 

O segundo dia foi marcado 
pela sempre tocante presença 
do presidente da Federação 
Espírita Catarinense (FEC), 
Olenyr Teixeira, que levou sua 
mensagem à sétima edição e 
tratou do tema "A Última Ceia 
do Senhor", mostrando pontos 
importantes da fala do Cristo 
nesse crucial momento do 
Novo Testamento. 

A psicóloga, dirigente e 

articulista espírita Natália de 
Almeida, de Joinville, brindou 
Barra Velha com a excepcional 
palestra "Do Berço ao Túmulo, 
uma jornada existencial", a 
terceira do evento, no dia 20 
de janeiro. Enfocando dire-
tamente a necessidade da 
evangelização de crianças e 
adolescentes, Natália abor-
dou aspectos importantes da 
relação pais e � lhos, com base 
na Psicologia e no Evangelho 
de Jesus. 

Natália falou das chama-
das "Geração Y" e "Geração 
Computador", e alertou sobre 
o isolamento provocado nas 
relações familiares devido às 
novas tecnologias. 

Já no dia 21, uma ampla re-
� exão sobre a família – qual a 
responsabilidade de pais, mães 
e � lhos, diante da verdade 
trazida pela Doutrina Espírita? 
– foi oferecida durante a quar-
ta noite de atividades, também 
celebrando o cinquentenário 
da instituição espírita. A 
palestrante, pesquisadora, 
dirigente e articulista espírita 
Maria Aparecida Massuca� i 
(Cida Massuca� i), do Núcleo 
dos Samaritanos do Caminho 
(Samacamin) de Joinville, foi a 
convidada da noite. 

A palestrante trouxe toda a 
conceituação sobre família es-
piritual e família por laços con-
sanguíneos, conforme exposta 
em “O Evangelho Segundo 
o Espiritismo”, mas abordou 
ainda conceitos de Emmanuel, 
através da mediunidade de 
Chico Xavier, do livro “Vida e 
Sexo”, e também de Joanna de 
Ângelis, pela mediunidade de 
Divaldo Franco, do livro “Amor 

Imbatível Amor”. 
A obra “Família”, de Diver-

sos Espíritos, por Chico Xavi-
er, também foi consultada. Ao 
final, questões sobre a forma 

como a reencarnação inter-
fere nos rumos da família, e 
também sobre drogadição, 
álcool e prostituição foram 
abordadas.

Quem é o Espírito Joanna de Ângelis? Quais são 
encarnações anteriores? Como se deu o início do 
trabalho missionário entre ela e o médium Divaldo 
Pereira Franco? O que ela diz a respeito de reforma 
íntima e autodescobrimento, com base na Psicolo-
gia Espírita? Estas perguntas foram respondidas na 
quinta palestra, por Jetro Barbosa, de Joinville. 

Jetro trouxe um panorama das vidas anteriores 
de Joanna de Ângelis desde os tempos do Evangelho 
– quando ela esteve na roupagem de Joana de Cusa, 

uma das mártires do Cristianismo Primitivo. E ainda 
detalhou o trabalho desenvolvido ao longo da Série 
Psicológica de Joanna, psicografada por Divaldo, 
que somou 16 livros e 25 anos de elo entre o Espirit-
ismo e a Psicologia Transpessoal. 

As lições da mentora sobre autodescobrimento, 
reforma íntima e crescimento interior também 
foram enfocadas, com base em livros como “O 
Homem Integral”, “Vida, Desa� os e Soluções” e 
ainda “Re� etindo a Alma”. Jetro ainda valeu-se de 

conceitos das obras de Allan Kardec e da obra clássica 
“Pão Nosso”, psicografada por Chico Xavier.

Sidney Lourenço brindou Barra Velha dia 23 de 
janeiro com uma excepcional palestra sobre a Mediuni-
dade e o Espiritismo. O orador espírita do C. E. Amor 
e Humildade do Apóstolo, de Florianópolis, abordou o 
conceito espírita de mediunidade, com base nas obras 
de Allan Kardec e Chico Xavier. Tratou dos processos 
de obsessão, fascinação, subjugação, e também mostrou 
como é uma sessão mediúnica produtiva. 

eeee Jornal Espaço Espírita
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Vozes Eternas marcam 50 anos
DUO MUSICAL Celso Santos e Sandra Auristela trazem emoção 
à 7ª Jornada Espírita de B. Velha, que marcou 50 anos do CEJN

Da Redação
C. E. Jesus de Nazaré • Barra Velha • SC

       jesusespirita@feal.com.br 

A infância
"Uma Jornada Exis-
tencial, do berço ao 
túmulo", foi o tema 

da oradora espírita e 
psicóloga Natália de 

Almeida, durante a 
Jornada Barra-velhense. 

Ela focou principal-
mente a importância 

da Evangelização Espí-
rita Infanto-Juvenil, e 

trouxe novos conceitos 
da Psicologia para o 

palpitante tema. 

Divulgação/EE

A mediunidade
O orador espírita 

Sidney Lourenço, de 
Florianópolis, mais uma 
vez esteve na Jornada 

Espírita de Barra Ve-
lha, tratando do tema 

da mediunidade sob 
a ótica da Doutrina 

Espírita, e mostrando 
como bem conduzir 

uma reunião mediúnica 
produtiva e séria, sob 

a metodologia espírita.

Juvan Neto/EE

Fotos Juvan Neto/EE

As vidas da mentora Joanna de Ângelis

Oito noites de conhecimento
Acima, a transcendente música do "Vozes Eternas"; 
abaixo, Jetro, que falou sobre Joanna de Ângelis, e 
Cida Massucatti, que abordou conceito de família 
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As duas últimas noites na 
7ª Jornada Espírita de Barra 
Velha foram de de inspiração, 
louvor, emoção e sentimentos. 
O Duo Vozes Eternas emo-
cionou o público na noite de 
24 de janeiro, com um belo 
musical de 1h15 de duração. 
Celso Santos & Sandra Auris-
tela, pela primeira vez em San-
ta Catarina, mostraram porque 
o duo é um dos mais requisi-
tados nos eventos espíritas 

de São Paulo e vários outros 
estados. O musical foi inter-
calado por rápidos conceitos 
espíritas de autotransformação 
trazidos por Celso Santos, que 
é músico, compositor e produ-
tor da Rádio Espírita Boa 
Nova, de Guarulhos, SP.

Nessa primeira noite, o 
duo apresentou o melhor 
de seus três CDs, incluindo 
tocante versão da Ave Maria 
de Gounod, apresentada por 

Sandra Auristela, e ainda 
“De Volta à Fonte”, sucesso 
recente da dupla. Celso é 
produtor e apresentador do 
programa "A Música e o Ser", 
que pode ser conferido na Rá-
dio Boa Nova AM em SP ou 
pelo site www.radioboanova.
com.br.  

Celso Santos foi também 
o palestrante da segunda e 
última noite, encerrando 
a jornada doutrinária. Sua 

inspirada oratória teve um 
diferencial na exposição da 
Doutrina Espírita: foi in-
terativa. O tema "Dependência 
ou Consciência", mexeu com 
os participantes. Ao � nal, a 
presidente do CEJN, Rosemary 
Campoi, emocionada, agrade-
ceu o carinho de todos – tare-
feiros, frequentadores, pal-
estrantes convidados e também 
a Espiritualidade Amiga, sob as 
bênçãos de Jesus. 

Fotos Juvan Neto/EEFotos Juvan Neto/EE

Oito noites de conhecimento

(Samacamin) de Joinville, foi a 

Música que 
transcende para 

celebrar o 
cinquentenário
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Glecy, a primeira
Mês do cinquente-

nário foi aberto por 
brilhante exposição 
de Glecy Muczfeldt, 

de Balneário Piçarras. 
O público durante a 

jornada foi expressivo, 
registrando de 40 a 70 

presenças por noite. 
Espíritas visitantes de 

várias cidades também 
prestigiaram a insti-
tuição aniversariante  

em Barra Velha. 
Juvan Neto/EE
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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

Livro 'Pão Nosso' é premiado nos EUA

O livro “Our Daily Bread” 
(“Pão Nosso”, de Emmanuel, 
psicografado por Chico 
Xavier), recebido em 1950 e 
publicado pela FEB no idioma 
português e agora traduzido 
para o inglês por Darrel Kimble 
e Ily Reis, ganhou a medalha 
de bronze na categoria literária 
“Christian Th ought”, no 2015 
Illumination Book Award 
(Prêmio do Livro Cristão 
Iluminado).

Em setembro de 2014, a 

Divulgação/FEB

Edicei of America, que edita 
a obra em inglês, contatou 
críticos e especialistas para a 
análise desse tipo de literatura 
e submeteu algumas obras, tais 
como “Paul & Stevan” (“Paulo 
e Estêvão”), “Our Daily Bread” 
(“Pão Nosso”), dentre outros, 
esperando resposta positiva 
ao trabalho mediúnico do 
inesquecível médium espírita.

Uma imensa quantidade de 
livros, de diversas fontes e es-
critores, foi enviada para essa 

instituição, que faz a leitura e 
a análise para posteriormente, 
emitir parecer a respeito. “Our 
Daily Bread” � cou em terceiro 
lugar em todo país. O livro que 
recebeu o ouro foi “� e Scrolls 
Illuminated: An Illuminating 
Presentation of Solomon’s 
Song of Songs, Ruth, Lam-
entations, Ecclesiastes and 
Esther from the Bible”, by 
Fiona Pfennigwerth (Self-
Published). A medalha de 
prata � cou com “Reconcilable 
Di� erences”: Two Friends De-
bate God’s Roles for Women”, 
by Nancy Parker Brumme�  
and Alice Sco� -Ferguson (Life 
Journey)

O nome de Francisco 
Cândido Xavier passa, agora, 
a destacar-se com mais força 
no território norte-americano. 
Há outros planos de marke ting 
e estratégias de divulgação 
das obras do Chico a serem 
implementadas num futuro 
próximo. A Edicei é a editora 
de livros do Conselho Espírita 
Internacional (CEI).

BRONZE 
Livro recebido 
por Chico em 
1950 fi cou 
em 3º lugar 
no Ilumination 
Book Award

Segue aqui um painel de fotos 
das atividades do Centro Espírita 
Jesus de Nazaré, casa publicadora 
do jornal espaço espírita, 
durante a celebração dos seus 50 
anos de atividades ininterruptas 
em Barra Velha, litoral norte de 
Santa Catarina. A instituição es-
pírita promoveu a sétima edição 
de sua Jornada Espírita para mar-
car a data (conforme detalhado 
em nossa página 8), e relembrou 
com carinho essa trajetória. 

O Centro Espírita Jesus de 
Nazaré é o resultado do abnega-
do trabalho de Maria Conceição, 
liderança que nos anos 60, 70 
e 80 auxiliava a comunidade 
carente local oferecendo passes 
magnéticos, orações, orientações 
e sempre que podia, uma palavra 
amiga inspirada pelo Cristo. 

Toda a construção, inaugu-
rada a 2 de janeiro de 1965, foi 
custeada por Maria Conceição. 

O cinquentenário em imagens
ANIVERSÁRIO Convidados especiais marcaram janeiro no CEJN, 
com 12 palestras marcantes e que fortaleceram o conhecimento 

Fotos Juvan Neto/EE

Uma jornada de autoconhecimento
Janeiro teve quatro palestras regulares e outras 
oito dentro da 7ª Jornada Espírita, trazendo à ci-
dade também Cosme Massi (Curitiba), Aroldo Vales 
Conceição (Salete), Ricardo Di Bernardi (Florianópo-
lis) e o presidente da FEC, Olenyr Teixeira (Joinville) 

Da Redação
Com informações do Centro Espírita 
Jesus de Nazaré • Barra Velha • SC

       jesusespirita@feal.com.br 



Apresentamos aqui mais 
um trecho de nossas pesquisas  
históricas sobre a trajetória do 
Espiritismo no Brasil, dando 
continuidade às informações já 
publicadas em edições ante-
riores de espaço espírita. 
A 17 de agosto de 1885, em 
uma sala na rua da Alfândega, 
a Federação Espírita Brasileira 
(FEB) inaugurou o ciclo de con-
ferências públicas que destacará 
entre os seus oradores os nomes 
de Elias da Silva, Bi� encourt 
Sampaio e outros pioneiros do 
Espiritismo no país. 

O aumento do a� uxo de 
público fará com que essas 
palestras se trans� ram para o 
Salão da Guarda Velha (na rua 
de igual nome, atual Avenida 13 
de Maio) onde, a 16 de agosto 
de 1886, o Dr. Adolfo Bezerra 
de Menezes proclamará pu-
blicamente as suas convicções 
espíritas diante de mais de mil 
pessoas (1.500 ou duas mil, 
conforme as fontes).                                                     

É neste momento que se 
reorganiza e instala nas de-
pendências da FEB o Centro da 
União Espírita do Brasil em sua 
segunda fase, com Bezerra de 
Menezes como presidente e, de-
pois, Elias da Silva (1893). Foi 
ainda Bezerra de Menezes quem 
incorporou à FEB o "Grupo 
dos Humildes", depois denomi-
nado "Grupo Ismael". Após a 
proclamação da República, o 
Grupo Espírita Fraternidade 
incorporar-se-à, por sua vez 
também, à FEB.

Figuras proeminentes do 
movimento republicano, como 
Joaquim Saldanha Marinho 
(1816-1895) e Quintino 
Bocaiuva (1836-1912) tinham 
simpatia pela Doutrina Espírita. 
No meio literário destacam-se, 
como crítico, Machado de Assis 
(1839-1908), e como simpa-
tizantes, Manuel de Araújo 
Porto-Alegre (1806-1879) - que 
realizou sessões de psicogra� a 
em Paris e escreveu uma peça 
teatral ("Os Voluntários da 
Pátria") onde estão presentes 
ele mentos espíritas.

Outro simpatizante é Castro 

Alves (1847-1871) - que 
pretendeu escrever uma obra 
de cunho espírita que seria 
o poema � nal de "Os Escra-
vos" -, António Castro Lopes 
(1827-1901), poeta e � lólogo, 
e Alexandre José de Melo 
Moraes (1816-1882), médico, 
historiador e político. 

Com a Proclamação da 
República do Brasil (15 de 
novembro de 1889), a 22 de 
dezembro a FEB congratula-
se com o Governo Provisório 
pelo advento do novo regime.

Entretanto, estando o país 
ainda sem uma Constituição, 
o Decreto nº 847, de 11 de 
outubro de 1890, promulgou 
o Código Penal da República. 
Este diploma, de inspiração 
positivista, associava a prática 
do Espiritismo a rituais de ma-
gia e curandeirismo, conforme 
expresso em seu Artigo 157, 
que rezava:

"É crime praticar o Espiri-
tismo, a magia e seus sortilégios, 
usar de talismãs e cartomancias, 
para despertar sentimentos de 
ódio ou amor, inculcar cura de 
moléstias curáveis ou incuráveis, 
en� m, para fascinar e subjugar 
a credulidade pública. Pena: 
prisão celular de 1 a 6 meses e 
multa de 100$000 a 500$000."

Os espíritas protestaram 
junto a Campos Sales, en-

Jornal Espaço Espírita
abr/mai/jun • 2015 Filosofia

Contos Amigos
A FEB (Federação Es-
pírita Brasileira) segue 
lançando obras inédi-
tas da médium Yvon-
ne do Amaral Pereira. 
Depois de "A Família 

Espírita", Evangelho 
aos Simples e "As Três 

Revelações, a editora 
lança "Contos Amigos", 
com 156 páginas, com 
quatro histórias funda-
mentadas nos ensinos 
e exemplos de Jesus. 

Divulgação/FEB

Kardec e defesas
Rogério Coelho pro-

moveu primorosa 
seleção de textos do 
Codifi cador da Dou-

trina Espírita, e lançou 
o livro "Notáveis Defe-
sas de Kardec", Editora 

Mythos, 224 páginas, 
em que premia o leitor 
com valiosos documen-
tos, sempre atuais para 
estudo de refl exão. Útil 
para expositores, auto-

res e dirigentes. 
Divulgação/Mythos

Divulgação/EE
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Em 1893, no auge da segunda Revolta da Armada, o Governo 
endureceu ainda mais o regime. Os espíritas apresentaram um novo 
protesto ao Congresso Nacional contra o Código Penal, uma vez 
mais em vão, de vez que a comissão revisora do Código não atendeu 
às reivindicações formuladas por aqueles. Vitimado por di� culdades 
externas e internas, o Reformador deixou de circular no último 
trimestre daquele ano. O "Grupo Espírita Fraternidade", após ter 
alterado os seus estatutos passando a denominar-se "Sociedade 
Psicológica Fraternidade", Revolta da Armada, extinguiu-se, e, no 
Natal desse mesmo ano, Bezerra de Menezes encerrou a série "Estu-
dos Filosó� cos" que vinha publicando no O Paiz.

Reformador deixa de circular

eeee
Trajetória do Espiritismo no Brasil
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tão Ministro da Justiça, sem 
sucesso. O relator do Código, 
João Batista Pinheiro, limi-
tou-se a a� rmar que o texto 
referia-se à prática do chamado 
"baixo Espiritismo". Em 22 de 
dezembro de 1890, Bezerra de 
Menezes, enquanto presidente 
do "Centro da União Espírita 
do Brasil", o� ciou ao Presi-
dente da República, Marechal 
Deodoro da Fonseca, acerca do 
novo Código Penal.

Preocupado com possíveis 
focos de resistência ao regime, 
o Governo autorizou a polícia 
a invadir reuniões e residên-
cias à procura de opositores. 

Como consequência, em 1891, 
na cidade do Rio de Janeiro, 
vários espíritas chegaram a ser 
detidos. Perseguidos e proibi-
dos de se reunirem, os poucos 
centros espíritas então ex-
istentes viram-se na contingên-
cia de fecharem as suas portas, 
a � m de que não incorressem 
nas penas da Lei. A própria 
FEB foi obrigada a suspender 
a publicação de sua revista, o 
"Reformador" neste momento. 
Será nesse contexto, entretanto, 
que Bezerra de Menezes funda 
o Grupo Espírita Regeneração 
(18 de fevereiro de 1891), a 
"Casa dos Benefícios".

Castro Alves cogitou obra espírita

Na próxima edição, Cida Massuca� i � naliza 
sua pesquisa histórica sobre os primeiros anos do 

Espíritismo no Brasil. Não percam!

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

Poeta dos 
escravos
Castro cogitou 
escrever poema 
fi nal de "Os 
Escravos" com 
cunho espírita; 
já Machado de 
Assis era crí-
tico do Espiri-
tismo nascente 
no Brasil 

HistóriaFilosofiaFilosofiaHistóriaFilosofia



Em determinado dia estava 
acontecendo uma cerimônia 
de funeral em um cemitério de 
uma cidade do interior, onde 
se encontravam várias pessoas 
a lamentar a perda de uma mãe 
de família. 

Estava reunida toda a 
família e amigos mais próximos 
em torno do caixão prestes a 
ser colocado no túmulo. 

Sentado e amparado pelos 
� lhos, o viúvo estava a se la-
mentar, chorando e dizendo 
em tom baixo as palavras: 
“Como eu a amei...”. A frase foi 
repetida várias vezes, fazendo 
com que os � lhos dissessem ao 
pai que se conformasse com 
o desencarne de sua esposa, 
que orasse a Deus para que ela 
estivesse bem no Céu. 

Após mais algumas lamen-
tações, e depois de os � lhos lhe 
chamarem a atenção, nova-
mente o viúvo falou: “... e uma 
vez eu quase disse isso a ela”. 

Ao escutar essa pequena 
história nós � camos a nos 
perguntar o que nos impede de 
deixar que nossos sentimentos 
de amor pelas pessoas brotem 
de nossos corações como se 
fosse uma atitude normal e 
corriqueira. 

Por que ainda nos deixamos 
dominar pela escusa de viven-
ciarmos atos de verdadeiro 

amor por nossos semelhantes, 
como se fosse motivo de pejo e 
vergonha amar alguém? 

De que depósitos retiraram 
os materiais necessários para 
a construção desse muro ima-
ginário que nos mantém longe 
dos acessos amorosos alheios? 

Durante as nossas inúmeras 
encarnações, viemos tendo 
contato com a disputa nada 
sadia para retirarmos dos ou-
tros o que nos parece bom para 
nossa vida. 

Esquecemos então de 

como fazemos para que o 
nosso entorno � que livre aos 
acessos amorosos dos que nos 
procuram, seja por necessidade 
ou a� nidade. 

Muitos nos procuram 
porque necessitam do nosso 
contato, de nosso pensamento, 
de nossas atitudes e atos 
diários, necessitam en� m de 
que � quemos ao seu lado. 

Outros, mais sensíveis, 
querem estar ao nosso lado 
para que possamos entrar em 
sintonia, pois vibramos em 

Jornal Espaço Espírita
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A vergonha de amar
EGOÍSMO pode gerar muros imaginários que nos 

impedem a manifestação ou percepção do amor verdadeiro 

Renato Lass
Teólogo, escritor e tarefeiro do C. E. E. 
Allan Kardec • São Francisco do Sul • SC

       e-mail renanlass@bol.com.br

Web TV
Uma das emissoras 
de TV via web mais 
completas do País, a 

WEBTV A Caminho da 
Luz estreou novo lay-
out em 20 de janeiro, 
mantendo a qualidade 
doutrinária de sempre. 

Para acessá-la, basta 
digitar www.tvacaminho-

daluz.com.br. Entre os 
programas estão "Diálo-

gos Espíritas", e "Can-
tando com Jesus".

Divulgação/EE

ABC Espírita
A Rede Mundo Maior 
de Televisão estreou o 
programa "ABC do Es-
piritismo", com Sérgio 

Villar e André Luiz Vi-
llar, todos os sábados, 

às 5h30 da tarde. O 
programa é produzido 

direto da cidade de 
Itapira, SP, e além das 

parabólicas digitais, 
pode ser conferido 

no site www.redemun-
domaior.com.br. 

Divulgação/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 
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• Brindes • Produtos Diversos

faixas idênticas, para que possa-
mos trocar pensamentos elevados, 
tomarmos juntos atitudes dignas 
de pessoas de bem (O Livro dos 
Espíritos, questão 938-A).

Mas para que a segunda 
hipótese se faça presente neces-
sitamos pertencer a uma faixa 
vibratória alta; precisamos pensar 
constantemente no bem; pre-
cisamos de harmonia em nosso 
coração derrubando o muro que 
nos cerca, seja ele magnético ou 
do material mais duro que existe, 
que se chama egoísmo. 

Couraças 
A carga milenar de erros 

cometidos por termos medo 
de sermos o que somos, faz-
nos adquirir essas couraças que 
repelem atos de carinho e amor e 
faz também com que a descon� -
ança tome o lugar da aceitação do 
amor do outro. 

Por sermos chamados de 
Espíritos Instrutores de “traba-
lhadores da última hora”, está 
mais do que em tempo de mudar-
mos nas nossas atitudes compor-
tamentais e também atitudes de 
amor para com o próximo que 
Deus colocou no nosso lado. 

Vamos derrubar as nossas 
muralhas de horror ao outro, mu-
ralhas seculares, que vamos pavi-
mentar os caminhos que se guem 
em direção ao nosso coração com 
lágrimas de perdão, com afagos 
de carinho, com atitudes hones-
tas em relação a aquilo que nos 
entristece e nos alegre em nosso 
caminho de paz. 

Afetividade
Demonstrar amor e efeto é mais que urgente

eeee

espaço     espíritado jove
m

André Luis Chiarini Villlar
villarandre2@yahoo.com.br

espaço     espíritaespaço     espírita
Eu estou tendo a oportunidade 

novamente de estudar o livro "Roteiro", 
oriundo das mãos abençoadas de Chico 
Xavier e ditado pelo seu benfeitor Em-
manuel. Em determinado momento, me 
deparei com uma parte muito interes-
sante em que o autor espiritual, em uma 
simples � ase do capítulo 4 dessa obra, 
intitulado “Na senda evolutiva”, nos 
narra a evolução do nosso Espírito. Em-
manuel nos diz:

"Da sensação à irritabilidade, da irrita-
bilidade ao instinto, do instinto à inteligên-
cia e da inteligência ao discernimento, 
séculos e séculos correram incessantes". 

Esta � ase é muito interessante, pois 
Emmanuel nos ensina que todos nós 
estagiamos em diversas fases ao longo 
do nosso ciclo evolutivo, e que 
vamos evoluindo ao passo 
que vamos deixando aquele 
homem velho e seu fardo para 
trás.

Ao nos depararmos com 
esta � ase, que aos nossos olhos 
muitas vezes passou batida, 
notaremos a necessidade de en-
tendermos e aceitarmos o nosso 
próximo do jeito que ele é, pois 
muitos deles podem ainda estar no 

estágio da sensação. Como poderemos 
querer que, do dia para a noite, ele deixe 
este estágio e passe a ter atitudes de quem 

já está na condição de discerni-
mento e compreensão?

Entendermos e aceitarmos 
o nosso próximo como ele é, 
segundo o Espiritismo Cristão, 
também é uma forma de 
praticarmos a caridade, e, 
diga-se de passagem, uma das 
caridades mais difíceis de ser 
colocada em prática.

A ação de aceitar as dife-
renças tem outro nome no dicionário: “al-

teridade”. Uma palavrinha que em nosso 
vocabulário é nova, tanto no vocabulário 
quanto na sua prática.

Nossa evolução depende única e exclu-
sivamente de nosso esforço; qual o esforço 
que estamos empregando na mudança 
que todos nós sonhamos em fazer?

Vamos estudar e principalmente 
colocar em prática o ensinamento que 
o Espiritismo Cristão vem nos dando: 
de nada adiante sermos verdadeiras 
“bibliotecas ambulantes”, se não sabemos 
estender as mãos a quem se encontra 
caído no chão. Vamos trabalhar. Mas 
vamos também modi� car nosso interior.

Aprendendo com o livro "Roteiro"

estagiamos em diversas fases ao longo este estágio e passe a ter atitudes de quem 
já está na condição de discerni-
mento e compreensão?

o nosso próximo como ele é, 
segundo o Espiritismo Cristão, 
também é uma forma de 
praticarmos a caridade, e, 
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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

TURMA DA MÔNICA É ESPÍRITA!

(41) 3013-2925

Meu Pequeno Evangelho
à venda na...

O MELHOR DA 
MÚSICA ESPÍRITA!

sábados, 10h da noite
ouça em  radioboanova.com.brouça em  radioboanova.com.br

Apresentação e produção: 

CELSO SANTOS 

“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

Inicialmente, lembramos 
que ao cometemos um "erro", 
estamos - pelo exercício do 
nosso livre-arbítrio -, agindo 
de forma contrária a Lei da 
Harmonia do Universo, ou 
seja, a Lei de Deus. Ao agirmos 
dessa forma, criamos, em nós 
mesmos, campos de energias 
desorganizados, ou seja, � uidos 
desarmonizantes que neces-
sitarão serem removidos ou 
reequilibrados em nossa estru-
tura perispiritual. 

Ao contrário do que nós 
imaginávamos, quando éramos 
principiantes no estudo da 
Doutrina Espírita, não há a 
necessidade de "pagarmos" 
as dívidas adquiridas pelos 
erros cometidos com a moeda 
do sofrimento ou da dor. Há, 
sempre, a oportunidade para 
saldarmos a nossa dívida com 
a Lei Maior do Universo com a 
moeda do trabalho e do amor 
ao próximo. 

Dívidas cármicas, visão espírita
DÉBITOS DO PASSADO Ao contrário do que muitos espíritas 

imaginam, dívidas não são "pagas" apenas com sofrimento e dor  

Ricardo Di Bernardi
Médico, terapeuta e presidente do Instituto 
de Cultura Espírita de Florianópolis • SC        

e-mail rhdb11@terra.com.br

Novos livros 
A produção literária 
mediúnica de Chico 

Xavier não parou de 
aumentar deste sua 
desencarnação, em 
ju  lho de 2002, e já 

chega aos 485 livros 
psicografados, o que 
chamou atenção da 

parte de reportagem 
publicada fi nal de ja-

neiro pelo jornalista Já-
vier Godinho, do Diário 

da Manhã, de Goiás.
Divulgação/EE

Vinha de Luz
A publicação ouviu 
dois especialistas na 
literatura de Chico – 
Geraldo Lemos Neto 
e Weimar Muniz de 

Oliveira, que explica-
ram: os livros de Chico 

aumentam por conta 
das mensagens inéditas 
deixadas por particula-
res, que estão vindo a 

lume. Inclusive, a Edito-
ra Vinha de Luz publi-

ca estas novas obras. 
Divulgação/EE

Foto SXC.HU/Divulgação/EE

De Maurício de Sousa, Luis Hu Hivas e Alã Mitchell 

Lembro-me de um emo-
cionante depoimento de um 
Espírito ao retornar ao mundo 
extrafísico. Tratava-se de um 
senhor idoso que, desencarnan-
do aos 98 anos de idade, lá 
foi recebido com muita festa, 
alegria, � ores e luzes que o en-
volviam no mundo espiritual. 
Surpreendentemente, o referido 
senhor, tomado de profunda 
emoção, entre lágrimas, assim 
se expressou: 

–– Amigos, há um engano, 
eu não sou digno dessa linda 
recepção, vocês não sabem? 
Não sabem que eu sou um 
assassino? - Ao que respon-
deu, delicadamente, um dos 
espíritos amparadores que o 
recepcionava:

–– Querido amigo, todos 
nós conhecemos a sua história, 
você não é um assassino. Você, 
aos 18 anos de idade, para 
defender a sua namorada, 
matou um jovem que estava 
tentando abusar dela. Depois 
disso, casou, tornou-se um 
excelente marido, pai presente 
e atuante, avô amoroso e um 
bisavô exemplar. À � ente de 
suas empresas, você propor-
cionou o mais digno ambiente 
de trabalho ao seus emprega-
dos. No meio social sempre 
deu o melhor dos exemplos de 
solidariedade, compreensão e 
afetividade. 

O idoso senhor ao escutar 
o relato do Ser de Luz que o 
recebia, colocou:

–– Mas, eu não devo pagar 
pelo que � z? A� nal... Eu dei 
um tiro no coração, matei 
aquele jovem... 

–– Você já pagou a dívida 
que contraiu consigo mesmo, 
a dívida que contraiu com a 
Lei da natureza, que é a Lei 

de Deus. Seu trabalho dos 
18 aos 98 anos, e seu amor 
ao próximo re construíram as 
energias desequilibradas que 
você gerou em si mesmo. 

–– Mas... eu não devo pa-
gar, so� endo, pelo que eu � z? 

–– Você já pagou a sua 
dívida com a Lei de Amor do 
Universo, e a saldou com a 
moeda do amor e do labor, não 
é necessário que venha a pagar 
com a moeda da dor.

–– Mas, aquele que eu 
matei... Eu sei que em outra 
vida, talvez já na próxima vida 
eu tenha de me encontrar com 
ele... O que irá acontecer?

–– Querido amigo! 
Aqueles, como você, que já 
conquistaram valores éticos 
e espirituais também têm a 
necessidade de reencontrar os 
que feriram no passado, e esse 
encontro será, agora, muito 
mais proveitoso. Você, após 
um precioso estágio no nosso 
plano, aprimorará ainda mais 
seus conhecimentos e sua ética, 
renascerá na Terra e lá reen-
contrando o seu amor, ou seja, 
aquela que foi sua esposa na 
vida atual - ambos serão pais 
daquele jovem. 

–– Ele, então.... Será nosso 
� lho? 

–– Sim, um � lho único e 
difícil, necessitará ser muito 
amado. Ele herdará todos 
seus bens, que serão dados a 
ele com amor , pois esse jovem 
estará na veste de seu � lho. 
Porém, o maior bem que você, 
meu querido amigo, legará 
a ele será o seu exemplo, sua 
educação, seus valores éticos. 
Você já conquistou esse direito, 
continuará pagando, saldando 
sua dívida com a moeda do 
amor e do labor... 

A supresa do velhinho no Mais Além

Para saber mais
Em "O Céu e o Inferno"
Allan Kardec mostra bem 
como serão nossas 
penas ou recompensas, 
em especial no capítulo 
"Código Penal da Vida 
Futura". Vale conhecer. 

Misericórdia Divina
Idoso, mesmo com 
dívidas do passado, 
amenizou estes débitos 
ao viver conforme as 
Leis de Deus

Meu Pequeno Evangelho
De Maurício de Sousa, Luis Hu Hivas e Alã Mitchell De Maurício de Sousa, Luis Hu Hivas e Alã Mitchell De Maurício de Sousa, Luis Hu Hivas e Alã Mitchell 
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Vitrine à arte
O 12º Fórum Nacional 

de Arte Espírita gera 
expectativas. Acontece-
rá de 4 a 6 de junho 

em Natal - RN, e é 
um evento promovi-

do pela Associação 
Brasileira de Artistas 

Espíritas (Abrarte) que 
tem por objetivo a 

integração de grupos, 
artistas e trabalhadores 

da arte espírita. Vale 
prestigiar! 

Divulgação/EE
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Sistema para Tinturaria 
e confecção de roupas  
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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

Espaço TerapêuticoEspaço TerapêuticoEspaço TerapêuticoEspaço TerapêuticoEspaço Terapêutico

Rádio Cultura AM
A Rádio Cultura de 

Xaxim, em Santa Cata-
rina, que pode ser sin-
tonizada na frequência 

AM 1490 Khz, transmite 
todos os domingos, 
às 15h, o programa 

doutrinário "Momento 
Espírita". A emissora, 

fundada nos anos 60, 
pode ser  sintonizada 

também na internet, 
pelo site radiocultu-

raxaxim.com.br. 

Ei... ei você! Tem certeza que quer ler 
este texto? Pois ele não irá agradar a qual-
quer pessoa, e pode não agradar a você. Pois 
para ir em frente com a leitura, pergunte-se 
se está com coragem de quebrar seus pa-
radigmas e repensar em sua estadia aqui 
na Terra. Se está realmente pronto para ser 
melhor a cada dia na sua vivência.

Portanto, é hora de começarmos a 
assumir a responsabilidade que temos em 
nossas mãos, pois podemos obstruir a luz e 
provocar a escuridão. Então, é importante 
que para começar, nos olhemos com o mais 
verdadeiro dos amores. Isso signi� ca ser 
aquele que a cada experiência busca tornar- 
se um Ser melhor. 

Há um ditado indígena que diz: A 
grande missão do homem é ser impecável . 
Não signi� ca não errar, mas não pecar com 
o coração. Ou seja, ser o melhor possível. 
Nada além disso. Então: será que estamos 
fazendo isso?

O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung 
(1875-1961) disse: "A verdade sai do erro. 
Por isso nunca tive 
medo de errar, nem 
dele me arrependi". 
Essa frase nos faz 
re� etir sobre muitas 
coisas... 

Culpa, culpa, 
culpa... de quem é a 
culpa? Isso não im-
porta. O que deve 
importar mesmo é a 
experiência adquiri-
da e o crescimento 
obtido. Mas nem sempre temos essa cons-
ciência, e na maior parte do tempo, os erros 
cometidos são transformados em culpas. 

Há aqueles que passam a vida errando 
e se culpando; outros sendo vítimas dos 
erros dos outros, e culpando-os; outros, 
não fazem nada ou em tudo que fazem, 
são culpados; e há aqueles que ainda, para 
justi� carem seus próprios erros, nos culpam. 
Que coisa!!!  

Joanna de Ângelis diz que a culpa é 
necessária para a libertação de con� itos; por 
outro lado, ela é geradora de graves distúr-
bios e deve ser liberada, a � m de que os seus 
danos desapareçam. 

Observamos que muitos que buscam 
uma elevação espiritual acabam sendo 
muito impiedosos com seus erros e enchem 
seus corações de culpa. Se impossibilitam 
de viver uma vida de forma feliz. Ficam 
carrancudos e pesados; não se permitem 
movimentos de afetos leves e alegres. Es-
queceram ou amarraram e amordaçaram a 

criança que há dentro de si. 
Observem as crianças: às vezes elas 

fazem algo que nos chamaríamos de feio ou 
incorreto, e olhamos nos olhos delas e não 
há um risco de culpa. É nessa hora que nós 
adultos entramos e começamos a destruir 
aquela leveza de viver e a tornamos pesada, 
enchendo seu coração de culpa. 

Dizemos: "que feio isso!” ou ainda: “a 
vovó vai fi car triste”; ou “você é feio e mau 
porque fez isso"... no lugar de conversarmos 
gentilmente com a criança sobre aquele 
ato. Quando nos tornamos adultos demais, 
perdemos nossa espontaneidade, � camos 
travados e sem con� ança para seguir adiante.

Cristo pediria que te julgasses feroz-
mente pelos teus enganos? Que Cristo 
impiedoso seria este? Ele não quer que sejas 
severo demais contigo. Águas passadas não 
movem moinhos - a� rma o ditado popular, 
com sabedoria. Nossa orientadora Joanna 
de Ângelis mais uma vez nos fala: "As lem-
branças negativas entorpecem o entusiasmo 
para as ações edi� cantes, únicas portadoras 

de esperança para a 
liberação da culpa".

Veri� que o que é 
culpa e perceba que 
nela, você se transforma 
em duas pessoas: uma 
real, que você julga má, 
errada e ruim; a outra 
ideal, que você conside-
ra certa, boa e perfeita. 
E este “Eu Ideal” é 
imaginário. Fica tortu-
rando e fazendo exi-

gências impossíveis e perfeccionistas, cheias 
de arrogância. Onde está o crescimento e a 
evolução moral nisso?

Então, é hora de tirar os sapatos, pisar na 
terra, brincar com seus � lhos, sobrinhos ou 
netos, encontrar os amigos, assistir uma peça 
de teatro ou um musical, praticar um espor-
te, cantar, en� m, todas as coisas boas que 
existem neste plano para nos trazer alegria e 
interação. 

Se você estiver triste, busque uma destas 
coisas e acredite no poder da alegria, deixe 
ela te curar. Olhe com quem você anda! 
Quais as conversas que você tem e ouve? 
São edi� cantes e alegres? Se a resposta for 
positiva, não está na hora de trocar de con-
versa ou companhias? 

Está na hora de mudar. A vida continua 
magní� ca e nós não conseguimos mais 
senti-la. Respeita sua história, seus erros e 
desvios, todos foram necessários para ser 
quem você é hoje. Abra os braços e receba 
meu forte abraço. Lili.

Ei... ei você! Tem certeza que quer ler criança que há dentro de si. 

Refl etindo sobre a culpa

Foto: Gerd Altmann/Pixabay/EE

Arquivo/EE

'"Harmonizar-se"
O termo, pelo dicionário, signi� ca 

conciliar, congraçar, o que já nos dá uma 
dimensão mais ampla de nossa efetiva 
responsabilidade na conquista da paz, 
almejada por muitos, mas que para a 
qual pouco se faz. 

Considerando-se não só no lar, 
como no trabalho e principalmente na 
casa espírita, tal postura nos é de suma 
importância. 

Infelizmente trazemos dentro de 
nós o sentimento de agressividade que 
no passado nos foi necessário, primeiro 
para nossa sobrevivência, e em segundo 
para nos impormos no meio em que se 
vivíamos. 

Nos dias atuais, esse resquício de 
agressividade, da qual todos nós ainda es-
tamos impregnados, necessita ser diutur-
namente combatido, para encontrarmos 
o verdadeiro caminho que nos levará à 
elevação espiritual, a que todos estamos 
em busca e à qual estamos destinados. 

Nosso hábito arraigado é de nos valer 
da crítica em relação ao outro, visando a 
nossa própria elevação, ao invés de mos-
trarmos trabalho e deixarmos para que o 
tempo se encarregue de nos diferenciar. 

É de fundamental importância 
que quando nos propomos a ajudar na 
administração de um lar, de uma equipe 
de trabalho, em qualquer setor em que es-
tejamos inseridos, não façamos da crítica 
ao outro, uma demonstração de superi-
oridade, mas sim caminhar no trabalho 
dedicado e silencioso, não nos importando 
com o passado, pois cada qual dará de se 
o melhor que tem, cada um a seu tempo. 

Não é mais importante aquele que 
pinta a casa ao termino da construção, 
dando-lhe um aspecto mais bonito, sem 
considerar que ela precisou da perfeição 
do alicerce para que esteja em pé, e do 
intenso labor, dos que construíram as 
paredes. 

Toda obra envolve um grupo de 
pessoas, todas elas importantes, sem 
diferenciação. Todo trabalho envolve um 
grupo de pessoas que contribuem com a 
sua parte na execução � nal. Querer res-
saltar o pintor, como o mais importante. é 
de uma mediocridade que só os vaidosos e 
orgulhosos costumam enxergar. Isso foi o 
que Jesus nos deixou. 

Um olhar para a Espiritualidade

jouglas
la�  � e

cordeiro

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

orgulhosos costumam enxergar. Isso foi o 
que Jesus nos deixou. 

Este é um livro do Espírito Inácio 
Ferreira para aqueles que, movidos 

pelo desejo de ampliar horizontes na 
compreensão da vida, estão dispostos a 
ousarem seguir um pouco mais além!

376 páginas • Psicografia Carlos Baccelli

COMPRE ATRAVÉS DO (34) 3322•4873 OU LEEPPLOJAVIRTUAL.COM.BR

376 páginas • Psicografia Carlos Baccelli376 páginas • Psicografia Carlos Baccelli
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Luz do Oriente
Itamar Azevedo é o 

novo presidente da 
Sociedade Espírita Luz 

do Oriente, tradicio-
nal instituição espírita 
de Joinville, localizada 
no bairro Paranagua-

mirim. A instituição 
terá Claudio Müller Jr. 
como vice e mantém 

suas palestras todos os 
domingos, às 20h, na 
Rua General Euclides 

Bueno, 379.
Juvan Neto/EE

Divaldo em SC
Incansável pregador 

da Paz, o médium 
Divaldo Pereira Franco 
estará novamente tra-

zendo a Santa Catarina 
as luzes do Movimento 

"Você e a Paz", desta 
vez em 14 de abril, 

em Balneário Cambo-
riú, numa promoção 

da 13ª União Regional 
Espírita (URE). Um dia 

antes, Divaldo proferirá 
seminário na região. 

Jorge Moehlecke/EE

15

O Centro de Valori-
zação da Vida (CVV)
está cada mais ativo 
em Balneário Piçarras, 
graças ao trabalho 
permanente de 
voluntários que 
oferecem apoio emo-
cional 24h e uma 
luta incessante contra 
a depressão e o 
suicídio. Parabéns!

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

Cursos e estudos do 
Centro Espírita 

Leocádio José Co-
rreia, de Florianópolis, 
reúnem bom número 

de simpatizantes e 
profi tentes da 

Doutrina Espírita. A 
casa fi ca na Rua 

Raimundo Correia, 
164, na capital.

Tarefeiros do Lar 
Espírita Caminho de 
Luz, casa doutrinária 
de Jaraguá do Sul. 
A casa fi ca na Rua 
Eleonora Satler Pradi, 
125, salas 4 a a 6, e 
possui palestras todos 
os sábados às 20h.  

Dona Alair Agulhán é 
uma das mais queridas 

dirigentes e exposito-
ras espíritas do litoral 

norte. Tarefeira do 
C. E. Luz do Caminho, 
de Penha, sempre leva 

sua mensagem amiga 
às casas da região. 

Divulgação/EE

Divulgação/EE

Divulgação/EE

Juvan Neto/EE

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 pescadospescadospescados
WalpescaWalpescaWalpesca

pescadospescadospescadospescadospescados
WalpescaWalpescaWalpesca

pescadospescadospescadospescadospescadospescadospescadospescadospescadospescados

Ouça na Rádio Cultura AM todos os domingos, 19h

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

Quando eu era criança, 
fi cava olhando para o céu, 
da janela de meu quarto, 
em noite muito escura. As 
estrelas cintilavam e eu me 
perguntava por que elas 
fi cavam piscando. 

“Ah... devem ser elas 
conversando umas com as 
outras, para ver quem será a 
primeira que iria visitar a Es-
trela Rei – que era a maior, 
batizada de Estrela Dalva” – 
pensava eu. 

Mas o sono chegava e 
me chamava, ao anoitecer... 
eu orava e pedia ao meu 
Anjo da Guarda que se 
pudesse voar, gostaria de 
visitar aquelas cascatas de 
milhares de estrelas cintilan-
tes. 

Mas antes que pudesse 
compreender toda a trajetó-
ria dos planetas, esse mesmo 
anjo que eu pedia veio me 
buscar ainda pequeno, levan-
do minha alma para ir ao 
encontro das estrelas. 

Hoje relembro minha in-
fância e a inocência das horas 
felizes que um dia eu vivi nesta 
terra. 

Aqui há muitas estrelas 
que brilham. São milhares e 
mi lhares, e que agora eu sei! 
São os Anjos Iluminados, os 
Espíritos Luminosos que des-
cem e sobem das esferas da 
terra a socorrer os órfãos da 
crosta nos lugares onde há 
sofrimento, choro e lágrimas!...

Um Espírito anônimo 

• • •
Mensagem 

recebida por 
Grace Lea 

Ruiz, no 
Grupo de 

Intercâmbio 
Mediúnico 

do C. E. 
Jesus de 

Nazaré, em 
10.11.2014 

Texto Mediúnico

O Centro Espírita Seara do 
Bem, de Três Barras, no norte de 
Santa Catarina, promoveu cur-
so de Evangelização para Bebês. 
A instituição fi ca na Rua Otávio 
Tabalipa, bairro Vila Nova. 

Estrelas e Anjos

Divulgação/EE

Direto de Joinville • SC



eeee Jornal Espaço Espírita
abr/mai/jun • 2015 Última PáginaÚltima Página16

Terra Prometida
Grita na Terra a atual progênie farisaica.
Dos sinédrios, os novos � lhos de Caifás,
Perpetuando a triste e vil sina judaica,
Inda seguem a sanha esdrúxula de Anás.

Olho por olho! A Palestina desvairada
Se destrói em nefando espetáculo!...
Dente por dente! Jerusalém torturada
Não mais lembra o mais santo tabernáculo!...

Ante o assombro da cruz de dois milênios,
Eis que o Cristo ressurge dos proscênios,
Descortinando a luz, rasgando espaços!

E o solo augusto e generoso do Brasil
Revive a saga do Evangelho varonil
Recebendo Jesus, que lhe abre os braços!

AUGUSTO DOS ANJOS, Espírito

Soneto psicografado por Geraldo Lemos Neto, em reunião pública no 
Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, em 15/09/2003.

'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!

Visão maravilhosa de 
Santo Inácio de Antioquia 

Ao psicografar o belo livro  Ave, Cristo! de 
Emmanuel, obra histórica, que nos rememora 
uma fase do terceiro século ainda inédita de 
ensinamentos cristãos, por isto que comove 
e esclarece quem a lê, o Chico declara que, 
nesta ocasião, recebera muitas graças, entre 
as quais as de maravilhosas visões. Emmanuel 
colocava- lhe diante dos olhos os quadros mais 
emocionantes da perseguição aos cristãos e 
pedia que os olhasse com atenção. E via, en-
tão, em quadros aumentados, as fi guras mar-
cantes dos mártires, perseguidos por amor ao 
Emissário Celeste. Guardou, entre outras, a 
visão extraordinária de Santo Inácio de An-
tioquia, chegando a Roma, acorrentado e, à 
entrada da Cidade Eterna, parar e sorrir... Os 
guardas, que o acompanham, surpreendem -se e 
o advertem: 

— Por que sorri, quando daqui a instantes, 
será martirizado com outros rebeldes?

E o santo, calmo e feliz, responde -lhes: 
— Estou sorrindo pelo que vejo e me 

conforta, pois chego à conclusão de que Deus 
é mesmo Bom. Se permitiu que os pagãos 
levantassem, na Terra, essa maravilha, que é 
Roma, que não reservará Ele aos seus veros 
servidores! 

E, empurrado pelos guardas, partiu, sereno 
e grande na fé, a caminho do suplício e onde 
deveria ganhar as asas da sua libertação e o 
prêmio de seu testemunho de amor a Jesus! 

Por Ramiro Gama. "Lindos Casos de Chico Xavier", editora Lake.

redemundomaior.com.br 
Seja Sócio: 0800 12 18  38

Seu canal de TV espírita! 

grátis na parabólica digital!grátis na parabólica digital!

Seu canal de TV espírita! 

grátis na parabólica digital!grátis na parabólica digital!

'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

Visão maravilhosa de 

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

Estrela no coração

Qual a importância do estudo das obras de Chico 
Xavier para o conhecimento da Doutrina Espírita? E o 
que é ideal: começar pelos livros de Chico ou Allan 
Kardec (Leitora Angélica Spozatti, de Concórdia, SC. 

Resposta: Cara Angélica, o ideal para o sólido co-
nhecimento doutrinário é começar por Allan Kardec, 
sempre Kardec, na seguinte ordem: a) O que é o Espiri-
tismo; b) O Livro dos Espíritos; c) O Livro dos Médiuns; 
d) O Céu e o Inferno e d) A Gênese. Também é impor-
tante frisar que o laboratório de trabalho do Codifi cador 
está na Revista Espírita, que possui 12 volumes, de 1858 
até 1869, e essas obras são pouquíssimo conhecidas dos 
espíritas, infelizmente.

A partir deste conhecimento de Kardec, a obra de Chi-
co Xavier surge como complemento natural e fundamental. 
É comum muitos chegarem à casa espírita após a leitu-
ra de "Nosso Lar" ou de livros de jovens de sencarnados, 
como "Jovens no Além" ou ainda "Somos Seis", e não  há 
problema nisso. Pode-se dizer que os livros de Chico são 
a natural continuação do pensamento espírita – em que 
pese o viés mais pessoal que um ou outro autor desen-
carnado possa trazer nessas obras, os postulados funda-
mentais da Doutrina estão todos preservados na cons-
trução literária dos Espíritos que nelas atuaram. 

Para estudo, entretanto, sugere-se obras sublimes como 
"Roteiro", "Pensamento e Vida" e "O Consolador", de Emma-
nuel. As demais opções para estudo são vastíssimas, como 
toda a coleção "Emmanuel", a Série André Luiz, os livros de 
cartas de jovens ditados às mães, a coleção "Fonte Viva". 
Somente de Chico, já se somam mais de 480 obras! 

Tire suas dúvidas sobre o Espiritismo.  Mande seu e-mail para jesusespirita@feal.com.br, 
ou cartas para Jornal Espaço Espírita • Rua Luro Ramos, 130 • Centro • CEP 88.390.00 

Barra Velha • SC. Já o Instituto de Cultura Espírita de Santa Catarina (ICEF), de Florianópolis, 
mantém reúniões públicas às quartas-feiras, transmitidas pela internet no site www.icefaovivo.

com.br. Você também pode direcionar suas perguntas a essas reuniões.

TIRE SUAS DÚVIDAS

Plantão DoutrinárioPlantão Doutrinário

Um dos seguidores de Cristo, tão sincero quan-
to destemeroso na propagação do cristianismo 
nascente, é chamado à frente de César:

— Onde está o homem do caminho, o fi lho 
do carpinteiro, o teu Cristo?!... Ergue -se o mártir, e 
apontando para o coração: 

— Está aqui. 
E César, arrogante, terrível tocado no 

seu orgulho: 
— Arranquem -lhe, então, o coração... 
E o Chico vê instantes depois, iluminando- lhe 

o ambiente o Espírito do mártir trazendo na altura 
do coração uma Grande Estrela!

Internet/EE


