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3 DE JUNHO DE 1825

Em Juvisy, França, desencarna o médium, astrônomo, escritor e pesquisador espírita Camille
Flammarion, pesquisador e estudioso clássico
da Doutrina. Nasce em Montigny-le-Roy, Alto
Marne, França, em 26 de fevereiro de 1842.
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4 DE JULHO DE 1336

Em Estremoz, Portugal, desencarna a rainha
de Portugal Santa Isabel de Aragão, conheci
da por sua dedicação à caridade. Alma de ele
vada hierarquia, inspirou o trabalho de Chico
Xavier. Nascida em Espanha, em 1271.

COMENTADO
			 Paulo Beduschi		
			 De Gaspar
33. A mesma matéria ele
mentar é suscetível de experi
mentar todas as modificações
e de adquirir todas as pro
priedades?
Resposta dos
Espíritos Superiores:
“Sim e é isso o que se deve
entender, quando dizemos
que tudo está em tudo! ”
Comentário de Kardec:
O oxigênio, o hidrogênio,
o azoto, o carbono e todos
os corpos que consideramos
simples são meras modifica
ções de uma substância pri
mitiva. Na impossibilidade
em que ainda nos achamos
de remontar, a não ser pelo
pensamento, a esta matéria
primária, esses corpos são
para nós verdadeiros elemen
tos e podemos, sem maiores
consequências, tê-los como
tais, até nova ordem.
Como podemos observar

na pergunta de cunho cientí
fico elaborada por Allan Kar
dec aos Emitentes Superiores,
sua curiosidade de penetrar
os insondáveis mistérios da
matéria. Até onde a matéria
é divisível, até onde a maté
ria vai na estruturação de nos
so perispírito? O que seria o
“imaterial”, - a antimatéria?
Mas a resposta dos Supe
riores, nos respeitando a ca
pacidade de compreensão,
nos mostraram na sua res
posta, um princípio cientí
fico. Tudo é possível de
modificação e consequente
transformação.
Mas ao abordarmos esta
pergunta projetamos nossa
mente nas coisas materiais,
nos esquecendo que pensa
mento é matéria. Ora, se
pensamento é matéria, então
obedece ao mesmo princípio
apresentado. Que tipo de
matéria é constituído um
hábito por exemplo? Será
que as nossas sombras interi
ores, nossos impulsos, nossos
hábitos estão estruturados
em energias na perspectiva

10 DE AGOSTO DE 1949

Em Santos, SP, desencarna Maria Máximo, fundadora
do Centro Espírita Ismênia de Jesus, de um internato
e da Casa dos Pobres. Nasce na cidade do Porto, Portugal, em 14 de dezembro de 1884. Em espírito, ditou
obra ao médium Carlos Baccelli, de Uberaba, MG.

Fone (47) 3345.5335

paulobeduschi@hotmail.com

da matéria quintessenciada?
Se assim for, podemos
transformar tudo.
Quando Jesus nos disse
“Brilhe vossa luz”, sabia
nosso Mestre que éramos
mais sombras que luzes
propriamente ditas. Mas
a proposta do nosso ama
do Jesus é fazermos essa
alquimia da alma, trans
mutando nossas sombras
em novas energias reden
toras que nos farão mais
felizes.
Somos donos de nos
sos destinos, inseridos em
princípios inteligentes e
eternos, nos guiando e nos
atraindo sempre, num tro
pismo divino, tendo am
plas condições de sairmos
de nossas próprias mi
sérias criadas por nossas
fraquezas e rebeldias.
Vamos marchar rumo
a luz, produzindo harmo
nia, subindo com um raio
poderoso a Deus. Lá é
nosso lugar, lá onde tudo
é amor e harmonia, o lugar
dos eleitos. Pense nisso.

				 Jouglas Lafitte
		 			 De Penha
Do ressentimento
ao ódio
A sensibilidade do ser humano em guardar dentro de si os
atos maldosos, que tenha sofrido ao longo da vida, constitui-se
em processo de permanente desgaste, mas principalmente pode
se transformar em eterno sofrimento pessoal. Volta e meia ouço
dizerem, “eu até perdôo, mas
que não esqueço, não esqueço”.
Ora, o verdadeiro perdão, como
nos alertava Jesus, é justamente
aquele que esquece o mal que
tenha sofrido. O que é pior nessas ocasiões, que o permanente
lembrar do mal feito recebido, vai
lentamente se transformando em
ódio, um sentimento muito mais
profundo e devastador, para se
próprio. O verdadeiro perdão é
aquele que esquece totalmente, e
o esquecer dá oportunidade ao
seu agressor de rever seus próprios atos, e deixar de praticá-los.
Porque? Porque quando não esquecemos, é por estarmos diutur-
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namente pensado no mal feito
recebido, portanto corporizando
o mal não só dentro de nós, como
naquele de onde veio, mantendoo vivo, na mente de quem o praticou. O esquecimento, não só nos
liberta como não estimula nosso
oponente a repetir o mal que provocou. Seria como se estivéssemos
colocando lenha na fogueira
causadora, quando o esquecer,
na verdade, ajuda a apagá-la.
Conheci pessoas que muitos anos
após ter recebido alguma ofensa,
dela não esquecera de nenhum
detalhe e portanto sofrendo esse
tempo todo. Poucos são aquele
que conseguiram entender a profundidade do ensinamento de
Jesus, há cerca de dois mil anos,
quando nos pedia para perdoar
setenta vezes sete, se necessário.
O primeiro e fundamental efeito,
é que nos libertamos totalmente,
enquanto que o causador levará
por sua vida afora, agora so
zinho, as conseqüências de seu
ato. O perdão nos liberta, mas
também nos engrandece. Isso
ocorre por que o pensamento é
energia, tanto quando ofendemos
como quando perdoamos.
expediente
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Críticas e sugestões:

Rua José Rosa (antiga 1409),
n° 140 • Morro do Colchão,
bairro São Cristóvão
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jornalscespirita@gmail.com
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Em qualquer vertente do conheci
mento humano, o livro é a ferramen
ta de disseminação da sabedoria. Seja
na filosofia, na ciência convencional,
na psicologia, no direito, nas artes, é
através da palavra escrita que as ide
ias se propagam e conquistam adeptos,
renovando concepções e ampliando en
tendimentos.
Com a religião, não poderia ser dife
rente. Todas as concepções religiosas
têm nos seus livros sagrados a sua peça
propagadora – seja a Bíblia, o Alcorão,
o Talmud, os Vedas, o Bhagavad Gita,
o Livro Tibetano dos Mortos, o Livro
de Mórmon, o Tripitaka do Budismo,
o Avesta do Zoroastrismo ou qualquer
outra vertente que proponha o entendi
mento de Deus e da Espiritualidade sob
determinada concepção.
Com o Espiritismo, não é diferente.
Embora não seja religião no seu enten
dimento dogmático ou teológico tradi
cional, e seja religião em seu potencial
filosófico, unido também a uma vigorosa
ciência de observação acerca do Mundo
dos Espíritos, o Espiritismo tem seu pon
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to inicial em uma obra literária. E é essa
obra que completa, em 2017, seus 160
anos de publicação.
“O Livro dos Espíritos”, que veio a
lume a 18 de abril de 1857, é mais que
um livro. É o resultado do disciplinado
trabalho de seu idealizador – o peda
gogo francês Hippolyte Léon Denizard
Rivail, que a partir justamente dessa
publicação, adotaria o pseudônimo de
Allan Kardec, que o consagraria como
o Codificador da Doutrina Espírita.
“O Livro dos Espíritos” trouxe ao
plano físico a Doutrina dos Espíri
tos. E Kardec é a partir dele, consid
erado “codificador” porque a obra foi
realmente resultado de um processo
de codificação daquilo que os seus
verdadeiros autores, “do lado de lá”,
quiseram informar à humanidade.
Inicialmente, com batidas e estalos na
madeira, no processo histórico conheci
do como o fenômeno das Irmãs Fox, em
1848, e em seguida, com a até então tida
como “brincadeira de salão” das chamas
“mesas girantes”, na França e por toda a
Europa da metade do século 19, o fenô

Juvan Neto
A vida de Joaquim Ladislau Pires Jr.
sempre foi múltipla: o jovem colaborador da
liturgia na Paróquia Nossa Senhora da Paz,
da Igreja Católica Apostólica Romana em
Balneário Piçarras, voou longe: foi advogado,
procurador geral do INSS, do DNIT e do
IBAMA, além de extercer a advocacia em
escritório particular na cidade natal.
O jovem, ator do grupo Volta do Poço,
estudioso de História e da Magistratura,
orador da sua turma de Direito em 1987, na
Univali, passou por escolas tradicionais, como
a de Educação Básica Alexandre Guilherme
Figueredo, de Balneário Piçarras, e o Fayal,
em Itajaí. Mas Joaquim se encantava mesmo
era pela Espiritualidade. Chegou a estudar a
astrologia e desenvolver mapas astrológicos;
tinha conhecimentos na Maçonaria e também
na Ordem Rosacruz • Amorc. E para sua
profunda paixão, a Doutrina Espírita, foi um
pulo. Dirigente excercendo várias funções, como
palestrante, articulista, atendente fraterno

centro espírita

anjoda

guarda

Rua 15 de novembro,
nº 405 • Centro de Itajaí
Palestras segundas-feiras, 20h,
Quintas-feiras, 15h30 e Estudos do Livro
dos Espíritos terças 16h e sextas às 20h
FUNDADO EM 1927

meno de manifestação incompreendido
pelo vulgo passa a ser entendido e tra
duzido por Denizard Rivail, eminente
pedagogo, cientista e magnetizador da
escola de Johann Henrich Pestalozzi.
Kardec tomou conhecimento des
sas manifestações em Paris, em 1854,
e mergulhou nesse universo porque ao
ver o fenômeno, considerou que mesas
que estalavam ou flutuavam não teri
am “cérebro” para fazê-lo. Em apenas
três anos, trabalhando ininterrupta
mente, acabou por não só compreender,
mas dominar o processo de codificação,
ou seja, de “extrair” daquelas consciên
cias informações transcendentes e de
caráter filosoficamente superior.
Em três anos, Kardec então notou
que as informações repassadas por es
sas inteligências, que se se revelaram
serem Espíritos, tomava ali um corpo
de Doutrina. O lançamento da obra,
no Palais Royal, de Paris, assombrou
os notáveis da época.
Os mais variados assuntos eram tra
tados em suas 501 perguntas e respostas
iniciais. Os temas da edição original, em

- Joaquim criou com um grupo de amigos o
Instituto de Assistência e Cultura Espírita
Trabalhadores da Última Hora, depois Centro
Espírita Trabalhadores da Última Hora,
também na cidade natal.
Polemista nato, mesmo já com problemas
de saúde que se acentuaram por conta da
obesidade nos anos 2000, Joaquim não parava.
Exercia militância nas redes sociais da internet,
atualizava páginas, dialogava com todos. Foi
articulista não só da Doutrina Espírita, mas
do Direito, em vários jornais, como os extintos
Folha da Cidade e Hora Certa, além mais
antigo em circulação o Jornal do Comércio.
Em Florianópolis, passou pelo Instituto de
Cultura Espírita da capital do Estado (ICEF),
e também pela Federação Espírita Catarinense
(FEC).
Mas para o jornal espaço espírita,
Joaquim foi mais do que essa vasta biografia.
Junto de Luiz Garcia, Juvan de Souza Neto,
Paulo Pinto Pires e Paulo Beduschi, Joaquim
integrou, em 2002, a equipe que fundou o
jornal. Foi seu articulista, divulgador e man
tenedor entusiasmado. Saiu a pé, em 2002,
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183 páginas, tratavam de Deus, da Sua
criação, dos mundos corporais e espiri
tuais, dos processos de encarnação (nas
cimento) e desencarnação (morte), das
múltiplas encarnações, da emancipação
da alma e da intervenção dos espíritos
no mundo físico. A didática empregada
já nessa edição, a clareza dos ensinos, a
separação metodológica usada por Kar
dec bebiam na fonte do Iluminismo e
impactaram a sociedade da época.
Hoje, 160 anos depois, a Doutrina
que frutificou na França, vem compro
vando o que os próprios Espíritos in
formaram ao seu Codificador: tratase da Terceira Revelação, que sucedeu
a Moisés e a Jesus, e tendo no próprio
Cristo sua centralidade, é o Consolador
Prometido pelo Messias em seu Evan
gelho. Nada mais oportuno do que
conhecer e estudar a Doutrina Espírita,
monumental obra, na qual, no dizer do
estudioso Cosme Massi, está TODA A
DOUTRINA exposta. Ave, Espíritos
de Luz! Ave Cristo! Obrigado Kardec
por “O Livro dos Espíritos”! Salve obra
primeira do Espiritismo!

pelas ruas piçarrenses, a distribuir as primeiras
edições impressas.
Da Redação do jornal espaço espírita, fica o reconhecimento a quem tanto
auxiliou, divulgou e apostou nesse projeto que
está entre nós, como jornal impresso, há mais
de 15 anos - um projeto único na imprensa es
pírita catarinense. E permanece sobremaneira a
certeza de que Joaquim nos inspirará do Lado
de Lá – pois no Espiritismo, as despedidas são
temporárias, como todos sabem.
Joaquim desencarnou em casa, na manhã
de 18 de maio deste 2017. Foi velado e teve
corpo físico sepultado na cidade de seus pais,
que tanto amava. E deixou sua continuidade
neste plano: o filho Bernardo Licodiedoff
Pires, que atualmente, mora em Florianópolis.
E é Bernardo, em sua singeleza de criança, que
bem ilustra a importância do papai em sua
vida, dizendo, numa rede social: “eu sei que no
meu coraçãozinho no começo estará uma alma,
e ela se chama ‘meu pai’, que sempre me dava
dinheiro para eu ir pegar doce em uma loja. E
que agora quando eu vou dormir, eu vou ver
uma estrela bem forte, brilhando no céu”.

CENTRO ESPÍRITA
JESUS NAZARENO
Palestras às
segundasfeiras, 20h.
Em seguida,
aplicação
de passes

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

Inscreva-se pelo e-mail
saberemudar@gmail.com
e receba diariamente
mensagens espíritas e
espiritualistas selecionadas!
Idealizador: Fernando Peron
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ESPELHO DA VIDA • 2

ESPELHO DA VIDA • 1

O DVD “Espelho da Vida” apresenta Ha
roldo promovendo um diálogo entre todos
os autores e mostrando a profundidade e
amplidão do texto trazido pelo benfeitor.
Uma importante chave de interpretação e
entendimento aos 30 capítulos de “Pensa
mento e Vida”, de Chico Xavier.

Divulgação/FEB

“A mente é o espelho da vida em toda par
te”. Com essa frase, o espírito Emmanuel
inicia o primeiro capítulo do livro “Pensa
mento e Vida”. Nesta exposição em DVD,
Haroldo Dutra Dias delimita e explora o
conceito de mente na ótica de Emmanuel e
de diversos e renomados filósofos.>>
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Espaço Terapêutico

Lili Zacharia

Egoísmo e solidão: o que há em comum
Divulgação/Pixabay/EE

			 Lili Zacharia			 		
				 De Joinville
Olá, querida leitora e queri
do leitor. Quantas vezes você se
sentiu prejudicado por alguém
egoísta? E em quantas situações
você prejudicou alguém com
o seu egoísmo? Certamente,
você irá se lembrar mais facil
mente dos eventos em que foi
prejudicado do que daqueles em
que prejudicou. Temos muita
dificuldade em nos perceber os
egoístas. E hoje “viajaremos”
nessa reflexão, certo?
A palavra egoísmo vem da
junção da palavra “Ego” + o su
fixo -ismo, que juntos significam
morfologicamente a ação ou mo
vimento do ego. Ora, então o ego
é a nascente de todos os males?
Quando tratamos o egoísmo, é
importante pensarmos também
no egocentrismo, pois ambos são
parecidos. Mas não são a mes
ma coisa. Todos nós nascemos
egocêntricos. Isso é inato. O
egoísmo vem mais tarde, quando
reconhecemos a existência do
outro. Todo bebê nasce assim:
ele vê a ele e a mãe como uma
pessoa só (um espelho). Por isso
nos seus choros, ele se comporta
como um “egoísta mirim”.
E são seus pais ou aqueles que
ficam com a criança os primeiros
educadores, que vão despren
dendo-o do seu umbigo, com os
horários de brincadeiras, acon
chego, amamentação, banho,
etc. É por este meio, e à medida
em que cresce, que vai criando

Joanna de
Ângelis alerta
que são os
excessos que
adoecem o ego

ESTUDANDO O EGO
valores como ser generoso e ou
egoísta.
Mas como esta generosidade
acontecerá se hoje cada um gosta
de ficar no seu quadrado?
O consultor e professor de Di
reitos Humanos Fernando Stan
ziani opina: “Hoje há prioridade
demais para valores individuais, e
isso gera menos pessoas dispostas
a sacrificar seus interesses pelos
do outro”. A família tem que en
contrar um equilíbrio entre tempo
e afazeres. Não adianta ficar o dia
inteiro com a criança, lavar, pas
sar, ver TV, cozinhar, falar no tele
fone, computador e não ter tempo
para interagir com a criança. Ah!

Isso também vale para os idosos
e adolescentes e ... oras, todos os
que moram contigo.
No livro “Refletindo a Alma”
(estudos de Psicologia de Joanna
de Ângelis) também vemos que
o sufixo “ismo”, no dicionário de
Medicina, designa intoxicação de
um agente tóxico. A própria Jo
anna de Ângelis afirma que o ego
não é uma substância tóxica e nem
negativa, mas são os excessos que
o adoecem. E o jogam no pelo
abismo das alienações.
Estamos no topo de uma era
de egocentrismo, ou seja, cheia
de adultos imaturos emocional
mente, sem valores morais equili

brados. Pesquisas mostram que
72% se informam pelas redes so
ciais, mas só 8% compreendem.
Como agimos quando alguém
discorda da gente? Discurso de
ódio não é diálogo. A sua vida on
line estará maior que a vida off line?
Obter mais informações, ter mais
ideias e realmente ampliar o con
hecimento: esse é o caminho para
a evolução do Ser. E para isso ser
verdadeiro, é necessário olharmos
uns nos olhos dos outros – e nos
tocarmos fisicamente sim!
Isso não está relacionado com
não cuidar de si. Esforçar se em
proveito de si próprio sem ex
igências ao outro também é uma

CENTRO ESPÍRITA

bom

pastor

forma de colaborar com a socie
dade. Quando me empenho no
autodescobrimento, conhecendo
e admitindo minhas sombras, a
tendência é evoluir e ser feliz, sem
precisar se sobrepor a ninguém
para escalar um podium mais alto.
“O ciúme, a inveja, ressenti
mento, ódio, maledicência e um
largo cortejo de emoções pertur
badoras são filhos do Ego adoen
tado que deseja dominação ou au
topromoção”, leciona Joanna de
Ângelis, em “O Ser Consciente”.
Diminuirmos nossas priorida
des e consequente velocidade para
reais e verdadeiras necessidades
ajudará a nos conscientizar de
nossa imperfeição e fragilidades,
tanto na vida física como emocio
nal, e consequente temporalidade
ou impermanência material.
Nos reconhecendo egoístas
em transformação, poderemos
conviver com mais equilíbrio e
colaboração, e nos desviarmos
desta vida cheia de relacionamen
tos líquidos, superficiais para um
caminho onde o que eu faço por
mim também visa um bem maior
que é o bem da humanidade. As
sim, a tão atual e egóica solidão da
rá espaço para união colaborativa.
Nos dias de hoje, não será
uma tarefa fácil. Mas quando nos
determinamos a isso vamos en
contrando outras almas irmãs no
caminho, que nos darão a certeza
do destino: o Amor.
Lili Zacharia é
terapeuta holística e
pesquisadora espírita
E-mail: zacharialili@gmail.com

TODAS
AS

OBRAS

DE KARDEC
NUM

SÓ

LUGAR

Rua Itamar da Luz, 364
Centro - Navegantes - SC.
Palestras e Passes Espirituais
todas as terças e sextas, às 20h

Grupo Espírita União e Caridade
• rua joão bento
de souza, n° 41,
armação do itapocorói
• próximo igreja do
morro do ouro
• penha • sc

palestras e passes
orientação fraterna
conhecimento doutrinário

CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS

ALLAN KARDEC
Palestras e Passes:
segundas-feiras 20h

Estudos da Doutrina:
quintas-feiras 20h
Rua 19, nº 1053 • Bairro Sandra Regina
Caixa Postal 1229 • São Francisco do Sul • SC

sistema para tinturaria
e confecção de roupas

COLORE
qualidade e tradição

Fone (47) 3346.4508 ou 99982.5594
Blumenau • SC
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‘DIMENSÕES’ 50 ANOS

MINHA AMIGA JOANNA

Uma das principais obras de Joanna de Ângelis acaba de ganhar uma edição especial para
celebrar seus 50 anos de lançamento: “Dimensões da Verdade”, com capa especial de Cláudio Urpia, valorizando a face do Cristo. São 60
mensagens em 245 páginas, evidenciando a
Verdade. À venda em livrarialeal.com.br
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O novo livro infantil de Luis Hu Rivas permite aos pequenos leitores viajar ao longo
dos séculos e aprender amorosas lições do
Evangelho com Joanna de Ângelis e seus
amigos. Além de ensinamentos, contém
jogos, atividades e quebra-cabeça em 24
páginas. À venda em livrarialeal.com.br.
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Casamentos Provacionais

Uniões conjugais de provas ainda constituem maior parte das relações
				 Ricardo Di Bernardi

			

De Florianópolis

Dois espíritos que na romagem terrena se unem visando
conviver sexualmente, o fazem,
normalmente, buscando uma
complementação física, emocional e sentimental... No entanto,
a história de cada casal é muito
mais antiga. O planeta que ha
bitamos é definido ou classificado pelos espíritos superiores
como um mundo de provas e
expiações. O percentual maior
de seres humanos que aqui na
Terra renascem, estão sob o
regime de testes para verificação
de aprendizado, isto é, provas.
Muitos outros ainda renascem
para reequilíbrio de desarmonias
em sua estrutura psíquica, necessitando eliminá-las ou expiá-las.
São as reencarnações expiatórias.
Importante lembrar que nossas vidas apresentam mais de um
conteúdo com relação à programação reencarnatória. Todos nós
nos deparamos com aspectos provacionais, expiatórios e, porque
não, até missionários com relação
à família e ao trabalho. Da mesma
forma, os casamentos também
apresentam diversos conteúdos,
porém de forma didática os classificaremos conforme a característica mais significativa do
programa reencarnatório.
Seguindo a concepção clássica, sobejamente conhecida dos
estudiosos da vida espiritual, as
uniões estáveis ou casamentos
podem ser classificados em: provacionais, sacrificiais, acidentais,
afins e transcendentais.
Os casamentos provacionais ainda constituem a maioria
dos reencontros programados
para os que renascem em nosso
planeta. São duas criaturas que
trazem em seu inconsciente um
registro comum ou histórico de
vivências anteriores. A questão
do amor sexual já esteve presente entre ambos.
Como somos, todos nós,
seres em aprendizado na escola da vida, já erramos muito e

fizemos sofrer aos companheiros
de jornada, gerando em nós
mesmos núcleos energéticos em
desarmonia e esses se registraram em nosso “computador de
dados” chamado de perispírito,
psicossoma ou corpo astral.
Os dados computados e re
gistrados em nosso corpo astral
ocasionam um campo de energia
que terá uma luminosidade
específica, brilho, frequência de
onda, coloração e outras peculiaridades que determinam uma
irradiação peculiar e toda nossa.
O antigo parceiro, com quem
convivemos uma ou mais vidas,
traz em sua estrutura íntima os
mesmos registros, alusivos à vida
pretérita em comum conosco.

Steban Lifich/SXC.HU/EE

VIDA A DOIS

Questão frequente

Uma questão frequentemente mencionada em seminários que efetuamos sobre Amor
Sexo e Vidas Passadas: como
é possível que duas pessoas se
sintam atraídas profundamente
a ponto de se unirem de forma
estável, já que não seriam almas
afins, qual a “química” que os
atraiu? Se trataria de um casamento provacional?
Trata-se da autoprogramação
inconsciente que nossas estruturas extrafísicas determinaram.
Quando aqueles que conviveram
de forma tumultuada no passado
se reencontram, se veem na vida
atual, estabelece-se um fluxo de
energia entre ambos, motivado
pela similaridade de seus registros energéticos. Uma sintonia
automática ocorre, motivando
um envolvimento ou encantamento no qual ambos imaginam
estar diante do Ser mais especial
que poderiam encontrar.
De fato é o Ser que precisam
reencontrar e, o automatismo
perfeito das leis da natureza
assim o programou. Sem dúvida
que a Espiritualidade Superior
acompanha cada caso. No entanto é importante que saibamos
ser a “Natureza” o livro divino
onde Deus escreve a história de
sua sabedoria...

centro espírita luz do caminho
FILIADO À FEC

Relações de prova são estabelecidas por autoprogramação espiritual inconsciente

Provas a dois podem ser revertidas em afinidade
Qual seria a finalidade
de um casamento provacional? Sofrer? Estariam ambos
destinados a um convívio
desagradável? O “pagamento“
das dívidas de um ou de ambos
dar-se-ia pelo sofrimento?
Não, de forma alguma.
A ideia de que sofrer “paga”
dívidas é resquício da idade
medieval e dos conceitos de
penitência. As provas sejam em
casamentos ou não, existem
para serem vencidas, superadas, abrindo-se caminhos para
horizontes de felicidade.

Casamentos provacionais
com o esforço dos parceiros
poderão se tornar casamentos
afins, se não nesta vida em uma
próxima encarnação, se o convívio atual criar estímulos novos
e produtivos. Não se reencarna
com finalidade de sofrer, mas
para crescer, mudar, evoluir e
amar. Por outro lado, não se
está fazendo apologia da aceitação de convívios agressivos ou
francamente nocivos e improdutivos nos quais a separação seria o caminho inexorável.
Temos notícia que, em

CDM

determinados casos, a superação dos problemas determinará
no final da vida presente um
convívio fraterno e respeitoso.
A superação das dificuldades
mútuas ocasionará a liberação de
ambos que, ao se sentirem livres
na espiritualidade, poderão
renascer em outro contexto, isto
é, junto de suas almas afins.

Dr. Ricardo Di Bernardi é
pediatra e homepata
espírita em Florianópolis.
E-mail: rhdb11@terra.com.br

GRUPO ESPÍRITA

AMIGOS DO
DIVINO MESTRE

representações

Rua Jahiel Moacir Tavares, 785. Armação. Penha.
Palestras sábados, 20h. Acesse: luzdocaminhopenha.com.br

produtos diversos
têxteis e equipamentos
(11) 3136.0485
(47) 3456.0623

WWW.cdm.srv.BR

Palestras quartas, 20h e sábados 16h.
Aceitamos roupas usadas em boas condições
e alimentos não-perecíveis para doação

Rua Maria da Glória, nº 254 - Bairro São João -Itajaí - SC
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SILENCIAR A DISCÓRDIA

EVENTOS ESPÍRITAS

“O espírita cristão é chamado aos pro
blemas do mundo, a fim de ajudar-lhes a
solução; contudo, para atender em seme
lhante mister, há que silenciar discórdia e
censura e alongar entendimento e serviço”
– Emmanuel, na obra “O Espírito da
Verdade”, pelo médium Chico Xavier.

Foto Arquivo/EE

Com mais de 500 membros, o grupo “Even
tos Espíritas Piçarras, Penha e Região” é um
dos mais acessados na rede social Facebook
pelos interessados em conhecer a ação das
casas doutrinárias espíritas no litoral norte.
Os organizadores são Roberto Michelin e
Elcio Kulcheski (foto), entre outros.

Foto Arquivo/EE
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A pós-verdade e o Espiritismo
Quando as crenças valem mais do que as ideias e distorcem a realidade
Manoel Neto		
De Blumenau
Tenho pesquisado muito sob
Pós-verdade. É a palavra do ano.
Bom para o mundo, essencial para
compreendermos um fenômeno
que molda a sociedade atual. O
termo foi escolhido pela Uni
versidade de Oxford, como faz
todos os anos. No ano passado, a
palavra escolhida foi emoji (1). A de
2016 tem muito a ver com o que
vivemos neste cotidiano inter
ligado e simulado, de proliferação
de supostas verdades. Pós-verdade
é o que todos acreditam de “ouvir
falar”, como se aquilo publicado
por um amigo querido livrasse o
boato de todos seus males. Mas
vivemos em um mundo de amigos
queridos suspeitos.
Espiritismo para o mundo, o
mundo para o espiritismo, que
foi também solapado pela pósverdade. Muito por responsabili
dade dos espíritas, que espalham
crenças por redes sociais, e-mails
e grupos de todos os calibres no
WhatsApp. A verdade não é mais
relevante. Diferente da origem da
doutrina, são aceitas dez mentiras
antes de uma única verdade (2).
Os motivos são muitos. En
quanto redes de boatos políticos,
financeiros e empresariais são
estrategicamente criadas para
confundir e alcançar um obje
tivo específico, como ocorreu na
eleição de Donald Trump ou nos
plebiscitos do Brexit e da negação
do plano de Paz na Colômbia, os
boatos e pseudoverdades dentro
do movimento espírita ocorrem
por incapacidade – ou preguiça –
de pesquisar. Uma pós-verdade
simplória; um altar magnificente
para as crenças pessoais: “se eu
acredito, é”.
Ainda está para ser estudado
o que leva uma pessoa a repas
sar nas redes uma informação de
algo que não tem certeza. Yuval
Noah Harari traz em seu livro,
“Sapiens - Uma breve história
da humanidade”, a “teoria da
fofoca”, que mostrou o seu poder
e colaborou com o domínio da
Terra pelo Homo Sapiens (3).

Martin Walls/SXC.HU/EE

Referências

SER OU NÃO SER?

Diferente de Kardec, há espíritas sem critérios na hora de disseminar informações
Mas, com certeza, não é somente
este o motivo da proliferação da
pós-verdade. Trazemos, em nosso
íntimo, o orgulho, o prazer de ser
mos o primeiro a saber, compar
tilhar; os dedos nervosos no touch
ou no mouse são mais rápidos do
que a razão apregoada por Allan
Kardec. Muitos ainda justificam:
“na dúvida, compartilhei”.
Aliás, foi pela capacidade de
checagem das centenas de em
bustes de pretensos médiuns que
Allan Kardec manteve a Revista
Espírita com honestidade in
telectual durante 11 anos, até sua
desencarnação. A publicação sem
pre esteve aberta na discussão,
com debate saudável diante de
situações duvidosas, separando o
que era real da imaginação fértil
de aproveitadores. Após o desen
carne de Kardec, por um deslize
do novo editor, a Revista Espírita
publicou falsas fotos de manifesta
ção de espíritos, de autoria de

CENTRO ESPÍRITA

FILIADO À FEC

JESUS DE NAZARÉ
CEJN
centro espírita
jesus de nazaré

51 anos Fundado em 1965

Palestras e passes espirituais quartas
e domingos 20h e sábados 19h
Rua Lauro Ramos, 130, esquina com Rua Uruguai
Barra Velha - SC
site www.cejn.org.br

um confesso Edouard Buguet, o
que levou a publicação ao banco
dos réus em processo judicial que
testou a reputação da doutrina.
O Espiritismo sobreviveu no
mundo e com força no Brasil.
Entre os espíritas, de forma
geral, excetuando-se os enganos
a que estamos sujeitos, boatos
e pretensas verdades estão por
todas as partes. Pode ser uma falsa
manifestação ou meme com frase
do Papa Francisco, aclamado e
cultuado por Roustainguistas (4)
desinformados; pode ser uma falsa
carta psicografada pelo médium
Divaldo Franco, tipo textão,
alertando os espíritas do grande
precipício em que está o Brasil, à
beira da guerra civil, e que todos
devem orar juntos, perfilados, de
joelhos, mensagem negada pelo
próprio Divaldo a partir da página
da Mansão do Caminho.
Crenças pessoais. É disto
que falamos quando unimos

pós-verdade e Espiritismo. Em
um mundo estranho, em que
criminalizam os anseios de quem
quer mudanças ou, ainda, cobram
imposto até sobre a quantidade
de sol, as filosofias que valorizam
a razão, a lógica e o respeito aos
seres vivos devem ser preser
vadas. O Iluminismo não pode
sucumbir diante do conformismo
e de uma falsa isenção. O Espi
ritismo deve estar neste grupo e
desarmar este sistema de crenças
atávicas. A pós-verdade também
se alimenta dos ingênuos, dos
preguiçosos, dos que querem que
as coisas fiquem do mesmo jeito;
eles temem as mudanças, as revo
luções, as utopias; eles temem,
pasmem, o já incansavelmente
repetido slogan de um novo
mundo possível. O da Regenera
ção, para os Espíritas.
Mas como diz o poeta, “que
será de nós. Se estivermos cansa
dos. Da verdade. Do amor.” (5)

SCOPOEL

CONTABILIDADE
A tradição e o profissionalismo de uma
equipe em que você pode confiar!
Rua José Nazário Luiz,
Bairro São Cristóvão

Barra Velha I SC

47 3446.0532

1
- Emojis são as figuras,
“carinhas”, com significados
emocionais.
2
- Referência à citação de
Allan Kardec da comunicação
do espírito Erasto “... deixai-me
repetir o que já aconselhei aos
espíritas parisienses: é melhor
repelir dez verdades, momentaneamente, do que admitir uma só
mentira, uma única teoria falsa”.
3
- Em seu livro “Sapiens - Um
breve história da humanidade”,
Yuval Noah Harari faz referência à teoria da fofoca, citando
vários autores. Diz ele: “As novas
habilidades linguísticas que os
sapiens modernos adquiriram há
cerca de 70 milênios permitiram
que fofocasse, por horas a fio.
Graças a informações precisas
sobre quem era digno de confiança, pequenos grupos puderam
se expandir para bandos maiores,
e os Sapiens puderam desenvolver
tipos de cooperação mais sólidos
e mais sofisticados.”
4
- Referência a Jean-Baptiste
Roustaing, contemporâneo de Allan Kardec e autor de livros que
apresentam um espiritismo com
ênfase na religião.
5
- Contos da Lua Vaga (Beto
Guedes - Álbum Contos da Lua
Vaga -1981).

Para saber mais:
Dicionário Oxford dedica sua
palavra do ano, ‘pós-verdade’, a
Trump e Brexit
O que é ‘pós-verdade’, a
palavra do ano segundo a Universidade de Oxford
Escritor de notícias falsas no
Facebook: “Acredito que Trump
está na Casa Branca por minha
causa”

Manoel Fernandes 		
Neto é jornalista, tarefeiro
da S. E. Nova Era, e
editor do portal Nova
Era • Blumenau • SC.
E-mail: manooel.fernandes@gmail.com.

Casa Lar
Luz do
Caminho

Instituição de acolhimento de crianças
em risco social em Florianópolis

Servidão Água Marinha, nº 88 • Ingleses
www.casalarluzdocaminho.org
Em anexo: Centro Espírita A Caminho do Amor
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CADASTRO DAS CASAS

1 BILHÃO DE MENSAGENS

Qualquer casa espírita pode efetuar o ca
dastro no site d’Os Mensageiros, fundado
por José Gonçalves Pereira (foto) e rece
ber as mensagens. Não é obrigatório, mas é
importante destinar qualquer valor em di
nheiro para custear impressão e correio, pois
esse trabalho, naturalmente, tem custos.

Foto Arquivo/EE

Foto Arquivo/EE

1 bilhão de mensagens impressas. Essa é
a fantástica marca atingida pelo grupo Os
Mensageiros, de São Paulo, que desde 1953
imprime e envia por correio mensagens de
Allan Kardec e Chico Xavier para todo o
Brasil. O trabalho do grupo pode ser conhe
cido no site mensageiros.org.br.>>>

Por uma vida interior

Reflexão sobre a ideia de “vencer na vida”

O ritmo da sociedade é acele
rado e, pelo que podemos consta
tar, estressante. As cidades estão
maiores, a população se agigantou,
as necessidades se multiplicaram.
Aos poucos, homens, mulheres
e jovens são absorvidos pelo
velocidade dos acontecimentos e
ambições.
Vivemos os “tempos líquidos”
propostos por Siegmund Bau
man. Somo convencidos de que
o mundo é competitivo e por isso
devemos nos preparar para a peleja
da vida. Introduzimos nossos
filhos desde cedo nesse campe
onato, a fim de ver quem tem mais
compromissos. Colégio, inglês,
judô, natação, balé, festinhas...
Somos doutrinados a “vencer
na vida”. Medíocres e fracassados
são considerados os que transitam
à margem das conquistas soci
ais, vencidos pelos mais hábeis e
astutos.
Todos ambicionamos “um
lugar ao sol”, que está cada vez
mais exigente, por isso vivemos
numa verdadeira correria, em
busca de posição e pertences.
Nessa época de intensa
produção de bens de consumo, a
posse é símbolo de poder e status.
Porém, as pessoas não percebem
que, quanto mais o homem corre
na direção das conquistas externas,
mais se afasta de si mesmo.
Predomina a cultura da vida
exterior: beleza física, profissão,
fama, dinheiro, roupas, carros,
casas, viagens, prazeres. Cada vez
mais nossos olhos e interesses estão
direcionados para fora. Os nossos
filhos também são pescados por
esta rede, e de forma mais precoce.
Os relacionamentos interpes
soais estão superficiais, limitados a
encontros de passatempo. As paixões
estão mais arrebatadoras, e o “amor”
menos consistente e duradouro.
Somos doutrinados a acreditar
que “se eu não faço, outro faz”, por
isso não podemos perder a chance
de sair vitoriosos. Precisamos
sobreviver ao mundo globalizado,
selva de pedra, “homem lobo do
homem”. Certo dia, alguém falou:
“Ou fazemos poeira ou comemos a
poeira feita pelos outros”, estabe

HARMONIA

Diminuir o estresse, eis um dos desafios modernos
lecendo um conceito de disputa,
de velocidade na vida social.
Há uma história narrada para
homens de negócios, contada mais
ou menos assim: dois executivos,
que se dirigiam a outro país para
um importante empreendimento,
foram surpreendidos com a queda
do avião em que viajavam, mas
sobreviveram em meio a uma flo
resta inóspita. Esforçavam-se para
sair daquela situação e acabaram
ainda se deparando com um leão.
Impactado com a desagradável
surpresa, um deles abriu a mochila
que recuperou do acidente, retirou
um par de tênis e o calçou. O outro
executivo perguntou:
– Você calçou tênis para quê?
– Ora, para correr do leão –
respondeu.
– E acredita que pode correr
mais do que ele?
– Não preciso. Basta eu correr
mais que você.
A tônica da competição
produz indiferença e recrudesce o
egoísmo.
Precisamos atenuar o peso da
vida exterior. É possível desacele
rar a ambição e não aceitar todas
as exigências de fora. Se a multidão
corre numa direção, não significa
que precisamos compartilhar dos
mesmos interesses. Agimos como
alguém que corre desesperado ao
lado do trem, ansioso por saltar
para dentro do vagão no qual se

SKIN PRINT

INFORMÁTICA
cartuchos
e carimbos
ENTREGA GRÁTIS NA REGIÃO
DE BARRA VELHA

Bem-aventurados os
brandos e pacíficos
Roberto Michelin
De Penha

Foto Pixabay/EE

Gerson Tavares
De Florianópolis

3456.2770
99946572

geral7

encontra “a maioria”.
Não é preciso negar o mundo
e suas conquistas tecnológicas.
Podemos, contudo, entender que
não necessitamos de todos os
acessórios e penduricalhos da civili
zação. Devemos rever os conceitos
de “vencer” e “subir” na vida, sem
pre de valor imediatista, avaliado
pelo que acumulamos de coisas.
Outro conceito que precisa
mos rever é: “o mundo é dos
espertos”. É por isso que ainda
está do jeito que está. Que tal
viabilizarmos um novo tempo, no
qual possamos dizer “o mundo é
dos bons e dignos”?
É claro que assumimos
compromissos e responsabili
dades numa sociedade moderna
e dinâmica, mas é possível baixar
o nível da sofreguidão pelos
interesses imediatistas, diminuir
o estresse, acalmar o sentimento
de competição, refletir sobre
posição social e bens materiais,
para discernir sobre o que possui
verdadeira importância para a vida.
Desenvolvo esse raciocínio para
destacar o que tem sido despreza
do: a vida interior.
Gerson Tavares é
conferecista espírita e
tarefeiro do C. E. Amor e
Humildade do Apóstolo •
Florianópolis • SC.

Disse Jesus no Sermão da
Montanha: “Bem-aventurados
os mansos porque eles herdarão
a Terra”.
Bem-aventurados os que são
brandos e pacíficos é, sem dúvi
da, um dos mais belos capítulos
de “O Evangelho Segundo o
Espiritismo”. Nele encontramos
diretrizes para o nosso compor
tamento cotidiano que visam
estabelecer um clima de paz nos
relacionamentos humanos e com
amplos reflexos no após-morte.
Jesus nos alerta sobre a importân
cia de adquirir as virtudes da afa
bilidade e doçura, da paciência,
da obediência e resignação. Pois
é o que levaremos após a morte,
juntamente com os conhecimen
tos conquistados. Também Ele
nos chama a atenção sobre as
injúrias e violências e a cólera.
Mas passados mais de dois mil
anos será que já adquirimos essas
virtudes e já somos brandos e
pacíficos? Ou será que ainda não?
Isto é muito sério! Será que já
somos bons, já somos pacíficos?
Como reagimos quando somos
ofendidos? Reagimos bem? Ou
toma lá da cá como fazíamos
na época de Moisés, do olho
por olho e dente por dente?

Só aqueles que vencerem seus
impulsos violentos, fazendo-se
construtores da paz, terão a opor
tunidade de habitar a Terra em
seu período de regeneração.
Daí a excelência dos ensinos
cristãos fortalecidos e unifica
dos na Doutrina dos Espíritos e
revelados na mais convincente
psicoterapia preventiva, medi
ante os conceitos otimistas, valio
sos, conclamando à harmonia e
à cordialidade, do que decorrem
consequentemente, equilíbrio e
renovação naquele que os vive,
em cuja experiência realiza o ob
jetivo essencial da reencarnação:
produzir para a felicidade!
Por essas máximas, Jesus faz
da doçura, da moderação, da
mansuetude, da afabilidade e
da paciência uma lei; condena,
por conseguinte, a violência, a
cólera e mesmo toda expressão
descortês com respeito ao
semelhante. Estas virtudes
que devemos nos esforçar em
adquirir, pois é o que levaremos
junto após a morte do corpo
físico. Estes bens a traça não
come e a ferrugem não corrói.
Roberto Michelin é
dirigente espírita e
presidente o C. E. Luz
do Caminho • Penha • SC.
E-mail: bettomichelin@gmail.com

Foto Arquivo/EE

Jesus: exemplo de doçura, moderação e mansuetude

E-mail: jornalscespirita@gmail.com

para conhecer melhor
Em Chico Xavier de “A” a “Z”, obra
com 630 páginas, reflexões
sobre a vida e a obra desse
grande apóstolo.
Organizado por: Mucio Martins
Autores: Adelino da Silveira / Carlos
Baccelli / Cezar Carneiro de Sousa /
Marcia Queiroz Silva Baccelli.
À venda pelo fone (34) 3322.4873

sociedade espírita SESMA

Samaritanos
de Maria
www.sesma.org.br

www.facebook.com/sesmarianos
Rua Alzira Aldélia de Santana, nº 180
Bairro Floresta • Joinville • SC
Palestras quartas-feiras e sextas, 20h.
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O QUE É MEDIUNIDADE?

UM SACERDOTE ESPÍRITA

Em poucas linhas: mediunidade é a capacidade de comunicação entre os que estão no
plano físico - encarnados - e os que estão no
plano espiritual - desencarnados. Coube ao
Espiritismo mostrar como praticar a mediunidade dentro de parâmetros éticos e morais.
Para saber mais, leia ‘O Livro dos Médiuns’.

Divulgação/EE

Divulgação/IDE/EE

O escritor e divulgador espírita Orson Peter Carrara, de SP, acaba de lançar sua nova
obra: “Um sacerdote espírita – reflexões
sobre Padre Germano”, pela editora IDE.
Na obra, Orson estuda os ensinos morais
do clássico romance espírita “Memórias
do Padre Germano”. Vale conferir.

literatura8

Como nasceu ‘Mulheres em Cárcere’
Alberto de Maio relata experiência de escrever sobre lutas femininas
Fotos SXC.HU/EE

Alberto de Maio
De Baln. Piçarras
Ao escrever um livro que fa
lasse muito sobre as mulheres,
as minhas ideias percorreram
caminhos inóspitos e afloraram
em minha mente como num
fértil jardim. Repleto de importantes mensagens e reflexões,
consegui trazer ao nosso conhecimento, importante assunto sobre as restrições por elas sofridas
e o papel que deixaram de representar no contexto da história de
nossa humanidade. Não precisei
nominá-las ao falar delas, assim consegui preservar a todas,
sem que injustamente nenhuma
fosse esquecida.
Numa noite, após muitas
dúvidas e muito impasse, pensei sobre que mensagem poderia ser o prefácio do livro que
tinha acabado de escrever. Uma
mensagem que reconhecesse as
injustiças com tantas mulheres
que tiveram seus direitos, suas
vontades e a sua liberdade, cerceadas por um mundo machista
e opressor.
Como por acaso, sabendo
que coincidências não existem,
deparei-me com um importante
documento escrito pelo Papa
João Paulo 2º, denominado:
“Carta às Mulheres”, escrita
em 29 de junho de 1995. A importância deste documento e do
seu conteúdo, veio ao encontro
das ideias e pensamentos contidos no livro. Foi aí que decidi
reservar este espaço e oferecer
a todos os leitores a oportunidade histórica de conhecer parte
importante do seu conteúdo.
Um dos mais importantes atos
de “minha culpa” realizada
pela maior autoridade da Igreja
Católica, pelo não reconhecimento “público” dos valores da
mulher em todos os tempos.
Hoje fazendo parte da falange de Espíritos de Luz e que
se denomina João Paulo, Carol
Jozéf Wojtyla, o Papa João Paulo 2º, teve oportunidade ainda
em vida, com certeza por inspiração Divina, elaborou este do

inspiração
Obra mostra história de amor em meio às ditaduras no Brasil e na Argentina
cumento e veio fazer as vozes de
tantas criaturas caladas no tempo. Vem iluminar os caminhos
da humanidade ainda em tempo
de redimir as injustiças cometidas por esta contra as mulheres
através dos séculos. Expressando-se em nome de Deus, o
reconhecimento e a gratidão a
estas corajosas personagens de
nossa história. Uno-me a este
pensamento nesta luta inglória.
Pude perceber e aprender,
através do Espiritismo, que não
basta pedir perdão – tem que haver reparação! Escrevi sobre estas injustiças cometidas contra a
mulher, e confesso, que em meus
pensamentos, não poderia falar de
outra pessoa, sem primeiro passar
por minha consciência, olhando
primeiramente para mim e depois
para o outro. Afinal crentes que
somos na reencarnação, nos deparamos, certamente, mesmo que
inconscientemente, com nossa
trajetória passando por todas as
nossas ações, cometidas nesta e
em todas as outras vidas, mas que
serviram de instrumento para o

centro espírita

recanto de luz
A NOVA CASA DOUTRINÁRIA ESPÍRITA
DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
RUA CAMARÃO, N° 209
BAIRRO ITACOLOMI

nosso processo evolutivo da alma,
mesmo que para tanto, tenha
havido o arrependimento, porém
sem tempo para a reparação.
Talvez minha intenção de escrever sobre este assunto tenha
um fundo de reparação. Através
do conhecimento literário, mas
também de aprendizado através
da educação e pela eliminação de
ações que outrora tivemos como
verdades únicas, e que agora se
demonstraram uma poderosa
ferramenta para não aceitação
das maiorias opressoras.
Assim como as ideias fluíram
em todo o livro, não posso afirmar que não se trata de uma obra
assumidamente espírita, mas
também não posso afirmar que o
seja. Como dizia Pietro Ubaldi,
as correntes de pensamentos
fluem do além para materializarem-se em escritos em forma de
textos, mensagens e correntes de
pensamentos do além, a exemplo
do que ocorre com as psicografias.
É certo que algumas inspirações vieram de meu avô e do meu

pai, ambos espíritas e que ajudaram a construir o caminho que
hoje percorremos na seara do
bem, dentro das casas espíritas.
Estas “Mulheres em Cárce
re”, que souberam ser indulgentes frente às injustiças e fortes
para suportar a violência e a tortura, inteligentes por preservarem intocado dentro de si o mais
puro amor, tornaram-se fontes de
luz e deram novos desígnios para
a humanidade, libertando-as das
suas masmorras, dos preconceitos e da subjugação, resultando
em nossa própria evolução.
Serviço:
• Lançamento:
janeiro de 2017
• Páginas: 136
• À venda no site
clubedeautores.com.br.
• Edição mpressa:
R$ 50,19.
• E-book: R$ 18,30.

Trechos da
nova obra
“... não somente na
América latina, mas
também em muitos
países, a mulher foi e
ainda é vítima de uma
imensa conspiração invisível. Não traz nenhuma liderança à frente
deste movimento, é
astutamente invisível.
É isto mesmo, uma
espécie de falange
de forças invisíveis.
Homens e entidades
interligadas sabe-se
lá por que mecanismo
maligno inspirador,
com objetivos comuns:
a opressão da mulher”.
•••
“Sou parte do
mesmo sistema que
conspirou por séculos
contra a mulher. Existe
também uma mão
maligna invisível que
acorrenta e aprisiona a
mulher num calabouço
de renúncias e de
privações”.
•••
“É infinita a participação da mulher nos
desígnios da humanidade vindoura. O
pensamento, a mente
e a alma não têm sexo
num mundo de rege
neração”.
Foto Internet/EE

Alberto de Maio é
escritor e estudioso
da Doutrina Espírita •
Balneário Piçarras • SC.
albertodemaio28@yahoo.com.br

João Paulo 2°: inspiração
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PORTAL NOVA ERA • 2

PORTAL NOVA ERA • 1

No portal Nova Era, o internauta encontra artigos de espíritas catarinenses, como o
próprio Manoel Neto, Marcelo Henrique,
Juvan Neto, e de estudiosos consagrados do
Espiritismo, como Rita Foelker e Paulo Henrique de Figueiredo (foto). Há ainda canais
temáticos e informações da casa espírita.

Divulgação/CJ/EE

Reprodução/EE

O portal de notícias e artigos da Sociedade
Espírita Nova Era, de Blumenau, continua
referência em Santa Catarina como um dos
mais completos espaços de divulgação e debate doutrinários através da internet. Desenvolvido por Manoel Fernandes Neto, o
endereço é o www.se-novaera.org.br.>>>

filosofia9

Ressignificando Vida e Morte
Reflexões sobre desencarnação de amigo leva à certeza da imortalidade
Foto Gerson Rodriguez/Pixabay/EE

Edison Luiz de Oliveira
De Barra Velha

Espiritismo
proporciona
visão racional

Todos os seres vivos do Planeta Terra passam por um estágio importante, referente à sua
existência, representado por três
etapas distintas: nascimento, cres
cimento e morte. Portanto, não
seremos eternos fisicamente nesse
mundo; tem-se ciência que um
dia partiremos para outro limite
ou esfera.
A vida é um estado de atividade incessante, comum aos se
res organizados. É o tempo que
decorre entre o nascimento e a
morte. Chegará um momento que
essa vida irá cessar, acabar. É a
morte que chega, e na concepção
da mitologia, a morte é uma divindade representada por um esqueleto humano armado de uma
foice.
O espírito pode ser denominado como uma substância incorpórea (que não possui massa) e
consciente de si mesma; alma; entidade sobrenatural, como os anjos e demônios. Ente imaginário,
como os duendes ou o conjunto
das faculdades intelectuais.
Desta forma, pode-se expressar
ou escrever que o Espiritismo é uma
doutrina fundada ou codificada,
para usar termo próprio, na crença
de que os espíritos dos mortos podem comunicar-se com os vivos,

transcendência

Internert/EE

Refletir sobre sentido da vida é importante, e mais cedo, mais tarde, deve aconter

Regina Maria da Silva,
à esquerda, saudosa
professora, ao lado da
amiga Loreti Torres

por intermédio da mediunidade.
Como exemplo, cita-se médiuns
referenciais como Chico Xavier e
Divaldo Pereira Franco (este em
atividade, em plenos 90 anos).
Quando estabeleci minha re
sidência em Barra Velha, em agosto de 2006, conheci um cidadão
que foi meu primeiro amigo e
vizinho, o senhor Gilberto Fassione, que faleceu recentemente.
Após esse episódio, comecei a
meditar sobre a vida e a morte e
fiz alguns questionamentos: a) de
onde viemos ao nascer?; b) para
onde iremos depois da morte?; c)
o que há depois dela?; d) por que
uns sofrem mais do que outros?;
e) por que uns possuem determinada aptidão e outros não?; f) por
que alguns nascem ricos e outros
pobres?; g) alguns nascem cegos,
aleijados, débeis mentais enquanto outros nascem inteligentes e
saudáveis?; h) Por que Deus permite tamanha desigualdade entre
seus filhos?; i) por que uns que
são maus, sofrem menos que out-

ros, que são bons?
A vida não se acaba quando
deixamos de viver, e sim quando
deixamos de buscar algo nela. A
vitória vem para aquele que persevera, que não desiste e crê que
se Deus está com ele; nada e ninguém o impedirá de ser vitorioso!
Deus tem preparado coisas lindas
para você, pois o luto não possui
prazo de validade. A dor da perda
de quem se ama é eterna.
Despreocupados
No entanto, a maioria das pessoas, vivendo a vida atribulada
de hoje, não está interessada nos
problemas fundamentais da existência. Antes, se preocupam com
seus negócios, com seus prazeres,
com seus problemas particulares.
Entendem que questões como a
existência de Deus e a imortalidade da alma são competência de
sacerdotes, de ministros religiosos, de filósofos e teólogos.
Quando tudo vai bem em

Menor Preço • Melhor Atendimento

Tradição desde 19 de setembro de 1985!

Av. Santa Catarina, 1265 - centro
Barra Velha - SC • fone (47) 3446-0489

Edison Luiz Oliveira é
professor universitário
e contador. Estuda a
Doutrina no C. E. Jesus de
Nazaré • Barra Velha • SC
e-mail edison.51@terra.com.br

Av. Gov. Celso
Ramos, 313,

Tudo em móveis e eletrodomésticos

lojas
pinheiro

suas vidas, elas nem se lembram
de Deus e, quando se lembram, é
apenas para fazer uma oração, ir a
um templo, como se tais atitudes
fossem simples obrigações. A religião, para elas, é mera formalidade social, alguma coisa que as
pessoas devem ter, e nada mais;
no máximo será um desencargo
de consciência. Tanto assim que
muitos nem sequer alimentam
firme convicção naquilo que professam, carregando sérias dúvidas
a respeito de Deus e da continuidade da vida após a morte.

Será que hoje estou
preparado para enfrentar a morte? Onde encontrar a solução? Pois
bem, existe uma doutrina que atende a todos
estes questionamentos.
É o Espiritismo, pois o
conhecimento espírita
abre-nos uma visão
ampla e racional da
vida, explicando-a de
maneira convincente e
permitindo-nos iniciar
uma transformação
íntima, para melhor.
O Espiritismo é a
doutrina revelada pelos
Espíritos Superiores,
através de médiuns, e
organizada [codificada]
no século 19 por um
educador francês denominado Allan Kardec.
Deduz-se que o Espiritismo é, ao mesmo
tempo, filosofia, ciência
e religião.
Um dos fundamentos básicos do Espiritismo é a existência de
Deus, que é o Criador,
causa primária de todas
as coisas. Consiste na
Suprema Inteligência.
É eterno, imutável,
imaterial, onipotente,
soberamente justo e
bom. Por fim, devemos
lembrar que o apóstolo
João, no capítulo 11,
versículo 25 do Evangelho, mencionou o
que Cristo professava: “Aquele que crê
em mim mesmo que
morra, viverá”.
Dedico este artigo,
publicado originalmente
na Folha Parati, à amiga
Regina Maria Silva, já no
plano espiritual.

sala 4 • em frente
à Prefeitura

JOÃO RÉGIS E EQUIPE
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SABEDORIA DE ANDRÉ LUIZ

CRISTIANISMO PRIMITIVO

“A voz descontrolada pela cólera, no fundo,
é uma agressão e a agressão jamais convence.
Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará
suas manifestações verbais com mais segurança e proveito”. – André Luiz, pelo médium
Chico Xavier, do livro “Sinal Verde”.

Foto Arquivo/EE

Foto Divulgação/EE

“O Evangelho e o Cristianismo Primitivo”
é obra de fôlego do professor e mestre em
Ciências da Religião Severino Celestino. A
obra tem 294 páginas e 39 capítulos, trazendo a cada estudo o texto bíblico em hebraico, sua tradução literal e sua tradução geral.
Você a encontra à venda em www.fec.org.br.

doutrina10

Carta de alerta aos espíritas
Carência de estudos de Allan Kardec gera práticas erradas nas casas
Renato Lass		
De São Fco. do Sul
É cada vez mais preocupante
a situação do movimento espírita
quando vemos em que se se transformaram alguns centros. Muitas
de nossas casas hoje estão se preocupando tão somente com a cura
física do indivíduo, e também com
uma falsa compreensão do mundo
espiritual, em busca de uma afluência maior em pessoas em suas casas.
Na realidade, o que está acontecendo é que estão deixando de
estudar e compreender Allan Kardec, relegando as Obras Básicas
aos patamares inferiores de nossas
bibliotecas.
Vemos hoje que um romance
psicografado com cerca de 80,
90 folhas, custa mais caro que “O
Livro dos Espíritos”, que contém
um imenso cabedal de ensinos filosóficos, em suas inúmeras ques
tões.
Os nossos centros de estudo
da Doutrina estão com muito
poucos frequentadores. Pareceme que pensar provoca uma dor
de cabeça imensa, fazendo com
que as pessoas procurem centros
que tragam o “prato feito”, ao in-

vés de os preencherem.
A cromoterapia é muito boa
coadjuvante na cura do corpo
físico; mas não é Espiritismo.
A apometria é muito boa para
aqueles que a praticam, apesar
dos grandes riscos mediúnicos,
mas não é Espiritismo.
Os shows mediúnicos que
acontecem com o objetivo de arrecadar recursos para o que seja,
são bons. Mas não é Espiritismo.
O senhor Allan Kardec nos
alerta em “O Livro dos Médiuns” que o Espiritismo jamais
subirá ao tablado das feiras. Infelizmente, é o que mais acontece hoje em dia, quando vemos
shows ditos para a caridade, mas
que trazem lucros para a casa espírita.
Visão errônea
As casas espíritas parece que
não ensinam mais através das
Obras Básicas, mas sim através
de autores espirituais outros,
levando os neófitos da Doutrina
a um entendimento errôneo sobre a vida na espiritualidade.
Vemos hoje em dia os médiuns vestirem roupas de uma cor

só, querendo atrair “energias
positivas”. Esquecem, ou não
estudaram, que o pensamento é
tudo, e a forma é nada.
A imposição de mãos para a
transmissão de energias espirituais ou anímicas tornou-se um
show, com gestos ruidosos, com
número pré-determinado de
aplicações, algumas coletivas,
outras individuais.
Quem, em razão dos estudos sérios da Doutrina Espírita, pode afirmar que o corpo
somático será curado sem a
transformação do modo de pensar do assistido?
Esqueceram também que Jesus dizia, após curar uma pessoa
através do seu poder mediúnico
tremendo: “vai e não peques
mais, para que não te aconteça
coisa pior?”.
Parece-me que pensar dói;
raciocinar então é indício de
morte corporal. Para que estudar se a vida continua com caldo
de galinha e sombras reconfortantes na espiritualidade?
Inventaram um mundo em
que os pecadores não podem
entrar pesar das palavras de Jesus: “perdoar sempre”.

Foto Divulgação/EE

Uma sugestão para
quem quer começar

Foto Divulgaçã
o/E

‘O que é o Espiritismo?’: Kardec explica a Doutrina

E

o começo

Estudo da obra de Kardec deveria ser priorizado, ao invés da leitura de romances

Construíram um mundo cercado
de altos muros para impedir a entrada dos supostos maus, irmãos equivocados, talvez ansiosos para passar a
viver do modo como Jesus nos fala.
Todos esses absurdos foram inventados e introduzidos na Doutrina
Espírita justamente quando a falta de
um estudo sério dispersou os que procuravam a casa espírita.
Está mais do que na hora de
os nossos dirigentes recomendarem
o estudo, em primeiro de todas as
Obras Básicas, para que haja um perfeito entendimento e compreensão da
Doutrina Libertadora. E depois, após
a compreensão do Espiritismo, darmos através de nosso exemplo de vida,
amando a todos indistintamente, a
devida compreensão da verdadeira
apologia da grande obra de Jesus: só
o amor cura.
O dirigente espírita mal informado pede para que os neófitos comecem lendo “O Evangelho Segundo o
Espiritismo”, quando o próprio nome
do livro nos diz que temos que saber e
entender “O que é o Espiritismo” para
depois lermos e entendermos as pala-

CDM
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acesse o canal de vídeos
da Celina no You Tube!

vras de Jesus, segundo o Espiritismo.
Existe justamente um pequeno opúsculo, de poucas páginas,
chamado “O que é o Espiritismo?”,
de autoria do senhor Kardec, que
existe exatamente para que os iniciantes da doutrina possam ter uma
ideia de seu maravilhoso conteúdo.
Esse pequeno livro não faz parte de
muitas bibliotecas de nossas casas.
Os romances psicografados ou
“psicografados” enchem as estantes
das bibliotecas e lojas de venda justamente por causa da grande procura, que denota falta de um estudo
mais sério sobre a Doutrina.
Esse é meu pensamento, e espero
esteja contribuindo para que o movimento espírita volte às suas origens,
e que o espírita mostra que é espírita
através de exemplos de suas atitudes
e de seus atos para com os irmãos, e
não através de seu “poder de cura”
do corpo físico.
Renato Lass é escritor
e tarefeiro do C. E. E.
Allan Kardec • São
Francisco do Sul • SC.
E-mail:renanlass@bol.com.br
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SUICÍDIOS EM SC

CVV: NOVO POSTO EM TIJUCAS

A regional do CVV em Santa Catarina conta
com 12 postos em atendimento, outros seis
em estrtuturação. Com a meta da ampliação
do número de voluntários e de postos espe
ra-se a diminuição do grande índice de suicí
dios. Santa Catarina, lamentavelmente, ocu
pa o segundo lugar no cenário nacionanal.

Vildan Uysal/SXC.HU/EE

Arquivo/EE

A comissão nacional de expansão do Cen
tro de Valorização da Vida (CVV), cum
prindo planejamento para este ano, está
com as tratativas operacionais na cidade de
Tijucas, SC, com o objetivo da implanta
ção de mais um posto de apoio emocional
do CVV na regional catarinense. >>>

ciência11

O poder da fé na cura

Pesquisadores no Brasil e no mundo atestam valor da espiritualidade
Vera Merli Bim
De Baln. Piçarras
Através da espiritualização, se
ja qual for a crença doutrinária, a
fé leva o indivíduo a mudar seus
hábitos, elevando sua auto estima
através do combate à depressão,
aos sentimentos de amargura, à
raiva, aos ressentimentos, o que
colabora com o equilíbrio mental,
físico e espiritual.
O pesquisador e médico Fran
cisco Habermann, da Unesp de
Botucatu, afirma: “A espirituali
dade independe de qualquer
formalidade e ultrapassa a da re
ligião”.
A ligação entre espiritualidade
e saúde é conhecida desde o início
das culturas mais antigas. Batiam-se
tambores, invocando forças divi
nas, para se conseguir a cura de al
guém ou de um animal. Mas desde
que a ciência começou provar as
origens das doenças “físicas”, foi
feita a divisão: Religião cuida do
Espírito e Ciência, do Corpo.
Para a médica Niura Padula,
neuropediatra e pesquisadora
da Universidade Paulista de São
Paulo (Unesp), a religião é uma
somatória de dogmas e ritos preco
nizados por um determinado gru
po. “Já a fé é a conexão com algo
mais profundo, não precisa neces
sariamente estar ligada a nenhuma
religião, mas com exercício de
ética, da moral, da caridade”.
“Agora, a Ciência reconhece que
além do corpo físico também temos
o corpo espiritual, e que unindo am
bos, chegamos à espiritualização
da medicina. Assim podemos fa
zer melhores diagnósticos e apri
morar os processos de cura”.
São várias as instituições da
área da saúde que reconhecem a
atuação positiva da Espiritualiza
ção nesse setor.
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) reconhece a es
piritualização como um forte fator
gerador do equilíbrio, e declara
que quando ela é bem empregada,
o resultado observado é um reflexo
positivo na saúde psíquica, social
e biológica, promovendo ainda o
bem estar do indivíduo.
A influêncica da fé na cura das
mais diversas doenças é uma re

Foto Adrian Van Leen/SXC.HU/EE

conexão

Niura: áreas do cérebro “acendem” durante a oração
alidade entre médicos de todo
mundo. Nos Estados Unidos,
por exemplo, há mais de 10 anos
exige-se que todos os programas
de residência para psiquiatras in
cluam no currículo questões reli
giosas e espirituais.
Controle de doenças pela fé
Segundo revela o Instituto de
Pesquisas Psíquicas Imagick, es
tudos científicos em torno da cura
pela fé começaram com o médico
americano Harold Koenig. Ele
e sua equipe concluíram que, ao
rezar, pacientes religiosos con
trolam indiretamente suas doen
ças. Acreditam que não estão so
zinhos na batalha e que Deus está
cuidando pessoalmente deles.
Isso os protege do isolamento
psicológico que domina a maioria
dos doentes e que lhes traz a de
pressão atrelada ao seu mal.
Em um estudo com 455 ido
sos internados, o médico Koenig
observou que a média de interna
ção dos que frequentavam a igreja
mais de uma vez por semana era
de quatro dias. Já os que iam rara
mente ou nunca, chegava a passar
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até 12 dias de hospitalização.
Outra pesquisa, feita pela Fa
culdade de Medicina de Dartin
outh, revelou que a probabilidade
de pacientes cardíacos morrerem
após a cirurgia era 14 vezes maior
entre os que não participavam de
atividades religiosas; em seis me
ses, 21 morreram. Já todos os 37
que se declararam extremamente
religiosos, tiveram alta.
“Existem pesquisas com Res
sonância Nuclear Magnética
Funcional, que demonstram
áreas específicas do cérebro que
se “acendem” durante orações
ou meditações”, pontua a médi
ca Niura Padula. Entretanto, o
médico Habermann destaca que,
apesar dos recursos tecnológicos
terem registrado surpreendentes
mecanismos da fisiologia cere
bral, principalmente na área das
emoções, ainda há muito o que se
descobrir nesse assunto.
Mas, considerando-se cienti
ficamente, como a fé pode curar?
Vera Merli Bim é
pesquisadora espírita
e expositora.
Balneário Piçarras • SC.
e-mail vermerlibim@gmail.com

O que dizem os pesquisadores
Afirma Ricardo Monezzi, pesquisador e psicobiólogo do Instituto
de Medicina Comportamental da
Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp): “A fé atua em diversas
áreas cerebrais, principalmente no
sistema límbico, que é responsável
pelas emoções. Ela ainda reforça o
sistema imunológico, prevenindo diversas doenças”.
Explica que os indivíduos espiritualizados, independentemente da
religião, demonstram ser menos violentos, pois pensam no próximo, são
altruístas e são mais solidários. As
pessoas espiritualizadas cometem menos suicídio, ficam menos tempo internadas nos hospitais e geralmente têm
mais qualidade de vida.
Ainda diz Monezzi: “Elas acre
ditam que a vida tem um objetivo e
aceitam as adversidades com mais
clareza e não se sentem desamparadas
nos momentos difíceis”.
O médico Herbert Benson, da
Faculdade de Medicina de Harvard,
afirma que o estresse é responsável
por pelo menos 60% das doenças que
atingem o homem moderno e ainda
faz o organismo produzir o agente inflamatório interleucina-6, que está associado a infecções crônicas, diabetes,
câncer e doenças cardiovasculares.
Segundo Benson, ao rezar ou me
ditar seguidas vezes, o paciente atinge
um estado de relaxamento capaz de
reduzir o impacto dos hormônios no

organismo. A oração continuada desacelera os batimentos cardíacos, o
ritmo de respiração, baixa a pressão
sanguínea e reduz a velocidade
das ondas cerebrais, melhorando a
condição física. Ele comprovou que
pessoas que raramente iam à igreja,
templos ou reuniões religiosas, ti
nham altos níveis de interleucina-6
no sangue, enquanto entre os frequentadores assíduos, esses índices
eram significativamente mais baixos.
Uma pesquisa realizada pela
Universidade de Toronto (Canadá),
liderada pelo professor de Psicologia
Michael Inzlicht, constatou que a
fé pode diminuir a ansiedade, a depressão e o estresse. Os participantes
realizaram um teste, conhecido como
Stroop, onde foram analisadas as
atividades cerebrais dos indivíduos, e
foi comprovado que a crença tem um
efeito calmante.
Crer é importante. Mas como fortalecer a fé? Para cultivar a espiritualidade é preciso acreditar na vida, ser
positivo e crer que há uma razão para
os acontecimentos.
Para Ricardo Monezzi, é importante acreditar no próprio potencial
e em dias melhores. Ele diz: “A fé é
algo profundo, um sentimento que
transcende o corpo, por isso é necessário confiar em uma força superior. É um processo individual, e cada
um precisa descobrir como cultivar
esse sentimento”.

Para alimentar a sua fé
• Converse com pessoas espiritualizadas e busque conselhos.
• Tente sempre se colocar no lugar do próximo nas adversidades
(seja altruísta e solidário).
• A meditação é um exercício cerebral que foca o pensamento e
traz conforto e tranquilidade, além de melhorar a memória.
• Pratique técnicas de respiração: a maneira como respiramos
pode afetar como pensamos a forma como agimos.
• Conheça as terapias orientais que buscam estabelecer o equilíbrio da energia. Ioga é uma ótima opção.
. Apoie-se em uma Doutrina que responda às suas necessidades
espirituais e morais.
• Leia o Evangelho e você se encontrará.
• Pratique o que ensina a Doutrina que você professa.
“O conhecimento do Espiritismo liberta a consciência da culpa, o
indivíduo de qualquer temor, facultando-lhe uma existência risonha
com esperança e realizações edificantes pelos atos. Não apenas enseja
as perspectivas ditosas do porvir, mas sobretudo ajuda a trabalhar o
momento em que se vive, preparando aquele que virá”. (Allan Kardec)

CENTRO ESPÍRITA caminho
Rua Alessandro Amorim da Silva, nº 110. Santa Terezinha

Gaspar • SC
WWW.CECAMINHO.COM.BR

Palestras públicas e passes terças, às 20h.
Oficina dos Sentimentos quintas às 19h30

FRATERNIDADE ESPÍRITA

NOSSO LAR
Palestras e Passes
quartas-feiras,
a partir das 19h30

Rua Ana de Assis
Cardoso, 26
Centro de Penha - SC
(próximo à delegacia)
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Espaço do

Jovem Espírita André Luis Chiarini Villar
Provas da Existência de Deus
Internet/EE

criador

Questão número 4 de ‘O Livro
dos Espíritos’: Onde podemos
encontrar a prova da existência de
Deus?
— Num axioma que aplicais às
vossas ciências: não há efeito sem
causa. Procurai a causa de tudo o
que não é obra do homem e vossa
razão vos responderá.
•••
Essa questão sempre intri
gou os filósofos, os cientistas e
os homens e mulheres comuns:
será mesmo que existe Deus? Ou
Deus é uma criação das religiões
cristãs? Pautado nesse tema apa
ixonante, iremos refletir juntos, à
luz da Doutrina dos Espíritos.
Nossas reflexões irão se basear
na questão de número 4 de ‘O
Livro dos Espíritos’, na qual Kar
dec, nosso emérito codificador,
questiona a Espiritualidade Amiga
se em algum existe prova da
existência de Deus. A Espirituali
dade Amiga diz que podemos nós
mesmos tirar nossas conclusões:
O QUE NÃO É OBRA DO

HOMEM É OBRA DE QUEM?
Me recordo da célebre frase
de Antoine Lavoisier, quando
afirma: “Na natureza nada se
cria, nada se perde, tudo se
transforma”. Realmente, essa
frase está em perfeita sintonia
com a resposta dada pelos sábios

ram Chico Xavier sobre Deus,
e ele afirmou: “— A melhor
definição que temos de Deus ainda
é a da oração deixada por Jesus
do Mundo Maior: nós, os seres
quando nos diz PAI NOSSO”. E
pensantes desse Planeta, nada
naturalmente nós somos o efeito
criamos. Apenas transformamos o da genialidade de Deus, ao ponto
que já está pronto.
de Jesus nos afirmar, no Evangelho
Se for analisar nossas mora
de Mateus, capítulo 5, versículo
dias, o material com o qual cons 16: “Assim também brilhe a vossa
truímos nossas casas é a natureza luz diante das pessoas, para que ve
quem produz, ou a matéria prima jam as vossas boas obras e louvem
se deriva dela; os remédios que
o vosso Pai que está nos céus”.
tomamos têm na sua maioria os
Às vezes, queremos provas
princípios ativos provenientes
miraculosas da divindade. Porém,
da natureza, através de folhas,
se olharmos no espelho, iremos
raízes, plantas de um modo geral; ver a beleza da criação de Deus,
o combustível que mantém nosso impregnada, por exemplo, no
carro andando; o combustível
corpo físico que ele nos empres
que mantém o avião voando, e
tou; vemos a natureza vivendo em
assim por diante. É a natureza
harmonia, diga-se de passagem,
quem produz; o homem apenas
harmonia relativa, pois nós os
transforma, para que esse material homens constantemente maltrata
esteja pronto a ser utilizado.
mos a natureza, os animais. O
Segundos os espíritos amigos, nosso senso de amor ainda é um
“NÃO HÁ EFEITO SEM CAU
tanto quanto limitado, impedin
SA”. A causa é Deus. A vida se
do-nos de ver uns aos outros
originou a partir dos desígnios de como irmãos. E quando falamos
Deus. Ainda não temos condições uns aos outros, inclui ainda os
de compreender Deus com mais
minerais, os vegetais, os animais e
profundidade.
os homens.
Porém, certa feita, questiona
Mas vamos adiante sem olhar

para traz; para o que deixamos
de fazer não há muito o que
ser feito. Porém, o sábio Chico
Xavier advertia: “Embora nin
guém possa voltar atrás e fazer
um novo começo, qualquer um
pode começar agora e fazer um
novo fim”. Devemos de hoje em
diante mudar a forma de ver Deus
e encarar sua criação e suas leis;
tudo que Deus criou vibra amor e
harmonia.
Já que tudo que Deus criou
vibra amor e harmonia, que pos
samos em nosso esforço diário
atingir o reino do amor e da
harmonia, para que a partir daí
possamos naturalmente produzir
mais, e com mais qualidade.
Nunca nos esqueçamos: Deus
é perfeito; apesar de vivermos
num planeta limitado, nunca nos
esqueçamos: Deus nos ama acima
de tudo e procura sempre nos dar
as melhores oportunidades de
crescimento baseados no nosso
esforço, na nossa necessidade e na
nossa realidade moral, espiritual e
intelectual.
villarandre2@yahoo.com.br
andreluisvillar.com.br
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PORTAL SABER ESPIRITISMO

ESTUDOS DE CHICO XAVIER

Foto Divulgação/EE

Foto Divulgação/EE

O portal Saber Espiritismo é uma referência
no estudo doutrinário de Allan Kardec e Chico Xavier. Iniciativa dos espíritas mineiros,
o portal é acessado em saberespiritismo.com,
e produz materiais em áudio e vídeo.
Toda a atividade é voluntária, numa página
com mais de 349 mil visualizações.>>>

conhecimento13

PodSaber

O Saber Espiritismo mantém canais de divulgação no Twitter, Whatsapp, Facebook
e Instagram, além da TV Saber Espiritismo
e do PodSaber, que traz importantes áudios
doutrinários. Para receber vídeos com estudos de Chico Xavier via celular, cadastre
seu whats no fone 31.99287.0750.

Esclarecedor por Excelência

Codificação Espírita veio trazer razão à ciência, à filosofia e à religião
Internet/EE

Ari Fávero		
De Itapema
Sempre que procuro fazer
um artigo sobre esta Doutrina,
não pretendo que ela seja a única
filosofia religiosa válida, nem
desrespeitar as outras crenças
que admiramos e as respeitamos, pois todas lutam para que
tenhamos um mundo melhor e
mais fraterno.
Vivemos numa época em
que o homem mais se preocupa
com as coisas materiais buscando o prazer, o poder e o consumismo exagerado devido às
propagandas intensas, fazendo
com que se deixe de lado a
“parte espiritual”, pois se sujeita
a ser escravo de suas paixões
desenfreadas, quando na verdade sua liberdade deveria ser o
alvo principal para o alcance da
felicidade.
A Humanidade enfrenta
dificuldades para mudar ve
lhos hábitos do passado, com
pensamentos arcaicos, com falta
de ética e de moral, esquecendo
que não há outro caminho senão
praticar os Ensinos de Jesus, o
Espírito mais perfeito que Deus
enviou a Terra para nos ensinar
e reviver os 10 mandamentos da
Lei de Moisés, que os resumiu
em dois: “Amar a Deus com todo
o coração e a alma”, e “Amar ao
próximo ,como a si mesmo”.

“

O que o Espiritismo ensina

guia e modelo
Jesus é o modelo central para o conhecimento espírita
Governador do Planeta

O Espiritismo não
é uma criação dos
homens, mas uma
Doutrina revelada pela
Espiritualidade Maior”.

Vemos a mensagem de Cristo
Jesus em todos os locais religiosos, nos veículos, em cartazes,
lojas, em casas, mas esquecemos
de “vivenciá-lO, dentro de nós”,
pois Ele disse claramente: “Eu
Sou o Caminho, A Verdade e

a Vida e ninguém vai ao Pai,
Deus Supremo, senão por Mim”.
“Ele é o Governador do Planeta
Terra”. (consoante o transcendente ensino de Emmanuel).
O Espiritismo não é uma criação dos homens, mas uma Doutrina revelada pela Espiritualidade
Maior. Centenas de Espíritos do

O Espiritismo não pretende
formar seguidores para a sua
Ciência, Filosofia e Religião,
pois é uma Religião que não
usa simbolismo, nem dogmas,
nem sacerdotes, imagens, velas,
cerimoniais etc. Ele se baseia nos
ensinamentos de Jesus exposto
no livro: “O Evangelho Segundo
o Espiritismo”, que mostra o
caminho que devemos trilhar
para a nossa “reforma íntima”,
para a busca da fraternidade e
da caridade. Os ensinamentos
também são complementados
por Espíritos Elevados.
As máximas da Doutrina
Espírita são: “Fora da caridade
não há salvação”; “Reconhecese o verdadeiro espírita pela sua
transformação moral e pelos
esforços que faz para dominar
suas más inclinações”; “Fé inabalável é aquela que pode encarar a
razão face a face em todas as épocas da Humanidade”; “Nascer,
morrer, renascer de novo e viver
sempre, tal é a Lei”; “Todo efeito
tem uma causa; todo efeito
inteligente tem um causa inteligente”. (Allan Kardec).
Na sua forma científica, o
Espiritismo tem como objetivo
estudar as origens do homem,
mundo todo que enviaram mensagens a diversos médiuns e Allan
Kardec compilou tudo e editou
Codificação Espírita. A finalidade
é reunir os homens em torno da
Fraternidade, da Caridade e da
pureza de sentimentos para com
o próximo conforme os Ensinos
de Jesus, à luz da razão.

sua natureza espiritual, seu corpo
material, a mediunidade, (paranormalidade), a comunicação
com o Mundo Espiritual em
todos os seus aspectos, as Leis
Naturais que regem tais comunicações, como devemos realizar
os trabalhos na área da mediunidade. “Esses assuntos podem ser
estudados nos livros: “O Livro
dos Espíritos”, “A Gênese”, no
“Livro dos Médiuns”, ambos
codificados por Allan Kardec”.
“Na área da Filosofia, o
Espiritismo trata das questões da
existência do ser humano; por
que estamos aqui na Terra; para
onde iremos após esta vida, bem
como de onde viemos”. Faz uma
reflexão sobre Deus, sendo que
a primeira questão de “O livro
dos Espíritos”, codificado por
Allan Kardec é: “Que é Deus”? E
os Espíritos Superiores responderam: - “Deus é a Inteligência
Suprema a Causa primária de
todas as coisas”. Todos os estudos são baseados na lógica, no
conhecimento e na experiência
ensinada pelos próprios Espíritos.
Ainda temos os livros: O Céu e
o Inferno, O que é Espiritismo e
Obras Póstumas, codificadas por
Allan Kardec.

Ari Fávero é
articulista e estudioso
espírita na cidade
de Itapema • SC.
favero.arif@gmail.com
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‘FUGINDO DA PRISÃO’ • 2

Livro especialmente indicado aos encarcerados, “Fugindo da Prisão”, de Richard
Simonetti, traz texto e profundidade fundamentais também a todo estudioso sincero e interessado na Doutrina Espírita,
visto que os exemplos, as metáforas e os
seus argumentos são racionais. >>>

Foto Divulgação/EE

‘FUGINDO DA PRISÃO’ • 1
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doutrina14

A obra, com ilustrações, é preciosa para
quem trabalha ou convive com encarcerados. O livro é ferramenta ideal em suas
108 páginas escritas no estilo simples,
mas marcante de Simonetti. À venda na
Livraria Ponto de Luz de Curitiba (site
livrariapontodeluz.com.br).
Foto Pixabay/EE

carlos

baccelli

EXISTÊNCIAS

Mediunidade e crenças populares
a falar como um ser humano e se
descondicionasse a nível de corpo
espiritual. A jovem evidentemente
tratada sem sucesso pela medicina convencional recuperou-se
e passou a viver uma vida normal.
Com o devido respeito que
nos merecem, a leitura da sorte
através de cartas, o jogo de
búzios, a bola de cristal, a posição
dos astros no firmamento e
outros expedientes semelhantes,
resumem-se puramente em fenômenos mediúnicos de intuição,
dupla vista, presciência... Medianeiros os temos em todas as
partes e em todas as condições.
Essa ambientação mágica e
mística em torno do fenômeno é
completamente dispensável, em
que pese a sugestão que possa
causar nas mentes ainda demasiado presa a rituais e fórmula
exteriores.
A doutrina Espírita desmistifica
e demitifica todo tipo de relacionamento com o Invisível, demons
trando que o relacionamento pode
acontecer dentro de um clima de
maior naturalidade possível.
Os espíritos que se deixam
atrair por objetos e fórmulas
bizarras de evocação, embora
possam agir de boa vontade, são
espíritos um tanto quanto vinculados às coisas materiais, como
os médiuns de que se servem e as
pessoas afeitas ao imediatismo
das coisas.
Porque propõe a renovação
íntima como base da solução de
todos os problemas, e a renovação
e intima requer disciplina, renúncia,
sacrifico e trabalho cotidiano, as
pessoas habituadas à lei do menor
esforço, preferem soluções mais
rápidas e menos onerosas para
os seus problemas existenciais. É
no que, infelizmente, a maioria se
compraz e é este o maior obstáculo para a vitória do Evangelho
nos corações.
Cabe ao Espiritismo explicar o
maravilhoso e o sobrenatural que,
a bem da verdade, têm ensandecido muitas mentes, mantendo-as
acorrentada a um estranho ca
tiveiro espiritual, impedindo assim, os voos mais altos do espírito
em busca da própria iluminação.

Razões que explicam as vidas sucessivas
Para a Doutrina dos Espíritos, cada um de nós é artífice de sua própria evolução
Edvaldo Nogueira
De Penha
Ao longo da História, muitas
explicações foram dadas para
justificar a necessidade da Reencarnação. Sabemos hoje que
o cérebro humano possui uma
geometria flexível e evolutiva,
que lhe permite, de alguma
forma, compensar os estragos
causados pelo seu inevitável
envelhecimento.
Mediante essa capacidade de
adaptação do cérebro, vemos que
o corpo humano está perfeitamente viável para abrigar Almas de
níveis elevados. Observando-nos,
logo nos damos conta de que, em
uma única existência no corpo
somático, estaríamos impossibi
litados de atingir níveis como de
Mahatma Gandhi, Albert Einstein

Dr. Odilon Fernandes
Da obra Mediunidade
e Evangelho, Editora IDE

já está no ar!

rádio espaço espírita
RÁDIO
ESPAÇO
ESPÍRITA
www.radioespacoespirita.com.br

os melhores intérpretes!
as mais inspiradas canções!
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Reencarnação... dogma?

Foto Juvan Neto/EE

De fato, em quase todas as
crenças populares existe um fundo
de verdade. Também neste sentido
o Espiritismo apareceu para os
esclarecimentos que se fazem necessários à luz da fé raciocinada.
A lenda do lobisomem, por
exemplo, é uma crença popular que
tem atravessado séculos. Como e
quando teria surgido?
Provavelmente foi na idade média que a crença, ao lado de tantas
outras superstições, ganhou força.
Entretanto, segundo pudemos nos
informar da vida espiritual, a lenda
do lobisomem não passa de uma
manifestação de licantropia. Determinados espíritos, sob hipnose de
mentes mais poderosas ou mesmo
sob a ação do próprio pensamento
sobre o corpo espiritual, assumem
formas animalescas, com propósito
de se tornarem mais aterrorizadoras aos olhos de quem consiga
percebê-las pela vidência psíquica
ou mesmo quando consigam uma
materialização total ou parcial de si
mesmos.
Esse tipo de crença popular,
no entanto, perde-se na noite dos
tempos. A bíblia fala que Satanás
se transformou numa serpente
para tentar Adão e Eva... Entre os
Egípcios e os Hindus acreditavase
que, por punição, o espírito poderia
voltar à Terra no corpo de uma
animal. Pitágoras, o grande iniciado
grego apregoava o respeito para
com os cães dizendo que um deles
poderia ser o reencarnação de um
espírito amigo...
Embora fruto de muitas
controvérsias, Jesus igualmente
lidou com a licantropia. O episódio
do obsidiado gadareno, que vivia
entre os túmulos de um cemitério, é
muito significativo. Os espíritos que
se autodenominaram “legião” pediram ao mestre que os enviasse a
uma manada de porcos que estava
próxima... Não vamos discutir se na
região existiam ou não porcos.
Talvez não seja tão conhecido dos espíritas o fato de que
um cemitério de Sacramento,
Minas Gerais, uma jovem tomada
de um espírito “fuçava” o túmulo
do grande missionário Eurípedes
Barsanulfo, revirando a terra e
desferindo guinchos próprios do
animal em questão. Trazida a determinado grupo espírita de Uberaba
em tarefa de desobsessão, depois
de longas e pacientes sessões, conseguiu-se que o espírito começasse

acesse e peça sua música!

O autor: professor Edvaldo

e muitos outros.
Com referência ao estágio
evolutivo, em maioria esmagadora
da população em nosso planeta,
podemos afirmar que ainda estamos engatinhando; no entanto,
possuímos corpos físicos similares
aos personagens acima citados.
Como compreender essa diferença
evolutiva sem as reencarnações
no contexto da Justiça Divina? A
razão e a experiência provam que
uma única existência, ou encarnação, não seria suficiente para
alcançarmos tais níveis.
Outras razões explicam a necessidade de reencarnarmos. Uma
delas diz que a Alma, para aperfeiçoar sua própria natureza, necessita da experiência no mundo
físico. Admitindo-se possuirmos
potencial quase infinito de expressão e criatividade, podemos
perceber que uma só existência,
em um corpo perecível e de duração efêmera, circunscrita a uma
determinada época e cultura, não
representa em nenhuma hipótese suficiente oportunidade de
desenvolvimento.
Afirmam alguns, absurdamente, que Deus cria, conforme
sua vontade, indivíduos mais
e outros menos capacitados,
ou seja: gênios e idiotas. Ou
tros, ainda, defendem que as
capacidades individuais seriam
herdadas genéticamente dos pais
– outro absurdo, sem dúvida.
Conforme explica-nos a

Doutrina dos Espíritos, cada um
de nós é o artífice de sua própria
evolução, ou seja: todo conhecimento adquirido e apreendido,
em todos os períodos da vida
do Espírito Imortal, estando ele
encarnado ou não, soma-se ao
seu patrimônio individual como
conquistas pelos seus méritos.
Em suma: somos herdeiros
de nós mesmos. O que plantamos colhemos (Lei Causal). Se
estamos atualmente colhendo algo
que não conseguimos identificar
como sendo de nosso plantio,
podemos estar certos de que foi
semeado, por nós mesmos, em
uma reencarnação anterior. Então,
cuidemos de nossos atos e atitudes
em nossa presente reencarnação,
que vão gerar, inevitavelmente,
consequências em conformidade e
intensidade às produzidas por nós,
e com eventuais agravantes em
nossas próximas reencarnações.
Que possamos refletir humilde
e resignadamente sobre a vida
imortal que nos está reservada, e
agradeçamos ao Senhor da Vida
pela oportunidade das reencarnações, que possibilitam nossa
evolução e regeneração. Que o
Mestre Jesus ilumine os caminhos
da humanidade deste abençoado
educandário do Espírito: a Terra.
Edvaldo Nogueira é
professor e dirigente
da Fraternidade
Nosso Lar • Penha • SC
edvaldobnogueira@gmail.com

VILA ALAÍDE PRAIA HOTEL
Sua estadia com conforto no
litoral norte catarinense!
A 200 metros da praia central
A 100 metros do Morro do Cristo
Anexo restaurante bistrô

Rua Bernardo Aguiar, nº 129
Centro de Barra Velha • SC.
www.vilaalaidehotel.com.br
Fone (47) 3456.0029
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GODINHO NERY NO SER

JOAQUIM É REFERÊNCIA

Um dos grandes tarefeiros de nossa região,
e um dos dirigentes que melhor entende da
Assistência Social sob a ótica da Doutrina Es
pírita, é nosso irmão Joaquim Fernandes, da
Sociedade Espírita Allan Kardec (SEAK),
de Joinville. Ativo no movimento espírita re
gional, Joaquim é sem dúvida, referência.

Foto Divulgação/EE

André Ostrufka/Divulgação/EE

Uma das melhores edições do Simpósio Es
pírita Regional (SER) já promovidas, a de
2017, dia 27 de maio, em Joinville, trouxe o
presidente da Federação Espírita Brasileira
(FEB), Jorge Godinho Nery, para abordar o
livro “Brasil, Coração do Mundo, Pátria do
Evangelho”. Excelente promoção da 6ª URE.

Movimento em Movimento
O que acontece nas casas

espíritas em Santa Catarina

Rádio Espaço Espírita atinge
mais de mil ouvintes em um mês
A Rádio Espaço Espírita é o
novo veículo de difusão do Espi
ritismo em Santa Catarina, Brasil
e Mundo. Através do sistema we
brádio, a emissora, projeto origi
nal do confrade espírita Dorival
Strelow, está no ar desde dezem
bro do ano passado, e pode ser
acessada tanto no endereço www.
radioespacoespirita.com.br, ou
via celular, através dos APPs do IRádios e RádiosNet. Somente em
maio, foram exatos 1798 acessos
dos ouvintes internautas. O site
traz ainda artigos selecionados e
notícias sobre eventos espíritas.
A programação conta com
acervo de mais de 1.400 músicas
cedidas gentilmente pelos maiores
talentos do movimento espírita,
divididas em horários e programas
musicais especiais. Boletins es
píritas atualizam sobre os eventos
espíritas em Santa Catarina.
Há ainda notícias das agên
cias Radioagência Brasil e Radio

agência Brasil de Fato, orações
em áudio, o programete “Sete
Minutos com Emmanuel”, apre
sentado por Haroldo Dutra Dias,
campanhas educativas de Saúde,
Direitos Humanos, Assistência
Social e do Centro de Valoriza
ção da Vida (CVV), entre outras.
E neste mês de junho, a emis
sora entrou com palestras espíritas
dos mais importantes oradores e
estudiosos espíritas do Brasil, em
quatro faixas de horários diárias.
“Estamos em construção. Es
treamos novas vinhetagens, e há
outras em produção. Teremos
horários fixos para os musicais e
conferências”, destaca Dorival,
que é idealizador também da plat
aforma Rede Espaço Espírita no
Facebook www.facebook.com/
rede.espaco.espirita, e prepara
o novo site do jornal Espaço Es
pírita. “Vamos integrar essas três
plataformas, visando a divulgação
ampla do Espiritismo”, finaliza.

O Centro Espírita Seara de Jesus teve
agenda especial com a marcante presença do
orador e médium Raul Teixeira, do RJ, em
atividade protagonizada por Walterney Reus
e Sidney Lourenço, dia 13 de maio, em Criciúma.

Em abril, o Encontro dos Evangelizadores
Espíritas do Alto Vale do Itajaí trouxe aprendizado e muitas reflexões. Uma promoção
da 5ª União Regional Espírita, em Ibirama!
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De que recursos dispõe
a cultura atual para provar
que Deus não existe?

As 27 lindas vovós da Sociedade
Espírita Obreiros da Vida Eterna
(SEOVE), no Campeche, em Florianópolis: um trabalho de amor de
uma das instituições mais importantes do Espiritismo na capital
catarinense. Fundada em 1972, a
instituição mantém o Lar de Zenóbia, destinado ao amparo e
acolhimento destas idosas, entre
muitas outras atividades, como a
Ação Social Dona Baby, o Centro
de Convivência e o Núcleo Espírita Albano Metelo. Para manter
esse trabalho, você pode ajudar
pela conta de luz ou por boleto
bancário. Há ainda o débito automático. Saiba como fazer pelo
site www.seove.org.br ou pelo
fone (48) 3237.4123.
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As mais belas mensagens psicografadas pelo médium

O alimento infalível
“Respondeu-lhe Jesus: Está
escrito, - Nem só de pão viverá o
homem, mas daquilo que procede
da boca de Deus” - Mateus 4:4
Quando participantes do
número dos que pisam o chão
terreno, muitas vezes, gastamos
energias fundamentais com o
pensar excessivo e desnecessário
nos nossos processos de sustentação da experiência física.
Quando pais e mães, recorremos a uma,mais variada, gama
alimentar com o fim único e
exclusivo de fortalecer os entezinhos que se nos batem às
portas do coração pelo renascimento. Muito louváveis tais
demonstrações de cuidado, mas,
ponderamos que, o que eles mais
desejam de nós é o amor aberto
do amigo e benfeitor que lhes
guiarão os passos incertos com
relação ao futuro de crescimento

espiritual que os aguarda.
Meditemos nisso:
As expressões físicas foram
materializadas a benefício da
evolução humana, de acordo
com o entendimento a que se
vincula a criatura, e, nunca o
homem foi criado para os recursos materiais.
Vamos tocar num ponto
nevrálgico da ignorância da
humanidade atual, já que
frase muito utilizada por todos:
“Aproveitar a vida”, terá significação mais complexa quando
nos orientamos pelos padrões
evangélicos.
Aproveitar a vida é necessidade imprescindível de cada
um de nós, resta-nos, entretanto,
questionar, de nós para conosco
mesmo, a que aproveitamento
nos referimos.
A vida física, os prazeres do
paladar, o inebriante perfume das

sensações olfativas, as sofisticadas
manifestações da beleza visual,
o êxtase das emoções sexuais exacerbadas, os balouçantes apelos
da música menos espiritualizada,
tudo isso poderá ser qualificado
como extremamente fugaz e passageiro. Este, o pão material que
facilmente se putrefaz.
Jesus, porém, com o carinho
imenso de seu coração nos
concita à modificação dos nossos
estreitos padrões de alegria e felicidade. Lembrando a assertiva
valiosa constante do Deuteronômio 8:3, afirma convincente, respondendo ao espírito do apego
material: “Nem só de pão viverá
o homem, mas de tudo aquilo
que procede da boca de Deus”.
De Deus, nosso Pai, recebemos tudo de que necessitamos
realmente. Todas as nossas
necessidades são atendidas e, no
entanto, raramente nos predispomos a aceitá-las simplesmente, criando ao nosso redor a
ilusão e a mentira.
Meus amigos, sejamos
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simples, dedicados, amigos uns
dos outros. Isso é banquete
espiritual de que nunca nos arrependeremos por havê-lo sorvido
avidamente.
Aproveitemos as oportunidades, que se nos apresentam ao
espírito falível, de amar e perdoar sempre, trabalhando sem
descanso no alívio do sofrimento
alheio.
O trabalho cristão requer
perseverança infinda porque
em última análise ele nunca se
extinguirá. Nele encontrare-

mos o verdadeiro sentido do
aproveitamento da existência, a
verdadeira satisfação espiritual.
E, onde o sofrimento persistir no
Universo, oportunidades mil se
desdobrarão às nossas possibilidades de crescer com Jesus.
Deus é amor, afirmava-nos
o apóstolo João. De sua boca
sairá apenas a exortação que
nos envolve a todos: “Amai!”.
O resto será apenas o estudo e a
compreensão desta Lei, A Lei de
Amor.
Joaquim (espírito)
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Chico, a vizinha de dona Cidália e a história da chave
Com a saída do chefe da casa e dos filhos
mais velhos para o trabalho e com a ausência das crianças na escola, Dona Cidália era
obrigada, por vezes, a deixar a casa, a sós,
porque devia buscar lenha, à distância. Aí
começou uma dificuldade. Certa vizinha,
vendo a casa fechada, ia ao quintal e colhia as
verduras.
A madrasta bondosa preocupou-se. Sem
verduras não haveria dinheiro para o serviço
escolar.
Dona Cidália observou... Observou... E
ficou sabendo que lhes subtraía os recursos
da horta; entretanto, repugnava-lhe a ideia
de ofender uma pessoa amiga por causa de
repolhos e alfaces.
Chamou, então, o Chico e lembrou:
— Meu filho, você diz que, às vezes,
encontra o Espírito de Dona Maria. Peça-lhe
um conselho. Nossa horta está desaparecendo e, sem ela, como sustentar o serviço
da escola?

Chico procurou o quintal à tardinha e
rezou e, como das outras vezes, a mãezinha
apareceu. O menino contou-lhe o que se passava e pediu-lhe socorro.
D. Maria então lhe disse:
— Você diga à Cidália que realmente
não devemos brigar com os vizinhos, que são
sempre pessoas de quem necessitamos. Será
então aconselhável que ela dê a chave da casa
à amiga que vem talando a horta, sempre que
precise ausentar-se, porque, desse modo a
vizinha, ao invés de prejudicar os legumes,
nos ajudará a tomar conta deles.
Dona Cidália achou o conselho excelente
e cumpriu a determinação. Foi assim que a
vizinha não mais tocou nas hortaliças, porque
passou a responsabilizar-se pela casa inteira.
		
		
		
		

Do livro “Lindos
Casos de Chico Xavier”,
por Ramiro Gama”.
Editora LAKE.
Fale com o
Espaço Espírita
por e-mail:
jornalscespirita@
gmail.com
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Centro Espírita Médico dos Pobres
Servidão Marcelino Gonçalves, 71
Monte Verde • Florianópolis • SC

Palestras públicas segundas e quartas-feiras, 20h, terças-feiras 19h, sextas-feiras 20h.
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Casa onde Chico Xavier nasceu, em Pedro Leopoldo, MG
No Facebook,
estamos no
endereço
‘Espaço Espírita’.
É só curtir!

O fone da nossa
redação é o (47)
3456.3402, e o
celular/watts é o
(47) 99921.4527

Edições anteriores
do jornal estão em
www.cejn.org.br.
Receba nossa
edição on-line!

A obra que mostra a teoria
esquecida de allan Kardec.
de paulo henrique de figueredo.

À venda na distribuidora
mundo maior:
www.mundomaior.com. br.

