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Talvez você já Tenha feiTo pergunTas como esTas:
De onde vim ao nascer? 
Para onde irei depois da morte? 
O que há depois dela?
Por que uns sofrem mais do que outros? 
Por que uns têm determinada aptidão e outros não?
Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Alguns 

cegos, aleijados, débeis mentais, enquanto outros nas-
cem inteligentes e saudáveis?

Por que Deus permite tamanha desigualdade entre 
seus filhos?

Por que uns, que são maus, sofrem menos que outros, 
que são bons?

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. Acham que questões como “a existência de 
Deus” e “a imortalidade da alma” são da competência 
de sacerdotes, de ministros religiosos, de filósofos e 
teólogos. Quando tudo vai bem a 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 das quais todas têm que se 
desincumbir de uma maneira ou de outra. 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, para estar bem com Deus. 
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.

Quando, porém, tais pessoas são surpreendidas por 
um grande problema, a perda de um ente querido, uma 
doença incurável, uma queda financeira desastrosa - 
fatos que podem acontecer na vida de qualquer pessoa 
- não encontram em si mesma a fé necessária, nem a 
compreensão para enfrentar o problema com coragem e 
resignação, caindo, invariavelmente, no desespero.

Onde se encontra a solução?
Há uma doutrina que atende a todos estes questio-

namentos. 
É o Espiritismo.
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.

Mas, o que é o Espiritismo?
O Espiritismo é a doutrina cristã revelada pelos Es-

píritos Superiores, através de médiuns, e organizada 
(codificada), no século XIX, por um educador francês, 
conhecido por Allan Kardec.

O Espiritismo é ao mesmo tempo filosofia, ciência e 
religião.

Filosofia, porque dá uma interpretação da vida, 
respondendo questões como “de onde eu vim”, “o 
que faço no mundo”, “para onde irei depois da morte”. 
Toda doutrina que dá uma interpretação da vida, uma 
concepção própria do mundo, é uma filosofia.

Ciência, porque estuda, à luz da razão e dentro de 
critérios científicos, os fenômenos mediúnicos, isto 
é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não 
passam de fatos naturais. Todos os fenômenos, mesmo 
os mais estranhos, têm explicação científica. Não existe 
o sobrenatural no Espiritismo.

Religião, porque tem por objetivo a transformação 
moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus 
Cristo, na sua verdadeira expressão de simplicidade, 
pureza e amor. Uma religião simples sem sacerdotes, 
cerimoniais e nem sacramentos de espécie alguma. 
Sem rituais, culto a imagens, velas, vestes especiais, 
nem manifestações exteriores.

E quais são os fundamentos básicos do Espiritismo?
A existência de Deus que é o Criador, causa primária 

de todas as coisas. A Suprema Inteligência. É eterno, 
imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e 
bom.

A imortalidade da alma ou espírito. O espírito é o 
princípio inteligente do Universo, criado por Deus, para 
evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios 
esforços. Como espíritos já existíamos antes do nas-
cimento e continuaremos a existir depois da morte do 
corpo.

A reencarnação. Criado simples e sem nenhum 
conhecimento, o espírito é quem decide e cria o seu 
próprio destino. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, 
ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Tem 
a possibilidade de se desenvolver, evoluir, aperfeiçoar-
se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito, como 
um aluno na escola, passando de uma série para outra, 
através dos diversos cursos. Essa evolução requer 
aprendizado, e o espírito só pode alcançá-la encarnando 
no mundo e reencarnando, quantas vezes necessárias, 
para adquirir mais conhecimento, através das múltiplas 
experiências de vida. O progresso adquirido pelo espírito 
não é somente intelectual, mas, sobretudo, o progresso 
moral.

Não nos lembramos das existências passadas e 
nisso também se manifesta a sabedoria de Deus. Se 
lembrássemos do mal que fizemos ou dos sofrimentos 
que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram ou 
daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições 
de viver entre eles atualmente. Pois, muitas vezes, os 
inimigos do passado hoje são nossos filhos, nossos 
irmãos, nossos pais, nossos amigos que, presentemente, 
se encontram junto de nós para a reconciliação. 
A reencarnação, desta forma, é a oportunidade de 
reparação, assim como é, também, oportunidade de 
devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, 
apressando nossa evolução espiritual. Pelo mecanismo 
da reencarnação vemos que Deus não castiga. Somos 
nós os causadores dos próprios sofrimentos, pela lei de 
“ação e reação”.

A comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são 
seres humanos desencarnados e continuam sendo 
como eram quando encarnados: bons ou maus, sérios 
ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou 
medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Eles estão por 
toda parte. Não estão ociosos. Pelo contrário, eles têm 

as suas ocupações. Através dos denominados médiuns, 
o espírito pode se comunicar conosco, se puder e se 
quiser.

A pluralidade dos mundos habitados. Os diferentes 
mundos, disseminados pelo espaço infinito, constituem 
as inúmeras moradas aos Espíritos que neles encarnam. 
As condições desses mundos diferem quanto ao grau de 
adiantamento ou de inferioridades dos seus habitantes.

Como o Espiritismo interpreta o Céu e o Inferno?
Não há céu nem inferno. Existem, sim, estados 

de alma que podem ser descritos como celestiais ou 
infernais. Não existem também anjos ou demônios, 
mas apenas espíritos superiores e espíritos inferiores, 
que também estão a caminho da perfeição - os bons se 
tornando melhores e os maus se regenerando.

Deus não se esquece de nenhum de seus filhos, dei-
xando a cada um o mérito das suas obras. Somente des-
ta forma podemos entender a Suprema Justiça Divina.

Por que o Espiritismo realça a Caridade?
Porque fora dos preceitos da verdadeira caridade, o 

espírito não poderá atingir a perfeição para a qual foi 
destinado. Tendo-a por norma, todos os homens são 
irmãos e qualquer que seja a forma pela qual adorem o 
Criador, eles se estendem as mãos, se entendem e se 
ajudam mutuamente.

Por que fé raciocinada?
A fé sem raciocínio não passa de uma crendice ou 

mesmo de uma superstição. Antes de aceitarmos alguma 
coisa como verdade, devemos analisá-la bem. “Fé inaba-
lável é aquela que pode encarar a razão, face a face, em 
todas as épocas da humanidade.”- Allan Kardec.

E onde podemos encontrar mais esclarecimentos 
sobre o Espiritismo?

Começando pela leitura dos livros de Allan Kardec:
O LIVRO DOS ESPÍRITOS. O livro básico da Doutrina 

Espírita. Contém os princípios do Espiritismo sobre a 
imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas 
relações com os homens, as leis morais, a vida futura e 
o porvir da humanidade.

O LIVRO DOS MÉDIUNS. Reúne as explicações 
sobre todos os gêneros de manifestações mediúnicas, 
os meios de comunicação e relação com os espíritos, 
à educação da mediunidade e as dificuldades que 
eventualmente possam surgir na sua prática.

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO. É o 
livro dedicado à explicação das máximas de Jesus, de 
acordo com o Espiritismo e sua aplicação às diversas 
situações da vida.

O CÉU E O INFERNO, ou “A Justiça Divina Segundo o 
Espiritismo”. Oferece o exame comparado das doutrinas 
sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. 
Coloca ao alcance de todos os conhecimentos do 
mecanismo pelo qual se processa a Justiça Divina.

A GÊNESE. Destacam-se os temas: Existência de 
Deus, origem do bem e do mal, explicações sobre as 
leis naturais, a criação e a vida no Universo, a formação 
da Terra, a formação primária dos seres vivos, o homem 
corpóreo e a união do princípio espiritual à matéria.

Você poderá ler, ainda, os livros psicografados por 
Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, 
Yvonne Pereira, José Raul Teixeira, etc. e os livros 
de Léon Denis, Gabriel Delanne e de tantos outros 
autores, encontrando-se entre eles estudos doutrinários, 
romances, poesias, histórias e cartões_mensagens de 
alento. Depois desta simples leitura, você poderá ter 
dúvidas e perguntas a fazer. Se tiver, é bom sinal. Sinal 
que você está procurando explicações racionais para 
a vida. Você as encontrará lendo os livros indicados 
acima e procurando um Centro Espírita seguramente 
doutrinário e indiscutivelmente Espírita. 

Espiritismo
A Santa doutrina
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F rancisco, estudioso da dou-
trina espírita, palestrante, 
praticamente criado no cen-
tro, passava por um período 

conturbado em sua vida, daqueles 
que todos nós vivenciamos, nas que-
bradas da reencarnação.

Saudades de um parente 
desencarnado, problemas no ambiente 
profissional, arrependimento por 
posturas adotadas, confusão diante 
das decisões... Aquela nuvem negra 
pairava sobre a cabeça de Francisco, 
que andava para lá de atormentado. 

Amigo do trabalho indicou a 
Francisco uma dita casa espiritualista, 
na qual os médiuns, incorporados, 
davam consultas aos visitantes. Disse 
lá ser muito bom e que com certeza 
encontraria a ajuda que buscava.

Meio ressabiado, Francisco to-
mou o rumo do templo indicado no 
dia agendado, é lá se juntou a fila de 
consulentes. Na vez anterior a sua, o 
espírito, com o linguajar apropriado 

Puxão de orelha dos espíritos
Marcus Vinicius de Azevedo Braga*

daquela circunstância, orientava mu-
lher que havia sido abandonada pelo 
marido. Na vez de Francisco, curiosa-
mente, o espírito manifestante deixou 
de lado o linguajar típico e de forma 
sutil perguntou o que ele fazia ali, no 
mais puro vernáculo.

Francisco, meio envergonhado, 
narrou suas angustias e o espírito, de 
maneira firme e afetuosa, informa-o 
que ele já detinha os elementos ne-
cessários à superação daquela situ-
ação, recomendando que ele lesse 
determinado capítulo de “O Evange-
lho Segundo o Espiritismo” e que não 
descuidasse da prece e da vigilância 
dos pensamentos.

Nosso consulente sorriu para o 
espírito, percebendo o puxão de ore-
lha fraterno, agradeceu a orientação e 
seguiu reflexivo, com disposições re-
novadas para a mudança de atitudes.

André Luiz, na obra Agenda 
Cristã, psicografia de Chico Xavier, 
afirma que “Não viva pedindo orien-

tação espiritual, indefinidamente. Se 
você já possui duas semanas de co-
nhecimento cristão, sabe, à sacieda-
de, o que fazer.” Gandhi, conforme 
obra de Humberto Rohden, dizia que 
“(...) se se perdessem todos os livros 
sacros da humanidade, e só se sal-
vasse o Sermão da Montanha, nada 
estaria perdido”.  Os caminhos evolu-
tivos são simples na teoria e comple-
xos na prática. 

Conselhos diretivos provocam 
mudanças, mas o primado é da refle-
xão. Ignoramos o tesouro que traze-
mos, nos conhecimentos libertadores 
da Doutrina Espírita, um manancial 
que esclarece, consola, orienta e que 
nos dá base segura para prosseguir. 
Não é adorno, é ferramenta de evolu-
ção, colete salva vidas nas situações 
difíceis, farol nas nossas decisões, 
chave libertadora dos medos. 

A prática espírita nos apresenta 
ferramentas que trazem autonomia ao 
religioso, como o estudo que fomenta 
a reflexão, a prática que abranda o 
coração e a reunião mediúnica de 
socorro aos espíritos sofredores, que 
nos trazem uma percepção produtiva 
do fenômeno mediúnico. 

Faz-se necessário reconhecer a 
dádiva do espiritismo vivo e praticado 

e de como ele pode servir de 
instrumento para a nossa encarnação. 
Fórmulas mágicas, atalhos, rituais, 
simbolismos, elementos naturais do 
espírito encarnado e que nos ajudam 
a nos encontrar, mas que podem nos 
escravizar a forma. A tática espírita 
vem munida da reflexão vinculada à 
prática e tem um caráter libertador, 
que nos possibilita prosseguir, a 
passos firmes.

Cada credo, cada segmento 
trabalha a espiritualidade dos seus, 
de acordo com a cultura, com a 
afinidade, a história e o seu grau de 
entendimento. A doutrina espírita 
apresenta um caminho, por nós 
escolhido, que também possui os 
elementos necessários para a nossa 
libertação espiritual, nos possibilitando 
avançar sem muletas.

Quem nunca tomou seu puxão 
de orelha? Quem nunca esperou uma 
palavra mais diretiva dos espíritos? 
O convite posto é a caminhada e o 
espiritismo é um dos caminhos nos 
permite isso de maneira autônoma, 
consciente, em um desafio da nossa 
tarefa de evolução, que aceitamos 
pouco a pouco, a cada dia. 

(*) Articulista espírita - RJ

O vento
Certa vez, uma senhora foi até Uberaba e lá, 
diante do Chico, começou a se queixar de que 
não conseguia nada do que precisava, mesmo 
trabalhando na Doutrina e orando dia e noite.
Ao ouvir suas queixas, Chico lhe disse:
- Quando a gente tem fé, quando confia, eles 
ajudam, minha filha!
Uma vez, em Pedro Leopoldo , eu ensinava 
catecismo às crianças, mas, um dia, me 
proibiram.
Eu ensinava catecismo para quarenta crianças… 
e fui proibido porque me tornara espírita. Fiquei 
em casa.

Mas as crianças queriam o tio Chico…
Então as famílias levaram as crianças lá em 
casa.
E eu fiquei com muita pena, porque na igreja 
elas tinham lanche. Já eram duas horas e eu só 
tinha água e uns pedacinhos de pão em casa.
Eram quarenta crianças… Como eu iria 
alimentar aquelas crianças?
Eu fiz uma prece e pedi a Deus que me ajudasse, 
porque elas não podiam ficar sem comer.
Como é que eu iria fazer?
Estávamos embaixo de uma árvore.
E, então, um vento muito estranho começou a 
balançar as folhas da árvore.
O vento uivava entre os galhos daquela árvore.
Uma vizinha saiu e perguntou:
— Chico, que é isso? Que barulho é esse?
— O vento…
— O vento?!… E essas crianças aí?

Permitida a divulgação, na íntegra ou em parte desde que citada a fonte

AtIVIDADES ASSIStENCIAIS E PrOMOCIONAIS
Oficina de Costura: Terça-feira às 14h
Bazar Beneficente Irmã Virgínia: Domingo às 10h
Gabinete Odontológico: Sábado às 08h e Domingo às 10h
Gabinete Médico e Farmácia: Domingo às 10h
Albergue Noturno: Aberto todo ano
Campanha Auta de Souza: Domingo às 10h
Distribuição da Sopa: Domingo às 10h
Caravana Chico Xavier (apoio aos desvalidos):
1ª sexta-feira de cada mês às 19h

AtIVIDADES DOUtrINÁrIAS
Reunião Pública e Passe: 
 Segunda-feira: 20h
 Quinta-feira: 20h
 Domingo: 09h

Evangelização da Infância: Domingo às 09h
Evangelização da Juventude: Domingo às 10h30
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita: Sábado às 16h45

DIrEtOrIA
Presidência: LENIRA PEREIRA VIANA
Vice-Presidência: PAULO DE TARSO P. VIANA
Secretaria:
SOLANGE VAZ DOS SANTOS
EDINIR TEREZA DE QUEIROZ CURI
Tesouraria:
MARIO RINALDO ARRUDA DE AGUIAR
CESAR PEREIRA VIANA
DEPArtAMENtOS
Atendimento Espiritual:
MAURÍCIO DE QUEIROZ CURI
Atividades Mediúnicas: 
WILSON JOSé RODRIGUES AbREU
Formação Doutrinária: 
CARLA VIEIRA GONçALVES AbREU
Infância e Juventude: 
MARGARIDA CARDOSO LEITE
Comunicação Social Espírita:
ANDRé RIbEIRO PEREIRA
Assistência e Promoção Social Espírita: 
GILDA GOMES RODRIGUES
Arte e Cultura Espírita: 
CONCEIçãO DE MORAES CAVALCANTE

Registro no Cartório do 2º Ofício de 
Registro Civil do Distrito Federal. 

bimestral. Editado pelo Grêmio Espírita 
Atualpa barbosa Lima

Endereço: SGAS, Qd. 610 - Cj. D
 brasília - DF CEP 70200-700

CNPJ 00.116.301/0001-85
Responsável: Lenira Pereira Viana - 

Presidente do GEAbL
Editor: André R. Ferreira

email:brasiliaespirita@atualpa.com.br
Revisão: Paulo de Tarso Pereira Viana, 

Lenira Viana, Soraia Ofugi, Cesar Viana e 
Solimar Luz. 

Jornalista: Paulo de Tarso dos Reis Lyra
DRT/MTb 760-95

Diagramação/Editoração Eletrônica:
Alexandre bittencourt de Oliveira e 

Cristina de Oliveira Cardoso

Gráfica: Editora Otimismo
Tiragem: 2 mil exemplares impressos
Disponível em www.atualpa.org.br

A Equipe do Jornal Brasília Espírita agradece a todos os irmãos que direta e indiretamente têm oferecido valioso apoio na divulgação dos ensinamentos do 
Consolador Prometido, seja no fornecimento de artigos, seja na revisão dos textos ou no serviço de distribuição.

Fundado em 28 de outubro de 1960 - Reconhecido de utilidade pública federal  
SGAS Quadra 610 Conjunto D - CEP 70200-700 - Brasília/DF - Telefone: (61) 3443-20001960  -  2015
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— Catecismo!…
— Você não deu nada para elas comerem?
— Não tenho!…
— Oh, Chico! Eu tenho, aqui, bolo e pão.
E a outra vizinha do lado também apareceu e 
perguntou:
— O que foi isso, Chico? Que vento foi esse?
— O vento…
— E essas crianças aí?
— O catecismo…
E assim, doze famílias se reuniram e passaram 
a oferecer o alimento, o lanche daquelas 
crianças, por causa do vento.

Autor: José Antônio V. de Paula - do livro Um 
Minuto com Chico Xavier.

Contempla, mãe, o lar que se 
Constela

De esperança, De paz e De beleza.
na sublime ampliDão, na luz aCesa

Da imensiDaDe azul, estranha e 
bela!...

anjo na Cruz De espinhos Da 
tristeza,
VenCe o frio Da Dor que te 
enregela

e ergue os olhos, aCima Da 
proCela,
Da amargura, Da sombra e Da 
inCerteza!...

além Da angústia que te aflige os 
passos,
Verás teus filhos nos DiVinos 
braços,
no milagre Da fé serena e forte!...
e sentirás, enfim, Ditosa e Crente,
que teus filhos te busCam 
DoCemente,
estenDenDo-lhe as mãos, além Da 
morte!...

Mãe, Fita o Céu
Vallado Rosas (do livro Mãe, Chico Xavier)

Homenagem às
Mães
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Texto contemplado no concurso A Doutrina Explica, ocorrido no 
período de março a setembro de 2012, com o objetivo de sensibilizar 
os participantes para o potencial de racionalização e explicação da 

realidade social e espiritual pela Doutrina Espírita, incentivar a leitura, 
o uso da biblioteca espírita e levar a conhecer alguma metodologia de 
pesquisa para apoiar o estudo doutrinário. 

Apresentamos, abaixo, “Transtornos Mentais do Espírito”, trabalho de 
pesquisa recomendado para publicação.

D e origem grega, o termo 
psicopatia significa “psiquica-
mente doente” e foi 
equivocadamente difundido 

no século XIX como toda espécie de 
doença mental. Com o tempo, essa 
disfunção mental foi se enquadrando 
em um perfil comportamental que revela 
perturbação específica, e, portanto, 
catalogada em cenário que aponta para 
um registro comportamental concreto, 
passando, dessa forma, a ser tipificadas 
por diversos estudiosos como uma 
doença mental séria.

São constantes na mídia os inúmeros 
casos que revelam as marcas da 
psicopatia e chama a atenção pela 
frieza e ausência de sentimentos que 
envolvem os atos praticados por um 
psicopata. A propósito do tema, a revista 
Super Interessante de maio de 2012, 
traz como chamada de capa, o título: 
“Pequenos Psicopatas”. Embora o artigo 
não aprofunde o bisturi da investigação 
acerca da gênese do problema, o autor, 
Eduardo Skalarz, consegue estabelecer 
seis perfis bem definidos de psicopatas, 
quais sejam: o impulsivo, o predador, 
o indiferente, o suicida, o incendiário, 
o sádico, o assassino serial, o pedófilo 
e o perverso, entretanto, nem todos os 
psicopatas são assassinos.

Em torno de cada perfil, Skalarz revela 
diversas características de personalidade 
doentia, que invariavelmente se manifes-
tam na infância e não têm perspectiva de 
cura, trazendo, por isso, mesmo muito so-
frimento aos pais. O autor deixa claro que, 
embora os traços se revelem na infância, 
a ciência médica só tem condições de 
oferecer um diagnóstico concreto depois 
dos 18 anos de idade, quando consegue 
perceber uma maturação desse distúrbio 
mental. 

Nesse mesmo contexto, a American 
Psychiatric Association estabelece três 
critérios que permitem a emissão desse 
diagnóstico: a incapacidade de adequação 
às normas sociais, no que diz respeito à 
conduta legal; presença de falsidade, 
de impulsividade ou de incapacidade de 
planejamento antecipado da ação; forte 
irritabilidade e agressividade, não levando 
em conta a segurança do próprio e dos 
outros, revelando total irresponsabilidade 
e ausência de remorso. Além disso, a 
psicopatia se caracteriza por uma notória 
ausência de afetos e incapacidade de 
expressão de sentimentos.

Não obstante o fato de muitas 
crianças demonstrarem distúrbios de 
comportamento, isso não significa que 
na idade adulta serão psicopatas mas 
o texto traz depoimentos chocantes de 
pais angustiados pela situação dos filhos, 
como por exemplo, o triste depoimento de 
uma mãe argentina que relata: “Às vezes, 
eu acordava no meio da noite e ele estava 
nos observando dormir. Percebi que nos 
mataria a qualquer momento”.

Naturalmente o tema é largamente 
estudado à luz da psicologia e da 
psiquiatria, mas o nosso grande desafio 
é examiná-lo à luz da Doutrina Espírita, 
que nos oferece ampliados mecanismos 
de entendimento sobre a zona do 
inconsciente ou espiritual, que, como 
sabemos, nutre e alimenta a estrutura 
material. 

O Dr. Jorge Andréa, ao abordar o as-
sunto na obra “Visão Espírita das Disto-
nias Mentais”, publicada pela Federação 

Espírita Brasileira – Feb, dedica o Capi-
tulo III ao estudo das doenças mentais e 
no referido capítulo, examina as persona-
lidades psicopáticas, tratando-as como 
distúrbios ocasionados pelos desequilí-
brios na estrutura do caráter, com mar-
cantes reflexos na vida social.

Ora, desequilíbrios na estrutura do 
caráter são distúrbios comportamentais 
do espírito, o que nos leva a concordar 
que esses transtornos de personalidade 
estão impressos no Eu, conforme 
estabelece Jorge Andréa. Portanto, são 
transtornos mentais de difícil tratamento 
pelas terapias tradicionais, visto que o 
espírito ao reencarnar traz consigo esses 
desajustes estruturais, que se acentuam 
pelo desenvolvimento das chamadas 
dores psicológicas. Cabe destacar nesse 
contexto que o perfil psicopata pode 
pertencer a qualquer nível social ou 
profissional, atuando inclusive no mundo 
corporativo.

Do ponto de vista da análise de 
personalidade, o psicopata apresenta um 
perfil superficial, que abriga o chamado 
Transtorno da Personalidade Antissocial 
e demonstra uma aparente normalidade. 
Embora eventualmente possa demonstrar 
impulsos irresistíveis e alterações 
parciais de conduta, não são de fácil 
identificação para os leigos, mas com o 
tempo percebemos que estes indivíduos 
são invariavelmente problemáticos.

Quando desencarnados, essas per-
sonalidades psicopatas estão identifica-
das nas obras espíritas e não raramente 
surgem com pseudo-líderes das hostes 
que pululam as regiões infelizes, pregam 
justiça a qualquer preço e caracterizam-
-se como estrategistas ou julgadores, 
demonstram extrema frieza e pobreza de 
sentimentos, em suma, não diferem em 
nada dos encarnados inseridos na mes-
ma temática. 

Embora a matéria da Superinteressante 
tenha como pano de fundo crianças 
psicopatas, cabe observar que o nosso 
foco  está no espírito, independente do 
corpo que ele ocupa. Se este é infantil 
ou adulto não importa, pois os distúrbios 
comportamentais pertencem ao espírito 
não ao corpo físico, por isso mesmo, 
devemos estar atentos para a emissão 
de conceitos equivocados, já que não há 
nenhum estudo que comprove que uma 
criança vai tornar-se psicopata quando 
adulto. Porém, se a criança se comporta 
de forma cruel com outras crianças, se é 
cruel com animais, se mente olhando nos 
olhos e não demonstra remorso, esses 
sinais apontam para um comportamento 
distorcido no futuro. 

A par disso, na revista Veja, de 1º de 
abril de 2009, edição 2106, o psicólogo 
canadense Robert Hare, em entrevista, 
afirma que “ninguém nasce psicopata. 
Nasce com tendências para a psicopatia. 
A psicopatia não é uma categoria 
descritiva, como ser homem ou mulher, 
estar vivo ou morto. É uma medida, como 
altura ou peso, que varia para mais ou 
para menos”. Depreendemos que é por 
isso, a diferença de graus de psicopatia 
e respectivamente de diferentes níveis os 
índices de maldade humana.

A ausência de consciência é caracte-
rística marcante nas personalidades psi-
copatas, por isso mesmo, a ciência mé-
dica afirma que a ausência desse atributo 
permite ao individuo praticar crimes pois 

eles não conseguem 
evitar a conduta que os 
levou a praticar deli-
tos. Acerca do tema, a 
Doutrina Espírita vem 
nos ensinar que não 
existe efeito sem cau-
sa, que tudo tem sua 
razão de ser e que 
nenhum ataque às 
leis de Deus fica sem 
o reparo correspon-
dente.

Conforme a Dou-
trina Espírita nos 
ensina, tudo come-
ça na mente e cer-
tamente a mente 
dos psicopatas é 
um grande painel 
de inquietações. 
André Luiz, em 
Mecanismos da 
Mediunidade, nos esclarece 
sobre o funcionamento da mente, como 
elemento idealizador, onde o pensamen-
to pode materializar-se, plasmando for-
mas de longa duração como resultado da 
ação das ondas mentais emitidas. Ensina 
o Espírito André Luiz: “Na mediunidade 
de efeitos intelectuais, a ideoplastia as-
sume papel extremamente importante, 
porque certa classe de pensamentos, 
constantemente repetidos sobre a mente 
mediúnica menos experimentada, pode 
constrangê-la a tomar certas imagens, 
mantidas pela onda mental persistente, 
como situações e personalidades reais, 
tal qual uma criança que acreditasse 
estar contemplando essa paisagem ou 
aquela pessoa, tão só por ver-lhes o re-
trato animado num filme”. 

A imensurável capacidade biopsíquica 
do cérebro humano permite que este 
desenvolva funções capazes de gerar, 
sinalizar, emitir e captar energias mentais 
em inúmeras frequências, funcionando de 
forma semelhante a sofisticado sistema 
de comunicação que se autoalimenta 
pela vontade, vitalizando dessa forma 
todos os centros da alma. 

Naturalmente essas correntes 
possuem caráter construtivo e destrutivo 
e são diretamente proporcionais aos 
desejos e pensamentos motivadores 
dessas ações. E, em virtude disso, as 
infrações cometidas ficam arquivadas nos 
escaninhos da alma e, de acordo com a 
gravidade, produzem lesões e distúrbios 
no mecanismo perispiritual, de forma tal 
que os efeitos dessas ações afetarão 
profundamente o seu autor, a ponto de, 
em muitos casos, reconduzi-los a uma 
nova encarnação em corpos-prisões, 
ninguém foge à lei.   

Embora os atos dos psicopatas 
causem grande comoção social, a pena 
de morte não se justifica sob os princípios 
do Espiritismo .. 

Na obra o Homem Integral, o Espírito 
Joanna de Angelis nos esclarece quanto 
à nossa postura, afirmando que: “A 
maldade sistemática, a impiedade, 
o temperamento hostil revelam as 
personalidades psicopatas que, antes, 
necessitam de ajuda, ao invés de 
reproche. A bondade, neles latente, 
aguarda o momento de manifestar-
se e predominar, mudando-lhes o 
comportamento. Com tal atitude, a de 
identificar a bondade, torna-se possível a 
superação do sofrimento, como quer que 

se apresente, especialmente o que tem 
procedência moral”.

A solução que acreditamos, portanto, 
mesmo para os criminosos de alta 
periculosidade, genocidas e homicidas 
é que eles não devem ter suas vidas 
ceifadas, mas sim isolados da sociedade 
em prisões do tipo nosocômios (?) 
judiciários, ou trabalhos retificadores, a 
fim de que  possam de alguma maneira, 
retribuir de forma positiva à Sociedade, 
os  danos que tenham causado.
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TRANSTORNOS MENTAIS DO ESPÍRITO
Warwick Mota*

(*) Articulista espírita do DF, participante do 
Concurso A Doutrina Explica.
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Segundas e Quintas às 20h

DAtAS ESPírItAS

01/05/1864 - O Clero coloca as obras espíritas no índice de 
livros proibidos; 
01/05/1880 - Nasce em Sacramento, MG, Eurípedes Barsa-
nulfo 
05/05/1927 - Nasce em Feira de Santana, BA, Divaldo Pereira 
Franco; 
07/05/1878 - Nasce em Piracicaba, SP, Pedro de Camargo (Vi-
nícius) ;
07/05/1934 - A FEB é considerada de utilidade pública pelo 
decreto lei 4.765; 
08/05/1952 - Nos Estados Unidos, teve início o periodismo 
espírita mundial, quando foi publicada a primeira folha espiri-
tista: “The Spiritual Telegraph”;
22/05/1885 - Desencarnação de Victor Hugo;
22/05/1932 - Moços espíritas se reuniram em São Paulo e no 
Centro Espírita Maria de Nazareth constituíram o primeiro nú-
cleo de mocidades espíritas do Brasil; 
27/05/1832 - Nasce em São Petersburgo, rússia, o cientista 
Alexander N. Aksakof, espírita e diretor de dois jornais de es-
tudos psíquicos; 
30/05/1431 - Joana D´Arc é sacrifi cada na fogueira pela In-
quisição;
01/06/1984 - Desencarnação de Hilpert Viana -Fundador do 
Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima;
03/06/1925 - Desencarnação de Camille Flammarion 
12/06/1902 Nasce Jésus Gonçalves, chamado de O Poeta das 
Chagas redentoras , em Borebi, São Paulo; 
14/06/1902 - Desencarnação da médium Linda Gazera, em 
turim, Itália; 
16/06/1966 - Desencarnação de Peixotinho; 
17/06/1832 - Nasce o cientista William Crookes em Londres 
Inglaterra. Ficou famoso pelas pesquisas sobre materialização 
de espíritos; 
24/06/1943 - Desencarnação de Ernesto Bozzano;
26/06/1890 - Nasce a médium Linda Gazera em roma, Itália; 
28/06/1972 - Francisco Cândido Xavier responde a perguntas 
de alunos do Colégio Militar do rio de Janeiro; 
30/06/2002 - Desencarnação de Chico Xavier, o maior mé-
dium espírita do Brasil, O Mineiro do Século;
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31

04Seg Vitor Ronaldo NÃO VIM TRAZER A PAZ, MAS A ESPADA - Estudo Aprofundado da Doutina Espírita.

07Quin Jorge Hessen A CAMINHO DA LUZ -	Estudo	dos	capítulos	do	livro	de	Emmanuel,	psicografi	a	Chico	Xavier

11

14

18

21

Seg

Quin

Seg

Quin

Carmmelita Indiano PARÁBOLA DO SEMEADOR - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

Cassius Vantuil PARABOLA DAS BODAS - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

Saulo César PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

Niraldo Pulcineli PARABOLA DA REDE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

Seg

Quin

25

28

Maurício Curi ZAQUEU, O PUBLICANO - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

André Ferreira O CENTURIÃO DE CAFARNAUM - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

10Dom Maurício Curi A MULHER NA CONCEPÇÃO ESPÍRITA - ‘‘As Leis Morais na Atualidade”, de Christiano Torchi

03Dom Sérgio Castro COMPROMISSO COM O AMOR - ‘‘Nascentes de Bençãos” de Joanna de Ângelis, psic Divaldo Franco

Dom 17 Adauto Santos PAIS	E	MÃES	COM	PROBLEMAS	MORAIS	-	“Minha	Família,	o	Mundo	e	Eu”	de	Camilo,	psicografi	a	Raul	Teixeira

Dom 24 Aristides Guimarães MÃE E FILHO - “Entre a Terra e o Céu” de André Luiz

Wilson Abreu A MULHER PERANTE O MOVIMENTO FEMINISTA E O CONTEXTO SOCIAL - “Os Caminhos do Amor”Dom

Dom

Seg

Quin

Dom

Seg

Quin

Dom

Seg
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29

Quin

Dom

Seg

Vitor Ronaldo OBSESSÕES ESPIRITUAIS - Estudos Aprofundado da Doutrina Espirita 

Jorge Hessen A CAMINHO DA LUZ	-	Estudo	dos	capítulos	de	Emmanuel,	psicografi	a	Chico	Xavier
Niraldo Pulcineli FAMÍLIA ESTEIO DA SOCIEDADE - “Leis Morais da Atualidade” de Christiano Torchi

Carmelita Indiano PARÁBOLA DOS TALENTOS - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

Warwick Mota PARÁBOLA DAS BODAS DE CANÁ - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

DIJ DIA DA FAMÍLIA

Sérgio Castro PARÁBOLA DO TRIGO E DO JOIO - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

Niraldo Pulcineli PARÁBOLA DO PARALÍTICO DE CAFARNAUM - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

Fátima Guimalhães A PRESENÇA DOS AVÓS - “Constelação Familiar” de Joanna de Ângelis

Saulo César DISCÍPULOS: SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

Wilson Abreu IMPOSITIVO DA RENOVAÇÃO - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

TEMPESTADE ACALMADA - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

Adauto Santos MATRIMÔNIO E AMOR - “Jesus e o Evangelho – à Luz da Psicologia Profunda” de Joanna de Ângelis

Maurício Curi

Quin

Seg

03
Lanche Benefi cente

04
Encontro de Trabalhadores e 

Frequentadores - DFD

06
Reunião de diretoria - GEABL

14
Dia da Família e Movimento 

Espírita em Ação - FEDF

28
Reunião do Conselho 

Federativo Distrital - FEDF

VISITA AO HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL

A cada primeiro e terceiro 

domingo do mês, às 14h45

Momentos da Palestra realizada dia 05/04 
com Luiz Hu Rivas

Meu Pequeno Evangelho

A cada primeiro e  terceiro domingo do mês, às 14h45, nos reunimos no pátio do 
Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima, Q. 610 Sul, para nos prepararmos para a 
visita ao Hospital Materno Infantil, situado na Q. 608 da L2 Sul.

VISITA AO HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL

VISITA AO HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL

A visita é feita em cerca de 40 minutos e às 
16h regressamos aos nossos lares.

Convidamos todos para participar desse 
trabalho de caridade e auxílio desinteressado. 
As informações podem ser obtidas com a 
senhora Marilsa, pelo telefone 9977-9851 
ou e-mail: marilsaalves@hotmail.com 

Fotos:  Antônio Luis
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RAUL TEIXEIRA NO ATUALPA
17 de abril de 2015

•	 O	 primeiro	 contato	 do	 Raul	 Teixeira	
diretamente com o Grêmio Espírita Atualpa 
deu-se em 14/06/2001,  durante o Encontro de 
Trabalhadores promovido pelo Departamento de 
Divulgação Doutrinária, quando o querido irmão 
participou da culminância do Concurso A Doutrina 
Explica Ciclo 2001. Na ocasião onze trabalhos 
foram apresentados a ele em vários formatos 
artísticos e culturais, dando oportunidade para que 
ele psicografasse o poema “Fichário de Trabalho”, 
do espírito Sebastião Lasneau.

No mesmo dia 14/06/2001, Raul proferiu a 
Palestra Pública às 20h com tema sobre “O 
Casamento”.

•	 Em	 10/11/2005	 retornou	 ao	 Atualpa	 para	
as comemorações dos 45 anos de fundação do 
GEABL, quando proferiu a Palestra Pública às 20h 
– com tema sobre “Desencarnações coletivas” .

•	 Também	 em	 novembro	 de	 2005,	 a	 Casa	
de Atualpa (como carinhosamente chamamos) 
recebeu das mãos do Amigo Raul um inusitado 
presente para a história do GEABL: uma pesquisa 
sobre a vida de Atualpa Barbosa Lima, foi publicada 
na edição de novembro/dezembro de 2005 do 
Jornal Brasília Espírita, disponível na página     
www.atualpa.org.br 

Uma tocante homenagem foi prestada 
pelo Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima ao 
nosso querido “Amigo da Casa” Raul Teixeira. 
Aproveitando a presença do Raul no 3° Congresso 
Espírita do DF, a presidente do GEABL convidou-o 
para uma rápida visita, que na verdade, seria uma 
homenagem prestada em nome da mais lídima 
amizade do renomado orador e médium espírita 
com todos os membros do Grêmio Espírita Atualpa.

Após calorosa recepção no salão principal 
do Grêmio, iniciou-se a homenagem com boas-
vindas da presidente da Casa, Lenira Viana e a 
apresentação do poema “Amizade”, declamada 
pelo seu autor, Maurício Curi.

Amizade
O amor se expressa com certeza
Através de várias e belas expressões
Muitas na própria criação e natureza
Outras, na convivência, nas relações
 
A multiplicidade de formas e cores
Na terra, na água, no ar, na imensidão
Apresenta com riquezas e esplendores
A benevolência Divina em profusão
 
Na difícil jornada humana evolutiva
O amor do Pai está sempre em ação
Como força geradora da vida afetiva
Inerente ao espírito em sua constituição
 
O ser em lutas e em experiências redentoras
Não poderá furtar-se a prova da dor, da solidão
Constituindo-se em conquistas libertadoras
Do espírito imortal em franca iluminação
 
Sabedor das dificuldades e dos espinhos
Permitiu Deus, por infinito amor a humanidade,
Que o homem cultivasse flores nos caminhos
Do mais precioso perfume da amizade

 
E concluiu o poema com emocionada declaração 

de que “somos sempre agradecidos pelo perfume 
deixado em nossas vidas pelas mãos presentes 
dos nossos queridos amigos de lá e de cá...”

Em seguida, André Ferreira, Coordenador da 
Comunicação Social Espírita, fez uma apresentação 
que resumiu os principais momentos que marcaram 
a amizade da Casa com Raul Teixeira:

A singela homenagem, que representa muito do 
verdadeiro laço de amizade que se estabeleceu 
dos membros da diretoria e frequentadores do Grê-
mio Espírita Atualpa com o querido Raul Teixeira, 
encerrou-se com muitos abraços fraternos de to-
dos, seguido de um saboroso lanche da tarde servi-
do com capricho e carinho no refeitório do Atualpa. 

Durante o 3° Congresso Espírita do DF, realizado 
nos dias seguintes, em entrevista informal, Raul 
Teixeira declarou ao Jornal Brasília Espírita: “sinto-
me muito contente com a homenagem, poema 
e retrospectiva da nossa amizade, feliz com a 
manifestação de amizade demonstrada por todos 
os amigos do Atualpa, em especial da Presidente 
da Casa, sua família e diretoria, desejando a todos 
pleno sucesso nas realizações na Seara Espírita. 
Para mim a Casa de Atualpa é o Remanso Fraterno”.

Paulo de Tarso P. Viana, Raul Teixeira e 
Lenira Pereira Viana.

•	 Em	 28/10/2010	 um	 novo	 retorno	 do	 Raul	
abrilhantou as comemorações do Cinquentenário 
do GEABL, com a Palestra Pública ás 20h – com 
tema sobre “O objetivo da Casa Espírita na Socie-
dade Atual”.

O Editor

E, desse modo participo, ufano,

Desse encontro de sã fraternidade,

Que o Atualpa plasmou na Cidade

Para os trabalhadores, neste ano.

Oro ao Senhor da Vida, emocionado,

Ante os temas abertos como um leque.

A filtrar os ensinos de Kardec

E com Jesus seguir bem lado a lado.

Sebastião Lasneau

(Mensagem psicografada pelo médium 

Raul Teixeira, em 14.06.2001, no 

E n c o n t r o  d e  Tr a b a l h a d o r e s  e 

Frequentadores do Grêmio Espírita 

Atualpa. – publicado na edição do 

Jornal Brasília Espírita nº 112, de 

setembro-outubro/2001)

Registramos, amigos leitores, mais um fruto do Encontro de Trabalhadores e Frequentadores, ocorrido em nossa “casa”, em 

junho de 2001. Foi uma festa espiritual, numa manhã de luz, culminando o concurso “A Doutrina Explica” com apresentações 

de onze trabalhos comentados pelo querido amigo Raul Teixeira. Durante as apresentações o espírito Sebastião Lasneau fez-

se presente e, aproveitando o mote de cada apresentação, ditou a Raul o poema abaixo:

Jamais deixes que o mal te encharque a vida.
Mantém-te esperançoso, dia a dia.
Busca pensar como o Cristo faria
Ante os tropeços surgidos na lida.

Faze do teu viver um campo aberto
De ação feliz, em nobre cirurgia,
A renovar a tua fisionomia,
Sempre a trilhar pelo caminho certo.

Busca não mais pesar sobre os afetos,
Mas oferece o teu concurso amigo,
No afeto que se torna o vero abrigo,
Mesmo que lerdos ou se irrequietos.

Sabes que o lar é benção sem medida,
A merecer cuidados e atenção
Que partam do imo do teu coração,
Ajuntando alegrias em tua vida.

Todos que agora vivem a tua volta
Não surgiram de eventos de um acaso,
A exigir tua dedicação sem prazo,
E sem complicadores da revolta.

Não é preciso recordar o antanho,
Evocando passadas trajetórias,
Para entender complexas histórias
De relacionamento escuso, estranho.

Trabalha com fiel devotamento, 
Sem aguardar milagres sem ação,
Sem os esforços da transformação,
Sem as mudanças de comportamento.

Somente assim terás teu céu interno,
Conquistando a tua santificação
Nos caminhos de luta e redenção,
Reiscando d'alma horrores de um inferno.
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O 
Departamento de Infância e 
Juventude (DIJ) do Grêmio 
Espírita Atualpa Barbosa Lima 
(GEABL) possui diretrizes de 

ação baseadas na fidelidade à Doutrina 
Espírita, codificada por Allan Kardec: 
preservação da unidade de princípios da 
Doutrina Espírita; postura orientadora 
e não impositiva, fraterna e não 
discriminatória. O DIJ tem como objetivo 
promover a evangelização infanto-
juvenil no GEABL, estimulando ação 
participativa dos seus coordenadores, 
evangelizadores e evangelizandos, 
visando à melhoria contínua do trabalho 
e ampliação de metas. 

Aos domingos, pela manhã, atende 
crianças, desde o nascimento, até 
aos jovens com idade máxima de 21 
anos. Para tanto, desenvolve tarefas 
e promove o conhecimento doutrinário 
compatíveis com cada ciclo etário.

Em  2015, o DIJ contará, além das 
atividades habituais de evangelização, 
com a promoção de momentos artísti-
cos e/ou lúdicos tais como:
a) Homenagem à Família – que propor-

cionará o desenvolvimento do espíri-
to artístico dos evangelizandos, evi-
denciando a importância da família.

b) Manhã de Lazer da Infância – ativi-
dade que integrará  evangelizandos, 
evangelizadores, coordenadores e 
pais, promovendo dinâmicas rela-
cionadas a tema do Evangelho, pre-

Departamento de Infância e Juventude 2015

Um ano de trabalho 
intenso

Margarida Cardoso Leite*
Paulo de Tarso Lyra*

Cesar Viana*

Com base no Evangelho Segundo 
Espiritismo é possível verificar cinco 
grandes desafios importantes da qua-
lidade na tarefa da Evangelização Es-
pírita, que são:
•	 Qualidade	doutrinária;
•	 Qualidade	pedagógica;
•	 Qualidade	organizacional;
•	 Qualidade	 nas	 relações	 interpes-

soais e;
•	 Qualidade	de	resultados.

Qualidade Doutrinária: se traduz na 
fundamental importância da fidelidade 
ao conteúdo doutrinário quando 
transmitido pelo evangelizador, 
evitando superficialidade de conceitos. 
Isso só é possível com a prática de 
estudo constante pelo evangelizador. 
No Evangelho, encontramos o 
estímulo ao estudo e à busca de 
conhecimento:.... “Conhecereis a 
Verdade e ela vos libertará” (Jo 8:32).

Qualidade Pedagógica: além 
do domínio do conhecimento pelo 
evangelizador, é necessário que 
ele tenha o domínio pedagógico. A 
ação evangelizadora deve abranger 
o planejamento do plano de curso e 
planejamento das aulas, com o cuidado 
de selecionar o conteúdo, atentando-
se à faixa etária dos alunos, e, no 

final, é necessário avaliar todas as 
atividades da aula. Para alcançar essa 
qualidade, é imprescindível estimular 
a formação inicial e continuada do 
evangelizador, tornando-o atualizado 
em relação aos procedimentos e 
recursos pedagógicos, favorecendo 
à práxis,com aulas mais atrativas 
e dinâmicas. Jesus, como grande 
Educador, alertou: “os que se devotam 
à evangelização dos povos, procuram 
praticar o bem e se empenham em 
proporcionar alívio a todos os que 
sofrem, são o sal da terra” (Mt 5:13).

Qualidade Organizacional: é a ga-
rantia de ambiente com condições 
físicas agradáveis para o desenvol-
vimento da evangelização espírita 
infanto-juvenil, onde se acolhe as 
crianças e jovens com simplicidade, 
mas com um mínimo de conforto, be-
neficiando os procedimentos pedagó-
gicos e a aprendizagem – é “dá conta 
de tua administração” (Lc 16:2). Jesus 
advertiu sobre os compromissos que 
assumimos ao nos tornarmos respon-
sáveis pela organização e execução 
de tarefas.

Qualidade nas relações interpes-
soais: tarefa evangelizadora requer 
um ambiente fraternal e solidário 
onde as relações interpessoais 

devem ser vivenciadas segundo os 
princípios morais ensinados por Jesus 
em Seu Evangelho: “Amai-vos uns 
aos outros” (Jo15:12). As relações 
interpessoais na Evangelização 
Espírita deverão ser baseadas no 
amor, na colaboração, na tolerância, 
no respeito, na amizade, dedicação, 
responsabilidade e no compromisso.

Qualidade de resultados: é neces-
sário refletir sobre as nossas ações 
na Evangelização, fazendo autocrí-
tica sobre os objetivos e as metas 
alcançadas e verificando se eles cor-
respondem ao que foi proposto no 
planejamento. É preciso questionar, 
sempre:

-É preciso aprofundar na nossa 
formação pedagógica e doutrinária?

- É preciso construir novos cami-
nhos?

É necessário lembrar que o êxito 
da tarefa depende de um conjunto de 
fatores e, como Jesus afirmou, julgará 
“a cada um segundo as suas obras” 
(Mt 16: 27).

Com o empenho da qualidade na 
ação da evangelização evitamos: 
improvisações; acomodações; de-
sorganização administrativa; rotinas 
pedagógicas mecanicistas; relações 
conturbadas das pessoas envolvidas 
no processo; conteúdos superficiais e 
resultados escassos.

Não devemos esquecer que evan-
gelizar é atingir o coração, transmi-
tindo os valores morais elevados do 

Evangelho, através da ação prática 
constante e do exemplo pessoal.

A tarefa da evangelização só 
será completa com o envolvimento 
dos pais dos educandos. Os pais 
podem ajudar a evangelização no lar, 
sobretudo pela exemplificação. 

“A formação moral e espiritual da 
criança e do jovem é muito mais o 
reflexo do ambiente doméstico, da 
convivência familiar e do exemplo 
diário dos pais”4.

“Sem amor aliado à energia não 
conseguiremos êxito no campo da 
educação”.

“A criança e o jovem precisam 
de carinho, atenção e também de 
serem encaminhados aos pequenos 
trabalhos desde cedo, aprendendo a 
serem responsáveis”4.

A Qualidade Na Tarefa da 
Evangelização Espírita

Margarida Cardoso Leite*
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estabelecido e separado conforme 
faixa etária.

c) Mostra de Artes Espírita – fomentará 
o espírito artístico dos evangelizan-
dos e divulgará a Doutrina Espírita 
por meio da arte.

d) Big Encontro 2015 da Juventude 
– promoção do convívio fraterno e 
aperfeiçoamento na área Doutrinária 
entre a Coordenação, evangelizado-
res e evangelizandos da Juventude;

e) 9º Encontro de Pais e Filhos da 
Juventude – atividade que integrará 
pais, juventude, coordenação e 
evangelizadores, com o objetivo 
da prática doutrinária interfamiliar 
e melhoria no processo de ensino-
aprendizagem da Juventude;

f) Cine Pipoca – apresentação de filmes 
com objetivos preestabelecidos, dis-
cussão e momento de reflexão com 
base na Doutrina Espírita.

Ações e projetos:
a) Campanha para arrecadar material 

de limpeza e/ou material didático (3º 
Ciclo de Infância e Juventude);

b)  Curso de capacitação sobre técnicas 
e procedimentos didáticos para os 
evangelizadores e apoio da Infância 
e Juventude;

c) Projeto de Leitura para Infância e 
Juventude;

d) Atividade assistencial externa/inter-
na com a Juventude.

A estrutura do DIJ conta com:
a) Coordenação Geral;
b) Coordenação da Infância;
c) Coordenação da Juventude;
d) Coordenação de Apoio;
e) Coordenação de Grupo de Pais;
f) Evangelizadores;
g) Colaboradores por Ciclos de Evan-

gelizandos;

h) Apoio administrativo e didático; e
i) Equipe Psicopedagógica.

A Coordenação da Juventude oferece:

I. Evangelização, com base no conteúdo 
programático da Federação Espírita 
Brasileira, dos jovens na faixa dos 
13 aos 21 anos de idade, sendo:

a) Primeiro Ciclo de Juventude: dos 13 
aos 14 anos;

b) Segundo Ciclo de Juventude: dos 15 
aos 17 anos;

c) Terceiro Ciclo de Juventude: dos 18 
aos 21 anos.

II. Integração do jovem em atividades 
de promoção e assistência social 
espírita.

III. Inserção do jovem nas atividades do 
Movimento Espírita.

A Equipe Psicopedagógica desen-
volve as seguintes ações:
I. Assessoramento da parte psicope-

dagógica do setor da Infância e Ju-
ventude.

II. Promoção e aperfeiçoamento doutri-
nário / pedagógico dos evangeliza-
dores e colaboradores.

III. Acompanhamento na elaboração do 
plano de aula da Infância.

IV. Promoção e acompanhamento do 
curso sobre Capacitação de Proce-
dimentos Pedagógicos.

 V. Acompanhamento na elaboração do 
plano de palestras para os pais no 
período de cada domingo de 2016.

(*) Responsável pelo DIJ
(*) Coordenador da Junventude
(*) Coordenador da Junventude
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A Doutrina Explica
concurso

1) O QUE É?

Consiste na produção de um texto 
dissertativo sobre temas ou fatos atuais, 
analisados sob o prisma da Doutrina 
Espírita, com apoio nas obras básicas e 
subsidiárias.

2) QUEM PODE PARTICIPAR?

O concurso está franqueado a todos os 
leitores do Jornal Brasília Espírita,  aos 
frequentadores e trabalhadores 
voluntários de instituições espíritas 
brasileiras. 

3) COMO ESTÁ ORGANIZADO O 
CONCURSO?

Podem participar do concurso:

a) leitores do Jornal Brasília Espírita ou 
frequentadores de instituições espíritas 
brasileiras. A realização do trabalho 
poderá ser feita individualmente ou em 
grupos de até 3(três) participantes.

b) frequentadores do Grêmio Espírita 
Atualpa - Nessa modalidade estão 
inclusos todos os estudantes da 
Doutrina Espírita, frequentadores e 
trabalhadores voluntários da Casa de 
Atualpa. A realização do trabalho 
poderá ser feita individualmente ou em 
grupos de até 3 (três) participantes. 

Cada Departamento do Grêmio Espírita 
Atualpa Barbosa Lima poderá aderir ao 
concurso e estimular a formação de 
grupos, conforme sugerido a seguir:

Departamento de Formação 
Doutrinária DFD , é proposta a 
formação de um grupo de trabalho 
para cada uma das turmas do 
ESDE;
Departamento de Infância e 
Juventude DIJ, recomenda-se a 
formação de um ou mais grupos na 
Juventude e um grupo na turma de 
evangelizadores da infância ;
Departamento de Assistência 
Espiritual DAE-, cada turma 
integrante das reuniões mediúnicas 
pode ser estimulada à formação de 
um  grupo;
Departamento de Divulgação 
Doutrinária  DDD -, será constituído 
1 grupo para a Livraria “Letras e 
Luzes” e um grupo para a Biblioteca 
“Chico Xavier”;
Departamento de Assistência e 
Promoção Social Espírita  DAPSE, 

é sugerida a formação de dois 
grupos;
Departamento de Arte e Cultura 
Espírita  DACE -, propõe-se a 
formação de um grupo.

4) QUAL DEVERÁ SER O ROTEIRO 
DOS TRABALHOS?

I) Escolha de um artigo de jornal ou de 
revista de circulação regional ou 
nacional, que deverá servir de mote para 
discussão e pesquisa sob a ótica 
espírita;
II) definição do enfoque a ser dado ao 
tema, sugerindo possíveis temas 
correlatos, assim como autores e livros 
espíritas que possam subsidiar a 
pesquisa;
III) levantamento bibliográfico e leitura, 
por meio da seleção de livros ou obras 
básicas e subsidiárias da Doutrina. 
Nesse passo, os estudantes do Grêmio 
Espírita Atualpa poderão dispor do 
acervo da Biblioteca “Chico Xavier” e dos 
livros disponíveis para venda na livraria 
“Letras e Luzes”.;
IV) redação de um texto dissertativo de, 
no máximo, 3 laudas ou 135 linhas, cuja 
letra deverá ser na fonte Arial, tamanho 
12 e o espaçamento interlinear, de 1,5. O 
texto deverá conter referência clara ao 
artigo de jornal ou revista utilizado como 
ponto de partida para o trabalho, com a 
identificação da fonte, do autor, da data 
da publicação ou edição e a página 
respectiva.  Não serão aceitos trabalhos 
manuscritos - A redação deverá estar 
encimada pelo título selecionado e 
estruturada de forma a contemplar uma 
introdução, em que se apresenta o 
assunto identificado pela matéria 
jornalística e o ponto de vista proposto 
pelo grupo ou produtor individual. Em 
seguida, o desenvolvimento das ideias, 
ordenadas lógica e coerentemente, 
apoiadas nos ensinamentos da doutrina 
espírita. Por fim, a conclusão mediante a 
qual se confirma, pelos argumentos 
expostos no desenvolvimento, a 
procedência ou não da matéria ventilada 
no artigo de apoio, corroborando o ponto 
de vista proposto e defendido pelo grupo 
ou produtor individual. Todas as citações 
e referências bibliográficas às obras 
básicas e subsidiárias deverão 
identificar o autor, o título da obra, a 
cidade em que foi publicada, a editora, o 
ano da publicação e a página da qual 
foram extraídas;
V) o trabalho deverá ser enviado, com o 
artigo escaneado, via correio eletrônico 

para o editor do Jornal pelo e-mail 
brasiliaespirita@atualpa.org.br, com a 
identificação do grupo e do título do 
trabalho ou entregue em arquivo 
eletronico em cd, diretamente na Livraria 
Letras e Luzes, no Grêmio Espírita 
Atualpa.

VI) está prevista apresentação de 
palestras públicas promovidas pelo 
Grêmio Espírita Atualpa, sobre osartigos 
publicados,  em datas a serem definidas 
posteriormente ao resultado do concurso.

5) QUAL É O PRAZO PARA A 
INSCRIÇÃO E COMO FAZÊ-LA?

Para os grupos que se formarem em cada 
um dos Departamentos do GEABL e para 
os leitores do Jornal Brasília Espírita, que 
frequentem outras instituições espíritas, 
as inscrições deverão ser feitas até o dia 
30 de junho de 2015, mediante entrega 
de cópia eletrônica legível do artigo 
selecionado para pesquisa, identificando 
a origem da informação (nome do jornal 
ou revista, autor, página, número da 
ed ição e  da ta  da  pub l i cação) ,  
acompanhado do nome dos integrantes 
do grupo, nome da instituição espírita que 
frequenta, telefones de contato, e-mail 
para correspondência eletrônica e 
declaração de cessão dos direitos 
autorais pra o Grêmio Espírita Atualpa. A 
entrega deve ser formalizada via e-mail 
para:
brasiliaespirita@atualpa.org.br

Assunto: A DOUTRINA EXPLICA 2015 -  nome do 
autor...  ,  ou entregue diretamente na  Livraria "Letras 
e Luzes" na Av. L2 Sul - SGAS Quadra 610  Conj. D  
Brasília  DF.

(vale a data da postagem ou de envio de e-mail)

6) QUAL É O PRAZO PARA A ENTREGA 
DOS TRABALHOS PRODUZIDOS?

A data final de entrega dos trabalhos é o 
dia  O texto deverá 31 de julho de 2015.
estar gravado e entregue em meio 
e l e t r ô n i c o  ( C D / D V D ,  e - m a i l :  
brasiliaespirita@atualpa.org.br), com a 
identificação do grupo e do título do 
trabalho. 

7) COMO SERÃO AVALIADOS OS 
TRABALHOS?

Todos os trabalhos serão avaliados até 30 
de agosto de 2015 por uma Banca 
Examinadora, tendo em vista os 
seguintes critérios:

 coerência das explicações com a 
Doutrina Espírita;

 criatividade na escolha e na 
abordagem do tema proposto;

 clareza e objetividade na exposição 
das idéias;

 coerência lógica e concisão dos 
argumentos;

 relevância do tema proposto para 
entendimento da Doutrina Espírita;

 uso adequado das referências 
bibliográficas;

 emprego correto da norma culta da 
língua portuguesa.

8 )  C O M O  D E V E R Á  S E R  A  
PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS?

Na verdade, a maior recompensa está no 
granjeamento de mais Luz e entendimento 
da vida, que, por si só, é imensurável. 
Também não podemos esquecer dos 
bônus-hora conquistados por aqueles que, 
certamente, ajudarão a acender a chama da 
iluminação em outras almas.
Sem dúvida, o que se pretende oferecer 
c o m o  r e t r i b u i ç ã o  a o s  e s f o r ç o s  
empreendidos é parte muito pequena, 
porém, daquela que é a recompensa 
espiritual. Os autores dos melhores textos 
escolhidos pela Banca Examinadora terão o 
texto recomendado para publicação no 
Jornal Brasília Espírita em livro específico 
do Concurso (ainda em elaboração) e 
receberão como lembrança um livro da 
nossa Livraria "Letras e Luzes". Para os 
componentes do grupo de trabalho 
selecionado, a lembrança será entregue 
após a divulgação dos resultados da Banca 
Examinadora e aos demais participantes, 
será enviado pelo correio com as 
congratulações da Casa. Os textos 
selecionados serão, ainda, recomendados 
para publicação no Jornal Brasília Espírita.
O resultado do Concurso A Doutrina Explica 
2015 será publicado na edição de 
novembro/dezembro de 2015 do Jornal 
Brasília Espírita.

9) DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE 
DIREITOS

A participação no Concurso A Doutrina 
Explica implica em plena aceitação da 
cessão de direitos sobre o texto produzido 
para o Grêmio Espírita Atualpa, com vistas a 
publicação no Jornal Brasília Espírita, na 
página oficial do GEABL na internet e em 
livro publicado sobre o Concurso

10) A QUEM RECORRER, EM CASO 
DE DÚVIDAS ?

Para sanar quaisquer dúvidas relacionadas 
à metodologia de pesquisa e ao conteúdo 
doutrinário, os interessados poderão 
solicitar auxílio aos Instrutores do ESDE e 
do ESME, aos Evangelizadores da 
Juventude, aos Dirigentes de Reuniões 
Mediúnicas ou aos Diretores dos 
Departamentos do Grêmio ou de suas 
respectivas Casas Espíritas.
Quanto a dúvidas relativas às regras do 
concurso, os interessados poderão solicitar 
esclarecimentos à Coordenação do 
Concurso “A Doutrina Explica”.

CONCURSO CICLO 2015

REGULAMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

A BANCA EXAMINADORA JULGARÁ SITUAÇÕES OMISSAS NESTE REGULAMENTO, BEM COMO NÃO PODERÁ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO 
DE TEXTOS PARA O CONCURSO.

COORDENAÇÃO DO CONCURSO “A DOUTRINA EXPLICA”:
André Ferreira  Tel.: 61-9988-5862 ou e-mail: brasiliaespirita@atualpa.org.br ou Herlen de Lima Tel.: 61-8463-2837 (Livraria Letras e Luzes)

GRÊMIO ESPÍRITA ATUALPA BARBOSA LIMA
Fundado em 28 de outubro de 1960

Reconhecido de utilidade pública federal
SGAS quadra 610 Conjunto D CEP 70200-700 - Brasília - DF

Telefone: (0 xx 61) 3443-2000

DDDD Departamento de
Divulgação Doutrinária

Promoção:
Jornal “Brasília Espírita”



A cada primeiro e  terceiro domingo do mês, às 14h45, nos reunimos no pátio 
do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima, Q. 610 Sul, para nos prepararmos 
para a visita ao Hospital Materno Infantil, situado na Q. 608 da L2 Sul.

A visita é feita em cerca de 40 minutos e às 16h regressamos aos nossos lares.
Durante a visita distribuímos enxovais para as mães que precisam e quando 

necessário, aplicamos passes.
Sempre levamos nossos sorrisos e votos de paz os que lá se encontram e 

ainda distribuímos mensagens e o Jornal Brasília Espírita.
Convidamos todos para participar desse trabalho de caridade e auxílio 

desinteressado. As informações podem ser obtidas com a Marilsa, pelo telefone 
9977-9851 ou e-mail: marilsaalves@hotmail.com 

VISITA AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

“Ninguém se escuse de fazer o bem,
Sob o pretexto de que é pequenino,
Pois cada qual algum recurso tem,
Para valorizar o seu destino” 
(José Soares Cardoso)

REguLAMENTO 3.1.1. Lançamento de chamadas peri-
ódicas de textos: 1º de maio de 2015. 
3.1.2. Período de recebimento dos 
textos: até 10 de julho de 2015. 
3.1.3. Período de seleção dos textos: 
até 20 de julho de 2015. 
3.1.4. Data provável de publicação dos 
textos:  edição de setembro/outubro de 
2015 do Jornal Brasília Espírita. 

4. Procedimento para participação 
4.1. Os textos devem ser enviados em 
formato word para o e-mail do Jornal 
Brasília Espírita:
brasiliaespirita@atualpa.org.br 
4.1.1.1. No corpo do e-mail, o 
participante deverá informar o nome 
completo, telefone e endereço para 
contato. 
4.2. O texto deve ter título e possuir 
no máximo 2000 (dois mil) caracteres 
(sem considerar espaços), incluído o 
título. 
4.3. Devem ser adotadas, ainda, 
páginas no formato A4, numeradas, 
com fonte Times New Roman, 
tamanho 12, espaçamento simples 
entre linhas, espaço duplo entre os 
parágrafos e margens de 2,5 cm. 
4.5. Serão desconsiderados textos 
que não obedecerem aos critérios 
deste regulamento, bem como os que 
fugirem ao tema proposto. 

5. A seleção 
5.1. Os textos serão selecionados pelos 
integrantes da comissão de seleção. 
5.2 Não haverá classificação, mas 
verificação de atendimento aos 
seguintes requisitos: 
5.2.1. Os textos podem, se necessário, 
resguardar a identidade das 
personagens, desta forma nomes 
podem ser trocados. 
5.2.2. Situações constrangedoras 
nas quais os participantes possam 
ser identificados (apesar da troca de 
nomes) devem ser evitadas. 
5.2.3. O texto deve versar sobre 
a história ou estórias da cultura 
organizacional. 
5.3. À comissão de seleção fica 
reservado o direito de eliminar 
textos que versem sobre situações 
constrangedoras, permitam a perfeita 
identificação das personagens ou 
fujam ao tema proposto. 

6. Integrantes da comissão de seleção 
6.1. A comissão de seleção será formada 
pelos membros do Conselho Editorial 
do GEABL e, na impossibilidade, pelos 
revisores do Jornal Brasília Espírita.

7. Considerações finais 
7.1. A publicação dos textos será feita 
no Jornal Brasília Espírita. 

7.2. A promoção de Casos e Causos do 
Atualpa faz parte das comemorações 
dos 55 anos de fundação do Grêmio 
Espírita Atualpa Barbosa Lima. 
7.3. Os direitos autorais dos textos 
selecionados passam a ser do Grêmio 
Espírita Atualpa Barbosa Lima por 
tempo indeterminado, sem qualquer 
ônus. 
7.4. Ao inscrever um texto nesta 
chamada, os participantes declaram 
que são legítimos autores das 
redações enviadas, bem como únicos 
e exclusivos titulares dos seus direitos 
autorais, e declaram ainda que as 
redações são originais e não violam 
quaisquer direitos de terceiros ou 
direitos conexos. 
7.5. A participação na presente chama-
da implica inequívoca, irretratável e ir-
revogável aceitação deste regulamento. 
7.6. O descumprimento de qualquer 
cláusula deste regulamento pressupõe 
a imediata desclassificação do texto. 
7.7. A participação na chamada 
pressupõe a autorização da divulgação 
dos dados e imagem do autor e do texto 
em meios de comunicação interna e 
externa do GEABL, bem como o uso 
do texto para quaisquer finalidades 
que a instituição julgar oportunas. 
7.8. Os casos omissos, as dúvidas, 
divergências ou situações não previstas 
neste regulamento serão julgadas 
e decididas de forma soberana e 
irrecorrível pela Comissão de seleção. 
7.9. Para obter outras informações 
e esclarecimentos, os interessados 
poderão acessar a página do Atualpa 
na internet: www.atualpa.org.br ou 
entrar em contato com o editor do 
Jornal Brasília Espírita pelo 
brasiliaespirita@atualpa.org.br.

CASOS E CAUSOS DO ATUALPA 55 ANOS

Chamada de textos: 
“CASOS E CAUSOS DO ATUALPA”
Estórias da nossa história
Memória – Atualpa 55 anos

1. Objeto 
1.1. A chamada de textos: “CASOS E 
CAUSOS DO ATUALPA – 55 anos” 
consiste na seleção e divulgação 
de textos sobre o tema “cultura 
organizacional no Atualpa” que 
resgatem casos e histórias relacionados 
à instituição desde antes de sua 
fundação até o momento atual. 
1.2. O objetivo desta chamada é 
estimular a reflexão e a produção de 
textos relativos à história e à cultura 
organizacional do Grêmio Espírita 
Atualpa Barbosa Lima. 
1.3. Causo – baseado na definição do 
dicionário Houaiss – é uma narração, 
relativamente curta, que trata de um 
acontecimento supostamente real; 
caso, história ou conto e pode assumir 
diversos formatos: narrativa oral ou 
escrita, conto, poesia, cordel, texto 
com ou sem métrica ou rima, etc. 

2. Participação 
2.1. Somente frequentadores e traba-
lhadores do GEABL poderão partici-
par da chamada. 

3. Cronograma 
3.1. Esta chamada obedecerá ao se-
guinte cronograma: 
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