
A quietemo-nos! Re-
lembram os Instruto-
res Espirituais.

A transição reco-
menda prudência.

 A Pátria do Cruzeiro, com a res-
ponsabilidade de representar a fraterni-
dade na Terra, está diante dos olhos do 
Mundo, que aproveitando a ocasião dos 
jogos redescobre o Brasil.

 Colocamo-nos, nesse momen-
to, à disposição dos benfeitores, para 
pedir as bênçãos para nossa gente, 
para nossa terra, para nosso torrão Na-
tal. E percebemos o cuidado dos Espí-
ritos Nobres que representam os Pais 
da Pátria, para zelar pelo equilíbrio, pela 
prudência e pela ordem.

 Os benfeitores nos recomen-
dam prudência. Aquietarmos antes de 
acelerarmos; paciência, antes que a 
preocupação maior; oração, antes que 
o receio. 

 Os nossos Amigos Maiores pe-
dem que nos habituemos nesses dias: 
amanhecer orando pela Pátria; duran-
te o dia, mentalizar a paz na Pátria; ao 
adormecer, orar pelo equilibro da Pá-
tria, porque o mundo espiritual nobre, 
certamente, cuidando de nós, cria as 
condições de defesa para que os acon-
tecimentos ocorram com equilíbrio, para 
que a ordem não se deixe vencer pela 
desordem, para que a prudência nos 
conduza com equilíbrio à condução do 
processo das mudanças necessárias.

 Os irmãos infelizes, acostuma-
dos à balburdia, à desordem no mundo 
espiritual inferior, querem aproveitar, 
também, no seu trabalho organizado, 
chamar atenção do mundo, para des-

moralizar o grande Programa de Jesus 
para o Brasil. 

 Por isso, em nome deles, nós 
queremos pedir aos nossos companhei-
ros o hábito da oração em favor da paz. 

 Teremos, certamente, preocu-
pações graves que devem esperar de 

nós e receber das nossas orações o 
testemunho do equilíbrio, para que as 
forças do mal não encontrem espaço 
também em nós. 

 Os espíritas conhecedores des-
ses acontecimentos, da ação dessas 
criaturas infelizes, nossos irmãos, deve-
mos estar conscientes de que represen-
tamos elos da grande corrente da Bon-
dade que protege o grande programa 
que o Cristo de Deus colocou nas mãos 
do povo Brasileiro.

 Estejamos, pois, meus irmãos, 

atentos, não sejamos aqueles que mul-
tiplicam as más informações e notícias, 
mas asserenados, aquietados, nos 
liguemos aos benfeitores, nesse mo-
mento importante, para que possamos 
transmitir para o Mundo inteiro a nossa 
gente tão boa, a expectativa de um am-
biente de paz e de um povo ordeiro e 
generoso, mas sobretudo Cristão. 

 Orando juntos, estaremos li-
gando as forças vivas da bondade, que 
emana do coração do nosso mestre, o 
Cristo de Deus, estaremos oferecen-
do aos nossos dirigentes encarnados, 

aqueles homens e mulheres que têm 
a incumbência de zelar pelo equilíbrio 
e pela orientação política, econômica, 
social do Brasil, para que os aconteci-
mentos, que possam ocorrer, não per-
turbem a generalidade da Nação, e para 
que o programa do Cristo se faça maior 
do que os transtornos, e para que, de 
um modo geral, todos nós contribuamos 
para a paz. 

 Mantenhamo-nos aquietados, 
confiantes, vigilantes e orando, entre-
gando-nos às mãos santíssimas de Je-

sus de Nazaré.
 O Anjo Ismael, aqui, na Fe-

deração Espírita Brasileira, organizou 
programa de trabalho intenso, com os 
espíritos que representam os dirigentes 
espirituais do Brasil, para estabelecer 
nos pontos estratégicos, em Brasília, 
nas demais cidades importantes do 
País, as defesas geradas, necessárias 
para a vigilância e para que a ordem 
não se perturbe.

 Não tenhamos receios, confie-
mos atentos. 

 Os momentos políticos que vive 
o planeta não têm como não refletir no 
Brasil, e representando o foco do Mun-
do nesses dias é importante que este-
jamos aqui na nossa Casa, oferecendo 
o melhor ambiente vibratório de beleza 
espiritual, para que o Anjo Ismael possa 
cumprir, com o apoio dos Espíritos No-
bres, o programa de Jesus. 

 Os momentos recomendam 
prudência, como dizíamos, e cuidado.

 Oremos meus irmãos e mante-
nhamo-nos em paz. 

 Que Jesus abençoe a Pátria 
que amamos, que o Cristo de Deus ilu-
mine as consciências das nossas au-
toridades, que os ambientes dos jogos 
sejam protegidos pelas forças da luz, e 
que a nossa certeza na condução des-
sas energias nobres faça de nós tam-
bém instrumento da paz. 

 Que o Cristo de Deus nos aben-
çoe, abençoe a Federação Espírita Bra-
sileira, abençoe o nosso País, e nos 
inclua no grande programa dos traba-
lhadores do Bem.

 Abraço-vos, fraternalmente,

  www.atualpa.org.br                                                                                                             brasiliaespirita@atualpa.org.br
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Agende-se

A Doutrina Explica:
Homossexualismo  

A Diferença esta no Cérebro

A Importância do 
Evangelho de Jesus para 

as Crianças
Waldheir Bezzera de Almeida
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psicofonia pelo médium João Pinto Rabelo na FEB 10/05/2014

BIG Encontro da Juventude 2014

(*) José Carlos do Patrocínio 
nascimento: 1853 - desencarnação: 

1905. Viveu 51 anos.
(psicofonia do médium João Pinto Rabelo, 

na reunião do Grupo de Assistência e Apoio 
aos Povos da África, na sede da FEB, no dia 

10 de maio de 2014)

“Diante do barbarismo que 
grassa sobre a Terra e produz 

danos às criaturas e ao meio ambiente, 
não nos esqueçamos do Pai Amoroso e 
Justo que criou a todos nós,  nos dando 
a oportunidade de escolhermos os me-
lhores caminhos de evolução.

 A dor gerada por equívocos 
passados é chamamento ao despertar 
do Espírito e todos, de uma forma ou de 
outra, estamos neste processo de iden-
tificação de nossas reais necessidades.

 Se temos sido poupados da 
violência, agradeçamos à Misericórdia 
Divina, mas elevemos o pensamento 
e dirijamos as mãos em direção aos 

agressores, procurando envolvê-los em 
paz e harmonia, que por suas próprias 
condições não têm possibilidades de 
haurir.

 Se a doença tem passado dis-
tante de nosso lar, façamos o esforço 
de diminuir as dores de nosso próximo 
mais próximo. Quantos de nós não te-
mos em nosso círculo pessoal, amigos, 
colegas de trabalho em desequilíbrio?

 Se as dificuldades financeiras 
não nos tiram o supérfluo, lembremos de 
cuidar daqueles a quem falta o essen-
cial, buscando-os, sem esperar que ve-
nham até nós, humilhados porque lhes 
faltam recursos para adquirir o pão. Não 

é esmola, mas sim escolha consciente 
de unir-se fraternalmente às agruras da 
vida e da dor de nosso semelhante.

 Se temos inteligência para ab-
sorver os conhecimentos doutrinários 
do Consolador, estenda-mo-los àqueles 
que não tiveram acesso às primeiras le-
tras, que não têm acesso aos livros que 
guardamos, sem leitura, em nossas es-
tantes para, no mais das vezes, impres-
sionar as nossas relações.

 Se fizermos uma réstia de luz 
para os nossos irmãos necessitados, 
estaremos acendendo um farol que nos 
conduzirá ao porto seguro da consciên-
cia tranquila e pacificada.

 Lembremo-nos sempre de que 
recebemos a reencarnação como opor-
tunidade última de ascensão e devoção 

ao Bem neste planeta. Não entregue-
mo-la ao acaso e ao descaso de nós 
mesmos.

 Trabalhemos, sirvamos e esta-
remos juntos em novos desafios e esco-
lhas ascendentes.

 Que Deus esteja sempre em 
seus corações e mentes,

            
   Vianna* ”

(*) Hilpert Viana - Fundador do GEABL.
(Mensagem psicografada em  06/05/2014 na 
reunião mediúnica de terça-feira do Grêmio 
Espírita Atualpa, pela médium Eliana Farias)

OS MELHORES CAMINHOS DE EVOLUÇÃO
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 Mesmos os que não são 
cristãos reconhecem a 
valor inestimável que 
tem a mensagem de 

Jesus para a Humanidade. Mahatma 
Gandhi, líder e pacifista indiano, que lu-
tou pela libertação de seu país sem uso 
da violência, disse que se todos os livros 
do mundo fossem destruídos e restasse 
apenas o Sermão da Montanha, a Hu-
manidade nada teria perdido. O seu pro-
nunciamento, dando o devido valor ao 
Evangelho de Jesus, é plenamente com-
provado pela comparação que se possa 
fazer da transformação que vem passan-
do o nosso mundo após o nascimento de 
Jesus Cristo entre nós. 
 O Evangelho constitui uma fonte 
inexaurível de bênçãos. Tem-se tirado e 
continua-se tirando desse tesouro gemas 
preciosas sem que jamais qualquer re-
dução se verifique em seu conteúdo. Pa-
rece que quanto mais sofregamente se 
apossam de suas riquezas mais se pro-
nuncia a fecundidade desse tesouro. [...] 
Quanta maravilha oculta em suas jazidas 
inesgotáveis! Quanta riqueza ao alcance 
de todos os homens e para eles destina-
da, e quanta gente na carestia e até na 
miséria! 
 O Evangelho é a baliza luminosa 
fincada no páramo da luz, convidando-
-nos a alcançá-la. É a estrela guia que 
brilha no céu de nossas esperanças, 
apontando-nos o porto seguro, onde de-
sembarcaremos para a convivência com 
o Mestre do amor e da sabedoria. É a 
bússola que aponta o polo magnetizado 
pelo amor do Sublime Peregrino, para 
onde somos atraindo em obediência à lei 
do progresso. Nenhum livro no mundo re-
sume tão perfeitamente as lições que o 
Espírito imortal necessita para se reedu-
car e caminhar rumo a sua libertação1. 
 Para que os pais valorizem a 
evangelização dos seus filhos, imprescin-
dível se faz que eles sempre se lembrem 

do que realmente é uma criança. Em O 
livro dos espíritos, ao dissertar sobre a 
mudança que se opera no caráter do in-
divíduo em certa idade, especialmente ao 
sair da adolescência, assim se manifesta 
o Espírito:
As crianças são os seres que Deus envia a 
novas existências e, para que não lhe possam 
imputar excessiva severidade, dá-lhes todas 
as aparências da inocência. Mesmo a uma 
criança má por natureza, suas faltas são 
encobertas pela inconsciência de seus atos. 
Essa inocência não constitui superioridade 
real com relação ao que eram antes, não; é a 

imagem do que deveriam ser e, se não o são, é 
unicamente sobre elas que recai a punição2.  
(Grifamos)
 Ora, sendo a criança um Espírito 
que vem ao mundo para novas experiên-
cias, necessário se faz que seja reeduca-
da com a ajuda dos pais. Enquanto vige 
a sua aparente inocência, a alma deverá 
ser joeirada, cooperando para que ven-
ça as próprias tendências inferiores. É na 
evangelização que os pais encontrarão 
as lições que poderão moldá-la, modificá-
-la, permitindo-lhes, assim, devolvê-la ao 
Criador em melhores condições morais e 
espirituais do que quando a receberam. 
Observe o leitor que não mencionei que 

seja educada, mas sim promover-lhe a 
reeducação. Por essa razão não deve-
mos nos preocupar apenas em educar 
o corpo e o intelecto das crianças, mas, 
também, sua alma. 
  A Doutrina Espírita nos ensina 
que a criança é um Espírito que possui 
seus próprios arquivos internos das ex-
periências em existências passadas. A 
esses arquivos mantidos no seu incons-
ciente profundo somam-se as impres-
sões moral, intelectual e artística que irão 
contribuir na formação da sua nova per-
sonalidade na atual encarnação. Emerge, 
então, a importância da educação religio-
sa e dos bons exemplos dos pais na sua 
reeducação, contribuindo para que aque-
le Espírito alcance seu desiderato na atu-
al existência. 

 
 

Diante dessa realidade, é urgente que se 
plante na alma da criança as sementes 
evangélicas, aproveitando-se a fase em 
que sua aparente inocência se apresenta 
como canteiro fecundo, propenso a acei-
tação da semeadura das virtudes ensi-
nadas pelo Sublime Peregrino: o amor a 
Deus sobre todas as coisas, o amor ao 
próximo, o perdão às ofensas e a prática 
da caridade. Nenhum ser que traga nas 
profundezas de sua alma aquelas se-
mentes seguirá o caminho do mal.
Não entreguem os pais a responsabili-
dade da evangelização dos seus filhos 
às instituições religiosas apenas. Essas, 
sem dúvida, colaborarão com a parte in-

telectual, com o plantio das sementes, 
das virtudes evangélicas, mas aos pais 
compete adubar o canteiro com exem-
plos dignificantes e que consubstanciem 
o que o intelecto dos seus filhos recebem 
nas Casas espíritas.
 Um guia seguro para a evan-
gelização de todos nós é O evangelho 
segundo o espiritismo, escrito por Allan 
Kardec inspirado pelos Espíritos superio-
res, o qual deverá ser a cartilha da família 
para ajudar a criança na busca do seu de-
siderato espiritual.
 Se nos propomos a edificar o fu-
turo com o Cristo de Deus é necessário 
auxiliar a criança. Se desejamos solucio-
nar os problemas do mundo, de maneira 
definitiva, é indispensável ajudar a crian-
ça. Se buscamos sustentar a dignidade 
humana, abolindo a perturbação e imuni-
zando o povo contra as calamidades da 
delinquência, é preciso proteger a crian-
ça. Se anelamos a construção da Era 
Nova, na qual as criaturas entrelacem as 
mãos na verdadeira fraternidade, em ba-
ses de serviço e sublimação espiritual, é 
imprescindível socorrer a criança. Entre-
tanto convenhamos que os grandes mal-
feitores da Terra, os fazedores de guerras 
e os verdugos das nações, via de regra 
foram crianças primorosamente resguar-
dadas contra quaisquer provações na 
infância. E ainda hoje os jovens transvia-
dos habitualmente procedem de climas 
domésticos em que a abastança material 
não lhes proporcionou ensejo a qualquer 
disciplina; pelo conforto excessivo. Urge, 
pois, não só amparar a criança, mas edu-
car a criança e induzi-la ao esforço de 
construção do Mundo Melhor3. 

(*) Articulista Espírita/ professor de 
História e Palestrante do Grupo Espírita Casa 

do Caminho/DF
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IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO 
DE JESUS PARA AS CRIANÇAS

Waldehir Bezerra de Almeida (*)
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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, “Homossexualismo - A Diferença esta no 
cérebro”, trabalho de pesquisa recomendado para publicação.

HOMOSSEXUALISMO – A DIFERENÇA 
ESTÁ NO CÉREBRO

Rita Maria Alves Lopes e Beatriz da Silva  (*)

A  reportagem “A diferença 
se vê no cérebro - Des-
coberto que os homosse-
xuais são mais parecidos 

com pessoas do sexo oposto”, publicada pela 
Revista Veja  Edição 2066 de 25 de junho de 
2008,  me chamou a atenção  pelas afirmati-
vas do resultado da pesquisa feita pelo Sto-
cholm Brain Institute da Suécia. Segundo as 
pesquisas, o homossexualismo tem sua ori-
gem no fator biológico; e o mais interessante 
de tudo isso, é a relação que essa descoberta 
tem com o lado espiritual de cada ser huma-
no.Parece um paradoxo, mas não é não.

A Doutrina  Espírita nos esclarece que 
toda tendência, seja ela boa ou má, tem ori-
gem no espírito, já que o corpo nada mais 
é que uma veste que utilizamos para que o 
nosso espírito se manifeste. É compreensível 
que a polaridade sexual, sendo ela hétero ou 
homo se manifeste no corpo que o sustenta 
com as suas características biológicas; isto é, 
as polaridades sexuais femininas ou masculi-
nas, que irão se sobressair.

Pode parecer repetitivo, mas só para ficar 
mais fácil de entender:

Se nasce um indivíduo do sexo masculi-
no, mas a sua sexualidade exteriorizou mais 
o lado feminino,  a polarização que se sobres-
sai logicamente vai se manifestar no  cérebro, 
na sua inteligência, é o seu Eu a se manifes-
tar.Da mesma forma vai acontecer com as do 
sexo feminino; o espírito plasma no corpo que 
o sustenta as tendências que trás consigo.

Para entender melhor esta questão, va-
mos consultar as obras básicas e comple-
mentares, que nos abrem o véu da  vida 
espiritual, a se refletir na realidade vivida por 
algum de nós, em algum momento de nossas 
existências passadas e que hoje fazem parte 
da realidade dos nossos irmãos que  vivem 
a experiência encarnatória como homossexu-
ais e que certamente, merecem toda nossa 
compreensão e respeito.

A DOUTRINA EXPLICA:

Para abordar  sobre a homossexuali-
dade, vamos a pergunta 200 do Livro dos 
Espíritos: - “Tem sexo os espíritos?

R: Não como o entendeis., pois que os se-
xos dependem da organização.Há entre eles 
amor e simpatia, mas baseados na concor-
dância dos sentimentos.

Se nascemos ou renascemos na condição 
de homem ou de mulher, no mundo espiritual 
os seres se manifestam pela energia do amor 
e da simpatia que nutrem uns pelos outros, 
pois, se temos as duas polaridades, logica-
mente a mais recentemente vivenciada terá 
maior exteriorização em sua manifestação.

Pergunta 201  LE. Em nova existência, 
pode um espírito que animou o corpo de 
um homem, animar o de uma mulher e 
vive-versa?

R: Decerto; São os mesmos os espíritos 
que animam os homens e as mulheres.

André Luiz nos esclarece: ”(...) Todas as 

nossas referências à semelhantes peças no 
trabalho biológico, nos reinos da natureza, 
objetivam demonstrar que a alma guarda 
a sua individualidade intrínseca, a definir-
-se na feminilidade ou na masculinidade, 
conforme os característicos ativos que lhes 
sejam próprios.”A sede real do sexo não se 
acha no veículo físico, mas sim na intimidade 
espiritual.O sexo é mental em seus impulsos 
e manifestações(...).(Xavier, Cândido Francis-
co – Evolução Em Dois Mundos).

Ora, se o sexo é mental, e se nascemos 
sucessivas vezes como homens ou mulheres, 
é perfeitamente compreensível uma pessoa 
que renascendo tantas vezes como homem 
ou como mulher, ao renascer em novo cor-
po de sexo oposto, sua condição psicológica 
anterior, ou seja, da encarnação passada, se 
pronuncie acentuadamente masculina ou fe-
minina na vida presente.

Eis aí, um dos pontos de origem do ho-
mossexualismo. Mas, para melhor elucida-
ção, Emmanoel nos mostra outras situações 
causadoras do homossexualismo e que fa-
zem parte do aprendizado na escola de edu-
cação moral e espiritual, de todos nós, seres 
humanos matriculados e internados no Plane-
ta Terra.

“(...)A vida sexual pura e simples se rege 
por afinidades eletivas essenciais; no entan-
to, através de milênios e milênios, o espírito 
passa por fileira imensa de reencarnações, 
ora em posição feminina, ora em masculina, 
o que reforça o fenômeno da bissexualidade, 
mais ou menos pronunciada, em quase todas 
as criaturas(...)  (Xavier, C. Francisco – Vida 
E Sexo).

Por estar na condição de homossexual, 
não faz de nossos irmãos nem melhores nem 
piores que outros que não estejam vivencian-
do essa experiência.

A homossexualidade pode vir como pro-
vação ou expiação.”(...) O homem que abu-
sou das faculdades genésicas, arruinando a 
existência de outras pessoas com a destrui-
ção de uniões construtivas e lares diversos, 
em muitos casos é induzido a buscar nova 
posição, no renascimento físico em corpo 
morfologicamente feminino, aprendendo em 
regime de prisão, a reajustar os próprios sen-
timentos e, a mulher que agiu de igual modo, 
é impulsionada a reencarnação morfologica-
mente masculino com idênticos fins e ainda, 
em outras circunstâncias, espíritos cultos e 
sensíveis aspirando realizar tarefas específi-
cas na elevação de agrupamentos humanos 
e, consequentemente, na elevação de si pró-
prios, rogam aos Instrutores da vida maior 
que os assistem a própria internação no cor-
po físico em vestimenta carnal oposta a estru-
tura psicológica pela qual transitoriamente se 
definem.No intuito de viver temporariamente 
ocultos na armadura carnal, com o que se ga-
rantem contra arrastamentos irreversíveis, no 
mundo afetivo, de maneira a perseverarem, 
sem maiores dificuldades, nos objetivos que 
abraçam (...) (Xavier, C. Francisco – Vida e 
Sexo).

E na seqüência, Joanna de Angelis, com-
plementa  :No caso das obsessões, espíritos 
perturbados em si mesmos reencarnam con-
denados por desequilíbrios físicos e psíquicos 
que procedem das lembranças negativas e 
dos erros anteriormente praticados por espí-
ritos inquietos, aturdidos ou viciados; vestem 
novo corpo fisiológico instigados por falsas 
necessidades a que se atiraram impensada-
mente em vícios ou vampirizações recípro-
cas, desarticulando os centros genésicos, 
convivendo com a culpa das experiências 
passadas.

 Tanto nas circunstâncias provacio-

nais quanto nas expiatórias a qual nossos 
Benfeitores Espirituais se reportam a nos 
instruir, percebam que há a necessidade do 
equilíbrio por parte daqueles que passam 
pelo processo; a reeducação por parte do re-
encarnante na área do sexo, é primordial para 
o reequilíbrio de suas energias. Entretanto, 
no caso dos Espíritos cultos ao qual se refere 
Emmanoel , que por opção escolhem reen-
carnar em corpo morfologicamente oposto a 
sua psicologia  definida, eles apenas exterio-
rizam os traços de sua personalidade anterior 
a encarnação presente, não caracterizando 
assim, desequilíbrio emocional ou psicológi-
co, mas sim uma estratégia para se resguar-
darem de quedas morais.Sendo espíritos 
mais amadurecidos, em perfeito equilíbrio 
com suas energias, com suas conquistas, e 
cientes da responsabilidade que abraçaram, 
onde a necessidade e a realidade psicológica 
vibram em perfeita harmonia.

Nosso presente reflete o que vivemos no 
passado, eis a importância de construirmos 
um presente cada vez melhor e consciente. 
Com isso, ressalto a importância da neces-
sidade do esclarecimento, da instrução que 
nada mais é, que um ato de caridade para 
com o nosso próximo e com nós mesmos, 
dissipando assim a ignorância e o preconcei-
to.

É da ignorância que nascem os desvarios 
e os preconceitos.

Nossa realidade nos mostra as famílias 
formadas por casais homossexuais, em união 
instável, protegidos por lei federal. Será que 
estamos diante de uma lei errada? Levando 
em conta a lei de Amor, que rege todo o nos-
so universo, digo, no pouco que entendo que 
isso faz parte da Lei De progresso.

Em entrevista no programa Pinga Fogo 
de 1970, Chico Xavier já previa o que hoje 
faz parte da nossa realidade. Perguntaram-
-lhe: Como se explica o homossexualismo e 
a perturbação no comportamento sexual à luz 
da Doutrina Espírita?Ele sabiamente respon-
deu?

“O Homossexualismo, tanto quanto a bis-
sexualidade, tanto quanto a sexualidade, são 
condições da alma humana. Acreditamos que 
o comportamento sexual da humanidade so-
frerá de futuro revisões  muito grandes, por 
que nós vamos catalogar do ponto de vista de 
ciência, todos aqueles que  podem cooperar 
na pró-criação, e todos  aqueles que estão 
numa condição de esterilidade, de modo que 
o assunto merecerá muito estudo e podere-
mos voltar a ele a qualquer tempo que formos 
convidados.

As mudanças já estão acontecendo. Hoje 
temos as famílias formadas por casais ho-
mossexuais, protegidas por lei, pelos direitos 
de cidadãos que lhes cabem.Um outro forma-
to de família que temos que atentar.

“(...) As forças do sexo, desenvolvidas em 
seu estuário – da parte física a zona espiri-
tual – pelas permutas harmônicas, renovam 
os campos do espírito, oferecem lampejos e 
impulsos para as grandes construções huma-
nas. Forças essas que, dependendo da von-
tade do espírito, pode ser direcionada para as 
artes, da música, da pintura, da literatura, etc.
Os que se encontram em fazes involutivas, 
cortejando a sensualidade barata na vulgari-
zação dos sentidos, destroem seu potencial 
de forças criadoras, aumentando os campos 
de amoralidade.

Nossas realizações estão sedimentadas 
na responsabilidade do amor-equilíbrio. As 
mais expressivas construções na vida artísti-
ca e literária tem oferecido excelsos exemplos 
nesse sentido. Se DEUS nos concedeu todos 
os sentidos para o bem, por que pensar dife-
rente com relação a energia do sexo?É um 
pensamento totalmente equivocado. Em cada 
um de nós a sexualidade precisa ser educa-
da.Amai-vos e instrui-vos, um ensinamento 
que vai estar sempre presente em nossas 
vidas, para ser praticado em nosso dia a dia.

A referência sexual nós trazemos na men-
te, desde o nascimento. Se  o indivíduo não 
trás conseqüências  negativas no campo da 
sexualidade, certamente o seu  lado psico-
lógico  e emocional vão estar em harmonia  
e isso vai automaticamente refletir em seu 
corpo físico, já que o corpo espiritual molda 
o corpo físico de acordo com a necessidade 
e  objetivo da encarnação proposta.Mas, se 
não acontece, o mesmo vai ser chamado a 
cumprir seu papel na sua retificação fazen-
do assim, as pazes com DEUS e sua própria 
consciência.Contará assim, com  o auxílio de 
seus benfeitores espirituais e a  força de von-
tade de vencer a si mesmo.

Divaldo Franco, em entrevista na TV Mun-
do Maior, fala-nos sobre o reconhecimento da 
união estável dos nossos irmãos homossexu-
ais, pelo STF:

“Legalizar é sempre uma forma de mora-
lizar. Já que a união moral é feita pelo sen-
timento do amor. Por que não legalizar uma 
coisa que já existe, evitando que conseqüên-
cias danosas que possam advir de um relacio-
namento agressivo, suspeito pela sociedade 
e até mesmo pernicioso para o meio social? 
A adoção de filhos é perfeitamente válida. Os 
direitos da individualidade são inalienáveis.”

Pois bem. nesse processo de transição, 
convivemos com as mudanças do compor-
tamento atual da nossa sociedade.Os casais 
homossexuais já tomam posturas de núcleos 
familiares na adoção de filhos do coração, no 
ensejo de constituírem suas famílias, dando 
sua contribuição ao progresso geral da huma-
nidade.

O núcleo social e familiar se modificam 
em relação aos padrões a que fomos criados 
e acostumados. Não temos como fugir da ne-
cessidade de adaptação às mudanças que 
ocorrem na sociedade como um todo.Há que 
haver mais esclarecimentos para barrar os 
preconceitos com relação aos nossos irmão 
que hoje vestem a roupa física de homosse-
xuais, buscando entender a transitoriedade 
de nossas existências; tomando por base, os 
ensinamentos do Mestre Jesus.

Concluindo o assunto, utilizei a repor-
tagem da revista Veja, edição 2066 de 
25/06/2008 como gancho,  principalmente no 
intuito de trazer para todos nós uma reflexão, 
de como podemos nos posicionar como es-
píritas diante do assunto e  da realidade que 
vivemos hoje.Não se trata aqui de incentivo 
ao homossexualismo, pois não é isso que a 
Doutrina Espírita nos ensina, mas sim a uma 
postura compreensiva, indulgente, despida 
de preconceitos .Todos nós, seres em evolu-
ção neste bendito planeta, estamos aqui para 
equilibrar nossas almas,  aparando nossas 
arestas, na conquista de virtudes e conse-
qüentemente, eliminando qualquer desequilí-
brio que possa haver em nossa personalida-
de, como seres imortais que somos,  trilhando 
a estrada da nossa redenção  para DEUS.

Esta meus irmãos, é a marcha do progres-
so!

Que Jesus nos abençoe!Muita paz a to-
dos!

(*) participante do Concurso 
“A Doutrina Explica” de 2012
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 O livro dos Espíritos-Allan Kardec – Evolução 
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06/07/1932- Aparece a primeira edição do livro “Parnaso de Além 
Túmulo”, pela mediunidade de Chico Xavier. 
07/07/1930- Desencarnação de Arthur Conan Doyle, criador do fa-
moso detetive Sherlock Holmes.
09/07/1918- Desencarnação, na Itália, da famosa médium Eusápia 
Paladino.
14/07/1924- Desencarnação de Gustav Geley - fundador do Institu-
to Metapsíquico Internacional.
15/07/1876- Na Inglaterra, é realizada uma reunião de efeitos físi-
cos com o médium Slade, em plena luz do dia, quando um Espírito 
se materializa à vista de todos os presentes. 
15/07/1880- É fundado o Grupo Ismael, no Rio de Janeiro. 
16/07/1193- Itália, nasce Clara, em Assis, religiosa do tempo de 
Francisco de Assis, espírito reencarnado também em Joanna de 
Ângelis, Guia Espiritual do médium Divaldo; desencarnou na mes-
ma cidade, em 11/08/1253.
17/07/1919- Desencarnação de William Crookes, físico de renome 
internacional, descobridor da energia radiante, tornou-se espírita 
ao estudar os fenômenos de materialização do espírito Katie King. 
20/07/1918- Desencarnação da médium Elizabeth D’Esperance.
26/07/1969- Por solicitação da FEB, os Correios lançam um selo 
comemorativo do I Centenário da Imprensa Espírita no Brasil. 
28/07/1890- Na Inglaterra, em reunião de efeitos físicos, com a mé-
dium Elizabeth D’Esperance, materializa-se um lírio dourado, com 
7 pés de altura, estando presentes vários cientistas, entre os quais 
o Prof. Alexandre Aksakof. 
01/08/1865- Lançada a 1a. Edição de “O Céu e o Inferno” de Allan 
Kardec 
03/08/1895- Dr. Bezerra de Menezes assume a presidência da FEB 
(Ver Espiritismo no Brasil)
11/08/1826- Nascimento de Andrew Jackson Davis, famoso mé-
dium norte-americano 
16/08/1886- Bezerra de Menezes durante uma conferência expõe 
publicamente pela primeira vez sua fé no espiritismo. 
17/08/1885- A FEB inicia suas conferências públicas no Rio de Ja-
neiro.  
28/08/1881- É oficializada a perseguição ao espiritismo, através da 
imprensa de ordem policial proibindo o funcionamento das socie-
dades espíritas. 
28/08/1882- Realizada a primeira exposição espírita do Brasil com 
mostra de vários trabalhos mediúnicos e material doutrinário.
29/08/1831- Nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes, em Ria-
cho do Sangue, Ceará.

31 Agosto 

às 19h

Jorge Hessen CONTINUAÇÃO DO ESTUDO DO LIVRO. “O Evangelho Segundo o Espiritismo”./Allan Kardec.

André Ferreira “NA EXALTAÇÃO DO AMOR”, O Espírito da Verdade, psicografia Francisco C. Xavier.

Vítor Ronaldo “PORQUE SOFREMOS?”, Recados de Amor, Lucy Dias Ramos

Geraldo Campetti “APRENDER COM O PRÓXIMO”, Horizontes da Mente - Miramez, psicografia João Nunes Maia.

Adauto Santos “MÃE”, Mãe, Antologia Mediúnica do Natal, Espíritos Diversos psicografia Francisco C. Xavier.

Catharino dos Anjos “TURVAMENTO MENTAL”, Horizontes da Mente - Miramez, psicografia João Nunes Maia

Marco Leite “O ESTADO ÍNTIMO DA ALMA”, Justiça e Felicidade, Walter Barcelos. A 2.

Niraldo Pulcineli “CRÍTICA” As Dores da Alma, Hammed/ psicografia,Francisco do Espírito Santo Neto.

Cassius Vantuil “JESUS NO TABOR” Reformador, dezembro de 2013, Mário Frigéri.

Paulo Affonso “VAZIO EXISTENCIAL” Conflitos Existenciais, Joanna de Ângelis, psicografia Divaldo Franco.

Saulo César “CULPA” As Dores da Alma, Hammed/ psicografia, Francisco do Espírito Santo Neto.

Flávio Bastos “O ARREPENDIMENTO”, Justiça e Felicidade, Walter Barcelos.D 2.

Warwick Mota “MISTIFICAÇÕES”, Recados de Amor, Lucy Dias Ramos.

Sérgio Castro “FAMÍLIA”, Boa Nova, Humberto de Campos, psicografia Francisco C. Xavier.

Vítor Ronaldo “FELICIDADE E INFELICIDADE RELATIVAS”. “O Livro dos Espíritos”, Allan Kardec.

Jorge Hessen CONTINUAÇÃO DO ESTUDO DO LIVRO “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, Allan Kardec.

Carla Fraga “PAIS E FILHOS”, Vida e Sexo, Emmanuel, psicografia Francisco C. Xavier.

Carmelita Indiano “INTUIÇÃO: UMA JANELA PARA O PASSADO”, Revista Internacional de Espiritismo.

Fabiano Augusto “IDEIAS INATAS”. “O Livro dos Espíritos”, Allan Kardec, questões 218 a 221-a.

Rivia Fernandes “HOSTILIDADE (BULLYING)”, Leis Morais da Vida/Joanna de Ângelis /Divaldo Franco.

Conceição Cavalcante “A MÚSICA CELESTE E A MÚSICA ESPÍRITA”. Obras Póstumas”, Allan Kardec.

Maurício Curi “TRANSTORNOS PROFUNDOS” Triunfo Pessoal, Joanna de Ângelis, psicografia Divaldo Franco.

Saulo César “DOENÇAS MENTAIS E OBSESSÃO”, Após a Tempestade/Joanna de Ângelis /Divaldo Franco.

Roberto Versiani “DENTRO DO LAR” SOS Família, Joanna de Ângelis e espíritos diversos, psicografia Divaldo Franco.

“EDUCAÇÃO MORAL”, Dias Gloriosos/Joanna de Ângelis /Divaldo Franco.

Flávio Bastos “CARÊNCIA AFETIVA E CONFLITOS NO LAR”, Recados de Amor, Lucy Dias Ramos.

Cassius Vantuil

ALLAN KARDEC PARA TODOS
Autor: Luis Hu Rivas
Organizador: Luis Hu Rivas

Allan Kardec para todos é composto pela síntese das principais 
obras do Codificador, enriquecido com ilustrações que ratificam 
a importância doutrinária do Espiritismo. O objetivo desse livro 
é ser um guia de acesso rápido aos conteúdos do Pentateuco 
Kardequiano e também de outras obras, possibilitando um apro-
fundamento dos princípios que nortearam a vida e a obra do Co-
dificador.



 

“Nessa gincana tem de tudo 
tem mensageiros, tem seme-
adores e o bonde de Kardec 
também” 

 João Vitor (aluno do 2º ciclo)

“Muito top! Amei. Tudo de bom. Mas 
tô um tomate de vermelha,mas faz 
parte!” Prisley (aluna do 1º ciclo)

“Gente, queria dizer que essa gincana 
foi maravilhosa! Espero que a juventu-
de continue animada assim!”
Sibelle (aluna do 3º ciclo)

“Amei também. Animação master, 
vocês são demais. Mais do que tudo, 
fizemos amigos com o mesmo ideal. 
De coração, esse foi o melhor prêmio 

para mim. #nessagincanatemdetudo”
Matheus Gomes 
  (aluno do 3º ciclo)

“Genteeee, só digo uma coisa. Espero 
e sei que esse será um dos primei-
ros de muitos mais que irão ter. Curti 
muito. #vocessaodemais#nessagincan
atemdetudo”
Isabela Castilho (aluna do do 2º 
ciclo)

Big Encontro da Juventude Irmã 
Zélia (JIZ), realizado nos dias 
17 e 18 de junho de 2014, foi a 
concretização de um sonho que 

surgiu na cabeça de três jovens evange-
lizadores: Clecius Rocha, Felipe Vaz e 
Patrícia Almeida. São jovens que viveram 
as antigas big gincanas e que deseja-
vam ver, nos olhos dos jovens de  hoje, o 
mesmo brilho que tinham em seus olhos  
quando eram evangelizandos da Casa de 
Atualpa.
 Como eixo central do encontro, o 
grande homenageado do ano, que com-
pleta 150 anos de lançamento: o livro 

“Evangelho Segundo o Espiritismo”. O 
objetivo principal foi atingido: integrar os 
evangelizandos, evangelizadores e coor-
denadores da Juventude e o DIJ, propor-
cionando fixação dos ensinamentos do 
Evangelho de forma dinâmica, coletiva 
e vivenciada nos trabalhos assistenciais 
do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima 
(GEABL). Foram formadas três equipes 
– Bonde de Kardec, Mensageiros, Seme-
adores, que contaram com um padrinho/
conselheiro e um líder jovem.
 Calcado em três objetivos a atin-
gir: o doutrinário, o Social e o  recreati-
vo, foram estipuladas metas e critérios 

de pontuação para as provas as quais as 
equipes, formadas pelos jovens do JIZ, 
deveriam atingir. 
 
O evento foi dividido em duas etapas:

1) Pré–Gincana: realizada do dia 30/03 
ao dia 11/05/14, com atividades sema-
nais estipuladas pela coordenação da 
Gincana, com foco na participação social 
dos jovens nos eventos do GEABL, tais 
como: participação nas aulas, preparação 
de ambiente, cine pipoca, colaboração na 
Caravana Chico Xavier (distribuição de 
refeições à população de rua), culto do 
evangelho nos alojamentos/albergues 
feminino e masculino e campanhas de 
arrecadação de itens (roupas, agasalhos, 
cobertores, materiais de higiene pessoal) 
para doações e de limpeza para ajudar na 
manutenção do próprio Grêmio.

2) Gincana: realizada nos dias 17 e 
18/05/2014, em uma chácara, contendo 
jogos de perguntas doutrinárias e ativida-
des recreativas e estratégicas com pro-
vas de corrida, natação, etc.
 Foram estipulados, também, ou-
tros critérios para a avaliação das equi-
pes: pontualidade, criatividade, organiza-
ção, disciplina, espirito de equipe, “Fair 
Play” e animação. 
 O evento foi considerado um su-
cesso por todos, contando com 98% de 
participação dos evangelizadores e 90% 
dos evangelizandos, restando no ar gran-
des expectativas para os próximos en-
contros.

Encarte do Jornal Brasília Espírita - Julho / Agosto - 2014 Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

BIG ENCONTRO DA 
JUVENTUDE 2014   

Margarida Cardoso Leite (*)

(*) Coordenadora do Departamento 
de Infância e Juventude do Grêmio Espírita 

Atualpa Barbosa Lima

BIG GINCANA 
2014
Essa gincana tem de tudo? Tem
Tem semeadores? Tem
Tem bonde de Kardec? Tem
Tem mensageiros? Tem
Tem paz, tem alegria, tem amor
Tem Evangelho, tem parceria, 
tem calor
Dois dias, uma noite, uma festa
Uma caça ao tesouro
Provas de habilidade
Mensagem de Jesus
O Evangelho, nosso guia de luz
24 jovens conosco, dezenas de 
pais em casa
Rezando em comunhão
Para que essa festa do coração
Desse certo.
E como deu.
Ah, deu!
Deu torta na cara
Deu  samba e batucada
No almoço, no quintal e no busão
Deu vozes roucas
Choros longos
Alívio imenso
Por saber
Que Deus estava conosco
Que Irmã Zélia nos abençoava
Que Atualpa nos abraçava
Nessa gincana que tem de tudo
Que teve roupas doadas
Que teve questões espíritas decanta-
das
Que teve um sono, que nem deu
Para amenizar a alegria que nos inun-
dava
Acordada pela buzina, quase de 
madrugada
Quando o domingo mal raiava
Obrigado jovens
Obrigado pais
Obrigado Atualpa, Irmã 
Zélia e Viana
A essa casa que nos 
abriga
Nos incentiva
A sermos melhores do 
que ontem
Ah, como foi dito na roda,
Em determinado momento 
da noite:
“A semear a mensagem”
Big Encontro 2015?
Só falta um ano!

Paulo de Tarso Lyra é coordenador da 
Juventude
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 Diante De tanto compor-
tamento DesequilibraDo e con-
flitante, Desponta o concei-
to De maturiDaDe, como algo 
a ser melhor entenDiDo pela 
pessoa e buscaDo, De uma for-
ma consciente, em benefício 

Dela própria. há quem Diga 
que maturiDaDe não seja um 
objetivo, mas um meio, uma 
estraDa a ser percorriDa em 
busca Do ajustamento psicos-
social necessário. contuDo, 
visanDo o aspecto DiDático, 

poDe-se Dizer que maturiDaDe 
é um processo contínuo e in-
tegraDo De Desenvolvimento 
psicossocial, eDucativo e espi-
ritual. uma tentativa De aDap-
tação consciente, tanto aos 
anseios íntimos Do ser, quanto 

“A Árvore de Orações”

No saguão da recepção, anteceden-
do à entrada ao salão principal do 
Encontro, os participantes foram 

surpreendidos com uma árvore cujos fru-
tos eram poemas inspirados nas preces 
que constam no cap. XXVIII de “O Evan-
gelho segundo o Espiritismo”, da autoria 
de Herlen Lima e Rita Maria. Ao todo são 
16 orações em trovas das quais desta-
camos quatro que são apresentadas na 
sequência. As demais serão disponibili-
zadas no site do GEABL (www.atualpa.
org.br):

Ato de submissão e de resignação*

O destino nos pertence,
Nós somos semeadores,

Existem flores do bem
Existem os amargores.

Justa, justiça divina,
Não existe imparcialidade.

Há uma lei rigorosa,
Mas cheia de caridade!

Herlen Lima
*Inspirado no capítulo XXVIII, itens 30 a 
33, de “O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo”

Num perigo eminente*

O perigo bate à porta
É o momento da aflição,
Mas Deus está ao nosso lado
E o nosso anjo guardião.

O perigo é sempre um teste,
Para o nosso crescimento.
Mostrar como somos frágeis
Nas questões do sentimento!

Herlen Lima
*Inspirado no capítulo XXVIII, itens 34 a 
35, de “O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo”

Prece para alguém que se encontra 
em aflição *

Se alguém está em aflição
Com a prece vamos encorajar

A resignar-se nas provas da vida,
Para o sofrimento atenuar.

No auxilio material ou espiritual.
Jesus é a fonte verdadeira
D’Ele vem todo manancial,

A nos abastecer a vida inteira.

Nas aflições ou provas da vida...
Fé, humildade e resignação.
São drágeas de cura infinita,

Bálsamo a nos tirar toda aflição.

Rita Maria
*Inspirado no livro “O Evangelho Segun-
do o Espiritismo”, capítulo XXVIII, itens 42 
e 43

Ação de graças pelo bem concedido 
aos nossos inimigos *

O bem mais agradável a DEUS
É o que fazemos por um irmão;

Mesmo se nos tem como inimigos,
São dignos da nossa compaixão.

Alegrando-nos com seu progresso,
Sem entraves em sua jornada.

Rogando a Jesus por todo progresso
Que venha compor sua estrada.

É lei divina da vida
Amar aos nossos irmãos.

Lei maior que nos convida,
Cultivar laços de união.

Rita Maria

*Inspirado no livro “O Evangelho Segun-
do o Espiritismo”, capítulo XXVIII, itens 8 
a 10

“A Serva do Evangelho”

A abertura do Encontro de Trabalhadores 
2014 do Grêmio Espírita Atualpa contou 
com a participação especial do GEODE 
– Grupo Espírita Operários da Espiritua-
lidade –, de Samambaia, que apresentou 
o esquete “A Serva do Evangelho”, ins-
pirado em fatos reais da história do cris-
tianismo nascente. O seu conteúdo reve-
la o momento marcante da vida de uma 
humilde mulher que teve a oportunidade 
de conhecer Jesus em uma de suas pre-
gações quando, então, o Mestre curou 
seu filho de uma doença fatal. Este foi um 
momento de sensibilização que comoveu 
a todos, preparando-os para os trabalhos 
que se desenvolveram ao longo do En-
contro.

“A Árvore do Evangelho”
(frutos produzidos pelo Encontro)

O clímax do, intitulado “Declarando Sen-
timentos”, produziu significativos senti-
mentos externados em forma de frases, 
trovas, música e poesia como resultado 
daquilo que se vivenciou ao longo do 
evento, inclusive nas oficinas de arte. Tais 
manifestações foram expressas em papel 
post it e fixados em forma de frutos para 
enfeitar a árvore do Evangelho de Jesus 
e seu significado em nossas vidas. Elas 
buscaram responder as seguintes per-
guntas:

“O que o “Evangelho segundo o Espi-
ritismo” representa em nossas vidas?” 
Ou...“O que o “Evangelho segundo o 
Espiritismo” lhe inspira?”

“Guia seguro para nossa Vida!”
“O amor (que) deve ser como o fluido uni-
versal, unindo as pessoas e as galáxias.”
“Claridade no pensamento, iluminando 
assim os conflitos que atrapalham as de-
cisões por conter a verdade.”

“O Evangelho significa o caminho, a ver-
dade e a vida. É Jesus no nosso cami-
nho.”
“O Evangelho em minha vida é minha 
total SUSTENTAÇÃO e LUZ, PAZ e RE-
SIGNAÇÃO.”
“O Evangelho segundo o Espiritismo é 
sempre o caminho seguro e abrangente 
para todos os momentos da vida. Nos diz 
de “tudo”.
“O Evangelho é a bússola que nos leva 
ao lugar certo onde devemos aportar.”
“O “Evangelho segundo o Espiritismo” é o 
caminho para a FELICIDADE.”
“O Evangelho significa aprendizado na 
construção do amor incondicional da 
vida.”
“O Evangelho segundo o Espiritismo” é 
meu porto seguro na minha caminhada 
para a evolução.”
“Serenidade, humildade, paciência, com-
panheirismo, sorriso, perdoar,... AMAR, 
grande objetivo da minha vida!”
“O EVANGELHO, para mim, sinaliza um 
caminho e um objetivo simultaneamente.”
“Amor. Luz na minha Vida.”
“O Evangelho segundo o Espiritismo” me 
trouxe alegria de viver e sentido a minha 
vida.”
“O Evangelho segundo o Espiritismo” sig-
nifica para mim significa para mim uma 
linguagem simples de se dizer coisas 
complicadas!”
“O Evangelho segundo o Espiritismo”é a 
luz no meu caminho, minha força diária.”
“O Evangelho segundo o Espiritismo” re-
presenta o farol que ilumina o melhor ca-
minhar na minha jornada evolutiva.”

A seguir, manifestações em forma de 
trovas ou mensagens poéticas, que 
sintetizam o significado do Evangelho 
em nossas vidas:

“Amor, sem dor,
Com ardor, suor
Calor, fervor, humor
É compor Amor.”

André Ferreira

“O Amor é fonte de sublime luz...
Assim nos ensinou Jesus.
É oportunidade bendita
Para prosseguir e servir.
Que esse Evangelho de Amor
Seja nosso Guia,
Nossa mais bela companhia
No exercício da fraternidade.”

(o autor não se identificou)

“Caminhar é preciso!
Viver é caminhar.
Seguir em frente,
Cair, levantar...
Sempre é possível recomeçar,
Retornar, voltar a semear,
Erguer os olhos e orar...
Prosseguir, seguir adiante,
Progredir!
Lembre-se do Homem Luz,
O Mestre Jesus,

Que tombou três vezes
Ao carregar sua cruz.

Fábio Zózimo

“O amor é fonte sublime de luz!
Assim nos ensinou Jesus.
É oportunidade bendita
Para prosseguir e servir.

Que esse Evangelho de amor
Seja o nosso Guia,
Nossa mais bela companhia
No exercício da fraternidade.
Viver o Evangelho é viver Jesus
Em toda a sua essência;
É compreender a ciência
De ser Cristão.

Pouco a pouco, vamos vivendo...
Pouco a pouco, vamos crescendo.”

Larissa Resende

 Por fim, cabe ressaltar que os 
frutos deste trabalho serão dissemina-
dos nos eventos artísticos-culturais que 
se desenrolarão ao longo deste ano em 
nossa instituição, tais como o “Sarau Es-
pírita” que acontecerá em 26 JUL 2014 
(sábado) e o XXXIV FIMUMIZ, agendado 
para o dia 31 AGO 2014 (domingo). Fi-
quem de olho nas próximas edições do 
JBE e no site do GEABL.

 A todos que contribuíram direta 
ou indiretamente para a realização desse 
Encontro, nosso muitíssimo obrigada.
Que as bênçãos do Mestre Jesus conti-
nuem nos inspirando para que atendamos 
prontamente ao seu chamado, lembrando 
as trovas finais do belo poema do espírito 
Castro Alves (“O Livro Divino”) quando, 
pela mediunidade do querido e saudoso 
médium Chico Xavier, em homenagem ao 
aniversário da obra “O Evangelho segun-
do o Espiritismo”, nos exortou:

(...) “E a mensagem continua
Em sublimes resplendores,
Formando renovadores,
Artistas, santos e heróis!

Espíritas, companheiros
Da grande luz restaurada,
Tracemos a nossa estrada
Nas glórias do amor cristão.
E servindo, alegremente,
Na luta, na dor, na prova,
Façamos da Boa Nova
O livro da redenção!”

 E que seja da redenção de nos-
sas vidas. Muita paz!

Conceição Cavalcante(*)

MOMENTOS MARCANTES do...
Encontro de Trabalhadores 2014 do Grêmio Espírita Atualpa 

com o tema “A Arte do Evangelho e o Evangelho da Arte”

(*)Articulista Espírita e Coordenadora do 
Departamento de Arte e Cultura Espírita  do 

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima.


