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Agende-se

Recebe, Terra de Santa Cruz, 
o amor, a saudade, o orvalho humilde 
do meu coração, na certeza de que te 
servirei sempre e incondicionalmente, 
como benção de Deus que és para o 
Mundo e para a Humanidade. Amigos.

Honrou-me muito a leitura inicial relembrando 
mensagem que há muitos anos tive oportunidade de 
expressar o amor que tenho pelo Brasil, Pátria do 
Evangelho.

Embora banido de meu solo pátrio pelas Leis dos 
homens que cobiçavam o poder, não perdi o amor pela 
terra brasileira.

Obrigado a este médium que  me fez ser lembrado 
e pela oportunidade, ao ceder-me sua aptidão mediúnica, 
sua mão, para poder expressar-me novamente. 

Continuo amando, servindo e inspirando os 
verdadeiros patriotas no destino deste nosso querido Brasil.

Pedro II
Servo de Jesus
(Mensagem psicografada na reunião de 11 de agosto 

de 2015, no Grêmio Espírita Atualpa, pelo médium Newton 
Souza)

ENTÃO É NATAL!
Hilpert Viana*

A frase famosa da canção popular, 
lembra-nos daquele momento na história 
da Humanidade mais importante: O 
NASCIMENTO DE JESUS.

Nenhuma data no mundo é mais 
importante ou será!

A vinda do Messias, planejada, 
estudada com afinco, só nos pede carinho 
pelo Governador.

O que seria da Terra se ele não 
tivesse vindo? Já pensaram nisso?

O amor estaria mais distante do 
conhecimento.

As instituições pensariam mais na 
matéria.

A Fraternidade não seria entendida.
Quantos homens ainda estariam 

perdidos?
Numa estrada antiga, um velho 

conhecido nosso teve um encontro 

primordial. Desse encontro, aquele 
conhecimento da Boa Nova se espalhou 
pelos povos pagãos.

Esse mesmo ex-doutor disse: “-É 
preciso que eu morra para que Ele nasça.”

É indispensável, para que o 
nascimento do Cristo aconteça, que eu 
me anule. Anular não no sentido de sumir, 
de ser indiferente. Anular no sentido 
de deixar o meu personalismo, o meu 
animismo, os meus condicionamentos 
para que as virtudes cristãs surjam em 
profundidade.

Ter o Cristo nascido em si é estar 
em sintonia permanente com a Lei Divina.

O mesmo ex-doutor afirma, já no 
final da sua existência terrestre, após 
provar que havia conseguido a reforma 
íntima: “-Não sou eu que vivo, mas sim o 
Cristo que vive em mim.”

“Então é Natal!”

O que está acontecendo comigo?
Como estou na Vida?
Esse Cristo já nasceu?
Meus caros, não temam as 

respostas, pois serão através delas que 
atingiremos a perfeição!

Boa vontade!
Feliz Natal quando ele acontecer!
Do amigo, muito mais que ex-

presidente.

meu cÉu G e a B L
Grupo mediÚNico HiLpert viaNa

meNsaGem ao Grupo

 (*Mensagem psicografada em 
reunião mediúnica do Grêmio Espírita 
Atualpa Barbosa Lima, em 21/12/2013)

Feliz Natal quando ele 
acontecer!

Do amigo, muito mais que 
ex-presidente.

Brasil, meu Brasil, meu céu de anil, 
minha luz eterna!

Ainda que eu percorra mundos de 
infi nita beleza, que bailam nos espaços 
como fl ores de luzes multicoloridas, 
ainda que eu sinta a vida formidanda a 
se agitar, magnífi ca, no esplendor sideral, 
ainda que eu entreveja céus escampos a 
espera de novos mundos, e de novos e 
maravilhosos seres, mesmo que eu veja 
e sinta toda a grandeza apoteótica do 
cosmos e a benção dos céus a palpitar 
perfumada em todos os mundos, ainda 
assim, teu nome Brasil, minha Terra, meu 
Poema, minha Luz, viverás no santuário 
de meu espírito, aguardando que a 
Generosidade Divina me indique o roteiro 
de teus caminhos, para servir-te ainda e 
sempre! 

Brasil, saudade dorida que 
guardo, saudade luz que se derrama de 
minh’alma!

Por isto, volvo sempre que posso, 
trazendo-te meu coração para ser 
refrigerado ao contacto de tua terra, de 
teus sertões imensos, de tua grandeza 
profunda e bela, de teu oceano que 
parece um manto real a envolver-te os 
ombros!

Brasil, aqui estou.

E, saudando 
o meu Brasil, saúdo 
também o nobre e va-
lente povo brasileiro, 
desejando-lhe paz e 
amor sob a égide Di-
vina.

Saúdo os egré-
gios cristãos porta-
dores da Boa Nova, 
companheiros de jor-
nada para a grande 
capital do Universo, 
o Templo da Fraterni-
dade.

Amigo engran-
deça esta Terra com o 
vosso labor, com a vossa dedicação, com 
o vosso suor, com vossa alegria, com 
vossas lágrimas, na convicção de que es-
tais vivendo na sublime terra do Cordeiro 
de Deus.

As velhas e sempre renovadas 
saudades do amigo.

Pedro II

Obs: A mensagem lida no início da reunião intitulada Meu Céu foi 
copiada do livro Veleiro de Luz, Mensagens do Espírito Bezerra de Menezes 
e outros Espíritos, Ed. de 1970, Editora Espiritualista, recebidas pela Médium 
Maria Cecília Paiva na Federação Espírita Brasileira e em outras Instituições 
Espíritas. 

*Fundador do Grêmio Espírita 
Atualpa Barbosa Lima - Brasília-DF
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OS QUATRO ACORDOS
Rosana Itajahy*

decisões que podem nos afastar do 
caminho do bem. Para nos auxiliar, a 
providência divina envia mensageiros 
do bem que nos indicam os rumos 
mais seguros. Eles têm orientado a 
humanidade desde sempre.

Nas tradições dos povos antigos 
que habitaram o México, Miguel Ruiz 
buscou os ensinamentos para elaborar o 
livro “Os Quatro Acordos”. De forma geral, 
acordos são aprendizados adquiridos, 
muitas vezes sem percebermos, sem 
avaliarmos e que passam a reger a 
nossa vida. Esses acordos podem nos 
tornar felizes ou infelizes. No livro, o autor 
selecionou quatro acordos que podem 
nos ajudar a termos uma vida mais feliz.

O primeiro acordo para que 
a pessoa seja feliz é “falar de forma 
impecável, para que o nosso falar 
construa o bem, a paz e a felicidade”. 
As nossas palavras estão revestidas de 
energia. Quando falamos agressivamente 
e humilhamos uma pessoa, estamos, 
junto com as palavras, enviando energias 
que poderão infl uenciar negativamente 

*é Coordenadora da Infância, na Escola de Evangelização 
Espírita Irmã Zélia do Grêmio Espírita Atualpa .

Dentre as inúmeras recordações da 
minha infância, retiro com cuidado, do 
escaninho das ternas lembranças, o 
abraço do “Tio Viana”.

*
Interessante refl etir no que é dito, sem 

dizer, dentro de um abraço...
No silêncio de um abraço, há melodia, 

o pulsar da alegria no seu compasso...
O que cabe, no lapso de tempo, dentro 

de um abraço?
Certamente, há mais que o símbolo do 

laço que aproxima, recolhe e abriga quem 
nele se acolhe...

Quando há no peito tanto querer, tanto 
gostar, tanto amar, daqueles quem sem 
cerimônia, sem preconceito, arrumam 
sempre jeito, para o afeto demonstrar.

O abraço aquece a alma, e a gente, 
dentro dele, se acalma e se enriquece de 
paz...

*
Eu, reconhecidamente pequenino, 

desde muito menino, com tantos perigos 
no mundo, admirado, desejava, no fundo, 
ser tão grande como o “Tio Viana”...

Ele nos avistava, e via, não apenas 
nos enxergava.

*

Pois todos nós, para não nos sentirmos 
sós, desejamos ser reconhecidos, 
observados com cuidado e atenção, 
para que nosso coração seja percebido e 
sentido por outros corações... 

Ele então abria largo sorriso e nos 
chamava pelo nome, ligeirinho:

– Venha cá, Mauricinho! – 
Disparávamos em sua direção para 
receber o seu carinho...

Ele, gigante, se abaixava até alcançar 
a altura do nosso olhar, indo até o nosso 
nível, sem titubear... e quem com ele 
estivesse teria, pelo menos um pouco, 
que esperar até que aqueles segundos 
de alegria pudessem terminar. 

*
O abraço é o instante da celebração 

da afetividade, que na legítima prática 
da fraternidade, deve permear as nossas 
relações.

O abraço que acolhe, reforça o sentido 
de pertencimento, à família, ao grupo, 
à Casa Espírita... não apenas por um 
momento, mas aceitando com empatia, 
respeitando a singularidade, envolvendo 
em harmonia, toda a diversidade, 
construindo pontes de afetividade para 
a promoção dos ajustes fraternos, na 

sedimentação dos valores morais eternos 
da vida partilhada entre aqueles que se 
buscam...

*
Então nossos braços se enlaçavam 

e nos traziam ao encontro ao peito. E 
com sadia travessura, nos erguia todo 
satisfeito, até estarmos no nível de sua 
altura...

*
A acolhida sincera sempre se 

esmera para ninguém constranger. Com 
delicadeza e cordialidade, ergue-nos 
com simplicidade, para do mais alto 
apreciarmos novos horizontes de paz e 
felicidade.

*

Recolocando-nos novamente ao chão, 
renovada sensação nos envolvia. Estimu-
lado, eu prosseguia, sorrindo e gratifi cado 
por saber-me querido e amado.

*
Até hoje, sinto-me imensamente 

envolvido por inúmeros abraços, aos 
quais, igualmente, repasso com júbilo 
indefi nível...

Consciente do dever que assumimos 
como cristãos, de amarmo-nos uns aos 
outros como irmãos, cientes de que 
não são poucos os que padecem em 
grandes afl ições, não sai de nossa mente 
a lembrança daquele abraço e suas 
luminosas lições...

Haverá, certamente, quem desdenhe 
com acidez, menosprezando com 
insensatez, de tão singelo gesto, por 
mais humilde e belo que seja. Talvez 
esse amigo não esteja em condições 
de apreciar a riqueza e o bem-estar de 
abraçar...

Quem pouco ama ou pouco é amado, 
não consegue pelo sentimento limitado, 
perceber, que de um coração que tanto 
amor emana, pode realizar um abraço 
igual ao abraço do “Tio Viana”!

O abraço do “Tio Viana”
Maurício Curi*

Gostaria de compartilhar uma coisa 
com vocês:

Ouvi uma palestra proferida por 
Raul Teixeira sobre um livro chamado “Os 
Quatro Acordos”, do escritor mexicano 
Miguel Ruiz. Nesse livro, o escritor ensina 
quatro propostas da fi losofi a Tolteca para 
que a pessoa seja feliz. Na palestra, Raul 
Teixeira explica cada um dos acordos, 
fazendo analogias com os ensinamentos 
de Jesus e do Espiritismo.

Ele explica que viver na terra é 
difícil porque, durante a vida, tomamos 

*Palestrante e articulista espírita

aquela pessoa. Quando nos dirigimos a 
nós mesmos com palavras pessimistas, 
estamos atraindo energias envenenadas. 
Por isso, esse primeiro acordo nos remete 
ao cuidado que devemos ter com as 
nossas palavras, para que elas sempre 
veiculem energias benéfi cas.

O segundo acordo é “não tomar 
nada pessoalmente”. Temos o hábito de 
levar tudo para o lado pessoal, reagindo 
mal as ocorrências da vida. Se fomos 
ofendidos, não devemos levar a ofensa 
para o lado pessoal. Devemos verifi car 
se a crítica tem algum fundamento e 
aproveitá-la para  nosso crescimento. 
Não devemos nos ofender e absorver o 
desequilíbrio espiritual do ofensor, que 
nos faz entrar  em uma vibração ruim e 
nos deixa infelizes. Devemos, portanto, 
desenvolver maneiras para lidar com as 
críticas e com os elogios de forma a não 
fi carmos vaidosos com o aplauso, nem 
arrasados com a vaia.

O terceiro acordo é “não fazer 
suposições”. Costumamos fazer 
suposições sem averiguar, sem ajuizar e 

sem procurar confi rmação. Normalmente, 
não temos coragem de verifi cá-las. 
Temos a pretensão de que, em todas 
as circunstâncias, o nosso juízo esteja 
sempre correto. Com essa postura, 
criamos uma série de problemas que 
difi cultam o nosso relacionamento com 
outras pessoas. Não devemos “achar”, e 
ao contrário, devemos confi rmar.

O quarto acordo é “faça o melhor, 
no tempo disponível”. Assim, devemos 
nos esforçar para que o nosso trabalho 
tenha qualidade, devemos nos dedicar 
às nossas tarefas de forma a utilizar o 
tempo destinado a elas para fazermos 
o nosso melhor. Mas não devemos nos 
alongar nas tarefas. Elas têm o tempo 
certo para execução e devemos fazer o 
nosso melhor nesse tempo. O que não foi 
possível, deixemos para depois.



Novembro / Dezembro 2015 3

O Evangelho de Jesus é código 
divino para a conquista da felicidade eterna. 

Os verdadeiros desafios a vencer 
pelos espíritas, na atualidade, são todos de 
ordem moral.

Temos que reconhecer nossa 
condição espiritual de filhos perdidos, ainda 
distantes da posse definitiva da luz própria.

 A maior empreitada, sem nenhuma 
dúvida, é a própria regeneração em Jesus 
Cristo. Todas as atividades doutrinárias 
e variados serviços de caridade estão 
submetidos ao império absoluto das 
doações íntimas. O espírita precisa zelar 
pela sua vida íntima, a fim de não cometer 
enlouquecidas misturas no seu coração. 

Mistura inconveniente
Em “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo“,Capítulo VI, item 5, encontra-
se uma sentença afirmativa  bastante 
desafiadora, autoria de “O Espírito de 
Verdade”, que é: “...não mistureis o joio 
com a boa semente, as utopias com 
as verdades.” É orientação espiritual 
focada diretamente aos espíritas, pois 
somente eles podem efetuar essa absurda 
mistura. É séria advertência para ser 
aceita por quem usa razão esclarecida e 
coração sensibilizado. Os descrentes e 
indiferentes do mundo não cometem essas 
misturas, pois não crêem nas verdades do 
Espiritismo.

O Espiritismo trouxe as maiores 
riquezas da fé raciocinada para a 
Humanidade e os espíritas são os primeiros 
bem aquinhoados com este extraordinário 
patrimônio: o conhecimento da verdade 
espiritual. Com inquestionável sabedoria o 
Espírito de Verdade aponta grande energia 
positiva nas palavras: “não mistureis!”. 
Podemos Indagar “não mistureis” o quê? 
Responde: “o joio com a boa semente, 
as utopias com as verdades.” O joio na 
plantação é tudo que da planta serviu para 
a formação do fruto, porém não é o fruto. É 
tudo que pode jogar fora e lançar ao fogo. 

O joio de que trata o Mestre Jesus 
é a ignorância convicta, descrença 
contumaz, incerteza, indecisão, preguiça, 
cegueira, dureza de coração, radicalismo, 
severidade, crítica, censura, intolerância, 
fanatismo, idolatria, endeusamento, 
fantasia, fascinação, adoração exterior e 
outros tristes sintomas negativos. 

A boa semente é a verdade eterna, 
o amor universal, a luz divina do Evangelho 
do Cristo.  

A boa tradução da palavra utopia: 
fantasia, ilusão, devaneio, sonho, coisa 
impossível, ideia irrealizável, projeto ima-
ginário. O religioso utopista tem a mente 
bastante sonhadora e espera conseguir 
algo de bom, porém encarcerado na inércia 

mental. Sonha e espera o aperfeiçoamento 
sem esforço, paz interna sem a prática do 
amor, virtudes morais sem dedicação na 
reforma íntima. Dentro dos estatutos da Lei 
do Pai, ninguém conquista valores íntimos 
sem esforço continuado.

Responsabilidade e Consciência
As misturas íntimas das utopias com 

as verdades processam grande desordem 
e conflitos, ilusões e fantasias no arquivo 
mentopsíquico do coração espiritual. 

Qualquer nível de conhecimento es-
pírita sinaliza certo grau de responsabilida-
de no tribunal da consciência do aprendiz. 

O que poderá acontecer de grave 
na estranha mistura do joio com a boa se-
mente, das utopias com a verdade?  A “boa 
semente e a verdade” constituem tudo de 

extremos, o coração, pois dentro dele de-
verá nascer a renovação profunda dos sen-
timentos, a educação para o fé superior, o 
amor fraternal, a caridade moral, o serviço 
de amor ao próximo. Evoluir para sermos 
úteis à Humanidade. 

Se no coração persistir a confusão 
dos entulhos psíquicos, fácil será concluir 
que esse adepto não está interessado na 
reeducação dos próprios sentimentos.  

Indispensável trabalhar o poderoso 
departamento espiritual dos sentimentos 
que há milênios encontra-se enfermo, 
desorientado e infeliz. Revela grande 
piedade O Espírito de Verdade,  quando 
confessa: “Sinto-me por demais tomado 
de compaixão pelas vossas misérias, 
pela vossa fraqueza imensa...”1 Devota 

a caridade, da preguiça para o trabalho 
ativo, do desleixo para a disciplina, da 
ignorância para o estudo espírita, da crítica 
maldosa para auto-análise das próprias 
imperfeições, da dureza de coração para 
sensibilidade evangelizada. 

Enumera O Espírito de Verdade 
graves defeitos que devemos extrair do 
coração: “Extirpados sejam de vossas 
almas doloridas a impiedade, a mentira, o 
erro e a incredulidade. São monstros  que 
sugam o vosso mais puro sangue e que 
vos abrem chagas quase sempre mortais.”2 
Indispensável dominar, vencer e extirpar as 
energias negativas do erro, da mentira, da 
incredulidade e da impiedade em nossos 
corações. As imperfeições são quistos 
mentopsíquicos doentios desarmonizando 
e infelicitando a vida íntima. O espírita 
amante da Lei de evolução espiritual, deverá 
extraí-las do coração, a fim de alcançar pelo 
esforço próprio sua transformação moral, 
reeducação dos hábitos e conquista das 
virtudes. Sem a energia da vontade própria 
ninguém conquistará nada, no campo do 
espírito.

Utopia mais prejudicial
As utopias mentem, iludem, fal-

seiam. A verdade esclarece, ilumina, forta-
lece.

As utopias confundem e prendem. A 
verdade ensina e liberta

As utopias entorpecem as energias 
do espírito pelo encantamento ao fictício. 
A verdade promove o progresso espiritual 
incessante. 

Religioso problemático é o que 
carrega a luz do aprendizado no raciocínio, 
enquanto o coração conserva ilusões, 
fantasias e falsidades. 

Quem devota paixão às utopias, 
decerto que a verdade guardada na 
inteligência não produz luz suficiente para 
obter lucidez do discernimento, saúde 
mental e paz de consciência.

A utopia mais destruidora está com 
aquele que embora conhecendo a Doutrina 
Espírita, crê enganosamente na conquista 
da felicidade, sem aplicar esforço próprio, 
estudo incessante, trabalho constante e 
dedicação perseverante na seara da ver-
dade, do bem e do amor ao próximo... 

É dever do espírita-cristão 
testemunhar com abnegação a fé espírita. 
Desse modo, estará se preparando 
seriamente para o Reino de Deus, onde 
a única moeda válida é a do amor puro, 
sincero e verdadeiro.

Não mistureis as utopias com as verdades!
Walter Barcelos*

Olhando o calendário, registro nesta data, 2 de 
novembro, o transcurso, tradicionalmente, do “Dia de 
Finados”.

De imediato, recordo-me de que há muitas 
pessoas tristes ante a evidência do além-túmulo, 
para onde regressaram entes queridos, cuja ausência 
física transformou-se em vazio para esses corações 
entristecidos. Contudo os entes queridos que partiram 
estão mais vivos do que nós e registram, em seus 
pensamentos, as mensagens inarticuladas de nossas 
almas, porque a amizade e a gratidão que lhes devotamos 
estão escritos em nossas consciências, mesmo que o 
alfabeto da linguagem humana não tenha condições de 
registrá-la na forma etimológica. É por isso que, ao nos 
aproximarmos das vizinhanças do cemitério – embora 
contemplando dezenas de crianças a nos oferecerem, 
para a venda, velas e grinaldas -, sentimos que um poder 
percurciente eclode do nosso próprio ser, recordando os 

Em Louvor à Imortalidade 
Ismael Ramos das Neves*

anos e as experiências ao longo dos quais convivemos 
com os nossos parentes e amigos que já ultrapassaram 
a barreira do túmulo.

Transpomos os portões do Campo Santo e 
vemos, junto às covas, dezenas de pessoas em atitude 
de reverência, orando, enquanto o sol resplandece, ou 
a neblina da manhã anuncia chuva próxima. É como se 
fosse uma orquestração cujo hinário de reconhecimento 
ascendesse aos céus, em louvor às nossas mães, 
nossos pais, nossos filhos, nossos tios e tias, enfim, a 
todos aqueles cujos nomes, aurelolados de ternura, se 
encontram gravados em nossos corações!

Irmãos queridos!
A morte física é apenas uma transição, 

porque a vida, triunfante, prossegue dinâmica na 
incomensurabilidade do espaço cósmico, ante o olhar 
augusto de Deus, em razão do que os corações queridos 
que partiram prosseguem vitoriosos, assim como o 

Senhor Jesus apareceu, ressurrecto aos olhos atônitos 
de Maria Madalena, a grande convertida de Magdalla, 
na manhã gloriosa da ressurreição!

Glória a Jesus! Glorificado seja Deus, agora e 
eternamente!

*Jornalista, médium e escritor espírita – Natal, RN. 
Texto extraído da Revista “Criança Espírita”.

1 Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. VI, item 5
2 Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. VI, item 7

*Escritor e articulista espírita

 “Homens fracos, que 
compreendeis as trevas 

das vossas inteligências, 
não afasteis o facho que a 

clemência divina vos coloca 
nas mãos para vos clarear o 
caminho e reconduzir-vos, 
filhos perdidos, ao regaço 

de vosso Pai.” 
-

O Espírito de Verdade.
(O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo, Capítulo 6 – “O Cristo Consola-
dor”, item 7: “Advento do Espírito de 

Verdade.”)

bom, positivo, cons-
trutivo para o reli-
gioso atuante. En-
quanto o “joio e as 
utopias” são tudo de 
ruim, negativo e des-
trutivo para a alma 
do aprendiz. Devi-
do ao grande peri-
go moral e conflitos 
perturbadores da 
consciência culpada 
ditou O Espírito de 
Verdade esta orde-
nação: “não mistu-
reis”. As verdades 
quando misturadas 
com as utopias, no 
santuário do espíri-
to, são deformadas 
e desfiguradas, per-
dem o brilho e são 
obscurecidas pelas falsidades. As utopias 
são mais poderosas, ganham mais força, 
mais atenção e as verdades são lançadas 
no esquecimento. Nessa doentia mistura, 
as trevas passam a predominar, pois a ver-
dade sai perdendo lugar, na alma, para as 
trevas das ilusões. 

Qual é a função da verdade e da boa 
semente na alma? O espírito de Verdade 
responde: “Venho, trazer-vos a verdade e 
dissipar as trevas” , A função da verdade 
é eliminar as trevas que predominam na 
alma do espírito preguiçoso, acomodado 
e indiferente. Quem brinca com a verdade, 
transformando-a em simples enfeite na in-
teligência, e foge dos próprios deveres no 
aperfeiçoamento íntimo, decerto no futuro 
deparar-se-ão com as marteladas íntimas 
do remorso, consciência culpada e arre-
pendimento tardio. 

Departamento dos sentimentos
Necessitamos operar, com cuidados 

compaixão pelas 
nossas misérias 
morais e fraquezas 
de fé que criam 
imensos obstáculos 
à transformação 
moral, melhoria 
de sentimentos e 
libertação espiritual.  

Extrair imper-
feições

A inteligência 
é função essencial 
do espírito, porém 
ela não sabe por si 
só produzir a feli-
cidade. O cérebro 
registra, armazena 
e acumula conheci-
mentos científicos e 
filosóficos, doutriná-
rios e evangélicos, 

enquanto o comando das ações, dos com-
portamentos, das atitudes, a reeducação 
dos sentimentos e a formação dos bons há-
bitos é função primordial do coração quan-
do sintonizado e vigiado pela luz da cons-
ciência. A vontade e o desejo nascem do 
complexo e importantíssimo departamento 
dos sentimentos. 

O espírita que verdadeiramente 
interessa candidatar-se ao crescimento 
moral e espiritual deverá trabalhar as 
profundezas de seu coração, usando 
vontade resoluta, tribunal da consciência, 
arrependimento sincero e esforço íntimo 
para vencer más tendências e tentações 
dentro de si mesmo. 

Aplicar boa vontade  unida à 
fé atuante, realizará com segurança 
a transformação moral, mudança de 
hábitos e renovação de sentimentos. 
Operará mudanças transferindo-se da fé 
inoperante para fé ativa, do egoísmo para 
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05Quin Jorge Hessen A Caminho da Luz - Estudos dos capitulos dolivro de Emmanuel, psicografi a Chico Xavier
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Carmelita Indiano Os Bons Espíritos - Estudo aprofundado da Doutrina Espírita, livro IV, Módulo 4, Roteiro 8

Niraldo Pulcineli O Homem de Bem - Estudo aprofundado da Doutrina Espírita, livro IV, Módulo 4, Roteiro 7

Maurício Curi Amor e Evolução - Estudo aprofundado da Doutrina Espírita, livro IV, Módulo 4, Roteiro 6

Carlos Campos A Humanidade Regenerada - Estudo aprofundado da Doutrina Espírita, livro IV, Módulo 4, Roteiro 9
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23

26

Saulo César Amor a Deus e ao Próximo - Estudo aprofundado da Doutrina Espírita, livro IV, Módulo 4, Roteiro 2

Warwick Mota A Família: Célula Fundamental da Organização Social - Estudo aprofundado da Doutrina Espírita.

08Dom

Cassius Vantuil Renúncia - “Em Torno do Mestre”, de Pedro de Camargo (Vinicius), pag 38 a 42

Dom 15 Sérgio Castro Autoconsciência - “Nascente de Bençãos” de Joanna de Ângelis, Divaldo Fanco, cap 5
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André Siqueira Fora da Caridade não há Salvação - Estudo aprofundado da Doutrina Espírita, livro IV, Mód.4.

Jorge Hessen A Caminho da Luz - Estudo aprofundado desse livro de Emmanuel, psicografi a Chico Xavier.

Sérgio Castro Jesus na Samaria - “Boa Nova” de Humberto de Campos, psicografi a Chico Xavier, cap 17

Vitor Ronaldo Infl uência dos Espíritos no Mundo Físico - Estudo aprofundado da Doutrina Espírita, livro V, Rot.23

Adauto Santos Causa e Efeito - Estudo aprofundado da Doutrina Espírita, livro V, Roteiro 17

Carmelita Indiano O Mundo Espiritual - Estudo aprofundado da Doutrina Espírita, livro V, Roteiro 22

Carlos Sá Comunicabilidade dos Espíritos - Estudo aprofundado da Doutrina Espírita, livro V, Roteiro 24

Saulo César Jesus, O Imcomparável - “Nascente de Bençãos” de Joanna de Ângelis, Divaldo Fanco, cap 8

André Siqueira Instinto - Estudo aprofundado da Doutrina Espírita, livro II, Roteiro 10

Noite de Prece Natal

Fabiano Ausgusto Jesus e Seu Natal - “em Torno do Metre” de Pedro de Camargo (vinicius), pág 187 a 194

O Paralitico de Cafarnaum - Estudo aprofundado da Doutrina Espírita, livro II, Mód. 4, Roteiro 1

Dom

Wilson Abreu

31 Ano NovoNoite de Prece Quin

13 Os Novos Obeiros do Senhor - “Após a Tempestade” de Joanna de Ângelis. psic. Divaldo FrancoWilson AbreuDom

10 a 13
Bazar natalino

Das 10h às 22h

13
Confraternização de Natal 

da  escola de Evangelização 

Espírita Irmã Zélia

15
Encontro do Núcleo de 

Estudos Espíritas - FEDF

24 e 31
Noites de Prece

Natal e Ano Novo - GEABL

Das 19h às 20h

Dom 22

Luiz Augusto Alegria de Viver - “Nascentes de Bençãos” de Joanna de Ângeliz, Divaldo Franco, cap 16

07
Reunião da Diretoria e 

DDD/DAPSE - GEABLL
14

Reunião de Diretoria e 

DFD/DAM - GEABL
15

Encontro do Núcleo de Estudo

Espíritas do DF -  (NEPE)
21

Reunião de Diretoria  e DIJ/DACE
28

Reunião de Diretoria e 

DAE - GEABL
29

Reunião do Conselho 

Fed. Distrital - CFD - FEDF

01Dom Niraldo Pulcineli Amor aos Desencarnados - “Nascentes de Bençãos” de Joanna de Ângelis, Divaldo Franco, cap.32
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DIJ “Mostra de Arte”

Vítor Ronaldo “CIVILIZAÇÃO, PROGRESSO DA LEGISLAÇÃO HUMANA E INFLUÊNCIA DO ESPIRITISMO NO PRO-

Jorge Hessen ESTUDO DO LIVRO: “A CAMINHO DA LUZ”, Emmanuel.

Cassius Vantuil “TENTAÇÃO E REMÉDIO”, Livro: Religião dos Espíritos, Emmanuel.

Carmelita Indiano “PRESSENTIMENTOS”. “O Livro dos Espíritos”

Fabiano Augusto “O AMOR QUE PROTEGE” Amor, sempre Amor! Richard Simonetti.

Carlos Campetti “RESPONSABILIDADE MORAL” Livro: Atitudes Renovadas, Joanna de Ângelis.

Sérgio Castro “ANJOS DA GUARDA, ESPÍRITOS PROTETORES, FAMILIARES OU SIMPÁTICOS”. 

Niraldo Pulcineli “INSEGURANÇA”, As Dores da Alma, Hammed.

Saulo César “CRUZES” . Livro: Jesus e o Evangelho.
Conceição Cavalcante 
e Cassius Wantuil “O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO”, Allan Kardec.

Warwick Mota “O AMOR QUE INTERCEDE” Amor, sempre Amor!

André Ferreira “SAÚDE DO ESPÍRITO”, Livro: Saúde do Espírito André Luiz Ruize e Bezerra de Menezes.

Vítor Ronaldo “VITORIOSOS NA DOR”, Justiça e Felicidade.

Jorge Hessen ESTUDO DO LIVRO: “A CAMINHO DA LUZ” Emmanuel.

Niraldo Pulcineli “ANTE FALSOS PROFETAS”, Livro: Religião dos Espíritos, Emmanuel.

Carmelita Indiano “HONRAI O VOSSO PAI E A VOSSA MÃE”. O Evangelho Segundo o Espiritismo”.

Fabiano Augusto “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO”. O Evangelho Segundo o Espiritismo”, Allan Kardec.

DIJ “CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL”.

Saulo César “MUITOS OS CHAMADOS, POUCOS OS ESCOLHIDOS”. O ESE

Catharino dos Anjos “O AMOR EM TESTE” Amor, sempre Amor! Richard Simonetti.

Sérgio Castro “JESUS”, Livro: Antologia Mediúnica do Natal, Autores Diversos.

Flávio Bastos “CAMINHE MAIS UMA MILHA”. Crônicas Evangélicas.

Ricardo Honório “O AMOR DE OLHOS ABERTOS” Amor, sempre Amor!

“O SANTUÁRIO SUBLIME”, Roteiro, Emmanuel.

Carlos Campetti “HERÓIS MAIORES” Livro: A Voz do Monte, Richard Simonetti.

Carlos Sá

A COMPLEXIDADE DA PRÁTICA MEDIÚNICA
Autor:Waldehir Bezerra de Almeida

Esta obra traça a linha histórica dos fenômenos mediúnicos, da Pré-
-História até o século XX, detalhando as principais bases de co-
nhecimento para sua prática segura. Os detalhes aparentemente 
complexos são desmistificados com sensibilidade, e as informações 
necessárias são apresentadas para que a mediunidade seja com-
preendida e legitimamente utilizada na Seara de Jesus. 

Seg

Dom

DATAS ESPÍRITAS

01/11/1918- Desencarnação do “Apóstolo do Triângulo Mineiro”, 
Eurípedes Barsanulfo.
06/11/1835- Nascimento de César Lombroso. 
14/11/1849- As irmãs Fox realizaram as primeiras demonstrações 
públicas de suas faculdades mediúnicas no Corinthian Hall, em 
Rochester.
14/11/1876- Nasce, na Bahia, Manoel Philomeno de Miranda. Di-
valdo Pereira Franco tem psicografado diversos livros desse Espírito. 
20/11/1919- Desencarnação do marechal Francisco Raimundo 
Ewerton Quadros, primeiro presidente de Federação Espírita 
Brasileira. 
23/11/1795- Nasce Amélie Gabrielle Boudet, mais tarde esposa de 
Allan Kardec.
23/11/1904- Descoberto em Hydesville, EUA o esqueleto do mas-
cate assassinado na casa da família Fox, autor das comunicações 
em 30 e 31/03/1848.
24/11/1871- O jornal “The Times” publicou relatório sobre uma ses-
são espírita com Kate Fox e Daniel Dunglas Home.
29/11/1982- Desencarnação de Edgard Armond, ligado à Federa-
ção Espírita do Estado de São Paulo.
02/12/1865- Desencarnação em Paris França, do livreiro e editor 
Didier, foi o responsável pela primeira edição dos livros de Allan 
Kardec.
04/12/1935- Desencarnação do cientista e pesquisador dos fenô-
menos espíritas Charles Robert Richet, Prêmio Nobel de Medicina 
e de Fisiologia, no ano de 1913, pai da Metapsíquica, defensor do 
Espiritismo. 
10/12/1911- Inauguração da sede própria da FEB no Rio de Janeiro 
por Leopoldo Cirne.
11/12/1761- Nasce em Salvador BA, Joanna Angélica, é uma das 
encarnações de Joanna de Angelis.
11/12/1847- A família Fox, transfere-se para Hidesville, passando 
a morar na casa que seria palco dos memoráveis fenômenos de 
efeitos físicos
11/12/1855- Allan Kardec recebe a revelação de que Zéfiro é seu 
espírito protetor.
15/12/1859 - Nasce Lázaro Luiz Zamenhof, criador do Esperanto.
18/12/1903- Desencarnação de Augusto Elias da Silva, fundador 
da revista O Reformador.
24/12/1900- Nasce em Rio das Flores-RJ, Yvone do Amaral 
Pereira.
27/12/1996- Instiui-se 18/04 como o Dia dos Espíritas, lei 9471, 
projeto de lei do Deputado Alberto Calvo
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18/12/1903- Desencarnação de Augusto Elias da Silva, fundador 
da revista O Reformador.
24/12/1900- Nasce em Rio das Flores-RJ, Yvone do Amaral 
Pereira.
27/12/1996- Instiui-se 18/04 como o Dia dos Espíritas, lei 9471, 
projeto de lei do Deputado Alberto Calvo
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2ª Avenida Bloco 565 B Loja 01 - 
Núcleo Bandeirante

AGENDE-SE
Novembro

Dezembro
2014

04 a 07
Bazar NATALINO - Centro de 

Convenções

   07
Encerramento do ano letivo DIJ

14
Confraternização de NATAL 

24 e 31 
Noite de Preces

 
02

Mostra de Artes
  

06 a 09
1º Movimento VOCÊ E A PAZ 

com Divaldo Franco.

30
Lançamento do CD “ A ARTE 

É DIVINA” de Maycon Leal   
no Atualpa.
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DIJ “Mostra de Arte”

Vítor Ronaldo “CIVILIZAÇÃO, PROGRESSO DA LEGISLAÇÃO HUMANA E INFLUÊNCIA DO ESPIRITISMO NO PRO-

Jorge Hessen ESTUDO DO LIVRO: “A CAMINHO DA LUZ”, Emmanuel.

Cassius Vantuil “TENTAÇÃO E REMÉDIO”, Livro: Religião dos Espíritos, Emmanuel.

Carmelita Indiano “PRESSENTIMENTOS”. “O Livro dos Espíritos”

Fabiano Augusto “O AMOR QUE PROTEGE” Amor, sempre Amor! Richard Simonetti.

Carlos Campetti “RESPONSABILIDADE MORAL” Livro: Atitudes Renovadas, Joanna de Ângelis.

Sérgio Castro “ANJOS DA GUARDA, ESPÍRITOS PROTETORES, FAMILIARES OU SIMPÁTICOS”. 

Niraldo Pulcineli “INSEGURANÇA”, As Dores da Alma, Hammed.

Saulo César “CRUZES” . Livro: Jesus e o Evangelho.
Conceição Cavalcante 
e Cassius Wantuil “O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO”, Allan Kardec.

Warwick Mota “O AMOR QUE INTERCEDE” Amor, sempre Amor!

André Ferreira “SAÚDE DO ESPÍRITO”, Livro: Saúde do Espírito André Luiz Ruize e Bezerra de Menezes.

Vítor Ronaldo “VITORIOSOS NA DOR”, Justiça e Felicidade.

Jorge Hessen ESTUDO DO LIVRO: “A CAMINHO DA LUZ” Emmanuel.

Niraldo Pulcineli “ANTE FALSOS PROFETAS”, Livro: Religião dos Espíritos, Emmanuel.

Carmelita Indiano “HONRAI O VOSSO PAI E A VOSSA MÃE”. O Evangelho Segundo o Espiritismo”.

Fabiano Augusto “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO”. O Evangelho Segundo o Espiritismo”, Allan Kardec.

DIJ “CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL”.

Saulo César “MUITOS OS CHAMADOS, POUCOS OS ESCOLHIDOS”. O ESE

Catharino dos Anjos “O AMOR EM TESTE” Amor, sempre Amor! Richard Simonetti.

Sérgio Castro “JESUS”, Livro: Antologia Mediúnica do Natal, Autores Diversos.

Flávio Bastos “CAMINHE MAIS UMA MILHA”. Crônicas Evangélicas.

Ricardo Honório “O AMOR DE OLHOS ABERTOS” Amor, sempre Amor!

“O SANTUÁRIO SUBLIME”, Roteiro, Emmanuel.

Carlos Campetti “HERÓIS MAIORES” Livro: A Voz do Monte, Richard Simonetti.

Carlos Sá

A COMPLEXIDADE DA PRÁTICA MEDIÚNICA
Autor:Waldehir Bezerra de Almeida

Esta obra traça a linha histórica dos fenômenos mediúnicos, da Pré-
-História até o século XX, detalhando as principais bases de co-
nhecimento para sua prática segura. Os detalhes aparentemente 
complexos são desmistificados com sensibilidade, e as informações 
necessárias são apresentadas para que a mediunidade seja com-
preendida e legitimamente utilizada na Seara de Jesus. 

Seg

Dom

DATAS ESPÍRITAS

01/11/1918- Desencarnação do “Apóstolo do Triângulo Mineiro”, 
Eurípedes Barsanulfo.
06/11/1835- Nascimento de César Lombroso. 
14/11/1849- As irmãs Fox realizaram as primeiras demonstrações 
públicas de suas faculdades mediúnicas no Corinthian Hall, em 
Rochester.
14/11/1876- Nasce, na Bahia, Manoel Philomeno de Miranda. Di-
valdo Pereira Franco tem psicografado diversos livros desse Espírito. 
20/11/1919- Desencarnação do marechal Francisco Raimundo 
Ewerton Quadros, primeiro presidente de Federação Espírita 
Brasileira. 
23/11/1795- Nasce Amélie Gabrielle Boudet, mais tarde esposa de 
Allan Kardec.
23/11/1904- Descoberto em Hydesville, EUA o esqueleto do mas-
cate assassinado na casa da família Fox, autor das comunicações 
em 30 e 31/03/1848.
24/11/1871- O jornal “The Times” publicou relatório sobre uma ses-
são espírita com Kate Fox e Daniel Dunglas Home.
29/11/1982- Desencarnação de Edgard Armond, ligado à Federa-
ção Espírita do Estado de São Paulo.
02/12/1865- Desencarnação em Paris França, do livreiro e editor 
Didier, foi o responsável pela primeira edição dos livros de Allan 
Kardec.
04/12/1935- Desencarnação do cientista e pesquisador dos fenô-
menos espíritas Charles Robert Richet, Prêmio Nobel de Medicina 
e de Fisiologia, no ano de 1913, pai da Metapsíquica, defensor do 
Espiritismo. 
10/12/1911- Inauguração da sede própria da FEB no Rio de Janeiro 
por Leopoldo Cirne.
11/12/1761- Nasce em Salvador BA, Joanna Angélica, é uma das 
encarnações de Joanna de Angelis.
11/12/1847- A família Fox, transfere-se para Hidesville, passando 
a morar na casa que seria palco dos memoráveis fenômenos de 
efeitos físicos
11/12/1855- Allan Kardec recebe a revelação de que Zéfiro é seu 
espírito protetor.
15/12/1859 - Nasce Lázaro Luiz Zamenhof, criador do Esperanto.
18/12/1903- Desencarnação de Augusto Elias da Silva, fundador 
da revista O Reformador.
24/12/1900- Nasce em Rio das Flores-RJ, Yvone do Amaral 
Pereira.
27/12/1996- Instiui-se 18/04 como o Dia dos Espíritas, lei 9471, 
projeto de lei do Deputado Alberto Calvo

NATAL e FINAL DE ANO

Noite de  
Preces

O Grêmio Espírita 
Atualpa Barbosa Lima 

convida a todos para participarem 
das preces de

Dias 24 e 31 de Dezembro de 2015, das 19h às 20h no salão do Bloco A - GEABL

- 10/12/2015 (Quinta-feira) das 10h às 22h
- 11/12/2015 (Sexta-feira) das 10h às 22h
- 12/12/2015 (Sábado) das 10h às 22h
- 13/12/2015 (Domingo) das 10h às 22h

Fazer o bem de forma espontânea, 
qualifi ca o indivíduo a integrar o rol dos 
vitoriosos nas rudes batalhas terrenas. É 
pelo comportamento digno, singelo e franco 
de quem sabe doar-se voluntariamente, que 
temos condição de mensurar a grandeza 
espiritual de alguém. Por outro lado, a 
negação do auxílio, às vezes, contribui para 
o surgimento de incômoda sensação de 
remorso, verdadeira sequela afetiva a palpitar 

descontrolada em nosso 
peito. Em vista disso, é 
bem melhor para a nossa 
felicidade convivermos 
em paz com a própria 
consciência, atendendo ao chamamento 
das virtudes, pois a prática desinteressada 
da compaixão traz-nos alegrias e uma 
sensação indescritível de conforto espiritual.


