
 Eis que os pais recebem 
em seus braços o filho tão 
esperado; o corpo frágil e 

a extrema dependência despertam sen-
timentos intensos, favorecendo que um 
vínculo de amor-responsabilidade se 
forme, acompanhando a tríade por toda 
vida. Indubitavelmente, a maternidade e 
a paternidade representam uma missão 
sublime, por favorecer o desenvolvimen-
to do amor, em sua maior intensidade e 
extensão.

 A Doutrina Espírita classifica o 
lar como uma escola, na qual os espí-
ritos dos pais encontram-se incumbidos 
de auxiliar no progresso dos filhos, exer-
cendo grande influência sobre estes, que 
lhes seguirão os exemplos, conforme 
resposta à questão 383 de O Livro dos 
Espíritos “Encarnando, com o objetivo de 
se aperfeiçoar, o Espírito, durante esse 
período1, é mais acessível às impres-
sões que recebe, capazes de lhe auxilia-
rem o adiantamento, para o que devem 
contribuir os incumbidos de educá-lo.” 
Também é escola para os pais, que de-
verão demonstrar o seu aprendizado no 
caminho correto, mesmo que ainda não 
tenham as atitudes corretas automati-
zadas, e ainda que precisem fazer um 
esforço descomunal para desempenhar 
estes novos comportamentos, domando 
suas más inclinações para ser um exem-
plo melhor para os seus descendentes.

 Em O Evangelho Segundo o Es-
piritismo, Cap. VIII - Bem-aventurados os 
que têm puro o coração, o Prof Rivail as-
segura que o espírito “a partir do nasci-
mento, suas ideias tomam gradualmente 
impulso, à medida que os órgãos se de-
senvolvem, pelo que se pode dizer que, 
no curso dos primeiros anos, o Espírito 
é verdadeiramente criança, por se acha-
rem ainda adormecidas as ideias que lhe 
formam o fundo do caráter. Durante o 
tempo em que seus instintos se conser-
vam amodorrados, ele é mais maleável 
e, por isso mesmo, mais acessível às 
impressões capazes de lhe modificarem 
a natureza e de fazê-lo progredir, o que 
torna mais fácil a tarefa que incumbe aos 
pais .”

 A educação no ambiente domés-
tico é complexa e diversificada, porque 
nas pequenas tarefas cotidianas residem 
belas oportunidades de desenvolvimento 
das virtudes do Homem de Bem, consi-

derando que a disciplina e a responsa-
bilidade são essenciais àquele que se 
propõe a ser um homem renovado. Fato 
que no estágio atual de evolução em que 
nos encontra a Terra, a perfeição está 
distante do que se espera de cada ser 
residente neste plano da vida, mas a sua 
determinação na constituição do Homem 
Novo, anunciada por Paulo de Tarso, é 
o verdadeiro bom combate a ser travado 
no campo imenso que é o lar.

 O período infantil é o mais favo-
rável para que sejam formados novos 
valores morais, que irão servir de refe-
renciais para estes espíritos que reini-
ciam a sua trajetória evolutiva, por meio 
da reencarnação. Aos pais compete o 
empenho máximo nesta missão, que 
poderá representar momento de júbilo, 
quando bem executada a missão, ou de 
tormento, quando percebe que falhou 
em sua tarefa bendita.

 Ainda no Evangelho, encontra-
mos Allan Kardec afirmar, ao tratar das 
Causas atuais das aflições, no cap. V, 
que “quantos pais são infelizes com seus 
filhos, porque não lhes combateram des-
de o princípio as más tendências! Por 
fraqueza, ou indiferença, deixaram que 
neles se desenvolvessem os germens 
do orgulho, do egoísmo e da tola vaida-
de, que produzem a secura do coração; 
depois, mais tarde, quando colhem o que 
semearam, admiram-se e se afligem da 
falta de deferência com que são tratados 
e da ingratidão deles”.

 Quando, em momentos de ad-
versidades representadas por perdas 
financeiras ou por uma doença física, 
se os pais exemplificam a resignação, a 
persistência, a disciplina, a labuta para a 
recuperação e a humildade, estão igual-
mente, trazendo para o lar e aos seus in-
tegrantes, a prova da conduta sustentada 
nos preceitos da Doutrina Espírita, que o 
Cristo nos apresentou, que nos ensina 
que nada acontece ao acaso e, por isso, 
faz-se necessário viver em paz, apesar 
das dores que a vida oferece, tendo a 
certeza que a superação não está na eli-
minação do mal, mas no aproveitamento 
da lição, gerando transformação íntima e 
auto superação.

 As primeiras lições de amor, res-
peito e fé são desenvolvidas no lar, por 
meio da observação que os filhos fazem 
dos comportamentos parentais, mesmo 
os mais sutis e desprovidos de qualquer 
linguagem. Por isso, os pais presen-
tes e que participam da vida dos filhos 
têm mais condições favoráveis ao de-
senvolvimento de atitudes positivas nos 
pequeninos, lembrando ainda que os 
pensamentos bem cultivados, ao lado da 
prece são recursos disponíveis para os 
genitores agirem a favor do crescimento 
espiritual do filho que lhe nasceu e está 
confiado. (O Livro dos Espíritos, Q. 210)

 Assim, refletindo sobre as condi-
ções do lar para o cumprimento da sua 
tarefa educativa, é imperioso lembrar-
mos da importância da higiene psicoes-

piritual do ambiente doméstico, que pode 
ser obtida a partir da prática do Evange-
lho no Lar, aliada a prece constante e 
a vigilância das práticas realizadas em 
casa, sendo recomendável, por exem-
plo, evitar assistir programações televisi-
vas violentas e/ou vulgares, consideran-
do a questão da sintonia espiritual que é 
ativada nestas condições.

 
 Lembremos das considerações 

de Emmanuel, em O Consolador, ques-
tão 13:  “[...] Os pais espiritistas devem 
compreender essa característica de suas 
obrigações sagradas, entendendo que o 
lar não se fez para a contemplação ego-
ística da espécie, mas, sim, para santuá-
rio onde, por vezes, se exige a renúncia 
e o sacrifício de uma existência inteira.” 

   
 O importante é a promoção das 

condições adequadas para evolução 
moral dos filhos, de forma determinada 
e fundamentada na fé, pois o encontro 
entre pais e filhos não se dá ao acaso, 
mas caberá aos primeiros dar conta pe-
rante Deus quanto ao desempenho de 
sua missão. Assim nos fala Santo Agos-
tinho, em uma mensagem inserida em 
O Evangelho Segundo o Espiritismo, no 
cap. XIV - Honrai a vosso pai e a vossa 
mãe:

 “Ó espíritas! Compreendei agora 
o grande papel da Humanidade; compre-
endei que, quando produzis um corpo, a 
alma que nele encarna vem do Espaço 
para progredir; inteirai-vos dos vossos 
deveres e ponde todo o vosso amor 
em aproximar de Deus essa alma; tal 
a missão que vos está confiada e cuja 
recompensa recebereis, se fielmente 
a cumprirdes. Os vossos cuidados e a 
educação que lhe dareis auxiliarão o seu 
aperfeiçoamento e o seu bem-estar fu-
turo. Lembrai-vos de que a cada pai e a 
cada mãe perguntará Deus: Que fizes-
tes do filho confiado à vossa guarda? Se 
por culpa vossa ele se conservou atra-
sado, tereis como castigo vê-lo entre 
os Espíritos sofredores, quando de vós 
dependia que fosse ditoso. Então, vós 
mesmos, assediados de remorsos, pe-
direis vos seja concedido reparar a vos-
sa falta; solicitareis, para vós e para ele, 
outra encarnação em que o cerqueis de 
melhores cuidados e em que ele, cheio 
de reconhecimento, vos retribuirá com o 
seu amor.”

 Possamos estar cônscios de 
nossa missão na maternidade e pater-
nidade responsável e não cometer os 
mesmos desenganos de outrora.
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FAMÍLIA: O EDUCANDÁRIO PARA EVOLUÇÃO
 Marco e Cristina Leite (*)          

“[...]  a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação que é o Evangelho, e um 
só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo.”

(Emmanuel, O Consolador, Q.112)

 www.atualpa.org.br                    brasiliaespirita@atualpa.org.br

(*) Articulistas Espíritas e participantes das 
atividades da Federação Espírita Brasileira.

1 O período referenciado é o da infância.
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I. A origem da alma

 Atualmente, fala-se que os 
exercícios físicos dão mui-
to prazer quando corpo 

está bem treinado, ele tem a necessida-
de de continuar a repeti-los sempre. A ex-
periência é a mesma com o pensamento: 
uma vez habituados a refletir, nossa men-
te tem prazer em se exercitar e querer se 
expandir sempre mais.
 Conta a lenda que o primeiro filó-
sofo, Tales de Mileto, se interessava pelo 
estudo das estrelas e que um dia, olhan-
do para o céu, tropeçou numa pedra e 
caiu numa vala. Uma serviçal que o con-
templava exclamou: “Como pretendes, ó 
Tales, tu, que não consegues sequer ver 
o que está à sua frente, conhecer tudo 
sobre o céu?”
 Desde a antiguidade, essa histo-
rieta serviu para a invenção da imagem 
do filósofo como alguém distraído, inca-
paz de prestar atenção nas coisas mais 
simples, mas que dedica a vida a con-
templar as coisas distantes e complica-
das, e que, em vez de falar como todo 
mundo, usa uma linguagem incompre-
ensível. Dessa imagem nasce também 
uma pergunta: “para que Filosofia?” Esse 

questionamento costuma receber uma 
resposta muito conhecida: “A Filosofia é 
uma ciência com a qual e sem a qual o 
mundo permanece tal e qual”. Ou seja, 
não serve para nada. Entretanto, nota-se 
que ninguém dirige essa pergunta às Ci-
ências, às Artes e às Técnicas.
 Vivemos numa sociedade e numa 
cultura que muitos julgam necessário jus-
tificar a existência de alguma coisa dizen-
do qual sua utilidade prática, de modo 
que perguntar “para quê?” significa “Que 
uso proveitoso ou vantajoso posso fazer 
disso?” Por essa razão não se pergunta 
para que Ciência ou para que as Artes 
e as Técnicas, pois todos julgam saber 
qual é a serventia delas. Outros, porém, 
afirmam que a utilidade da Filosofia não 
se encontra nos serviços teóricos que 
ela prestaria às Ciências, mas nos ensi-
namentos morais e éticos. Estudando as 
paixões e os vícios humanos, a liberda-
de e a vontade, analisando a capacidade 
de nossa razão impor limites aos nossos 
desejos e paixões, ensinando-nos a viver 
de modo honesto e justo na companhia 
dos outros seres humanos, a Filosofia te-
ria como finalidade nos ensinar a Virtude, 
que é o princípio do bem viver.
 Apenas para falar um pouco mais 

de Tales de Mileto e ver que o nosso pri-
meiro filósofo não era alguém dissociado 
da vida cotidiana, urge lembrar uma outra 
narrativa ao seu respeito: com seus co-
nhecimentos filosóficos e astronômicos, 
Tales previu, num certo ano, uma grande 
colheita de azeitonas. Fez suas econo-
mias e, durante o inverno, comprou todos 
os lagares que pôde. Na época da gran-
de colheita, Tales alugou seus lagares e 
fez uma pequena fortuna.
 “Jamais seria possível descobrir 
os limites da alma, ainda que todos os ca-
minhos fossem percorridos; tão profunda 
é a sua medida”. Essas são as palavras 
de Heráclito , em seu fragmento 45, um 
dos primeiros filósofos que se dedicou a 
pensar a alma, apesar da consciência da 
dificuldade invencível de alcançar a ver-
dade.
 Iniciaremos pela hipótese de 
que Heráclito2 compartilhava com seus 
contemporâneos, e com os seus prede-
cessores voltados para a filosofia, que: a 
alma é o que dá vida aos seres vivos; en-
quanto eles vivem, a própria alma pode, 
significativamente, ser descrita como 
uma entidade viva. Entretanto a alma 
não é simplesmente um princípio da vida, 
é também um princípio da racionalidade 
(frag.117, 118) e de integridade moral 
(frag. 188) para os seres humanos e, a 
fortiori3 , para os deuses. É incerto afirmar 
que Heráclito aderiu ou não à doutrina da 
reencarnação cíclica para almas não di-
vinizadas. Mas um famoso fragmento foi 
interpretado desse modo: “No mesmo rio 
entramos e não entramos, somos e não 
somos” (frag. 49a.). Se essa era a sua 
crença, contudo, permanece um proble-
ma saber como ele reconciliou este pen-
samento com o resto de suas ideias mais 
materialistas.
 Heráclito é aquele que primeiro 
expressou a natureza do infinito e que 
compreendeu a natureza como sendo 
em si infinita, isto é, sua essência como 
processo. É a partir dele que se deve da-
tar o começo da existência da Filosofia; 
ele é a idéia permanente, que é a mesma 
em todos os filósofos até os dias de hoje, 
assim como foi a ideia de Platão e Aristó-
teles.
 O tempo passa inexoravelmen-
te e a História da humanidade nos de-
monstra que as religiões instituídas pelo 
homem com base nos Evangelhos co-

meteram muitos desvios interpretativos 
e desenvolveram ações que estão mui-
to distantes da fraternidade pregada por 
Jesus. Não é necessário lembrar aqui as 
guerras religiosas e os tribunais da santa 
inquisição que derramaram tanto horror 
e sangue. O fato é que instituições tão 
afastadas do roteiro traçado pelo Mestre 
Divino não teriam condições de receber o 
Consolador prometido4 , motivo pelo qual 
ele teria que aparecer nos cenários do 
mundo fora das igrejas edificadas pelos 
homens.
 No capítulo III da obra O que é 
espiritismo5 , Allan Kardec nos apresen-
ta solução para alguns problemas pela 
Doutrina Espírita e, conforme descrito, a 
alma não está localizada em uma parte 
do corpo; ela forma juntamente com o pe-
rispírito um todo fluídico, penetrável, se 
assimilando ao corpo inteiro, com o qual 
ela constitui um ser complexo, do qual a 
morte não é, de alguma sorte, senão um 
‘desdobramento’. No decorrer da vida, a 
alma age mais especialmente sobre os 
órgãos das sensações e do sentimento. 
Ela é ao mesmo tempo, interna e externa, 
quer dizer, ela irradia externamente; pode 
mesmo se afastar do corpo, se transpor-
tar para longe e aí manifestar sua pre-
sença, como provam a constatação da 
bicorporiedade e a observação dos fenô-
menos do sonambulismo. 
 Vale lembrar que as almas são 
criadas simples e ignorantes, quer dizer 
sem ciência e sem conhecimento do bem 
e do mal, mas com uma aptidão para 
tudo. No princípio elas estão em uma es-
pécie de infância, sem vontade própria, 
e sem consciência perfeita da sua exis-
tência. Pouco a pouco, o livre arbítrio se 
desenvolve ao mesmo tempo em que as 
ideias6. 

Dialogar e Amar
Uma possível aproximação entre 

Filosofia e Espiritismo
Zózimo Zagaia 1

1 Pseudônimo utilizado pelo autor

2Heráclito de Éfeso (aprox. 544-484 a.C.)
3Com mais razão. Locução empregada para 

concluir do menos, para o mais evidente: se devo 
amar a inimigo, a fortiori amarei o meu amigo.

  4João, cap. XIV, vv. 15 a 17 e 26
  5Kardec, Allan, 1804-1869 – O que é o espiri-

tismo – tradução de Salvador Gentile, revisão de 
Elias Barbosa. O espiritismo em sua mais simples 
expressão. IDE, 34° edição, 1995.

 6O Livro dos Espíritos, n° 108 e seguintes.

Queridos irmãos, queridas irmãs,
que a paz do Meigo Nazareno seja sem-
pre nossa companhia.

Jamais devemos olvidar que o Nosso 
Pai Celestial espera que todos os seus 
filhos cheguem ao pleno conhecimento 
da verdade e que sejam todos salvos.

Os meios para tanto estão ao alcance 
de toda a humanidade, proporcionando 

indistintamente a quem por eles se in-
teressar, e a oportunidade de trilhar no 
carreiro mais adequado ao seu aperfei-
çoamento moral, malgrado as adversi-
dades sempre presentes em qualquer 
caminhada. 

Àqueles que optarem pelo caminho flori-
do que oferece a “estrada larga”, ao final, 
as dificuldades serão mais acentuadas, 
com certeza, cabendo-lhes redimensio-
nar sua trajetória, para a “estrada estrei-
ta” onde a predominância de espinhos 
se faz presente mas que entanto nos le-
vam a todos à luminosa morada do Pai. 

O Apostolo dos Gentios, por via de Ti-
móteo, capítulos 2:-4, leciona: “antes de 
tudo, pois, exorto que se usa a prática de 
súplicas e orações em favor de todos os 
homens. Isto é bom e aceitável diante de 
Deus Nosso Senhor, o qual deseja que 
todos sejam salvos e cheguem ao pleno 
conhecimento da verdade”.

“A cada um segundo as suas obras”, o 
que significa dizer a cada um segundo a 
“estrada” que optar para caminhar. Em 
geral, não é negada pelo Pai, as condi-
ções elementares para que caminhemos 
conscientemente pela “estrada estrei-

ta”, oferecendo-nos a luz da sabedoria 
àqueles que dela necessitarem para sua 
liberdade do jugo da “estrada larga”, ma-
terializada pelas ilusões que o mundo 
oferece.

  Muita paz
  Wilion Miguel

Mensagem

Mensagem psicografada em 25/04/2015, em 
reunião de grupo mediúnico do Grêmio Espírita 
Atualpa, pelo médium Valeriano 

ATUALPA



 O poder e a autoridade, em 
todos os tempos da his-
tória humana, foram, e 

sempre serão, objetos de muitos estudos, 
reflexões constantes, pois o exercício de 
chefia, de comando, em todas as possí-
veis esferas comunitárias e sociais, tem 
grande impacto sobre as vidas dos gru-
pamentos humanos, que não prescindem 
de ordem, de coordenação e direção nas 
ações que repercutem sobre os destinos 
destas mesmas coletividades.
 O trecho inicialmente destacado, 
de O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
aponta para a grave responsabilidade a 
que todos estamos sujeitos pelo bom ou 
mau uso que da autoridade fizermos. Não 
podemos nos esquecer de que somos de-
positários da autoridade material na Terra 
e que, em sentido absoluto, toda autori-
dade no Universo provém de Deus. 
Em um outro precioso artigo intitulado: As 
aristocracias, do livro Obras Póstumas de 
Allan Kardec, o valoroso codificador faz 
uma abordagem lúcida sobre como o ser 
humano tem exercido a autoridade junto 
aos seus pares: 
 “Em nenhum tempo, nem no seio 
de nenhum povo, os homens, em socie-
dade, hão podido prescindir de chefes; 
com estes deparamos nas tribos mais 
selvagens. Decorre isto de que, em razão 
da diversidade das aptidões e dos carac-
teres inerentes à espécie humana, há por 
toda parte homens incapazes, que pre-
cisam ser dirigidos, homens fracos que 
reclamam proteção, paixões que exigem 
repressão. Daí a necessidade imperiosa 
de uma autoridade [...]”.
 O problema é que, infelizmen-
te, temos buscado a posição de mando, 
inúmeras vezes, para a satisfação exclu-
sivista do nosso ego doentio, vaidoso, 
orgulhoso, o qual anseia pela investidura 
do poder para conferir-nos posição privi-
legiada no uso da autoridade.
 No referido artigo Kardec apre-
senta que as aristocracias - do grego 
aristos, o melhor, e kratos, poder - vão 
sendo construídas na evolução dos gru-
pamentos humanos, oriundas inicialmen-
te pela autoridade da experiência dos 
anciãos, a aristocracia patriarcal. Conhe-
cemos, posteriormente, novos grupos 
hegemônicos pela imposição da força, e 
eis aí o aparecimento da aristocracia da 
força bruta. Originária das classes já es-
tabelecidas pelo uso da força, aparece a 
aristocracia do nascimento. Com o cres-
cimento da atividade comercial, aparece 
na história outro grupamento de poder, a 
aristocracia do dinheiro que também pro-
piciou o aparecimento de outra potência, 
a da inteligência que vigora também nos 

dias atuais, vinculadas as outras aristo-
cracias. Kardec afirma que a aristocracia 
intelecto-moral entrará em vigor na Terra 
por necessidade mesmo das coisas e da 
evolução humana que não logrará equilí-
brio, justiça e paz sem as aquisições ver-
dadeiras advindas do bom uso da inteli-
gência a favor do bem-estar coletivo em 
detrimento de castas, grupos ou indivídu-
os isoladamente. 
 Na experiência carnal, o ato po-
lítico, as atribuições de autoridade, não 
são prerrogativas exclusivas dos repre-
sentantes dos poderes públicos huma-
nos, poderes Judiciário, Legislativo e 
Executivo,  em todas as suas instâncias 
constituídas. Em sentido mais amplo, so-
mos todos agentes de poder, e exerce-
mos posições de comando e de subordi-
nação na medida em que estabelecemos 
relações e necessitamos regular e mediar 
os mais variados interesses. Fazemos 
isto nas mais comezinhas situações do 
nosso cotidiano e nem percebemos o 
quanto esses atos obedecem a princípios 
que também se repetem em níveis mais 
complexos.
 A bem da verdade, as ações ne-
fastas ou benéficas que agentes do poder 
da esfera social e formal pública produ-
zem são reflexos de seus valores, de sua 
formação, de sua educação e de seus 
gestos na esfera restrita do ambiente 
doméstico, onde todos, invariavelmente, 
procedemos e ensaiamos para as produ-
ções dilatadas no campo das interações 
sociais.
 Na atualidade contemporânea, 
diante das lamentáveis constatações dos 
descasos, das irresponsabilidades e de 
tantos outros crimes protagonizados por 
agentes públicos que maculam e atingem 
toda a sociedade, não bastam as mani-
festações legítimas de repúdio, de indig-

nação e do acionamento dos instrumen-
tos legais cabíveis e disponíveis  para 
que se combatam os efeitos danosos. 
Entendemos que é igualmente necessá-
rio refletir sobre as causas de tantos atos 
contra a coletividade. Reformular proces-
sos e instrumentos legais de acionamen-
to da justiça e também dos instrumentos 
de controle e fiscalização são indispensá-
veis, contudo, apenas alcançam e tratam 
dos efeitos.
 Fundamental, forjarmos a neces-
sidade de buscar a origem, os motivos 
que levam tantos indivíduos, na alternân-

cia dos poderes, a repetidamente, lesa-
rem de forma direta e indireta, os cida-
dãos, aos quais deveriam representar e 
bem servir.
 O fortalecimento das instituições 
passa necessariamente pelo fortaleci-
mento das pessoas. Instituições sérias e 
de boas práticas de conduta só o serão 
com pessoas sérias e de igual conduta 
ilibada. A força e o vigor destas mesmas 
Instituições, promanam de seus agentes. 
Entendemos que é um grande equívoco 
pensar que, apenas os representantes 
de altas hierarquias dos poderes públicos 
constituídos, são os que podem modificar 
e alterar os cenários desfavoráveis aos 
quais estamos todos expostos. Obvia-
mente, estes irmãos têm grande respon-
sabilidade e devem sempre responder 
pelos seus atos de forma proporcional ao 
seu poder de atuação. 
 Acreditamos por vezes, equivo-
cadamente, que nossa esfera limitada 
de ação não fará nenhuma ou fará pou-
ca diferença no cenário coletivo. Esta-
mos subestimando nossa capacidade de 
influenciarmo-nos positivamente uns aos 
outros nas ações rotineiras dos contextos 
da vida familiar e social. Esquecemos que 
o administrador público honrado, o ma-
gistrado equânime, o legislador honesto 
e sensato, passaram pela influência dire-
ta de pais, de cuidadores, familiares, pro-
fessores, orientadores, amigos, colegas, 
médicos, psicólogos, dentistas, comer-
ciantes, operários, engenheiros... 
Todos nós somos responsáveis pelo “ras-
tro” que deixamos pelo uso da força de 
nossas convicções, marcadas de forma 
indelével, nos exemplos que oferecemos 
uns aos outros.
 Se é verdade que os exemplos 
de violência, de impunidade, de injustiça, 
de desumanidade, nos afetam e estabe-

lecem corrente vigorosa e de potencial 
multiplicador, também é verdade que o 
oposto é igualmente verdadeiro. Gestos 
autênticos de paz, de honradez, de altru-
ísmo, de justiça e de amor, podem mudar 
o móvel de ação de tantos quantos forem 
alcançados por eles...
 Uma boa alternativa de acerto na 
prática social, no uso digno do poder na 
esfera social, em seus sentidos restritos e 
ampliados, poderia ser o de reconhecer, 
a partir da reflexão sincera, que estamos 
errando e falhando uns com os outros. 
Imperioso verificar na precariedade de 
nossas relações, o real sentimento que 
nos mobiliza e que nos insere no contexto 
da vida de inter-relação.
 Admitindo, cada um, suas pró-
prias limitações e imperfeições e procu-
rando manter o foco em objetivos mais 
comuns e menos particularistas, cremos 
que estabeleceremos bases mais sólidas 
para a construção de pontes, entre terre-
nos tão distintos, por vezes áridos, inós-
pitos, ao invés da sistemática atual, que 
tem arregimentado esforços muito mais 
na criação de trincheiras de acusações 
recíprocas, onde a preocupação com 
quem tem ou não razão, acaba escoan-
do para o vazio das discussões absoluta-
mente estéreis...
 Entendemos, a partir do exercício 
de consciência que nos impele a admitir 
as próprias limitações e estreiteza de vi-
são de mundo, que o momento atual não 
deve comportar apenas as indignações e 
acusações intermináveis. É preciso o es-
forço pessoal de construir, de realizar o 
melhor, o certo, o justo, não apenas para 
nós, mas para os outros, ajustando nossa 
ação ao nosso raio de alcance, dilatando 
possibilidades de serviço para o bem co-
mum e reduzindo a carga das lamúrias e 
queixumes desagradáveis e infrutíferos. 
É necessário compromisso com o traba-
lho. Assumir que todos, todos indistinta-
mente, somos responsáveis, cada um 
com a sua parcela, pela melhoria do meio 
em que vivemos e convivemos.
 O exercício da cidadania pede 
contribuição, participação, construção co-
letiva, conciliação, diálogo, respeito, par-
tilha e não somente direitos, mas deveres 
de todos para com todos. A amorosidade 
no exercício de reeducação dos próprios 
sentimentos deve permear todos os pro-
cessos legítimos de enfrentamento de to-
dos os males oriundos do egoísmo e do 
orgulho humano.
 O Espiritismo, resgatando a pu-
reza dos ensinamentos de Jesus e dila-
tando a compreensão da vida imortal do 
Espírito em jornada evolutiva de correção 
e aprimoramento, é valioso instrumento 
para que a aristocracia do mundo atual e 
futuro, seja fundamentada nos princípios 
de iluminação do raciocínio pelas clarida-
des imperecíveis dos corações já restau-
rados pela mensagem de amor que se 
estabelecerá hegemônica no mundo em 
regeneração!
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AUTORIDADE, PODER E 

EVANGELHO
Maurício Curi1

 “Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua ex-
tensão, desde a do senhor sobre o seu servo, até o do soberano sobre o seu povo, 
não deve olvidar que tem almas a seu cargo; que responderá pela boa ou má diretriz 
que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que estes come-
tam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus 
exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para 
os conduzir ao bem[...]2

h
ttp://n

o
s

s
a

p
o

litic
a.n

e
t/w

p-c
o

n
te

n
t/u

p
lo

a
d

s/2015/06/53
c298

e287
e

a
e.jp

g

Prezado(a) Leitor(a)
Considerando os elevados custos de manutenção do Jornal Brasília Espírita, buscamos colaboração financeira para a confecção do 
jornal. 
Aos que desejarem receber o jornal impresso em sua residência, oferecemos a possibilidade de assinatura anual no valor de R$20,00 
(vinte reais).
O pagamento deve ser efetuado mediante depósito na conta abaixo indicada, como  DOAÇÃO:

     Titular: Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
     Banco: Banco do Brasil - 001
     Agência: 1004-9
     Conta corrente: 2047-8

Informamos que todas as edições do Jornal Brasília Espírita estão disponíveis para download na página do Grêmio Espírita Atualpa 
através do endereço: http://www.atualpa.org.br/jbe.
Em caso de dúvida, faça contato por e-mail:  brasiliaespirita@atualpa.org.br

Fraternalmente JBE

1 Articulista Espírita / Palestrante do 
GEABL/DF

2 KARDEC, Allan. O evangelho segundo o 
espiritismo. Tradução: Guillon Ribeiro. 3. ed. 
francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor 
em 1866. – 131. ed. 1. imp.–  Brasília: FEB, 
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EDITORA OTIMISMO 
www.editoraotimismo.com.br / http://editoraotimismo.blogspot.com.br
SIBS - Qd. 03 Cj. C lt. 26 - Brasília/DF - cep.: 71736-303
(61) 3386-0459 (seg à sex das 8h às 12h e de 13h às 18h)

INTERNET 
IMPRESSÃO A DISTÂNCIA

www.eplace.com.br
(61) 3552-3691

2ª Avenida Bloco 565 B Loja 01 - 
Núcleo Bandeirante

UNIVERSO E VIDA
Autor: Hernani T. Sant`Anna  - Editora: Feb
Mesmo depois de diversas descobertas feitas pelos astrônomos, 
muitas perguntas ainda persistem na mente da humanidade: como 
se formou o universo? Ele é o único? Existe vida em outros pla-
netas? Em outras galáxias? O campo atual de pesquisas e de co-
nhecimentos sobre os astros possibilita que o homem reveja seus 
conceitos sobre o universo, na marcha inconsciente da Ciência à 
procura de Deus.O Espírito Áureo transmite em Universo e vida va-
liosas revelações e transcendentais conceituações das realidades 
extrafísicas, tradições e fatos da historiografia de Além-túmulo.  

O Grêmio Espírita 
Atualpa Barbosa Lima 

convida a todos para participarem 
das preces de

AGENDE-SE
Maio

Junho

07
MARCHA EM DEFESA DA 

VIDA - ÁS 14H

12
DIA DA FAMÍLIA (DIJ)

19
FORMAÇÃO DE LIDERANÇA 

PARA COORDENADORES 
DAS CRE E

DIRETORIA EXECUTIVA
(FEDF)

   01
LANCHE BENEFICENTE

26
ENCONTRO DE 

TRABALHADORES E 

FREQUENTADORES DO 

ATUALPA - DAS 09 ÀS 13H.

   29
 BIG ENCONTRO (DIJ)

AÇÕES REGIONAIS - CAPACI-

TAÇÃO/ FORMAÇÃO CONTI-
NUADA DAS ÁREAS

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 sacrificada 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 
12/06/1906  - 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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Adauto Santos A BÊNÇÃO DO TRABALHO

Luiz Augusto AS VIAGENS MISSIONÁRIAS DO APÓSTOLO 
PAULO

Jorge Hessen A CAMINHO DA LUZ

Fátima Guimarães

ESPIRITISMO NO LAR

Carmelita Indiano E EU, QUANDO FOR ELEVANTADO DA TERRA, 
ATRAIREI TODOS A MIM

Casius Vantuil A MISSÃO DE JESUS – GUIA E MODELO DA HU-
MANIDADE

Maurício Curi

O LAR NA RENOVAÇÃO DA HUMANIDADE

Maurício Curi A IGREJA CRISTÃ PRIMITIVA

Fabiano Augusto  ESTEVÃO, O PRIMEIRO MÁRTIR DO  
 CRISTIANISMO

Patrícia Mendes EDUCAÇÃO DOMÉSTICA
Sérgio Castro JOÃO BATISTA – O PRECUSSOR

Niraldo Pulcineli FENÔMENOS PSÍQUICOS NO EVANGELHO

Ricardo Honório EDUCANDÁRIO FAMILIAR
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Jorge Hessen A CAMINHO DA LUZ

Sérgio Castro RELACIONAMENTOS HUMANOS

Patrícia Mendes REFLEXÕES SOBRE AS PAIXÕES HUMANAS

Carlos Valdino LEI DE CAUSA E EFEITO: A JUSTICA NAS MÃOS 
DE DEUS

DIJ

RELIGIOSIDADE

Carmelita Indiano PRELÚDIOS DO RETORNO

Warwick Mota A OBSESSÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS

Carlos Vandino

Ricardo Honório PENSAMENTO E VONTADE NA TRAJETÓRIA 
DO ESPÍRITO

Carla Fraga OS FLUIDOS E A LEI DA ATRAÇÃO NA VIDA DO 
HOMEM

Lenir Rezende IRASCIBILIDADE
Verônica Maria A ESCOLHA DAS PROVAS

 DIA DA FAMÍLIA

Dom

André Siqueira ENTRE O BEM E O MAL30Qui

30 Walid HourySeg - A ÚLTIMA CEIA
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