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T rabalhadores e frequentadores 
do Grêmio Espírita Atualpa 
Barbosa Lima (GEABL) foram 
convidados para, na quinta-

feira, 4 de junho, fazer uma reflexão sobre 
a importância do Brasil como Pátria do 
Evangelho. O encontro, organizado pelo 
Departamento de Formação Doutrinária 
do GEABL, coordenado pela irmã Carla 
Abreu, teve como tema central “O Brasil 
somos nós. A Pátria do Evangelho é você”, 
baseado na obra “Brasil Coração do Mundo, 
Pátria do Evangelho”, obra psicografada 
por Francisco Cândido Xavier, assinada 
pelo espírito Humberto de Campos. 

Na obra, cuja primeira edição foi 
publicada no ano de 1938, pela Federação 
Espírita Brasileira (FEB), Humberto de 
Campos, também conhecido como Irmão 
X, narra os principais fatos da história do 
Brasil, analisando-os desde o despertar 
da Europa para as grandes navegações 
até a Proclamação da República do Brasil, 
esclarecendo a missão evangelizadora do 
País eleito pelo Cristo para ser o coração 
espiritual da Terra.

Em clima de fraternidade, frequentado-
res, amigos e trabalhadores da casa foram 
recebidos com delicioso café da manhã, 
e tiveram a oportunidade de falar sobre a 
expectativa para o encontro: “Expectativa 
alta para o encontro, que seja um sucesso”, 
enfatizou Elizabeth, colabora voluntária na 
cozinha do GEABL. Mírian, que participa do 
grupo mediúnico na quarta-feira, disse que 
tinha uma viagem marcada, que não deu 
certo: “Acredito que era para eu estar aqui 
hoje”, avaliou. Já Priscila, que frequenta o 
Centro André Luiz, no Guará I disse: “Vim à 
casa a convite. Não li o livro, e estou na ex-
pectativa do que vai acontecer.”  Vanessa, 
que colabora no Bazar irmã Virgínia, ressal-
tou: “Expectativa só de coisas boas, e que 
os ensinamentos possam ser aplicados, por 
mim, no dia a dia”. 

A preparação física do ambiente contou 
com a apresentação do músico Beto 
Seba, responsável pelo departamento de 
música da Federação Espírita Brasileira 
(FEB), Azelma Nogueira, e da cantora e 
professora de canto da Escola de Música 
de Brasília (EMB), Lígia Nogueira, que falou 
sobre a importância do evento e a emoção 
de cantar no Encontro de Trabalhadores 
e Frequentadores do GEABL: “Em alguns 
momentos parece que o espírito se lembra 
de outras encarnações no Brasil Colonial, 
mexe muito com a gente, e mexe com 
essa vontade, com essa coragem de fazer 
a nossa parte de querer mudar o Brasil, 
mudar o mundo”. 

Após a apresentação dos músicos e 
da prece inicial, todos foram convidados a 
participar do circuito de quatro oficinas. Em “O 
Brasil para você”, nome da primeira oficina, 
era possível fazer uma viagem pelos aromas 
e sabores do País. De olhos vendados, ao 
som de música, os participantes ouviam 
o relato sobre a construção do Brasil, e 
a importante contribuição do indígena 

brasileiro (primeiro habitante do Brasil), do 
negro africano (trazido como escravo para 
o Brasil), e do branco europeu (portugueses 
que aqui chegaram). Tato, olfato, paladar, 
audição, visão (através do pensamento, 
da imaginação), eram as ferramentas 
utilizadas ara essa volta ao passado, ao 
início da construção do Brasil como pátria 
do Evangelho.

A segunda oficina, “O Brasil em você”, 
teve como tema a religiosidade do povo 
brasileiro, e a missão coletiva de vivenciar 
e testemunhar as lições do Evangelho de 
Cristo, anunciando-o para todos os povos, 
através da fraternidade e da generosidade. 
Foram apresentados ao grupo, dados do 
Censo de 2010, promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
que aponta o Espiritismo como a religião 
que mais cresceu no Brasil; e um artigo do 
jornal inglês Huffington Post, que aponta o 
Brasil como um país fraterno, acolhedor e 
espiritualizado, destacando sete aspectos 
da população brasileira, como “rica 
tradição cultural e literária, auxílio aos mais 
vulneráveis, ajuda em tempos de crise, 
alegria e saber viver, otimismo, perfil pacífico 
e generosidade (o que é meu também é 
seu)”. Ao final da oficina, uma reflexão: “O 
espiritismo é a religião do futuro ou o futuro 
das religiões?”

A terceira oficina, “O Brasil somos nós” 
propôs um resgate histórico do início do 
processo de preparação do Brasil para se 
transformar na pátria do Evangelho. Na 
oportunidade, foi apresentado um trecho 
da palestra do médium Divaldo Pereira 
Franco, “Brasil Coração do Mundo, Pátria 
do Evangelho” (mesmo nome do livro de 
Humberto de Campos, psicografado por 
Chico Xavier, com prefácio de Emmanuel), 
em que Divaldo destaca acontecimentos 
e personalidades que desempenharam 
e desempenham papel significativo na 
história, destacando a missão da pátria 
brasileira como coração espiritual da Terra.

Mas, como um país, onde notícias 
de corrupção ocupam diariamente as 
manchetes dos jornais, onde a violência, 
o lado mais cruel da humanidade, onde as 
mazelas de um povo serve de pano de fundo 
para programas de TV, onde a herotização 
infantil está na música, na propaganda,  
pode ser a Pátria do Evangelho? 

A resposta surge na quarta oficina, “A 
Pátria do Evangelho é você”. Nela, os parti-

cipantes são convidados a olhar para dentro 
e perguntar: “Qual o meu compromisso com 
o Brasil, de que forma posso contribuir para 
que o Brasil seja a Pátria do Evangelho, 
como nos aponta Humberto de Campos, no 
livro “Brasil Coração do Mundo, Pátria do 
Evangelho”, na passagem em que Jesus, 
acompanhado por Hilel (ou Helil), anuncia 
que a Sua mensagem seria transferida para 
o Brasil:  “– Para esta terra maravilhosa e 
bendita será transportada a árvore do meu 
Evangelho de piedade e de amor”.

Após as oficinas,  os presentes 
assistiram palesta do coordenador do 
Projeto Evangelho por Emmanuel, e um 
dos fundadores do Núcleo de Estudo e 
Pesquisa do Evangelho (NEPE), Saulo 
César, que ao final falou sobre a importância 
do Encontro: “Acho que todas as casas 
devem se preocupar com esse momento 
de refazimento, em que os trabalhadores 
se encontram pra renovar, não só os 
compromissos com a doutrina, com o 
estudo, mas os laços de fraternidade, de 
amizade, de afeto. Esse é um momento no 
qual a gente pode entrar em contato com 
aqueles que estão colaborando na seara do 
Cristo. É um momento de refazer energias, 
de reajustar rumos, mas principalmente 
sentir a presença do Cristo entre nós”. 
Saulo também falou sobre a importância 
do progresso, ressaltando que o mesmo 
exige sacrifício, esforço de cada um em 
favor do próximo. Antes do almoço de 
confraternização, foi prestada homenagem 
ao ator e diretor Gê Martu, por sua 
importância na arte espírita, e no trabalho 
junto ao grupo de teatro do Grêmio Espirita 
Atualpa Barbosa Lima, tendo influenciado 
desde 1986 inúmeras peças de teatro e 
estreitado os laços de amizade para com 
os trabalhadores e artistas espíritas.

Presente ao evento, frequentador 
da casa e palestrante, Adauto Santos 
ressaltou a importância do encontro: “Faz 
despertar nas pessoas um entendimento 
de contexto onde estão inseridas. Enquanto 
nós ficarmos olhando só para o nosso 
umbigo e não compreendermos que o 
papel nosso no bairro, no local de trabalho, 
dentro do lar, dentro da sociedade onde 
estamos inseridos, nós não conseguimos 
fazer o trabalho que precisamos fazer. 
Então acho que, hoje, aqui foi mostrada a 
importância que nós temos um papel na 
sociedade, e a sociedade tem um papel, e 
essas duas coisas são fundamentais para 
essa construção interior na busca de nos 
tornarmos seres melhores”. 

E você, o que tem feito para cumprir 
o que Jesus determinou, ser o Brasil 
coração do mundo, a pátria do Evangelho 
do Cristo? Para reflexão, apresentamos o 
poema Brasil, de Castro Alves (Espírito); 
psicografado por Chico Xavier, e lido pelo 
irmão Saulo, durante palestra no Encontro 
de Trabalhadores e frequentadores do 
Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima:

Brasil, o Mundo a escutar-te,
Pergunta hoje: “O que é?”
Ah! Terra de minha vida,
Responde às Nações de pé!
Das montanhas altaneiras,
Dentro das próprias fronteiras,
Alonga os braços - Sansão!
Sem prepotência ou vanglória,
Grava no livro da História,
Novo rumo à evolução!

Contempla a sombra da guerra,
Dragão do lodo a rugir,
Envenenando a Cultura,
Ameaçando o porvir!...
Fala - assembléia de bravos -
Aos milhões de homens escravos
Sábios loucos prometheus...
Do píncaro a que te elevas
Dissolve os grilhões das trevas
Na fé que te induz a Deus!

Brada - gigante das gentes -
Proclama com destemor
Que o Cristo aguarda na Terra
Um novo mundo de Amor!
Ante a grandeza que estampas,
Os mortos voltam das campas,
Sublimando-te a visão!
Ao progresso Fernão Dias!...
O Dever mostra Caxias,
Deodoro a renovação!...

Dos sonhos do Tiradentes,
Que se alteiam sempre mais,
Fizeste Apóstolos, Gênios,
Estadistas, Generais...
De todos os teus recantos
Despontam palmas de santos,
Augustos pendões de heróis!...
Astros de brilhos tamanhos
Andrada, Feijó, Paranhos,
Em teus céus brilham por sóis!...

Desde o dia em que nasceste,
Ao fórceps de Cabral
O tempo se iluminou,
Na Bahia maternal!...
Hoje, que o mundo te espera
Para as leis da Nova Era,
Por Brasília envolta em luz,
Que em ti a vida se integre,
De Manaus a Porto Alegre,
No Espírito de Jesus!...

Ao resguardar o Direito,
Mantendo a Justiça e o Bem,
Luta e rasga o próprio peito,
Mas não desprezes ninguém!...
Levanta o grande futuro,
Ergue tranquilo e seguro,
A paz nobre e varonil!...
À humanidade que chora,
Clamando: “Senhor... e agora?!”
O Cristo aponta: Brasil!...

O Brasil somos nós

A Pátria do Evangelho é você
Solimar Luz*

tons de Liderança
Geraldo Campetti

Jesus: a luz da humanidade
Francisco Rebouças

A proposta da Articulação entre 
ciência e religião

Felipe Carvalho

comportamento e Espiritualidade
Vitor Ronaldo
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GEABL - Bloco B

Discrição, serenidade, ação, resultado.
São apenas quatro vocábulos que 

podem bem definir o perfil do líder servidor, 
cujos significados colhemos do dicionário 
para facilitar nosso entendimento.

Discrição é a qualidade de ser discre-
to. Discreto é o que não chama atenção, 
que se comporta de maneira comedida, 
prudente… Não nos cabe aparecer, des-
tacados como se fôssemos estrelas, no 
empreendimento em execução. O mais 
importante é o trabalho, a obra. O servi-
dor é apenas o instrumento que deve se 
portar humildemente ante as oportunida-
des de desenvolvimento que lhe são ofer-
tadas pela misericórdia divina.

Serenidade evoca sereno, caracte-
rizado pela ausência de perturbações, 
agitações; tranquilo, manso, ordeiro; que 
denota paz e tranquilidade de espírito. 
Não dispensa a firmeza necessária para 
a tomada de decisões. Jesus possuía a 
habilidade extraordinária de aliar sereni-
dade e firmeza. Por esses e muitos ou-
tros valores é considerado o maior líder 
de todos os tempos.

Ação refere-se à disposição para agir, 
fazer algo, movimentar-se. Remete ao 

dinamismo. Albert Einstein afirmou que 
“nada acontece até que algo se mova”. 
Para agir é necessário ter vontade, a 
primeira e mais importante das potências 
da alma, classificadas e estudadas por 
Léon Denis na obra O problema do ser, 
do destino e da dor.

Resultado é o que todos buscamos. 
Trata-se da consequência, do atingir o 
intento buscado; alcançar a meta; sentir-
se realizado pela conquista. Agimos 
para obtenção de resultados, para 
atingirmos algum objetivo. As conquistas 
dos resultados vão dando sentido à vida 
e ao estímulo de viver cada vez mais 
entusiasmado. Nossas buscas devem-se 
pautar nos princípios da justiça, do amor 
e da verdade.

O ideal é que as quatro características 
caminhem juntas para uma liderança 
exitosa. É preciso agir discreta e 
serenamente para se atingir os resultados 
de uma verdadeira liderança servidora.

Porém, como aplicar esses conceitos 
no dia a dia de nossas existências, 
considerando que todos somos líderes?

Refletindo sobre o assunto, chegamos 
à conclusão de que é necessário adotar 

um método de trabalho que contemple 
três vertentes relacionadas entre si:

1ª) aproximação nas relações – aqui 
nos referimos a pessoas e equipes. É 
preciso estar junto, efetivamente unidos 
uns aos outros, eliminando distâncias e 
superando barreiras. Como nos ensina 
Emmanuel, vivemos em regime de con-
domínio espiritual, de interdependência 
de uns para com os outros, sendo indis-
pensável que nos aproximemos como 
companheiros e irmãos. Na expressão do 
Cristo: os seus discípulos serão reconhe-
cidos por muito se amarem.

2ª) alinhamento de objetivos – trata-
se de processos e projetos por meio dos 
quais são desenvolvidos os serviços 
sob nossa responsabilidade. Todos 
nós precisamos chegar a algum ponto 
e quando trabalhamos em conjunto, 
mais que um grupo, formamos uma 
equipe, com visão sistêmica, e quando 
unida, procura atingir um fim. Em vez 
do individualismo, impera o coletivo. 
Por isso, alinhar, caminhar junto para 
o mesmo ponto, com auxílio recíproco, 
tornam-se as normas fundamentais de 
comando e de execução.

3ª) reciprocidade nas comunicações 
– diz respeito aos resultados. A 
comunicação é uma via de mão dupla. 
É o mecanismo de tornar comum, como 
um, sendo necessário o diálogo, o 
entendimento, a fim de que os processos 
fluam e os resultados sejam alcançados. 

Sem comunicação não há caminho, como 
nos alerta Bezerra de Menezes. Assim, 
a reciprocidade nas comunicações é a 
capacidade de reconhecer que não somos 
donos da verdade, e que precisamos 
aprender a escutar, mais que falar…

A experiência tem demonstrado que 
quando surge um problema e chega-se 
a um conflito é porque houve falha em 
uma ou mais das vertentes relacionadas: 
seja na relação interpessoal/interequipes, 
seja falta de alinhamento nos objetivos ou 
dificuldades na comunicação.

Quando adotamos medidas preventi-
vas, situações difíceis podem ser evita-
das. Todavia, quando já estamos enfren-
tando conflitos, é necessário que o tom 
de liderança baseie-se na discrição e se-
renidade, com firmeza, para que as ações 
colimem os resultados esperados.

Não se trata de uma fórmula; 
entendemos como sendo uma proposta 
de valores e de métodos fundamentados 
nos ensinos do Evangelho de Jesus que 
o Espiritismo nos convida a vivenciar 
todos os dias.

Por essas razões, temos adotado como 
filosofia de ação no bem a recomendação 
dos amigos espirituais: VQVSCJ e SOS.

Mas isso é assunto para outra matéria.
Fonte:http://www.febnet.org.br/blog/geral/
colunistas/tons-de-lideranca/

*Vice-presidente da FEB, palestrante e 
articulista espírita - Brasília - DF

Tons de Liderança

Geraldo Campetti*

JESUS
A Luz da Humanidade

J esus deve representar, para a humanidade, 
a lição de vida que está registrada em 
seu Evangelho. Deve significar, também, 
divino convite ao homem para buscar sua 

sublimação através do caminho, da verdade e da vida 
que ELE representa, atendendo às determinações de 
Deus nosso Pai que O enviou ao mundo. Jesus não 
fundou nenhuma doutrina ou sistema religioso, mas fêz-
se, na vida física, o modelo para que o homem pudesse 
adquirir a expressão superior. 

Desde sua criação até os dias da atualidade o 
homem tem sido sinônimo de violência, prepotência e 
presunção, na busca por dominação do seu semelhante.
Nem mesmo diante das possíveis conquistas, ele 
permanece com sua fragilidade e com seus conflitos de 
consciência, que o convocam para uma mudança radical 
cobrando-lhe postura diferente, para que se torne o 
quanto antes humilde, simples, submisso e forte na sua 
perenidade espiritual.

O Mestre Maior da humanidade, diferentemente 
dos pensadores de todos os tempos que estabeleceram 
métodos e sistemas de doutrinas, procurou estabelecer, 
no amor, os pilotis da ética e da moral, o sustentáculo 
para a conquista da felicidade. Jesus jamais utilizou 
sofismas ou de outros artifícios, nem se apropriou de 
comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas 
que exigissem altos níveis de inteligência ou de astúcia 
para o desenvolvimento das virtudes do Espírito Imortal.

Ele ensinou utilizando exemplos como o de um 
simples grão de mostarda, valiosa lição acerca da fé; 
solicitou dos discípulos o que tinham de ingredientes 
para a confecção de alimento para a multidão e se 
utilizando de peixes e pães em quantidade insignificante 
saciou a fome da multidão perplexa; falou com a 
autoridade de quem conhece os benefícios daquele 
que semeia esclarecendo sobre a semente que cai em 
diferentes tipos de solos, para demonstrar a diversidade 
de sentimentos humanos ante a seiva nutriente de luz 
contida em sua doce e meiga palavra.

No “sermão da montanha”, esclareceu que o 
verdadeiro vencedor não é o trinfador irracional e 
perverso, e sim a vítima inocente que sofre a perseguição 
e a injustiça porque verão que a justiça verdadeira será 
feita e dessa forma serão fartos. E todo seu ministério 
é feito de caridade, erguendo o ser do instinto para a 
razão e daí para a angelitude. Não nega o valor dos 
bens terrenos, mas alerta aos homens para que seja 
dado o valor adequado à sua necessidade sem se 
deixar escravizar pela conquista das posses materiais 
passageiras e enganosas.

Jesus veio ao mundo para que o homem tomasse 
conhecimento de que a vida na Terra não passa de 
oportunidade sublime que Deus faculta ao ser humano 
para se reajustar perante as determinações superiores 
de suas Leis perfeitas e imutáveis, a caminho de sua 
pureza como filho da Luz que somos.

“O dicípulo da Boa Nova, que realmente comunga 
com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações 
que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de 
liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras 
do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará 
conta do tribunal, que o administrador responderá pela 
mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo 
trabalho que lhe foi conferido. E, respeitando cada 
tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no 
lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento 
das possibilidades que recebeu da Providência Divina, 
atencioso para com as lições da verdade e aplicado às 
boas obras de que se sente encarregado pelos Poderes 
Superiores da Terra”. 1

Cabe-nos, desde já, esquecer por momentos 
das nossas decisões infelizes do passado e procurar 
em suas nobres lições e exemplos o roteiro para nossa 
sublimação como filhos de Deus herdeiros do universo, 
fazendo a parte que nos compete a cada um, para a 
implantação do Reino de Deus em nós e em nossos 
semelhantes.

Bibliografia

1 - XAVIER, Francisco Cândido. Fonte Viva, pelo Espírito 
Emmanuel. Cap 08 ed. FEB. 

*Articulista Espírita - RJ

Jesus, para toda a humanidade, significa a luz que a aquece e  clareia.
Francisco Rebouças*
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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, “A Proposta Espírita da Articulação entre 
Ciência e Religião”, trabalho de pesquisa recomendado para 
publicação.

S egundo o astrônomo e padre 
José Funes “não há conflitos 
entre ETs e a Igreja”. Em 
matéria homônima, publicada 

em 11 de agosto de 2011 na edição 
eletrônica de O Globo, o porta-voz do 
Vaticano para assuntos de ciência e 
religião afirmou que os dois campos do 
conhecimento têm métodos e linguagens 
diferentes que pretendem interpretar uma 
única verdade. Desse modo, não deveria 
haver conflito. Como o Espiritismo vê esta 
questão? Vejamos.

A Europa de meados do século XIX 
vivia intensa remodelação intelectual que 
acreditava fortemente na hegemonia do 
racionalismo como meio de se chegar à 
verdade. O nome Iluminismo, como se 
chamou esse movimento, tinha certo ar de 
enfrentamento com a religião, porquanto 
sugeria que o racionalismo era o único 
meio - não só de se apreender a verdade 
objetiva, mas também de iluminação 
interior por meio do conhecimento.

Foi nesse contexto que o professor 
Rivail, homem de ciência conectado com 
a vanguarda intelectual da época, após 
cuidadosa observação do fenômeno das 
mesas girantes, se convence de sua 
veracidade e codifica o que veio a chamar 
a Doutrina dos Espíritos.

Esse mesmo foco dado ao 
racionalismo pelo Iluminismo é utilizado 
por Allan Kardec. Em verdade, o 
racionalismo é um método que permeia 
toda a codificação espírita, inclusive 
como base para a fé. Desse modo, 
Kardec lança mão de alicerces poderosos 
para basear a Doutrina Espírita e pode, 
assim, se dar ao luxo de articular religião, 
filosofia e ciência.

Chama atenção o modo como o 
Espiritismo é conceituado no preâmbulo 
do livro O que é o Espiritismo: “O 
Espiritismo é a ciência que trata da origem, 
da natureza e do destino dos Espíritos, 
bem como de sua comunicação como 
mundo corporal”. Portanto, aos olhos de 
Kardec, o Espiritismo é uma ciência.

O debate sobre o que é ciência é 
um assunto extremamente espinhoso 
na epistemologia, sobre o qual nem 
os próprios materialistas se entendem. 
Sem entrar nesse debate, vale frisar que 
Kardec utilizou métodos cartesianos para 
desenvolver a codificação. A observação 
controlada aliada à dúvida metódica – 
como sugerida por Descartes – fazia 
com que se não fosse aceita nenhuma 
informação sem antes ser confirmada por 
várias fontes diferentes. Como o telefone 
só toca de lá para cá, não é possível 
colocar as comunicação mediúnicas em 
laboratório, mas pode-se, assim como 

na astronomia, por exemplo, observar 
os fenômenos de forma metódica. Ainda 
assim, Kardec, como todo bom cientista, 
duvidava de si mesmo e de suas fontes até 
que as informações fossem confirmadas 
de modo impessoal e objetivo e agia 
como recomendou o Espírito Erasto no 
Livro dos Médiuns: “mais vale refutar dez 
verdades do que aceitar uma só mentira”.

No entanto, a ciência oficial 
ainda não aceitou a existência dos 
Espíritos. Vale lembrar que quando 
se diz simplesmente “ciência” está se 
falando de um grupo hegemônico de 
academias e sociedades que avalizam 
ou não os experimentos feitos. De acordo 
com Thomas Kuhn, a ciência é baseada 
em paradigmas, ou seja, pressupostos 
aceitos e compartilhados que norteiam 
os trabalhos científicos e formam a 
“comunidade científica”.

Os pressupostos não são verdades 
científicas, mas acordos tácitos. O 
pressuposto mais fundamental da ciência 
hegemônica é o do materialismo, isto é, 
a ideia de que tudo que existe provém 
de uma única fonte: a matéria. Essa é 
a fundamentação, portanto, da crença 
na inexistência de Deus e de qualquer 
outra coisa que não seja material em sua 
essência, como o Espírito.

Os pressupostos, como acontece 
no caso da ciência, são úteis por 
orientar certas ilações. No entanto, 
podem ser perigosos e se transformar 
em dogmas quando seus veículos de 
divulgação possuem uma credibilidade 
inquestionável, como é o caso da 
ciência no mundo contemporâneo, cujas 
afirmações se tornam hegemônica e 

inquestionáveis. Essa atitude é contrária 
à própria orientação cartesiana de dúvida 
metódica e torna muitas das afirmações 
científicas verdadeiros dogmas. 

Nesse contexto, a própria afirmação 
de que tudo que existe é material não 
pode ser científica porque nunca foi e 
não pode ser provada. É, portanto, mero 
pressuposto, que pode facilmente ser 
refutado: uma só coisa descoberta que 
seja imaterial faz da afirmação “tudo é 
matéria” falsa.

Isso, no entanto, já foi feito, porém 
ainda não aceito pela ciência oficial, 
porque ensejaria profunda reformulação 
de seu paradigma. Somente para citar 
alguns exemplos de experimentos feitos 
com critérios científicos e por cientistas 
de credibilidade: William Crookes com a 
prova da materialização de Espíritos – 
chamando-a inclusive de “fato”, palavra 
de grande peso no meio científico porque 
demonstra que não é mais hipótese, 
nem teoria; Dr. Hamendra Banerjee e 
Dr. Ian Stevenson com provas objetivas 
da existência da reencarnação após 
analisarem em experiências diferentes 
mais de 5.000 casos; e o professor Julio 
Peres demonstrando que a terapia de 
vidas passadas ativa a parte da lembrança 
e não da criatividade nos cérebros dos 
pacientes; entre outros.

Hoje existem movimentos dentro 
da própria ciência oficial que visam a  
deslegitimar o paradigma materialista. 
O Dr. Amit Goswami, físico quântico, 
propõe que o paradigma científico 
deixe de ser materialista e se baseie na 
consciência humana, algo que para ele 
é independente do corpo físico. Poder-

se-ia interpretar que o Dr. Goswami 
fundamenta o paradigma científico no 
princípio inteligente ontológico, o que 
chamamos de Espírito. Outros cientistas 
caminham na direção de não se limitar 
ao materialismo e entender a existência 
de forma mais ampla, como por exemplo 
Deepak Chopra e Fritjof Capra.

O materialismo, portanto, cai por 
terra quando a existência do Espírito – 
elemento imaterial da existência – tem 
sido provada. O fato de essa afirmação 
ser prontamente desacreditada pelos 
materialistas é mais uma prova de que 
sua crença é um pressuposto. Quando 
uma crença é baseada em fatos e não 
em pré-julgamentos, a observação 
imparcial dos fatos e das observações 
de experimentos é pré-requisito para 
se aceitar ou não uma nova ideia. No 
entanto, quebrar pressupostos é muito 
mais difícil porque requer a predisposição 
do interlocutor, somente proporcionada 
por sua própria vontade.

A ciência deve ser louvada como 
uma grande etapa da evolução intelectual 
humana. Entretanto, incorreu no grave 
equívoco de movimentar-se de modo 
radical e reativo ao dogmatismo religioso 
da Idade Média promovendo outro tipo de 
dogma, algo que sempre combateu.

Devemos louvar, também, a 
iniciativa vanguardista de Kardec que 
ensejou o diálogo entre ciência e religião, 
de modo a trazer o que cada qual tem 
de melhor para contribuir para um mais 
adequado conhecimento da verdade. O 
Espiritismo, portanto, traz elementos para 
corroborar a afirmação do padre José 
Fuentes de que ciência e religião não 
precisam conflitar e tem o mérito de ter 
conseguido articular ambos os campos 
em um único corpo doutrinário.
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O processo de aprendizagem no bem requer tempo e aplicação de esforços nas 
matérias exigidas pela escola da vida. Os desatentos ao programa caminham à margem do 
bem e commaiores probabilidades de enveredarem pelos descaminhos do mundo. Assim 
mesmo, os mais receptivos à pedagogia existencial, cumprem estágios progressivos e 
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e nível de conscientização, vez que ninguém chega ao topo de uma montanha sem escalar 
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30

05Dom Ségio Castro RESPONSABILIDADE E DESTINO - “Religião dos Espíritos”, de Emmanuel, psicografi a Chico Xavier

06Seg Vitor Ronaldo A CURA DA SOGRA DE PEDRO E DOS ENDEMONIADOS - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita 

12

13

19

20

Dom

Seg

Dom

Seg

Cassius Vantuil UNIÃO FRATERNAL - “Fonte Viva”, de Emmanuel, psicografi a Chico Xavier

Carmelita Indiano A PARÁBOLA DO FARISEU E DO PUBLICANO - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

Saulo César PARÁBOLA DA FIGUEIRA ESTÉRIL - “Parábolas e Ensinos de Jesus”, de Caibar Schutel

Adauto Santos CONHECEREIS A VERDADE E A VERDADE VOS LIBERTARÁ - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

Dom

Seg

26

27

Niraldo Pulcineli COMO ORAR - “A Voz do Monte” de Richard Simonetti

Niraldo Pulcineli A PESCA MARAVILHOSA - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

09Quin

Carlos Campetti A ÚLTIMA CEIA - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

02Quin Jorge Hessen A CAMINHO DA LUZ - Estudo dos capítulos do livro de Emmanuel, psicografi a Chico Xavier

Quin 16 Fabiano Augusto A CURA DO HOMEM DA MÃO MIRRADA - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

André Ferreira A PARÁBOLA DO CREDOR INCOMPASSIVO - Estudo Aprofundado da Doutrina EspíritaQuin

Quin

Dom

Seg

Quin

Dom

Seg

Quin

Dom
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06

09

10

13
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17

20

23

24

27

Seg

Quin

Dom

Maurício Curi PÁGINA AOS PAIS - “Família”, de Espíritos diversos, psicografi a Chico Xavier

Vitor Ronaldo A PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

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

Carlos Campetti HONRAI O VOSSO PAI E A VOSSA MÃE - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”

Carmelita Indiano O JUGO DE JESUS - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

Carlos Sá NINGUÉM É PROFETA EM SUA TERRA - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

André Ferreira EM FAMÍLIA - “Família”, de Espíritos diversos, psicografi a Chico Xavier

André Siqueira A INSPIRAÇÃO DE PEDRO - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

Fabiano Augusto AUTORIDADE DE JESUS - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

Saulo César AFETIVIDADE DOENTIA - “Nascente de Bênçãos”, de Joanna de Ângelis, psic. Divaldo Franco

Ségio Castro A PARÁBOLA DO HOMEM RICO E DO POBRE LÁZARO - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

A PARÁBOLA DOS TRABALHADORES DA VINHA - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita

Seg

INSCRIÇÕES  O
NLINE 

( w
ww.atualpa.org.br )

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 ofi cializada 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.

Warwick Mota

30 VICIAÇÕES MENTAIS - “Nascente de Bênçãos”, de Joanna de Ângelis, psic. Divaldo FrancoLenir RezendeDom

31 MARTA, MARIA E MARIA DE MAGDALA - Estudo Aprofundado da Doutrina EspíritaMaurício CuriSeg

Foi criado um canal no youtube para 
falar e divulgar a arte espírita, o canal tem 
o objetivo de falar sempre de forma 
didát ica ,  buscando responder a 

Arte Espírita
perguntas: como, quando, onde e por que fazer e divulgar e estudar a 
arte com Espiritismo, como manifestação do sentimento humano e 
veículo de educação do espírito.

O site que contem os episódios é:   www.ArtEspirita.com.br/
com T mudo e apenas um E.

Você encontra também os episódios também no site da TV da FeB 
na parte de vídeos sugeridos http://www.febtv.com.br/

O SARAU ESPÍRITA ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JULHO 

2015 (SÁBADO) DAS 17H ÀS 19H, , NO GRÊMIO ESPÍRITA 
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Sarau Espírita
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01
Reunião de Diretoria - GEABL

08
2º Encontro do DAE - DAE

30
Manhã de lazer - DIJ

30
Reunião do CFD - FEDF

30
Estudo de Passe - DAM

30
FIMUMIZ/2015 - DACE

Quin 23

Carlos Sá A CURA DO CEGO DE BETSAIDA - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
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As Leis Morais, parte III de O 
Livro dos Espíritos, que deram origem 
ao Evangelho Segundo o Espiritismo, 
foram o tema do Big Encontro 2015 da 
Juventude Irmã Zélia. Pelo segundo ano 
consecutivo, a festa de descontração, 
lazer e doutrina aconteceu na chácara 
dos evangelizadores Clecius Nerb y e 
Yago Rocha e contou, neste ano, com a 
participação de 26 jovens divididos em 
três equipes. A grande campeã deste 
ano foi a equipe a Flawless (perfeito, 
em inglês), nome da equipe em uma 
referência a cantora pop Beyoncée. As 
demais eram Sociedade do Bem e Asas 
do Progresso.

Para que o trabalho surtisse melhor 
efeito, foram abordadas seis leis específi-
cas: destruição, conservação, progresso, 
igualdade, liberdade e trabalho. Ativida-
des de entretenimento e competição não 
faltaram, além da já tradicional reflexão. 
Neste ano, como experimento que deu 
certo, o Cine Pipoca do primeiro semestre 
aconteceu no Encontro.

O filme assistido foi “12 anos de 
escravidão”, vencedor do Oscar de melhor 
filme em 2014. Duro, forte, violento, mas 
importante como debate sobre igualdade, 
trabalho e conservação. Quem não viu, 
assista  pois vale a pena.

No domingo, um dos pontos altos 
do encontro foi o quadribol — quem viu os 
filmes da série Harry Porter saberá do que 
estamos falando — além de um campo 
minado com perguntas doutrinárias que 
fizeram os jovens queimar os neurônios 
para reproduzir o que os espíritos 
disseram a Kardec.

“O que falar desse encontro???  
Não sei...Só sei que esses foram os 
melhores dias do ano para mim... Pois 
estava junto à minha juventude, que 
mais uma vez se uniu para estudar e 
praticar aquilo que aprendemos...Fiz 
amizades que levarei para sempre. Valeu 
PRODUÇÃO!!! #BIGENCONTRO2015 
#SOCIEDADE #ASAS #FLAWLESS 

#LEISMORAIS”, resumiu João Vitor, 
evangelizando do segundo ciclo.

“Só queria dizer que a Big Gincana 
2015 foi um sucesso”, completou Sibele, 
do 3º ciclo. “Parabéns a todas  equipes do 
Big Encontro. Todas e todos nós somos 
os vencedores pelos laços que criamos 
e fortalecemos uns com outros. Muito 
bom estar com vocês”, disse Matheus 
Carvalho, também do terceiro ciclo de 
juventude.

Mais do terceiro ciclo, que 
compareceu com 7 jovens: “Tem pouco 
tempo que conheço vocês mas já amo 
todos e quero mais big encontro”, 
disse Júlia Barreiro.  Até os caçulas 
da juventude se empolgaram. “Nessa 
gincana eu tive como conhecer cada um 
de vocês. Consegui aprender muito sobre 
Leis Morais e também me divertir muito. 
Obrigado Big encontro 2015, que venha 
2016”, declarou Luís Felipe, do 1º ciclo.

“Esse fim de semana foi incrível. 
Só tenho a agradecer a todos que 
fizeram dele O fim de semana! Obrigada 
pela diversão, pelo aprendizado e pelas 
amizades que formamos e que eu 
pretendo levar para minha vida toda”, 
Isabela Ferreira, do 2º ciclo. “Minha mãe 
gostou muito, apesar de ter acordado 
hoje (segunda-feira, dia 1º de junho) com 
cara de derrotada”, confidenciou Prisley 
Zuze. A mãe dela, ao lado da mãe da Tita 
e do Clecius, foram responsáveis pelos 
maravilhosos lanches e almoços que 
tivemos.

Todos esses depoimentos foram 
espontâneos, dados pelos jovens no 
whatssapp da Juventude. Já definimos o 
tema do Big encontro do Ano que vem. 
Que venha 2016!

GRITO DE GUERRA DAS EQUIPES

“Nessa Gincana tem de tudo
Nessa Gincana tem de tudo
Tem Sociedade? Tem
Tem Asas do Progresso? Tem
Tem a Sede Flawless? Tem, tem, tem
Nessa Gincana vamos nos unir
Pra quê? Pra se divertir...”

BIG GINCANCA 2015

17 de abril de 2014

A moça dirigiu-se ao Grêmio Espírita 
Atualpa, para assistir à celebração que 
seria realizada sob o nome de Noite do 
Livro Espírita. 

O evento comemoraria os 150 anos 
do Evangelho segundo o Espiritismo.

Que noite bela!
Lá fora, lindo céu estrelado. Dentro 

do Grêmio, esclarecedora palestra, cujo 
orador, visivelmente inspirado, deixava 
aspergir gotas de luz na plateia.

E, depois, as poesias...
Essas eram declamadas naquela 

simplicidade toda, com tanta emoção 
e afetividade que o público não ousaria 
respirar, com receio de interromper a 
afluência emotiva do declamador.

E, por fim, ocorreu a graça do sorteio 
dos livros, certamente destinando-se a 
alegrar os presentes, pois todos somos 
um pouco crianças, e sempre gostamos 
de ganhar presente.

Bela noite: tão simples, tão singela, tão 
à altura da beleza do nosso Evangelho 
redentor.

A moça voltou para casa encantada.
Algo ressoava dentro dela...
Ao influxo, pegou uma caneta.
Pensava na linda Noite do Livro 

Espírita e assim escreveu: 

Ode aos 150 anos do Evangelho 
segundo o Espiritismo

Sesquicentenário do Evangelho 
segundo a Doutrina,

Século e meio da lição luminosa.
Volve à Terra, de amor, angélica mina,
Que, imperiosa, nos conclama à 

transformação operosa.

Pois que se o Mestre sempre conosco 
esteve

E ele nunca de nós sequer se afastou,
Ecoou a verdade do espírito, que nada 

conteve,

A assim nos relembrar aquilo que 
Jesus ministrou.

E, então, eis nosso Evangelho, num 
sublime recordar,

Convocando-nos à fé, ao bom 
combate, ao despertar:

Espírita, venha de ti o homem novo, 
reformado!

Pois quem muito sabe, que responda 
primeiro ao chamado.

Há cento e cinquenta anos, volta o 
Cristo a nos convidar:

- Vem, pega a tua charrua e sai comigo 
a semear...

Quando terminou de escrever, estava 
emocionada.

Nunca, jamais houvera escrito um 
verso que fosse, nem uma rima.

Não, aquilo não podia mesmo ser obra 
dela...

“Quem seria o autor daquele texto?...”.
Assim pensando, adormeceu.
Dormiu e sonhou com bela moça, que 

lhe contava:
- Foi Eurípedes...
- Eurípedes Barsanulfo?
Ela perguntou.
E a moça, a ela respondeu, sorrindo:
- Sim...
Nesse momento, ela acordou.
Teria sido um sonho?!...
Não, isso não importava!...
A poesia estava pronta.
A Noite do Livro Espírita havia sido 

maravilhosa.
E este era um caso a ser contado, no 

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima.

CASOS E CAUSOS DO ATUALPA
Noite do livro espírita
Patrícia Carvalho Saraiva Mendes*

PAULO DE TARSO LYRA*

*Coordenador da Juventude
Fotos de Raquel Vaz e outros

*Colaboradora - Brasília-DF
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O Departamento de Arte e Cultura-DACE 
do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima 
foi criado em 1999, no mês de novembro, 
tendo como um de seus objetivos o de 

fomentar a divulgação da Doutrina Espírita através da 
Arte, promovendo eventos desta natureza bem como 
oficinas, encontros e seminários que possibilitem a seus 
participantes aplicar a arte na temática espírita. 

Constituído de diversos setores, o DACE, como 
é chamado, vem colaborando para a expansão da 
mensagem do Evangelho, utilizando os diversos 
aspectos que a arte oferece.

O Departamento é composto por uma secretaria e 
três Setores: Produções Musicais, Produções Teatrais e 
Arte-Educação e Qualifi cação.

Atendendo seu calendário de atividades para o 
ano de 2015, o DACE tem em seu planejamento 
o desenvolvimento de várias atividades artísticas 
e culturais. Durante o mês de abril, realizou as 
preparações de ambiente que antecederam às 
Palestras Públicas, das segundas e quintas-feiras, 
proporcionando a harmonização dos espaços físico 
e espiritual, usando para isso a música espírita. Essa 
atividade tem por objetivo auxiliar os frequentadores do 
Grêmio a mergulhar numa atmosfera de serenidade e 
paz interior, favorecendo, assim, a intervenção benéfi ca 
de Espiritualidade. A música alcança os espíritos 
encarnados e os desencarnados, fazendo vibrar os 
puros sentimentos e ideais carregados pelo ser imortal.

Em julho é a vez do Sarau Espírita, atividade tradicional 
da Casa, onde frequentadores e trabalhadores, são 
convidados a demonstrarem seus dotes artísticos, 
recitando, representando, cantando, contando estórias, 
exibindo um clipe. É um modo de difundir a mensagem 
da Boa Nova, de maneira agradável e descontraída. Ao 
fi nal do dia, receberemos Denis Soares, artista espírita 
do DF fechando nosso dia com suas letras e melodias 
edifi cantes. Portanto, AGENDE-SE para estar conosco, 
em 25 de julho.

Seguindo o calendário, todos os anos, no mês 
de agosto realizamos o FIMUMIZ, Festival Interno 
de Músicas Espíritas do Atualpa, porém este ano, 
observando uma necessidade de dar uma maior difusão 
às composições originadas no FIMUMIZ, o DACE 
optou em dividir o Festival em 2 etapas: FIMUMIZ e 
Mostra de Músicas. Dessa forma, um ano teremos o 
FIMUMIZ com suas músicas inéditas e originais e no 
ano seguinte teremos Mostra de Músicas Espíritas, com 
formato diferente para resgatar composições de edições 
anteriores do FIMUMIZ e inseri-las nos cadernos de 
música da casa. Portanto, no mês de agosto teremos 
Mostra de Músicas Espíritas.

Setembro é mês de acompanhar de perto o trabalho 
do nosso amigo que está sempre conosco, abrilhando 
nosso lanche com sua bela voz e ânimo,  Maycom 
Leal. Em 26 de setembro teremos em nossa casa o 
lançamento do novo CD de Maycom Leal. Sintam-se 
todos convidados a escutar conosco melodias que nos 
tocam e vibram em sintonias celestes para a renovação 
das nossas energias junto a nosso querido amigo 
Maycom Leal.

Parabéns, parabéns! É outubro, aniversário do 
Grêmio Atualpa, que completará 55 anos de trabalho na 
seara de Jesus. O DACE está organizando Preparações 
de Ambiente diferenciadas, como de costume, para esse 
período.  “A festa que se inicia é toda espiritual, nós 
vamos procurar juntos o bom roteiro ideal”.

Ainda no mês de outubro teremos a Mostra de 
Artes da Escola de Evangelização Irmã Zélia, onde 
as crianças e adolescentes frequentadores da Escola 
farão apresentações artísticas, com fundo moral 
cristão. Esta é uma atividade de parceria do DACE e 
do DIJ, Departamento de Infância e Juventude da Casa. 
Iniciativas dessa natureza favorecem o enriquecimento 
da formação espiritual das crianças e dos jovens.

Para novembro, o DACE e o DIJ planejam a 
apresentação de uma peç a teatral voltada para o público 
infanto-juvenil, já está sendo preparada pela Equipe de 
Artes Cênicas.

E as noites de Prece? No mês de dezembro, nos dias 
24 e 31, acontecem as Noites de Prece, ocasião onde os 
frequentadores, trabalhadores e convidados, se reúnem 
no Salão do Grêmio, para orar e agradecer a Jesus, por 
Suas bênçãos derramadas aos familiares e seus lares. 

A tarefa do DACE está focada no conteúdo da 
mensagem “Missão da Arte Espírita”, que transcrevemos 
um parágrafo: ”... Esclarecer e consolar, levando amor, 
alegria, esperança, otimismo, consolo, paz e harmonia, 
eis a missão da Arte Espírita, que utilizando da literatura 
espírita divulgará a sua mensagem em músicas, teatros, 
fi lmes, danças, pinturas, esculturas, origamis e todas as 
mais diferentes formas de expressão artística que o ser 
humano possa conceber”.

Mas, o que é a Arte, para que serve? Que tipos 
de sentimentos ela é capaz de despertar na criatura? 
Que atitudes a Arte pode reforçar na alma humana? 
O Espiritismo, a Arte e a Paz íntima, combinam entre 
si? Para essas refl exões recorremos a Léon Denis, 
o Apóstolo do Espiritismo, usando duas obras de sua 
autoria: O Espiritismo na Arte e Síntese Doutrinária e 
Prática do Espiritismo. 

Conceituando a arte, o Apóstolo esclarece: “A beleza 
é um dos atributos divinos. Deus pôs nos seres e nas 
coisas esse encanto misterioso que nos atrai, nos seduz, 
nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de 
entusiasmo”. (1)

“A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa 
beleza eterna da qual percebemos, aqui na Terra, 
apenas um refl exo”. (1)

Sendo Deus autor da natureza, por toda parte 
encontramos demonstrações de Seu poder, Inteligência, 
Amor e o refl exo de Sua beleza. Cada um dos fenômenos 
da natureza simboliza um pensamento divino. Por nossa 
visão fatigada pelo hábito ou falseada pela paixão, 
deixamos de ver a natureza como expressão amorosa 
do Criador. 

“Continua Léon Denis, lembrando-nos da mensagem 
do Sermão da Montanha:” O homem que guardou a 
mocidade do coração e a pureza do olhar vê a natureza 
e a vida na verdadeira luz. Foi nesse sentido que Jesus 
disse: “Felizes os corações puros, porque verão a Deus” 
e ainda: 

A Arte Espírita e a Paz Íntima

ROTINA
 
Alma querida, às vezes, choras,
Na rotina que acolhes por dever
Pelo frio das horas
Que o relógio te aponta
No que tens a fazer.
 
É a profi ssão que te reclama tempo,
É o lar, pedindo-te atenção,
Através de pequenos compromissos,
E o tempo voa
Qual dádiva do Céu que passa em vão.
 
Mas a rotina inclui outros problemas:
É o carinho de alguém que chega de improviso,
É o amigo que vem
Recordar quanto é preciso
Trabalhar para o bem.
 
É o parente que chega para confi dências,
Largou-se do trabalho por minutos,
Num estreito intervalo,
Fala das provações que está sofrendo
E faz-se imprescindível confortá-lo.
 
E o dia passa nas tarefas
E nos encontros com que não contavas...
O Sol se foi e eis que a sombra se inclina
Por toda a casa e ouço-te o lamento:
“Como é triste a rotina!”
 

“Se vosso olhar é simples, todo o vosso corpo será 
iluminado”. (2)

O espírita, por interrogar em tudo e por toda a parte 
o “espírito” das coisas; é o Espírito que lhe responde 
e instrui. Essa comunhão íntima com a natureza é a 
verdadeira comunhão universal. O mundo dos Espíritos 
nos cerca, uma divina proteção nos envolve, por toda 
a parte descobrimos mistérios e ouvimos vozes. 
Percebemos o amor imenso que reside no fundo de toda 
vida; “que cada ser repete um canto do grande poema e 
traz sua nota particular ao concerto universal”. (2)

Indagamos, então: o Espiritismo serve de instrumento 
de divulgação da Arte e a Arte serve de instrumento de 
divulgação do Espiritismo? Sim, sendo o Espiritismo 
a revelação trazida pelos Espíritos, estes se valem do 
potencial humano para espalhar a Verdade. A Arte, por 
sua vez, se vale da mensagem contida no Espiritismo, 
para revelar a Beleza e o Amor Divino por onde passa.

“As artes são a expressão material dos três elementos 
que constituem a beleza: isto é, a idéia, a forma e a 
vida”. (2) 

O Espiritismo tem uma estética especial, única, 
adequada a razão universal: a estética espiritualista.

Sendo a estética a ciência das leis da beleza e esta, é 
o que agrada ao espírito e encantam os olhos, a natureza 
“é o primeiro fato estético que se impõe ao nosso 
pensamento e aos nossos olhares. É a regra impecável, 
o modelo onde as artes encontrarão sempre a medida 
de sua inspiração”. (2) E a apreciação e cultivo do Bem 
e do Belo, proporcionará às nossas almas a paz interior, 
incessantemente buscada e apreciada por cada um de 
nós. Cabe, portanto, a Arte Espírita ser esse caminho 
de luz, que nos levará ao encontro de nós próprios e ao 
encontro de Deus, nosso Pai Amoroso.

“Arte Espírita! Luz na Cultura! Luz na Vida”.

(1) Refere-se ao livro O Espiritismo na Arte, Léon Denis; 
(2) Trata-se do livro Síntese Doutrinária e Prática do 

Espiritismo, Léon Denis;    

Entretanto, alma irmã, ainda hoje,
Pude cumprimentar pessoas generosas
Aturdidas por amargura imensa...
Desejam trabalhar mas não conseguem,
Algemadas ao peso da doença.
 
Acompanhei equipes de visita,
Aos irmãos que tateiam livros, vasos, fl ores,
Segregados em rude solidão...
Anseiam abraçar amigos que aparecem
Mas estão cegos de visão.
 
Diversos companheiros vi, de perto
Mostrando no silêncio
Raciocínios agudos...
Pretendem dialogar, trocando ideias,
Entretanto, estão mudos.
 
Abeirei-me de muitas criaturas
Em estradas e ermos esquecidos
Aguardando o socorro que não vem...
Recordam com saudade os entes que mais amam
E não surge ninguém!...
 
Refl ete nos irmãos, em grandes provas,
Que vivem sem a mínima esperança,
Da esperança que adoça os dias teus...
E, Louvando a Rotina que te Guarda,
Rende Graças a Deus!... 

Pelo Espírito Maria Dolores.
Psicografi a de Francisco Cândido Xavier.

Livro: Dádivas de Amor. Lição nº 20. Página 69.
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