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serão novos os anos que passam, os séculos 
e os milênios que se sucedem na ampulheta do 
tempo? não são. o tempo, qual o concebemos, 
não passa de uma ilusão. não há tempos novos, 
nem tempos velhos. o tempo é sempre o mesmo, 
porque o tempo é a eternidade.

todas as mudanças que constatamos em nós 
e em torno de nós, são produto da transformação 
da matéria. esta, realmente, passa por constantes 
modificações. A mutabilidade é inerente à matéria, 
e não ao tempo.

a matéria é volúvel como as ondas e instável 
como as nuvens que se movimentam no 
espaço assumindo variadas conformações 
que se sucedem numa instabilidade 
constante.

o nosso envelhecimento não é 
obra do tempo como costumamos 
dizer. e’ a matéria que se vai 
transformando desde que entramos 
no cenário terreno. nascemos, 
crescemos, atingimos as cumeadas 
do desenvolvimento compatível com 
a natureza do nosso corpo. após 
esse ciclo, as mudanças tornam-se 
menos rápidas.

há como que ligeiro repouso. 
depois, segue-se a involução, isto é, 
o curso descendente que nos leva à 
velhice, à decrepitude e à morte, quando 
esta não intervém acidentalmente, pelas: 
moléstias, cortando o fio da existência em 
qualquer de suas fases.

todos esses acontecimentos nada têm 
que ver com o tempo. Trata-se de manifestações 

na eternidade e na imensidade incomensu-
rável do espaço, o espírito se agita procurando 
reali-zar o senso da Vida, que é a evolução. Para 
consumá-la percorre as incontáveis terras da céu. 
Veste e despe centenares de indumentos, assu-
mindo milhares de formas e aspectos.

a matéria é seu instrumento, é o meia através 
do qual ele consegue a sua ascensão ininterrupta.

Nada significam, portanto, os anos que 
passam e os anos que despontam nos calendários 
humanos. o importante na vida do espírito são as 
arrancadas para a frente, são as etapas vencidas, 

o saber adquirido através da experiência, e as 
virtudes conquistadas pela dor e pelo amor.

o que denominamos - passado - 
é apenas a lembrança de condições 
inferiores por onde já transitamos.

de outra sorte - o futuro não é 
mais que a esperança que nutrimos 
de alcançar um estado melhor.

o presente eterno eis a 
realidade.

encaremos assim o tempo e, 
particularmente, o ano novo que ora 
se inicia.

Façamos o propósito de alcançar 
no seu transcurso a maior soma possível 

de aperfeiçoamento.

é o que, de coração, desejamos aos 
nossos irmãos de jornada.

O futuro é a esperança,
Que envolva suave bonança,
Com ardor os corações.
Ano Novo outro tempo,
Dispensável o passatempo,
Equilibrar as emoções!

Pairam as sombras da guerra,
O medo toma conta da Terra,
Tenhamos fé em Jesus.
Ele quem pede misericórdia,
Ele quem pede concórdia,
Sublime Amigo de Luz!

Ano Novo, oportunidade,
Promover a caridade,
Perdoar, amar e servir...
São os dilemas da paz,
Feliz quem aproveita e faz,
Nova manhã, outro existir!

(*) poeta e escritor espírita

Mensagem de Ano Novo
Herlen Lima*

(*) pseudônimo de “Pedro de Camargo” - educador 
e divulgador espírita brasileiro (1878-1966)

da evolução da matéria organizada, vitalizada e 
acionada pela influência do Espírito.

o espírito é tudo. Por ele, e para ele, é que 
as moléculas se agrupam, se associam, tomando 
forma, neste ou naquele meio, na terra ou  em 
outras infinitas moradas da casa do Pai, que é o 
Universo.

ANO NOVO
 Vinícius*
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essa a chave dos Céus, chave que tendes 
em vossas mãos. toda a eterna felicidade 
se contém neste preceito: ‘amai-vos uns 
aos outros’”. 

  sede bons e amparai os vossos 
irmãos, deixai de lado a horrenda chaga 
do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-
se-vos-á o caminho da felicidade eterna. 
se unicamente buscásseis a volúpia que 
uma ação boa proporciona, conservar-
vos-íeis sempre na senda do progresso 
espiritual.  Não vos faltam exemplos; rara 
é apenas a boa-vontade. notai que a 
vossa história guarda piedosa lembrança 
de uma multidão de homens de bem.

não vos disse Jesus tudo o que 
concerne às virtudes da caridade e 
do amor?   Por que desprezar os seus 
ensinamentos divinos? Quisera eu que 
dispensassem mais interesse, mais fé nas 
leituras evangélicas. desprezam, porém, 
esse livro; consideram-no repositórios de 
palavras ocas, uma carta fechada; deixam 
no esquecimento esse Código admirável.  
Vossos males provêm todos do abandono 
voluntário a que votais esse resumo 
das leis divinas. lede-lhe as páginas 

Considerando-se a evolução sob 
a perspectiva espiritual integrada com 
a ciência, uma abordagem bastante 
construtiva poderia considerar o histórico 
não somente físico do paciente, mas 
também espiritual, para uma análise mais 
elaborada e complexa de todo o contexto 
no qual o indivíduo encontra-se inserido, 
possibilitando maior campo de atuação 
e estudo na identificação das principais 
causas. 

ainda há muito o que melhorar 
quando do estudo deste tema, porém, 
para se evitar um grande ceticismo ou a 
fé cega sem estudos, ou seja, deve haver 
a busca de ações equilibradas e que 
possam corroborar entendimentos de 
forma clara, objetiva e por comprovações 
sérias e bem estudadas. 

Conforme o artigo de hélio 
Penna guimarães e Álvaro avezum 
intitulado “o impacto da espiritualidade 
na saúde física”, publicado na revista 
de Psiquiatria Clínica da UsP, que a 
identificação de diversas situações onde 

aspectos relacionados à espiritualidade 
têm surtido efeitos positivos em ações 
terapêuticas acabam por chamar a 
atenção da medicina tradicional para 
uma forma complementar de atuação na 
saúde. 

desta forma, pode-se concluir que 
o tema espiritualidade e saúde vem a 
cada dia tomando proporções maiores e 
mais sérias na sociedade moderna, o que 
pode ser bastante proveitoso tanto para os 
tratamentos de doenças como para uma 
melhor qualidade de vida das pessoas, a 
partir do momento em que conseguirem 
visualizar o ser humano de forma mais 
integrada com suas diferentes dimensões, 
atuando em cada uma delas conforme 
suas especificidades e respeitando a 
relação de interdependência existente 
entre elas, extraindo de um contexto mais 
holístico as diferentes fontes de causas, 
aprendendo a atuar em suas origens de 
maneira mais eficaz.

(*) articulista espírita - dF
Fontes:

espiritualidade e saúde: passado e futuro 
de uma relação controversa e desafiadora 
- Alexander Moreira Almeida;
o impacto da espiritualidade na saúde 
física - hélio Penna guimarães1 , Álvaro 
Avezum;
saúde e espiritualidade - Cláudio C. Cont

cintilantes do devotamento de Jesus, 
e meditais sobre elas. No exercício da 
virtude da caridade encontrareis na vossa 
recompensa; não há alegria espiritual que 
ela não proporcione já na vida presente.

sede unidos. amai-vos uns aos 
outros, segundo o preceito do Cristo.

mas há que se estabelecer a nítida 
diferença entre amor e apego. segundo 
maria da glória (espírito)3, “(...) amor é 
sentimento alegre, fecundante, produz 
obras que favorecem a todos.  apego é 
sentimento sombrio, esterilizante, que só 
produz mesmo é angústia.

amor é quando você soma com 
alguém mantendo intacta a própria 
individualidade. apego é quando você se 
anula, justificando-se com a construção de 
um relacionamento. amor é a serenidade 
de reconhecer no outro os mesmos 
processos de crescimento que atuam 
em nós. O apego é não confiar na vida 
e querer interferir nos seus processos. 
Quem ama sem traços de apego sente 
dentro do peito uma calma felicidade.  
Quem, supondo amar, se apega vive 
de susto em susto, de dor em dor, até 
que desperte. e muitas vezes está tão 
adormecido que precisará mesmo é de 
uma muito boa chacoalhada”.

aprendamos ainda com o nobre 
espírito irthes therezinha1: “o amor é a 
Causa, também a meta, que devemos 
perseguir.  

Quando medra o sofrimento no 
ideal, é o amor solicitando testemunho.   
Diante da dificuldade, nos misteres do 
enobrecimento, renteamos com o amor 
pedindo guarida.

sempre o amor! Quando o amor 
abrasa a alma, qual incêndio, não se 
detém, alcançando tudo e todos que 
encontra pela frente.

a linguagem do amor é branda e 
dúlcida, forte e dominadora, por vitalizar a 
caridade, que lhe é dileta filha, minorando 
os males do mundo.

o amor, porém, não prescinde da 
humildade, que lhe é apoio e segurança, 
facultando-lhe compreender, sem 
aguardar entendimento e auxiliar, sem 
esperar retributo.

o ódio fala do amor doente, 
enquanto a indiferença se responsabiliza 
pelo amor ausente. o mal é o não-amor, 
que um dia se enriquecerá de ternura, 
mudando de configuração.

Faça tudo com amor na vida... em 
todas as ações coloque o “sal” do amor, a 
fim de lograr o paladar da felicidade, pois 
onde o amor se apresenta, a vitória da luz 
se faz, embora nem sempre percebida, 
não raro, em meio às sombras...

o amor perdoa, porque objetiva 
a harmonia, e como a ofensa e a 
agressividade são loucura, só o amor 
penetra o país do desespero para instalar 
a paz.

ame em qualquer circunstância. o 
que lhe acontece não resulta do acaso, 
constituindo amorosa oportunidade de 
crescimento. se lhe sucedem vicissitudes 
negativas, o amor lhe ajudará a superá-
las; e se lhe ocorrem êxitos e plenitude, o 
amor lhe dirá como repartir a sua ventura.

Pelo caminho semeie o pólen do 
amor e um dia, ao partir da terra, você 
terá alcançado a felicidade de deixar 
pegadas de luz, assinalando o roteiro 
para a vitória sobre o mundo, na direção 
da vida”.

Por tudo isso, canta Casimiro 
Cunha: “do espírito iluminado/ ao 
santo clarão do amor,/ninguém ser-te-á 
tropeço/ na senda para o senhor.”

“Em todas as ações coloque o “sal” do amor,
a fim de lograr o paladar da felicidade.”

Irthes Therezinha1

AMOR, SEMPRE O AMOR!...
Amor é quando somamos com alguém mantendo a própria personalidade

Rogério Coelho*

A RELAÇÃO ENTRE 
  ESPIRITUALIDADE E SAÚDE

Walkiria cassimiro*

nos tempos atuais, percebe-se que 
aspectos relacionados à espiritualidade 
estão cada dia mais presentes como 
um dos fatores que podem influenciar a 
“saúde” das pessoas. tomando-se como 
base o artigo intitulado “espiritualidade e 
saúde: passado e futuro de uma relação 
controversa e desafiadora”, de Alexander 
moreira-almeida como editor convidado, 
verifica-se que desde tempos remotos o 
tema “espiritualidade” é foco de atenção 
de pesquisadores da área de saúde e da 
sociedade, de forma geral. 

Uma maior atenção tem sido dada 
a estudos que procuram compreender 
melhor esta relação de interdependência, 
o que pode contribuir de forma bastante 
positiva para uma melhor ação quanto à 
qualidade de vida, tendo em vista o en-
tendimento dos fatores que podem vir a 
provocar diversas doenças que eclodem 
no campo físico. Conforme estudo de 
Cláudio C. Conti, algumas faculdades 
têm inserido cursos voltados para espi-
ritualidade e medicina, o que aprimora o 
desempenho de diversos profissionais. 

Uma reunião mediúnica de 
qualquer natureza é sempre uma 
realização nobre em oficina de ação 
conjugada, na qual os seus membros se 
harmonizam e se integram a benefício 
dos resultados que perseguem, 
quais sejam, a facilidade para as 
comunicações espirituais, o socorro 
aos aflitos de ambos os planos da vida, 
a educação dos desorientados, as 
terapias especiais que são aplicadas, 
e, naquelas de desobsessão, em face 
da maior gravidade do cometimento, 
transforma-se em clínica de saúde 
mental especializada, na qual cirurgias 
delicadas são desenvolvidas nos 
perispíritos dos encarnados, assim com 
o dos liberados do corpo, mediante 
processos muito cuidadosos, que 
exigem equipe eficiente no que diz 
respeito ao conjunto de cooperadores 
do mundo físico.

Fonte:
Sexo e Obsessão, de Manoel P. de 
miranda, psicografado por divaldo Pereira 
Franco, editora leal, Cap. 06, “socorros 
espirituais”.

REUNIÃO MEDIÚNICA

s. Vicente de Paulo 
aconselha sabiamente2: 
“sede bons e caridosos! 

1 - FranCo, divaldo. terapêutica de emer-
gência. 5.ed.salvador: leal, 2003, cap. 32.
2 - kardeC, allan. o evangelho seg. o espi-
ritismo. 121.ed. rio [de Janeiro]: Feb, 2003, 
cap. Xiii-12.
3 - khaWali, grace. Coelho, rogério. sen-
timentos e Conflitos. São Paulo: MYTHOS, 
2007, p.130.

(*) articulista espírita, jornalista espírita e 
natural de muriaé/mg
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a diversidade religiosa é uma das 
marcantes características culturais que 
assinala a humanidade. são milhares de 
denominações que definem religiões e 
seitas, reunindo, em todos os pontos da 
terra, seguidores de todos os credos.

essa pluralidade de crenças, 
em conjunto com a diversidade étnica, 
torna as relações entre os povos ainda 
mais complexas, sendo responsável por 
inenarráveis conflitos que envolvem o 
homem desde os primórdios. 

recentemente o rio de Janeiro 
foi palco de um episódio de grande 
desrespeito e intolerância religiosa, com 
agressões verbais e apedrejamento 
de uma criança de apenas onze anos, 
conforme relata a revista istoé, em nota 
cujo título é “Pedrada do preconceito”1:

“Neta de espírita e filha de 
evangélica, a estudante kayllane 
Campos tem em sua casa uma 
amostra da saudável tolerância 
religiosa que existe no Rio de Janeiro, 
desde que o candomblé, vindo da 
África, ancorou no bairro carioca 
da saúde em 1886 e nele abrigou 
os primeiros cultos organizados 
por mãe aninha, congregando 
diversas religiões. Nada tem a ver 
com a tradição do rio de Janeiro, 
portanto, as covardes agressões 
que a adolescente kayllane, 11 
anos de idade, sofreu na semana 
passada devido à sua fé. Ela foi 
apedrejada por dois supostos 
evangélicos quando saía de um 
culto de candomblé, e novamente 
se tornou vítima de violência, 
dessa vez verbal, quando chegava 
ao IML para exame de corpo de 
delito – ‘macumbeira, macumbeira, 
vá queimar no inferno’, gritavam 
insistentemente algumas pessoas. 
“Quem tacou pedra é vândalo que se 
esconde atrás da palavra de Cristo”, 
diz karina Coelho, a evangélica que 
é mãe da praticante do candomblé 
kayllane. “eu condeno as pessoas 
que feriram minha filha”.

o que leva o homem a manifestar 
esse comportamento? Por que a 
diversidade de credos paradoxalmente 
levanta contendas, quando as religiões 
deveriam ter, por princípios fundamentais, 
a ética da tolerância, a caridade, o 
respeito, o amor fraterno, a compreensão 
e a paz? 

as contendas político-religiosas 
são antigas, e a história registra 
perseguições implacáveis, desrespeito 

aos direitos mais básicos do homem e 
execuções cruéis, como as relatadas 
no antigo testamento, que marcam a 
rivalidade entre os profetas de baal 
e elias2. em todos os momentos da 
história da humanidade está presente a 
concepção dualística, que tenta estruturar 
o mundo à semelhança de uma balança 
que oscila na eterna batalha entre o bem 
e o mal, ou entre o mito de satã e deus. 

a idade média é pródiga 
na propugnação dessa ideia, e as 
cruzadas representam um marco desse 
pensamento, pois registram episódios 
sórdidos, como o impiedoso extermínio 
dos cátaros ou albigenses, que deixou 
marcas atrozes de uma perseguição 
insana, fundamentada nos interesses 
e preconceitos da igreja antiga, a 
qual definiu o catarismo como heresia 
maniqueísta.

são muitos os episódios de 
intolerância religiosa ocorridos no 
período que compreendeu a idade média, 
culminando com o tratado de Paz de 
Westphalia (região do norte da alemanha) 
que veio laureado por um antigo princípio: 
cujus regio, eius religio (quem tem a 
região tem a religião). esse princípio 
marca a assinatura do tratado, ocorrido 
em 1648, que pôs fim à Guerra dos Trinta 
Anos, conflito que, por sua vez, teve por 
estopim a rivalidade política existente 
entre o imperador habsburgo, do sacro 
império romano-germânico (católicos) 
e as cidades-estado comerciais 
protestantes (luteranas e calvinistas) do 
norte da alemanha, que fugiram ao seu 
controle. 

a Paz de Westphalia garantiu, 
portanto, o direito de cada estado manter 
seu regime e religião, sem interferência 
externa.

esses acontecimentos, entretanto, 
não encerram os episódios de intolerância, 
embora tenham estabelecido o princípio 
de tolerância e liberdade religiosa. 

incomodado com essa questão, o 
filósofo jusnaturalista inglês, John Locke 
(1632 – 1704) resolve, em 1689, publicar 
uma carta acerca da intolerância3, quando 
passa a defender a tolerância religiosa a 
partir da separação de estado e igreja, 
esclarecendo, de forma irrefutável, qual 
é o principal distintivo de uma verdadeira 
igreja, bem como o do verdadeiro homem 
de bem, digno de ser chamado cristão:

“se um homem possui todas 
aquelas coisas (bens materiais), 
mas lhe faltar caridade, brandura 
e boa vontade para com todos 

os homens, mesmo para com os 
que não forem cristãos, ele não 
corresponde ao que é um cristão”. 

E continua Locke, a nos ensinar 
acerca da tolerância religiosa:

Quem for descuidado com sua 
própria salvação dificilmente 
persuadirá o público de que está 
extremamente preocupado com 
a de outrem. ninguém pode 
sinceramente lutar com toda a sua 
força para tornar outras pessoas 
cristãs, se não tiver realmente 
abraçado a religião cristã em seu 
próprio coração. se se acredita 
no evangelho e nos apóstolos, 
ninguém pode ser cristão sem 
caridade, e sem a fé que age, não 
pela força, mas pelo amor4.

Os ensinamentos de John Locke 
corroboram com o pensamento de 
Allan Kardec, no resgate à aplicação 
da tolerância e do respeito, conforme 
lecionou o mestre Jesus.

Fundamentado na ética do amor, 
que marca a mensagem do Cristo, 
o Codificador realça, com o ensino 
dos espíritos, na mais pura acepção, 
o significado valorativo de tolerância 
e respeito, em o livro dos espíritos, 
quando fala da lei de igualdade5. esta 
lei estabelece respeito como sendo uma 
atitude que consiste em não prejudicar 
alguém ou alguma coisa, evocando, 
assim, a regra de ouro que deveria 
nortear as relações entre os homens:

822. sendo iguais perante a lei de 
deus, devem os homens ser iguais 
também perante as leis humanas?

“o primeiro princípio de justiça é 
este: não façais aos outros o que 
não quereríeis que vos fizessem”.

o mestre lionês não apenas 
teoriza, mas exemplifica tolerância e 
respeito, ao superar com grandeza os 
ataques feitos ao espiritismo, soprando, 
para bem distante, as cinzas do auto de 
barcelona, aconselhando-nos6:

o espiritismo se dirige aos que 
não creem ou que duvidam, e não 
aos que têm fé e a quem essa fé 
é suficiente; ele não diz a ninguém 
que renuncie às suas crenças 
para adotar as nossas, e nisto é 
consequente com os princípios 
de tolerância e de liberdade de 
consciência que professa. Por esse 
motivo não poderíamos aprovar as 

tentativas feitas por certas pessoas 
para converter às nossas ideias o 
clero, de qualquer comunhão que 
seja. repetiremos, pois, a todos os 
espíritas: acolhei com solicitude os 
homens de boa vontade; oferecei 
a luz aos que a procuram, porque 
com os que creem não sereis bem-
sucedidos; não façais violência à 
fé de ninguém, muito mais quanto 
ao clero que aos seculares, porque 
semeareis em campos áridos; 
ponde a luz em evidência, para 
que a vejam os que quiserem ver; 
mostrai os frutos da árvore e deles 
dai de comer aos que têm fome e 
não aos que se dizem saciados.

ao tratar da Constituição transitória 
do espiritismo7, kardec aproveita para 
enfatizar o tema respeito e tolerância, 
exprimindo argumentos que marcam a 
robustez da doutrina espírita:

acrescentemos que a tolerância, 
fruto da caridade, que constitui a 
base da moral espírita, lhe impõe 
como um dever respeitar todas 
as crenças. Querendo ser aceita 
livremente, por convicção e não 
por constrangimento, proclamando 
a liberdade de consciência um 
direito natural imprescritível, diz: 
se tenho razão, todos acabarão 
por pensar como eu; se estou em 
erro, acabarei por pensar como 
os outros. em virtude destes 
princípios, não atirando pedras 
a ninguém, ela nenhum pretexto 
dará para represálias e deixará aos 
dissidentes toda a responsabilidade 
de suas palavras e de seus atos.

Fica-nos claro, portanto, que a 
tolerância exige o respeito à regra de 
ouro presente na Questão 822 de o livro 
dos espíritos, mas entendemos que ela 
não é suficiente por ter características 
de uma virtude passiva: é necessário ir 
além do tolerar. É preciso amar o próximo 
como recomenda Jesus, e romper com 
os limites que estabelecemos para 
apenar alguém, como estabelece Pedro, 
ao perguntar ao mestre: “Quantas vezes 
devo perdoar meu irmão? sete vezes?”. 

Sabemos que o excesso de 
tolerância leva à indiferença e a ausência 
da tolerância leva à intolerância, mas, 
quando respeitamos o próximo, nós 
o amamos, e o amar é ativo, pois nos 
convida a romper os limites, conforme 
ensina Jesus: “se alguém te obrigar a 
andar uma milha, vai com ele duas”8. 

Cumprir a primeira milha é não 
fazer o mal ao próximo, cumprindo nossa 
obrigação de cristão. Cumprir a segunda 
milha consiste em amar o próximo para 
alcançar a elevação.

Que tal aproveitar os momentos 
normalmente estressantes no trânsito do dia-
a-dia para se edificar e exercitar a paciência 
e tolerância com nossos irmãos mais 
apressadinhos?

a equipe da biblioteca Chico Xavier tem 
uma boa sugestão para você!

temos no nosso acervo diversos Cds com 
músicas espíritas, áudio livros, entrevistas e 
palestras de grandes personalidades no mundo 
espírita, além das gravações das palestras 
públicas realizadas pela casa de atualpa. 

Para dar um gostinho, deixamos abaixo 
alguns bons exemplos de áudio livros:   
•  O Evangelho Segundo o Espiritismo;

•  Há dois mil anos, psicográfica de Chico Xavier 
e ditado pelo espírito Emmanuel;

•  Nosso Lar, Missionários da Luz, Sexo e 
Destino, entre outros, de psicografia de Chico 
Xavier e ditado pelo espírito andré luiz.

Passe na biblioteca Chico Xavier e pegue 
emprestado o Cd de sua escolha!

lembramos que a biblioteca funciona as 
segundas e quintas, das 19h45 às 20h10; aos 
sábados, das 16h15 às 17h; e aos domingos, das 
10h às 12. Para retirar o filme, basta cadastrar-
se. Consulte a disponibilidade clicando aqui.
Um cordial abraço, 
equipe da biblioteca

Estressado no trânsito?
                                        diogo tabalipa*

TOLERÂNCIA E RESPEITO
Warwick Mota*
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e m 19 de setembro de 1943, 
nascia, em natal – rn, Vitor 
ronaldo de sousa Costa, o 

primogênito de cinco irmãos, filho do 
senhor lauro e da dona adelina. nascido 
em família espírita, sempre vivenciou a 
doutrina dentro de casa, participava de 
reuniões mediúnicas e aprendia desde 
cedo a importância da caridade na 
vida de uma pessoa. retornou para a 
pátria espiritual em 21 de novembro de 
2015, devido a um câncer de pâncreas, 
diagnosticado apenas 20 dias antes.

na infância, dividida entre natal 
e recife, já mostrava inclinação pelo 
inexplicável aos olhos da matéria. A mãe 
contava que, ainda pequeno, gostava de 
sentar-se à mesa, com papel e caneta 
na mão, dizendo que ia psicografar. em 
posição bem compenetrada, escrevia: 
“Jesus é amor”, a mãe achava graça, 
abraçava-o e dizia:“– muito bem! 
Excelente a sua mensagem!” E ele saía 
satisfeito por ter cumprido sua tarefa 
espiritual do dia. 

aos 14 anos, estava brincando 
na casa de um amigo, quando ouviu, 
em um rádio, a notícia do falecimento 
do seu pai, no momento em que este 
participava de um evento social no qual 
grupos trabalhavam em prol de moradia 
para comunidade carente. diante da 
orfandade paterna, tornou-se o “homem” 
da casa. Começou a trabalhar muito cedo. 
Pensou em ser veterinário, geólogo e até 
ator! mas a oportunidade de cuidar do 
outro falou mais alto e, assim, optou pela 
medicina como seu caminho profissional.

sua mãe, mulher forte e generosa, 
foi a grande responsável pelo cultivo 
da moral espírita em seu ser. na luta 
do cotidiano de criar seus filhos e viver 
as diretrizes da doutrina espírita, foi 
acometida por um câncer de mama, o qual 
ela acolheu com resignação e serenidade. 
mesmo com tratamentos precários, 
resistiu bravamente durante vários anos. 
ela dizia que só desencarnaria quando 
Vitor estivesse formado. e, de fato, veio 
a falecer no dia da sua colação de grau 
em medicina.

dona Janete, companheira de 45 
anos de matrimônio, sempre lhe apoiou 
nos trabalhos espirituais. era ela quem 
oferecia o primeiro acolhimento àqueles 
que procuravam consolo por meio dos 
tratamentos espirituais. 

Tiveram três filhas e um filho, os 
quais nunca esconderam a admiração 
e a gratidão pela educação reta que 
receberam. dr. Vitor era sogro generoso 
e atencioso. avô de cinco netos, grandes 
tesouros que o deixaram ainda mais 
emotivo e carinhoso com as pessoas. 
Foi o grande responsável na família pela 
semeadura da fé, da caridade e do amor 
a deus, aos que puderam usufruir da sua 
companhia com maior intimidade. 

Com seu jeito intenso e divertido, 

era um entusiasta da vida. Fazia 
amigos com facilidade e transitava 
tranquilamente pelos grupos mais 
distintos. Pintores, escritores, poetas, 
cordelistas, motoqueiros, jogadores de 
botão de mesa, aeromodelistas e todas as 
outras pessoas, independentemente de 

espíritos como elementodecisivo para o 
sucesso da terapia desobsessiva.

em brasília, labutou na caridade 
desobsessiva como dirigente mediúnico 
em várias casas espíritas. Finalizou sua 
tarefa corpórea nos trabalhos mediúnicos 
no grêmio espírita atualpa, casa que 

suas crenças, origens ou posição social. 
no seu olhar, todos eram interessantes, 
especiais e mereciam a sua atenção e o 
seu respeito.

na medicina, como clínico geral, 
adotou a homeopatia como caminho do 
restabelecimento da saúde física. e, na 
medicina da alma, por meio dos seus 
trabalhos mediúnicos, buscava oferecer 
a oportunidade de aliviar o sofrimento de 
encarnados e desencarnados. sempre 
usando a filosofia do auxílio ao próximo e 
do perdão como caminho para a reforma 
íntima.

Como médico militar foi morar 
em Porto alegre e posteriormente se 
radicou definitivamente em Brasília. 
em Porto alegre, buscava resposta 
para a necessidade de aprimorar os 
resultados das terapias desobsessivas 
dos doentes psiquiátricos do hospital 
espírita. Foi quando conheceu o dr. 
José lacerda de azevedo e se tornou 
o fiel companheiro dele, o mestre que 
o introduziu na desobsessão amorosa 
em casos complexos, utilizando-se da 
Apometria,e o ensinou como exercê-la. 
do dr. lacerda recebeu os manuscritos 
de sua grande obra, além do precioso 
acolhimento, amizade, reforço à retidão. 
Vitor escreveu dois livros sobre a 
desobsessão por apometria, sempre 
enfatizando a caridade no trato dos 

DR. VITOR, UM HOMEM DE BEM,                     .
                                       QUE TEVE A CARIDADE COMO GUIA

o acolheu com grande generosidade. 
Foram milhares de assistidos, 
encarnados e desencarnados, atendidos 
sem qualquer tipo de cobrança, condição 
ou diferenciação por credo ou classe 
social. assim, conquistou muita gratidão.
Foi doutrinador, com mais de 40 anos 
de prática amorosa no esclarecimento, 
conforto e despertamento dos espíritos 
sofredores. algo que fazia com um prazer 
e domínio impressionantes. 

disciplinado, era um estudante 
incansável do espiritismo. escreveu 11 
livros.

dono de uma grande habilidade, 
usava a palavra com muita propriedade. 
Como palestrante, atuou em várias casas 
espíritas, dentro e fora de brasília, e 
contagiou corações com a divulgação da 
moral espírita, convidando os ouvintes a 
meditar na reforma interior e a praticar a 
caridade desinteressada.

Combatia a ganância, o uso 
de técnicas espirituais para ganho 
de proveitos financeiros e a medicina 
orientada aos procedimentos que coloca 
o lucro acima do paciente. 

inspirado em ivone a Pereira, fazia 
um trabalho de irradiação de segunda 
a sexta-feira, realizado em sua casa, 
momento no qual rogava intercessão 
espiritual e auxiliava magneticamente 

muitos assistidos. Cada dia era 
dedicado a um dos seguintes grupos: 
suicidas, drogados, cancerosos, doentes 
psiquiátricos, obsediados. Um trabalho 
que exigia muita confiança, perseverança, 
disciplina, vigilância e fé. Foi uma de 
suas principais ocupações depois que se 
aposentou como médico.

sistematizou, conjuntamente 
com seu sobrinho gustavo henrique de 
Lucena, as dissertações que os espíritos 
trouxeram sobre o Mentomagnetismo, 
com elucidações sobre o uso mental do 
magnetismo como auxílio fundamental 
para os trabalhos de desobsessão 
e de cura espiritual. seu último livro 
publicado abordava o assunto o qual 
ele considerava como uma evolução na 
atuação das práticas mediúnicas.

Vitor reconhecia suas imperfeições 
e lutava contra elas, buscando sempre 
seu aprimoramento pessoal e espiritual. 
Como homem comum, praticava o 
aeromodelismo, um convite a se sentir 
livre nos céus. apreciava todo tipo de 
música. adepto ao vegetarianismo, não 
bebia nem fumava. gostava de usar 
bonés os quais protegiam sua calvície e 
brincava que, ao desencarnar, iria pedir 
uma vasta cabeleira. era pontual, alegre 
e divertido, um agregador, um homem de 
bem, que apreciava as coisas simples 
da vida. Viveu com a beleza do amor de 
Cristo em seu coração.

Um homem que soube viver e 
morrer. tinha convicção na continuação 
da vida e no amparo dos bons espíritos. 
ao receber o diagnóstico de sua doença, 
afirmou sem titubear: “– Estou pronto!” 
Por conseguinte, não sucumbiu à 
revolta, à negação, à depressão quando 
defrontado com a doença fatal. abdicou-
se de murmurar queixas. Ocupava-
se conversando com suas células, 
envolvendo-as em gratidão. dizia estar 
tudo bem e minimizava os incômodos 
dos cateteres, dos drenos e da intensa 
icterícia. diante da cirurgia mutilante, só 
manifestava confiança e gratidão aos 
médicos, enfermeiras e nutricionistas. 
sabia que ia desencarnar, mas minimizou 
a situação para que a família não sofresse.

Para quem o conheceu, ficou a 
saudade física da sua presença e a certeza 
de que Vitor ronaldo de sousa Costa foi 
um grande homem. nesse momento, no 
plano espiritual, reencontra seus entes 
queridos e todos aqueles que ele pode 
auxiliar durante mais de quatro décadas 
de trabalhos espirituais realizados com 
base no amor e na caridade.

Fazemos nossas as palavras com 
que ele sempre encerava as atividades 
mediúnicas: “Que possamos nos sentir 
cada vez mais fortalecidos na prática do 
bem e do amor ao próximo!”

encarte do Jornal brasília espírita - Janeiro / Fevereiro - 2016 grêmio espírita atualpa barbosa lima

dr. Vitor ronaldo de sousa Costa (foto)

*rogério amaral
*leila Costa

*Janine Costa
*nairene Costa

*ismael Costa

(*) membros do grupo mediúnico de 
desobsessão dr. marcos
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o que o motivou a escrever o livro 
“mentomagnetismo e espiritismo”?

a motivação nasceu do desejo 
de conciliar as potencialidades do 
mentomagnetismo com a mediunidade 
focada na assistência  espiritual devida 
aos enfermos de ambos os lados da 
vida. No contexto espírita, com algumas 
exceções, pouco se comenta a respeito 
da profunda relação entre allan kardec 
e o magnetismo humano. este nobre 
desbravador da alma humana, em sua 
concepção preclara, considerava o 
magnetismo a base da nova doutrina 
por ele codificada, tanto que na “Revista 
espírita” de março de 1858 ele assim 
declara: “o magnetismo preparou o 
caminho do espiritismo, e os rápidos 
progressos desta última doutrina 
são incontestavelmente devidos à 
vulgarização das ideias sobre a primeira.” 
Dentro deste contexto, informamos que a 
obra “mentomagnetismo e espiritismo” 
elaborada sob a supervisão do mentor 
espiritual lancelin, visa dar-nos oportuna 
contribuição ao estudo da temática.

Para melhor nos situarmos, 
gostaríamos de conhecer o conceito de 
mentomagnetismo.

bem, de acordo com o ponto de 
vista esposado pela doutrina espírita, 
diríamos que mentomagnetismo é o 
conjunto de fenômenos eletromagnéticos 
fundamentados no pensamento focado, 
na vontade persistente e na prece 
fervorosa, tudo em forma de irradiação 
mental, com o objetivo de propiciar os 
fenômenos anímicos, mediúnicos e de 
consolidar a terapia fluídica em favor dos 
enfermos de ambos os lados da vida. 

Que método utiliza e quanto tempo 
leva na elaboração literária?

o método do qual nos valemos é 
o do esforço intelectual. de hábito, os 
livros que fizemos editar são frutos de 
observações efetivadas no âmbito da 
prática mediúnica. Com o passar dos 
tempos, a nossa preferência consolidou-
se na análise da mediunidade e na 
pesquisa dos fenômenos que envolvem 
a obsessão e a desobsessão. o tempo 
dedicado à elaboração de cada obra varia, 
porém, nunca menos de um ano. Quanto 
ao livro em questão, a metodologia 
empregada foi um pouco diferente, pois 
tem como coautor o médium gustavo h. 
de Lucena, responsável pela psicografia 
de cada capítulo. a minha parte se 
ateve à formulação das questões e 
aos comentários elaborados ao final 
de cada capítulo, com a finalidade de 
bem consolidar o entendimento daquilo 
descrito pelos amigos espirituais.    

a obra surgiu como fruto de 
iniciativa particular?

“O papel de quem aborda a temática espírita é ser fiel às 
propostas basilares sustentadas por Kardec”

o autor do livro “mentomagnetismo e espiritismo” diz o que 
o motivou a escrevê-lo e lembra que o magnetismo 

preparou o caminho do espiritismo

“Se no dizer da sabedoria popular, “águas passadas não movem 
moinho”, é de bom alvitre, no decorrer da existência, que estejamos mais 
atentos quanto à impropriedade das queixas e lamentos infindáveis. Uma 
vez identificado o equívoco cometido, o arrependimento verdadeiro deve 
estruturar-se na vontade sincera de reparar o mal, daí a importância do 
“saber falar para construir de novo”. O resgate da vontade operante é 
requisito inicial para retomar-se a edificação no bem, tantas vezes quanto 
tal iniciativa se mostre necessária. Diante da consciência culpada, lamentar-
se indefinidamente, jamais! O importante é pensar e agir de acordo com 
o amadurecimento do senso de ética e aproveitar o tempo disponível, com 
vistas à reconstrução de um futuro promissor!” 

Vitor ronaldo de sousa Costa de seu livro O Visitador da Saúde

no meu modo de ver, tudo aquilo 
que se pretende no âmbito da literatura 
espírita é fruto de uma conjugação 
de fatores, onde entram em jogo a 
vontade do escritor e a participação da 
espiritualidade maior, clareando-nos 
a mente com a inspiração norteadora. 
Pensamos nós que a honestidade 
de propósitos de quem se propõe à 
divulgação dos princípios espíritas é 
fator fundamental na elaboração de 
um trabalho, cujo objetivo é comentar 
e acrescentar novas ideias aos temas 
alvissareiros que gravitam em torno da 
terceira revelação da lei de deus. 

Como você vê a qualidade da 
literatura espírita no momento atual? 

Particularmente a vejo com bons 
olhos. a literatura doutrinária de boa 
procedência é aquela que aborda de 
forma ética os fatos embasados nos 
postulados espíritas e que se reveste 
de grande importância para os destinos 
da Humanidade, pois se propõe a 
esclarecer as nuances relativas à 
fenomenologia extrafísica, bem como 
repercutir o intercâmbio inteligente entre 
os encarnados e os espíritos que nos 
cercam. em nosso modo de ver, a obra 
espírita de boa qualidade equivale a 
verdadeiro repertório de ensinamentos 
elevados e serve para evidenciar a 
realidade do homem-espírito e a sua 
subordinação às Leis da Reencarnação 
e de Causa e efeito. Tais informações 
constituem-se em estímulos às iniciativas 
pessoais de transformação moral para 
melhor, além de nos consolarem diante 
das grandes comoções experimentadas 
no decorrer da jornada.    

Qual o papel dos escritores 
espíritas na melhoria e preservação 
da qualidade dos conteúdos literários 
espíritas?

o papel de quem aborda a 
temática espírita é ser fiel às propostas 
basilares sustentadas por allan kardec. 
Isso não significa podar a capacidade 

de cada autor na divulgação de novos 
princípios. especialmente no âmbito da 
ciência espírita muitas são as hipóteses 
de trabalho, referentes aos mecanismos 
intrínsecos da faculdade mediúnica. 
Vários autores buscam teses explicativas 
para o mecanismo de senso-percepção 
mediúnica, sem dúvida, um grande 
desafio aos pesquisadores e estudiosos. 
Outros ainda, melhor se adaptam às 
obras romanceadas, tipo de literatura 
muito em voga no atual momento. 
todavia, de uma maneira em geral, desde 
que não proliferem as invencionices, 
o excesso de misticismos e as ideias 
particulares veiculadas como verdades 
incontestes, porém desvinculadas das 
bases doutrinárias, nada temos a opor. 
Portanto, tudo se resume ao bom senso 
e à honestidade de propósitos de cada 
autor.      

o que, na sua percepção, precisa 
e pode melhorar no incentivo e na 
formação de novos escritores espíritas?

aos novos escritores devem 
ser concedidas as oportunidades 
de que gostariam. há muita gente 
capaz e trabalhos interessantes, que 
permanecem engavetados, à falta de 
editoras que ofertem oportunidades 
aos novatos. outro detalhe que nos 
parece válido trata-se da realização de 
concursos literários. estes poderiam 
realizar-se rotineiramente, contando 
com o incentivo das instituições espíritas 
destacadas no movimento e com o 
apoio decisivo das editoras espíritas 
interessadas na promoção de novos 
valores. Creio que tais iniciativas trariam 
benefícios incontestes e, certamente, 
nos defrontaríamos com surpresas 
agradáveis ao conjunto de articulistas 
doutrinários, que nos merecem respeito 
e admiração. 

Quais as principais dificuldades a 
superar?

sem dúvida as grandes barreiras 
a serem superadas dizem respeito às 

imperfeições ainda incrustadas em nossa 
intimidade. Vencer a vaidade excessiva 
que permeia a mente humana é de uma 
urgência absoluta, para evitar que o 
sujeito, principalmente o médium, resvale 
para o personalismo degradante. as 
demais imperfeições morais representam 
as dificuldades implantadas em nosso 
ser, impedindo-nos a livre caminhada 
no exercício do bem. Outros tipos de 
dificuldades poderão ser apontados, 
porém, desenvolver a boa vontade no 
sentido de apressar a reforma íntima é 
inquestionavelmente a melhor iniciativa 
que se pode tomar, pois nada é mais 
importante que vencer reconhecida má 
tendência e, quando isso acontece, as 
demais dificuldades serão superadas 
com muito mais facilidade. 

Quais os seus planos em relação 
ao futuro? Pretende continuar a 
escrever?

Claro que sim. Pretendemos 
continuar a escrever, enquanto tal 
aptidão na presente existência nos for 
permitida por deus. aliás, posso aqui 
adiantar, em primeira mão, que já se 
encontra em andamento a elaboração de 
um novo volume dedicado à parte prática 
do mentomagnetismo. a obra atualmente 
editada aborda as bases teóricas da 
metodologia mentomagnética. mas o 
próximo lançamento contará com as 
instruções práticas, de tal sorte que não 
só as criaturas, individualmente, mas 
os grupos assistenciais mediúnicos em 
conjunto possam se valer dos recursos 
advindos do potencial mentomagnético 
a ser endereçado em favor dos doentes 
encarnados e dos enfermos posicionados 
no outro lado da vida.  

Sua mensagem final aos nossos 
leitores.

inicialmente agradeço a 
oportunidade de dirigir-me aos 
confrades espíritas, por intermédio deste 
conceituado órgão de difusão doutrinária. 
e no ensejo gostaria também de concitar 
todos à manutenção da serenidade e 
do equilíbrio diante das adversidades 
enfrentadas por considerável parcela da 
população. o momento se nos apresenta 
eivado de violência, abusos de toda 
ordem e inversão de valores morais. 
todavia, os espíritas estão cientes de 
que experimentamos um período sofrido 
de transição, em busca de um mundo 
melhor. Portanto, encorajados na fé e na 
esperança de dias melhores, assumamos 
a posição de coautores na edificação da 
nova civilização idealizada por Jesus. 
Enfim, somos todos colaboradores 
na obra de implantação da paz e da 
harmonia em nossa querida morada 
cósmica: o Planeta terra.  
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