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Na maturidade dos meus 53 anos, ca-

minhando a passos largos para a minha 

própria velhice, já observei muita gente 

próxima e menos próxima envelhecer.

E penso poder fazer alguns relatos, ti-

rar algumas conclusões, formular algumas 

hipóteses.

É fato que a velhice é o caminho natural 

e óbvio para a morte. Toda velhice termina 

em morte, embora nem toda morte venha 

na velhice, colhendo pessoas de qualquer 

idade.

Sendo esse caminho natural para a dita 

cuja, para a tão renegada, parece que seja 

muito natural também que a velhice guar-

de algumas afinidades com a morte. A mor-

te é um enfrentamento de si, é o momento 

máximo em que estamos face a face com 

nós mesmos, sozinhos – porque o ato de 

morrer é um ato solitário, mesmo se acon-

tecer simultaneamente com outras mor-

tes. Tanto é verdade, que muitos relatos de 

quase-morte e outros tantos pós-morte, 

via mediúnica, falam daquele filme que se 

apresenta à nossa percepção, com todos 

os atos e vivências da vida inteira.

Então, a morte é um momento de su-

prema introspecção e a velhice já começa 

a fazer um trabalho nesse sentido. Já pelo 

próprio fato de que o velho, por mais ativo 

que seja (e é saudável que permaneça ativo, 

dentro dos limites que a idade impõe), sem-

pre estará atuando menos no mundo, do 

que alguém em pleno vigor da juventude ou 

da maturidade. Há uma diminuição gradati-

va das forças vitais, um retirar-se lentamen-

te do cenário e por isso, a mente se volta 

para si própria. Lembranças recorrentes da 

infância, fatos esquecidos da vida, sauda-

des dos que se foram… enquanto estamos 

na correria da sobrevivência, da vida dita 

produtiva, guardamos tudo isso no subsolo 

da memória; mas na velhice, relaxam-se as 

amarras e vem à tona muita coisa escondi-

da de si ou que nem sabíamos que estava lá.

Há também um acúmulo de dores e 

alegrias que constituem a bagagem emo-

cional que se foi amontoando no decorrer 

da existência: perdas, lutos, frustrações, 

mágoas, ingratidões; realizações, afetos, 

conquistas, produções…

Isso é o que é a velhice, que se apresen-

ta de forma mais ou menos restritiva por 

doenças e incapacitações.

VELHICE: MELANCOLIA E 

OBSESSÃO OU SERENIDADE 

E ELEVAÇÃO?

Por Dora Incontri*

Dedico esse texto a meu pai, que em grande parte está vivendo 

uma velhice bem vivida. Ainda tem que ajeitar algumas coisas, mas 

que não ajeite muito rápido, para não ir embora tão logo!

 (continua na página seguinte...)

Mas como se vive essa velhice é algo 

pessoal de cada um. Depende, em primei-

ro lugar, de como se viveu a vida e do que 

se faz agora com o resto de vida que falta.

A ausência de remorsos graves é de 

início uma boa coisa. Mas se estiverem 

presentes pequenos ou grandes arrependi-

mentos, é hora de rever, refazer, pedir per-

dão e, sobretudo, perdoar-se, sabendo que 

foi o que foi possível ser feito e melhores 

ações ficarão para a próxima vida. A certeza 

da reencarnação nesse ponto é altamente 

confortadora, afinal não precisamos apren-

der tudo de uma só vez, haverá outras 

oportunidades!. E como é bom durante a 

vida, a gente já ir resolvendo pendências, 

desculpando e pedindo desculpas…

A serenidade ou a melancolia crônica 

e até a depressão, levando à necessidade 

de antidepressivos, depende da capacida-

de de resiliência e superação de todo esse 

arsenal de mágoas e tristezas que fazem 

parte de todas as vidas… de como sabe-

mos nos elevar ao alto da montanha e en-

xergar tudo com uma perspectiva de eter-

nidade, com leveza, com compaixão, com 

perdão. De como soubermos transformar 

dores e frustrações em experiências de 

vida, em ensinamentos, que sejamos ca-

pazes de partilhar com os que amamos, 

de forma benevolente e sem imposição. 

De como tivermos aprendido – e se não 

aprendemos, corramos para aprender en-

quanto há vida física – a amar com desa-

pego e compreensão.

O orgulho, no sentido positivo, que eu 

chamaria aqui de autoestima, de nunca se 

entregar, de não querer se tornar depen-

dente e, portanto, fazer um esforço de 

se manter em pé é também um bom an-

tídoto para uma velhice muito degradada. 

Entretanto, cuidado, para que isso não 

seja mais orgulho do que autoestima e a 

pessoa não acabe negando que a velhice é 

sim um período de limitações e que quan-

do não há remédio, temos que aceitá-las 

com humildade e grandeza de alma, reti-

rando disso o aprendizado possível.

Há outras três questões que ajudam 

numa velhice tranquila:

• A espiritualidade é capaz de nos fazer 

conectar com Deus, com a natureza, 

com nossa essência divina… tudo o que 

é capaz de encher o coração de paz;

• A sensação de continuar sendo útil – e 

a utilidade pode ser uma simples pre-

sença, uma referência, um afeto caloro-

so para filhos, netos, amigos e familia-

res (por isso considero um velho num 

asilo, isolado dos que ama, uma verda-

deira tragédia);

• A música – existem pesquisas que 

mostram, inclusive com pessoas com 

Alzheimer, o impacto produtivo dessa 

arte suprema nos neurônios, nas emo-

ções, na qualidade de vida da pessoa.

E o Alzheimer nisso tudo?

Tenho para mim a hipótese, claro que 
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56 ANOS 

Aniversário é sempre bom!

O tempo passa demonstrando sua for-

ça na oportunidade de realizações que 

oferece à humanidade no momento pre-

sente. Para o Grêmio Espírita Atualpa 56 

anos se passaram desde a sua fundação. 

Momentos marcantes foram vividos nas 

heroicas primeiras horas e depois o esfor-

ço continuado da rotina benfazeja permi-

tiu a consolidação do ideal sonhado e a 

realização de bases para um futuro pro-

missor e abençoado.

Com Jesus como modelo e guia, 

Kardec como referência e o amparo de 

grande plêiade de amigos da espirituali-

dade, o Atualpa, como é bem conhecida 

nossa instituição, oferece bases de es-

tudo e prática, com evangelização de 

crianças, jovens e adultos, estudos e 

trabalhos mediúnicos, além da variada 

oportunidade de serviços voluntários 

no bem, com exercício da caridade para 

quem faz e para quem recebe, na cons-

trução do homem de bem, como preco-

nizado pelo Evangelho de Jesus.

Aniversário é sempre bom! Então 

vamos relembrar algumas homenagens 

prestadas em anos passados no Jornal 

Brasília Espírita:

Quando fizemos 30 anos, a Sra. Danie-

la Vieira Gonçalves escreveu em versos:

“Em outubro de sessenta

O Viana, nosso irmão,

Numa hora graciosa

Teve linda inspiração

Atualpa, o Mentor

Disse-lhe sem vacilar:

Centro Espírita, meu caro,

Você tem que levantar.”
1

Em 1995, aos 35 anos do Atualpa, um 

colaborador escreveu, em depoimento, no 

Jornal Brasília Espírita – JBE, edição nº 78:

“A Casa de Atualpa sempre primou pela 

simplicidade, a fim de que a luz e o entendi-

mento cristalino do Evangelho e da Doutri-

na Espírita nunca viessem a ser obscureci-

dos pelas imperfeições morais nossas.”

Aos 37 anos, em 1997, o Sr. Inaldo 

Lacerda Lima, amigo desde os primeiros 

anos do fundador Sr. Hilpert Doelinger 

Viana, falando do irmão:

“Era seu desejo – do Viana – que o Atual-

pa viesse a ser uma instituição espírita com-

pleta, na área da Evangelização da criança, 

da educação do jovem, da integração social, 

da assistência à pobreza, nas reuniões públi-

cas, nos trabalhos mediúnicos, etc.”

Quando chegamos aos 45 anos de 

existência em 2005, o JBE nº 136 publi-

cou um texto da Sra. Lenira Pereira Via-

na, presidente do GEABL, onde há o re-

lato da evolução física do patrimônio do 

GEABL – 4.000 m² de área construída – 

e do processo de organização adminis-

trativa, os quais vêm juntos dar o su-

porte de retaguarda aos trabalhos de 

acolhimento, consolo e busca do conhe-

cimento realizados em nosso cantinho 

de amor, o Atualpa querido.

Paulo de Tarso Viana, vice-presidente 

do GEABL, escreveu no JBE de outubro 

de 2011, nº 172, acerca da relativa con-

tagem de tempo quando horas, minutos 

e segundos perdem o valor temporal 

quando fomos felizes e temos sucesso. 

É o que acontece com este o nosso por-

to seguro para a uma melhor Vida Espiri-

tual: “Somos muito mais do que possamos 

crer e juntos ainda mais. Daí a nossa res-

ponsabilidade no cuidado com esta Casa de 

oração, de consolo e de conhecimento, e de 

oportunidades de trabalho no bem.”

Com estas lembranças de singelas ho-

menagens, desejamos parabéns ao Grê-

mio Espírita Atualpa em seus 56 anos 

de existência feliz. Sempre prontos para 

mais realizações rumo à eternidade! 

algo que precisaria de pesquisas que jun-

tassem evidências às simples observações 

que fiz no decorrer de contatos com pes-

soas que vivenciaram esse drama, de que 

o mal de Alzheimer é uma fuga radical da 

realidade. Própria de pessoas que sempre 

tiveram dificuldade de aceitar o mundo, as 

pessoas e as coisas como são. Pessoas que 

gostam de frase do tipo: “o mundo está 

perdido”, “a juventude não tem jeito”, “no 

meu tempo…”. Pessoas que se mostraram 

ao longo da vida um tanto fracas diante das 

dificuldades e simplesmente não querem 

mais brincar. Retiram-se para dentro de si.
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ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PROMOCIONAIS
Oficina de Costura: Terça-feira às 14h
Bazar Beneficente Irmã Virgínia: Domingo às 10h
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Gabinete de Psicologia: Domingo às 10h
Gabinete Médico e Farmácia: Domingo às 10h
Albergue Noturno: Aberto todo ano
Campanha Auta de Souza: Domingo às 10h
Distribuição da Sopa: Domingo às 10h
Caravana Chico Xavier (apoio aos desvalidos): 1ª sexta-feira de cada mês às 19h
Visita ao Hospital Materno Infantil: 1º e 3º Domingos às 14h45
Assistência Jurídica: Sábados das 10h às 12h
Reunião de Irradiação: Terças-feiras às 19h30
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 Quinta-feira: 20h
 Domingo: 9h

Evangelização da Infância: Domingo às 9h
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Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita: Sábado às 16h45
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Uma das grandes responsabilidades 

no nosso Mundo é a missão de ajudar ao 

próximo por meio da irradiação de pensa-

mentos positivos e fraternos. Com a irra-

diação e a transmissão desses pensamen-

tos, auxiliamos a curar de nossa alma.

Um pequeno voo da minha meditação 

e aqui me encontro, escrevendo algo bio-

gráfico acerca dessas reflexões, de um lu-

minar do Mundo Espiritual.

A alegria indiscutível manifestada em 

Frei Luiz se faz das mais variadas formas; 

em uma delas: a Lei do Amor.

Paulo apóstolo já nos informava que “a 

Lei perfeita é o amor, porque o amor não 

faz mal a ninguém”. Frei Luiz é a dedica-

ção viva, reluzente e atrai para si, todos 

aqueles que têm a necessidade de amor, 

porque este é a perfeição da nossa cons-

ciência, da nossa moral. É essa fonte lu-

minosa e alimentadora que este Espírito 

tem dentro de si, é o modelo do Bem, é a 

abnegação absoluta para a sabedoria na 

incessante busca do Templo Maior.

Freli Luiz veio ao mundo em 27 de junho de 

1872, em uma aldeia situada em Westfalia, 

na antiga Prússia. De nome Teodoro Henri-

que Reinke. Seu pai, Hermann Reinke e sua 

mãe Maria Reinke, de cuja união nasceu, 

primeiramente, Gertrude, de temperamen-

to terrível infligia a Teodoropesados casti-

gos corporais para manter a disciplina. Te-

odoro, por sua vez, apesar de ser alto não 

possuía muita musculatura em virtude de 

ter fraca alimentação. Ele tinha uma fronte 

alta e pensadora e uma cicatriz na altura 

do nariz em consequência de um acidente. 

Seus cabelos eram louros e os olhos que 

lembravam as águas do mar. Seu rosto de 

característica ovalar com lábios finos. 

Terminou seu curso primário aos qua-

torze anos de idade e aos quinze traba-

lhou em um restaurante como caixa. Aos 

dezoito anos ingressou no Colégio Se-

ráfico de Harrefeld, Holanda e em 1894 

recebeu a indumentária de franciscano, 

iniciando o noviciado. Surge Frei Luiz.

Embarca para o Brasil em um vapor ale-

mão, acompanhado de cinquenta e um 

franciscanos. Chega à Bahia, rumando 

para o Convento de São Francisco, onde 

passou a maior parte da sua juventude.

Em 1896 contraiu, na Bahia, a febre 

amarela, posteriormente beribéri e, após, 

tuberculose, ficando extremamente fraco. 

Nesse ínterim, surge ao lado do seu catre, 

uma entidade amiga que ofertando um 

frasco, contendo um líquido de cor es-

branquiçada, disse-lhe: “Tome seu conte-

údo de uma única vez que ficará curado”. 

E assim, foi feito.

Em 1899, embarca para o Rio de Ja-

neiro, aportando em Petrópolis, vindo a 

celebrar, em 1900, sua primeira missa na 

Igreja do Sagrado Coração de Jesus. 

Sob o pseudônimo de “Lírio do Vale” 

traduz o romance Josefina, do alemão 

Franz V. Seeburg. Foi um entusiasta da 

flora brasileira, onde procurava curar os 

pobres. Em 1914, sofreu um acidente au-

tomobilístico, tendo severas hemorragias 

pelos nariz, fronte e boca.

Seus olhos verde-azuis mostravam sem-

pre um sorriso de confiança. Era por todos 

considerado o apóstolo da ternura e do 

amor. Por onde passava, transmitia paz, 

compreensão e bondade.

Frei Luiz previa o futuro, seus pensa-

mentos viajavam a uma terra muito longe, 

donde viria a exercer a sua missão espiritu-

al, ou seja, espalhar a semente do Senhor.

Num certo momento de sua vida ao 

não poder atender ao pedido de uma se-

nhora carente, lhe disse; “Neste dia esta-

rei morto”.

Seu falecimento ocorreu em 1937.

Como Luminar, Frei Luiz luta persisten-

temente contra o “baixo espiritismo”, a 

magia negra e os trabalhos de bruxaria.

Hoje, ergue-se na Estrada da Boiúna, 

1367, na Taquara, Jacarepaguá,no Rio de 

Janeiro, o Educandário Social Lar de Frei 

Luiz, qual objetivo é a assistência médica 

e odontológica, como também obras so-

ciais, tudo gratuitamente.

Que a paz e o amor do Pai esteja sem-

pre contigo Frei Luiz e que o suave perfu-

me do lírio o envolva.

FREI LUIZ, O LÍRIO DO VALE

José Antonio Leite de Morais* 

* Articulista espírita – Rio de Janeiro.

http://larfranciscodeassism
acae.blogspot.com

.br/p/frei-luiz.htm
l

É uma espécie de isolamento, um fe-

char-se na concha, regredindo lentamente 

ao útero da mãe, onde havia fusão, segu-

rança e ausência de esforço e luta. Tanto 

que quando as pessoas de Alzheimer che-

gam ao fim do processo, podem ficar em 

posição fetal.

É claro que há causas orgânicas para 

essa e outras doenças que envolvem a 

mente, mas aqui estamos analisando as 

formatações psíquicas que podem facili-

tar tais processos.

Velhice, regressões e obsessões

 Quem lida com a velhice com a perspec-

tiva da mediunidade pode acrescentar ainda 

outras observações, como as que fiz, quan-

do presenciei o envelhecimento de pessoas 

próximas. Esse defrontar-se consigo, que a 

velhice proporciona, que pode levar à me-

lancolia, à depressão e nos casos mais gra-

ves à demência senil e ao Alzheimer (como 

uma recusa de permanecer aqui e agora, 

enfrentando a dureza dos fatos e até as 

emoções com que não se soube lidar), traz 

também possíveis regressões ao passado 

espiritual (e não só ao passado dessa vida) 

e a presença de inimigos e companheiros 

de outras vidas, que não estejam ainda em 

boas condições espirituais. Por isso, como é 

bom também durante a vida toda, fazermos 

terapias, processos de autoanálise, partici-

par de desobsessões… Se formos a fundo 

e conseguirmos resolver algumas coisas, 

evitamos um bocado de aborrecimento no 

final da reta e, sobretudo, no Além!

Vou aqui relembrar dois fatos que pre-

senciei de maneira muito próxima e du-

rante alguns anos. Como são pessoas que 

morreram há muitos anos, não há proble-

ma neste relato.

Uma delas era meu avô. Pessoa muito 

querida para mim e que no final da vida, 

começou a apresentar um fenômeno pou-

co comum: enquanto dormia, falava uma 

língua que desconhecíamos e com a qual 

ele nunca tinha tido contato em vida. 

Acordava cansado, como se tivesse cami-

nhado longamente. Gravamos essas falas 

e mandamos para o consulado sírio – lá 

eles identificaram um antigo dialeto de 

beduínos do deserto e a narrativa era de 

uma interminável caminhada de dois ho-

mens pelo deserto…

Ocorre que o fenômeno não ficou ape-

nas nisso. Comunicou-se um espírito, que 

era um dos beduínos (o outro era meu 

avô), e que ainda estava fixado nesse mo-

mento, em que eles provavelmente mor-

reram de inanição e sede. Meu avô, nessa 

época, estava impactado por diversas tris-

tezas – entre elas de ter se aposentado e 

da esposa, minha avó, estar entrando no 

processo de progressão do Alzheimer. O 

Espírito foi atendido e encaminhado, mas 

meu avô, até morrer, embora tenha guar-

dado a lucidez, estranhamente assumiu 

algumas coisas de uma personalidade mu-

çulmana: por exemplo, dizia como queria 

ser enterrado (e fomos pesquisar era algo 

próprio da cultura islâmica), dizia que iria 

encontrar banquetes do lado de lá… só 

não falava das virgens! Durante a vida, ele 

não tivera nenhum contato mais próximo 

com essa religião e pouco a conhecia.

Outro caso foi uma grande amiga de 

minha mãe, D. Judith, mulher caridosíssi-

ma, que se tornou espírita depois de uma 

tuberculose na juventude e chegou a uma 

idade bem avançada. Antes de adoecer 

dos pulmões, ainda muito moça, ele havia 

sido carmelita descalça e teve que deixar o 

convento por causa da doença. Casou-se 

depois e fundou inclusive uma instituição 

espírita. Essa senhora, que morava ao lado 

do colégio onde eu estudava na adoles-

cência, passou por uma cruel obsessão na 

velhice. E aqui poderia usar a palavra ob-

sessão de duas maneiras: a da psicologia, 

que entende o comportamento obsessivo, 

como algo compulsivo, de que a pessoa 

não consegue se libertar; e a do Espiritis-

mo, que entende como a influência de espí-

ritos em desequilíbrio sobre o encarnado.

Pois bem, durante os últimos anos de 

sua vida, depois da morte do marido, de 

quem era bastante dependente emocio-

nalmente, D. Judith ouvia 24 horas por dia, 

cantos gregorianos – que, segundo ela, “a 

deixavam louca” e via padres e freiras ca-

minhando pela casa. Eu era uma das pes-

soas que ia quase diariamente dar passes 

nela e sentia e via os Espíritos ali presentes. 

Então havia aí uma dupla regressão a meu 

ver: uma regressão à sua juventude (com 

certo temor por ter “deixado a igreja” e 

ela passou a comungar com um padre que 

alternava comigo suas visitas!) e a regres-

são ao seu passado espiritual, pois ela des-

crevia igrejas antigas e representantes do 

clero de séculos anteriores. As duas regres-

sões eram obviamente estimuladas por es-

píritos credores e companheiros seus.

Com tudo isso, quero especular que, 

com a fragilidade física que se instala no 

idoso, se acompanhada por funda tristeza, 

por certas circunstâncias da própria ve-

lhice, e entrega a recordações amargas, a 

culpas e apegos, companheiros do passado 

podem ser atraídos ou se fazem mais notar 

(talvez estivessem ali antes, mas a vida ati-

va da pessoa os deixava ocultos). Se o velho 

não consegue desenvolver defesas de ele-

vação mental, de perdão a si e aos outros, 

de serenidade existencial (se bem que esse 

é um cultivo da vida inteira) e de pensamen-

tos otimistas e sadios, a obsessão pode se 

instalar irremediavelmente até a morte.

É verdade também que esse reencon-

tro com o passado e com antigos ami-

gos e inimigos pode muito bem significar 

uma espécie de acerto de contas consigo 

e com outros, para que quando a morte 

vier, ela se faça mais leve, sem muitos ad-

versários, esperando atrás da porta. De 

qualquer modo, é preciso resolver a situ-

ação, ajudando os espíritos e, sobretudo, 

ajudando o velho e o velho ajudando-se a 

si mesmo para transcender tudo, fixar-se 

no bem e manter a paz!

* Jornalista, educadora, escritora, espírita.

 Extraído do sítio: https://doraincontri.com/2016/07/02/
velhice-melancolia-e-obsessao-ou-serenidade-e-elevacao/



Setembro / Outubro  2016  Brasília Espírita • 3

http://br.freepik.com

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

Para falar sobre música na casa espíri-

ta, primeiramente precisamos fazer algu-

mas elucidações sobre o efeito da música 

no ambiente e nas pessoas. Para isso, tra-

zemos alguns conceitos e considerações 

extraídos de algumas obras da literatura 

espírita.

No livro Obras Póstumas encontramos 

as seguintes referencias: “A música é a mé-

dium da harmonia; ela a recebe do Altíssimo 

e a oferece aos homens...”, “A música exerce 

salutar influência sobre a alma; e a alma que 

a concebe também exerce influência sobre a 

música.” 

Vamos analisar separadamente esses 

dois trechos extraídos do livro Obras 

Póstumas. 

No primeiro trecho, encontramos uma 

das principais características da músi-

ca, que é a capacidade de harmonizar o 

ambiente. Assim, através da música, con-

seguimos preparar um ambiente com vi-

brações equilibradas, em clima de união 

e paz, as quais podem ser sentidas pelas 

pessoas que entram em comunhão com 

esse ambiente. Além disso, fica claro que 

essa harmonia gerada pela música é 

proveniente de Deus.

No segundo trecho, observa-

mos que a música tem o poder 

de influenciar positivamente as 

almas. Então, acreditamos que é possí-

vel utilizar a música como estímulo para 

despertar os sentimentos nobres nas 

criaturas.

Outro ponto a se notar é a influência 

do interprete musical. Neste sentido, con-

sideramos a importância do sentimento 

de quem produz a música. O interprete 

vai impregnar, com o seu magnetismo 

pessoal, seus sentimentos, aquela obra 

produzida. É uma doação de energias, as-

sim como o passista colabora com suas 

energias pessoais, durante a aplicação do 

passe na casa espírita.

No livro No Invisível, de Léon Denis, en-

contramos: “O estudo das forças em ação 

nos fenômenos mediúnicos demonstra que 

eficazes auxiliares podem ser a música e os 

cânticos; suas vibrações harmônicas faci-

litam a combinação dos fluidos”. “... Dá o 

ritmo à emissão fluídica e facilita a ação dos 

Espíritos elevados” (grifos não originais).

Neste trecho, Léon Denis, além de um 

conceito, nos traz uma orientação direta 

para o uso da música. É uma observação 

da propriedade da música utilizada na 

prática, em uma reunião mediúnica.

Unir os médiuns que participam de 

uma reunião mediúnica para ouvir uma 

música, todos vibrando em uníssono, é 

um mecanismo eficiente para se obter um 

maior grau de sinergia. Por este motivo, 

podemos obter maior produção e emis-

são continuada de fluidos.

Ao tratar da música em um dos setores 

de vital importância da casa espírita, que 

são as reuniões mediúnicas, passamos a 

discorrer sobre a questão. 

Sabemos da importância da disciplina 

na realização das reuniões mediúnicas. 

Logo, com o uso da música, não poderia 

ser diferente e é preciso disciplina, caben-

do ao dirigente o bom senso e o equilíbrio 

na sua aplicação.

No decorrer dos anos de observação da 

utilização da música como harmonização 

de fundo de ambiente em reuniões medi-

únicas, consideramos o seu efeito bastan-

te salutar. É preciso ressaltar que o fundo 

musical deve ser de músicas elevadas e 

em volume baixo.

Outra boa prática observada é a pre-

paração de ambiente, realizada antes do 

início da reunião, quando a utilização da 

música também tem impacto bastante 

positivo. Nesse caso, contar com a pre-

sença de irmãos que toquem algum ins-

trumento e cantem com a participação 

dos médiuns da reunião, será muito bom. 

Certamente devemos selecionar músicas 

adequadas ao momento.

Em alguns casos específicos podemos 

utilizar a música no decorrer da reunião 

como recurso para concentração de ener-

gias e até mesmo na sensibilização dos 

irmãos em tratamento. Os benefícios de-

penderão da sintonia do médium de esclare-

cimento e dos demais médiuns da reunião. 

Percebam que deve existir uma sintonia no 

grupo, como deve ser um grupo mediúni-

co, afinado em todos os sentidos.

Podemos buscar o exemplo do livro 

“Dialogo com as sombras”, no capítulo 

que trata da manifestação da entidade 

inteligente, o uso da música para sensi-

bilização da entidade. Em alguns casos, 

mil palavras não vão adiantar. Temos que 

usar outro recurso para despertar o sen-

timento do irmão como a prece, ou como 

a música, pois como diz Santo Agostinho, 

quem canta reza duas vezes.

Para que a música seja utilizada, como 

essa bela arte que é, temos que desenvol-

ver as habilidades específicas para facilitar 

a sua disseminação. Para isso, a criação de 

oficinas de arte dentro da casa espírita, 

com a colaboração de tutores para a ins-

trução de aprendizes, deve ser incentivada.

Podemos utilizar a música para fazer a 

preparação de ambiente em diversas reu-

niões na casa espírita. Pode ser utilizada 

no momento que antecede as palestras 

públicas, as reuniões de estudo, a prepa-

ração para o passe e as atividades de as-

sistência social.

Outra atividade específica é a realiza-

ção de eventos musicais, como festivais, 

nos quais podemos contar com a presen-

ça de irmãos de várias casas espíritas, 

fazendo a divulgação das suas peças mu-

sicais, com algumas belas apresentações. 

Nessas ocasiões, notamos todo trabalho 

que é realizado no plano espiritual, fa-

zendo a sensibilização coletiva de muitos 

irmãos necessitados de orientação e con-

solo. Nesses momentos, a espiritua-

lidade superior tem a opor-

tunidade de incentivar 

esses irmãos na apreciação do belo e su-

blime. Também levamos em consideração 

que as letras das músicas são bastante 

instrutivas e servem como orientação e 

esclarecimento. Além disso, a música tem 

o poder de repercutir na mente do irmão 

que a escuta. Pelo simples fato de a músi-

ca ser cantarolada, a letra fica gravada na 

mente da pessoa.

Relato, ainda, uma experiência na sem-

pre participo. Trata-se da utilização da 

música na preparação de ambiente de 

uma atividade de assistência social, que 

é a distribuição da sopa para os irmãos 

carentes que vêm aos domingos pela 

manhã nos visitar. Nessa atividade, reali-

zada no Grêmio Espírita Atualpa Barbosa 

Lima, em Brasília, cantamos durante uma 

hora, como preparação de ambiente, an-

tes da abertura das portas para os nos-

sos irmãos. Permanecemos cantando no 

decorrer do serviço, quando os nossos ir-

mãos são servidos. Dessa forma, os assis-

tidos recebem alimento não só material.

Quem já teve a oportunidade de traba-

lhar com os nossos irmãos carentes, mui-

tos moradores de rua, conhece algumas 

dificuldades e cuidados que precisamos 

tomar. Para manter a ordem e a disciplina, 

e permitir que todos sejam atendidos ade-

quadamente, se respeitando no decorrer 

do atendimento, é preciso manter o con-

trole e, para isso, temos que ter muita 

compaixão e energia. Exatamente nesse 

ponto é que a utilização da música se en-

caixa perfeitamente, pois a sua vibração 

age como uma energia que envolve os 

nossos irmãos, deixando-os mais calmos 

e harmonizados com o ambiente.

Trataremos da extensão da casa espí-

rita, quando seus trabalhos se espalham 

por todos os cantos onde é preciso servir.

Há dois trabalhos em que utilizamos 

música: quando fazemos a visita ao hos-

pital, para levar alento aos irmãos 

hospitalizados e quando fazemos 

a distribuição de alimentos aos 

irmãos assistidos nas ruas.

A visita ao hospital é uma ati-

vidade muito importante, pois 

muitos irmãos hospitalizados 

não podem sair para fazer a visita à 

casa espírita, e precisam dessa conexão 

e renovação de energias. É uma atividade 

de muita compaixão e fraternidade, e uti-

lizamos a música como lenitivo para ame-

nizar as dores dos nossos irmãos, junta-

mente com as palavras de esclarecimento 

e consolo.

Quem poderia imaginar que em um 

hospital se tocaria um violão e se canta-

riam músicas. A evolução nos mostra o 

poder da musicoterapia, e existem tra-

balhos avançados a respeito do assunto. 

Esse tema é muito extenso e merece es-

tudo próprio.

Outro trabalho que realizamos é a as-

sistência aos irmãos nas ruas. Nesse caso, 

também utilizamos a música, pois ela nos 

ajuda a manter a sintonia com os nossos 

benfeitores espirituais, que nos acompa-

nham nessa atividade. Sabemos que nas 

ruas, além dos irmãos assistidos do plano 

físico, também existem os irmãos do pla-

no espiritual que recebem ajuda, e o abra-

ço fraterno dos bons espíritos. 

Nesta atividade, é muito importante 

manter a sintonia e a vibração elevada, e 

a música nos ajuda muito nesse sentido.

Meus irmãos, todos nós temos a capa-

cidade de sermos instrumentos de criação 

do belo e do sublime, e a música nos ajuda 

muito para nos sintonizarmos com o Alto. 

Discorremos, acima, vários exemplos de 

utilização da música na casa espírita.

Fazemos, então, o convite para que 

você vá a qualquer um desses trabalhos e 

participe. Vamos aproveitar as oportuni-

dades que nos são dadas, de nos engajar-

mos nesses trabalhos, e de fato vivermos 

o Evangelho do Cristo.

A MÚSICA NA CASA ESPÍRITA

Adolfo Cavalcante*

* Articulista espírita – Grêmio Espírita Atualpa.
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www.editoraotimismo.com.br – http://editoraotimismo.blogspot.com.br
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www.eplace.com.br
(61) 3552-3691

2ª Avenida, Bloco 565, B Loja 1
Núcleo Bandeirante

AGENDE-SE

Setembro
Outubro

23
MOSTRA DE ARTES DA 

EEEIZ (DIJ/DACE)

28
ANIVERSÁRIO DO GEABL 

–  56 ANOS – PALESTRA 

COMEMORATIVA

29
COMEMORAÇÃO DE 

ANIVERSÁRIO DO GEABL

11
ENCONTRO DE PAIS 

E FILHOS (DIJ)

17 e 18
MOVIMENTO ESPÍRITA EM 

AÇÃO – ENCONTRO DO 

MOVIMENTO ESPÍRITA DO DF

Tema das Palestras

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h
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Qui 1 Jorge Hessen A CAMINHO DA LUZ

Dom 4 Fátima Guimarães LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE

Seg 5 Adauto Santos TRATAMENTO E CURA DAS OBSESSÕES

Qui 8 Warwick Mota ANSIEDADE

Dom 11 Fabiano Augusto ANTE OS FLAGELOS DESTRUIDORES

Seg 12 Carmelita Indiano MUNDOS INFERIORES E MUNDOS SUPERIORES

Qui 15 Geraldo Campetti UMA REALEZA TERRESTRE

Dom 18 Sérgio Castro CRENÇA NA IMORTALIDADE

Seg 19 Luiz Augusto PENSAMENTO E CONDUTA

Qui 22 Patrícia Mendes COOPERAÇÃO COM DEUS

Dom 25 Niraldo Pulcineli UTILIDADE DA REENCARNAÇÃO

Seg 26 Walid Koury A VINGANÇA

Qui 29 Carlos Sá A NOVA ERA

O
u

t
u

b
r

o

Dom 2 Marco Leite JESUS, O EVANGELIZADOR DE NOSSAS VIDAS

Seg 3 Fátima Guimarães ERRO E REABILITAÇÃO

Qui 6 Jorge Hessen A CAMINHO DA LUZ

Dom 9 Catharino dos Anjos A EDUCAÇÃO DO CORAÇÃO E DO CARÁTER

Seg 10 Luiz Afonso O ORGULHO E A HUMILDADE

Qui 13 Niraldo Pulcineli NÃO TE IMPACIENTES

Dom 16 Sérgio Castro CONSEQUÊNCIAS DA OBSESSÃO

Seg 17 Patrícia Mendes BEM E MAL SOFRER

Qui 20 Geraldo Campetti DEIXAI QUE VENHAM A MIM AS CRIANCINHAS

Dom 23 Maurício Curi CRIANÇAS DE UMA NOVA ERA

Seg 24 André Siqueira DIANTE DO TRABALHO

Qui 27 Carmelita Indiano ATUALPA BARBOSA LIMA e ADOLFO C. BEZERRA DE MENESES

Dom 30 DIJ MOSTRA DE MÚSICAS INFANTIS

Seg 31 André Ferreira TEU TIJOLO DE AMOR

CONVIVER PARA AMAR E SERVIR – Editora: FEB 

Helder B. Sarmento, Reinaldo N. Pontes, Sonia Regina H. Parolin (organ.)
Registro das propostas e trabalho de Mário da Costa Barbosa, que desenvol-

veu variadas atividades assistenciais, além de atuar como palestrante e semina-

rista. Não pregava ou aconselhava, mas conduzia à profunda reflexão voltada à 

construção de uma sociedade verdadeiramente caridosa para a transformação 

do mundo em um lugar melhor. Inspiração e apoio aos que se dedicam a propa-

gar os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita.

Datas Espíritas

2/9/1914 Desencarnação de Albert de Rochas, pesquisador francês. 
A Federação Espírita Brasileira publica o seu livro “A Levitação”.

5/9/1890 Desencarnação de Lea Fox uma das conhecidas irmãs Fox, mé-
diuns que deram inicio aos fenômenos de Hidesville.

6/9/1853
Na ilha Jérsei, França, Victor Hugo assiste pela primeira vez 
a sessões de mesas girantes, por sugestão de Delphine de 
Girardin.

6/9/1881 Realiza-se o I Congresso Espírita do Brasil, no Rio de Janeiro, 
RJ.

9/9/1853 Nascimento de Pedro Richard. 

22/9/1868 Nascimento de Cairbar Schutel, médium, escritor e divulgador 
da doutrina espírita. 

25/9/1914 Nascimento de José Herculano Pires.

25/9/1926 Tem início o 1º Congresso Brasileiro de Homeopatia, sob a pre-
sidência do Dr. Dias da Cruz.

26/9/1943
Desencarnção do Dr. Guillon Ribeiro, ex-presidente da 
Federação Espírita Brasileira, tradutor das obras de Kardec e 
de Roustaing. 

30/9/1937 Desencarnção do Dr. Dias da Cruz, médico homeopata, presi-
dente da Federação Espírita Brasileira.

3/10/1804 Nasce o Codificador da Doutrina Espírita, Allan Kardec. 

3/10/1943 Publicado “Nosso Lar” - 1º livro de Francisco Cândido Xavier 
e André Luiz.

5/10/1949 É assinado o Pacto Áureo na FEB, objetivando a unificação do 
Espiritismo em todo o País. 

9/10/1861
É realizado o Auto de Fé de Barcelona, quando por ordem da 
Igreja Católica, através de um de seus ministros, foram queima-
dos diversos livros enviados por Kardec a um livreiro espanhol. 

17/10/1841
Nascimento de Francisco Raimundo Ewerton Quadros, enge-
nheiro militar, médium, e primeiro presidente da Federação 
Espírita Brasileira.

19/10/1909 Desencarnação de César Lombroso, criminalista e observador 
espírita.

23/10/1918 Desencarnação de Pedro Richard, um dos fundadores do Grupo 
Ismael.

27/10/197 Numa ação arbitrária da policia, sem qualquer justificativa, a 
FEB é fechada por um período de 3 dias.

28/10/1960 Fundação do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima.

SARAU ESPÍRITA – 2016

O Sarau Espírita, realiza-

do no Grêmio Atualpa no dia 

30/7/2016, foi um momento 

de muito contentamento 

e descontração para todos 

que lá estiveram. A ativida-

de foi conduzida por Lucimar Constan-

cio, Coordenadora do DACE – Departa-

mento de Arte e Cultura Espírita.

O doce embalo das músicas saborea-

das pelos corações conta-

giou e renovou a energia 

de todos os participantes 

do evento.

As poesias declamadas 

tocaram fundo o espírito 

por meio de verdadeiros 

ensinamentos, conforme objetiva a 

Doutrina Espírita. As encenações reali-

zadas pelos grupos motivaram o gosto 

pela busca de crescimento espiritual.

Já pintei o mundo em um tom fugaz
Enfeitei com flores  artificiais
Muito me feri  até a razão emergir

Compreendi que a vida não é casual
A dádiva do tempo em buscar o essencial
Que sou o condutor de um porvir de paz 
ou de dor

Já pude perceber o âmago das pedras
a seiva da raiz, o instinto das feras
Do Elemental ao limiar do Eu imortal

Sou um ser maior, de um reino de belezas
Eleito para ser herdeiro das estrelas
Um anjo, um querubim  é o meu destino enfim

Sei que os elementos  que encerram essa visão
Apenas rudimentos na minha condição
Mas eu aprendi, passo a passo devo seguir

Pois divina força move em conspiração
De  me impulsionar nessa clara direção
Quando descobri, melhor do que querer 
é servir

SOU UM SER MAIOR
 (Hércules Mota)

Evangelização Espírita 

Infanto-Juvenil - 2016

Evangelização da infância
» Domingo - 9h

Evangelização da juventude
» Domingo - 10h30

Departamento de Infância e Juventude – DIJ
Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
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PEÇA “QUAL É A SUA?”

Sinopse

Prepare-se para adentrar um universo multissensorial. 

No Mundo Espiritual, Estrela da Música é recebido 

prematuramente e se vê diante de uma realidade 

que jamais imaginara. Quais as consequências 

de suas ações? Que influências espirituais teve? 

Qual importância da música? Sem delongas, os 

questionamentos são revertidos ao público que recebe, 

dos mentores, a indagação chave:  

“– Afinal, qual é a sua?” 

(Reapresentação da peça teatral “Qual é a sua”, 2001)

Ficha Técnica

 

Direção: Cassius Vantuil

Coordenação Geral: Felipe Vaz

Direção de Arte e Coreografias: Alessandra Rizzi

Secretaria e Financeiro: Mayara Fregonazi

Adaptação do Roteiro: Lucimar Constâncio e  

Herlen Lima

Doutrinária: Regina Ferreira, Lucimar Constâncio

Contrarregra: Helena Bastos e Equipe

Figurino: Lanuze Zanotta e Raquel Vaz

Cenografia: Melina Mikoski

Maquiagem: Fabiana da Natividade, Bianca 

Werneck, Beatriz Bastos

Sonoplastia e Projeção: Clecius Nerby e  

Lucas Bastos

Música ao vivo: André Moreira, Cassio Emmanuel, 

Francisco Neto, Mateus Gomes, Silvana Lucena

Iluminação: Eduardo Misquita

Atores: Alcione Cavalcante, Samita Vaz, Max 

Eloy, Felipe Vaz, Kátia Mansur, Francisco Esteves, 

Rafael Cavalcante, Lucas Vaz, Rosana Itajahy, 

Danyelle Martins, Gabriela Galvão

Bailarinos: Gabriel Vaz, Maria Clara Maia, Isabela 

Castilho, Julia Amorim Segatto, Gabriel Filipe de 

Aguiar, Isaura Carolina de Aguiar, Larissa Amorim 

Segatto, Raissa, Isabela Ferreira

Sem dúvida, o Espiritismo abre à arte 

um campo inteiramente novo, imenso e 

ainda inexplorado.

Quando o artista houver de reproduzir 

com convicção o mundo espírita, haurirá 

nessa fonte as mais sublimes inspirações 

e seu nome viverá nos séculos vindouros 

(...) (KARDEC, 1995, p. 159)

Na Dança...

As páginas na literatura espírita referen-

tes à dança são esparsas mas valorosas, 

como os bailados graciosos que espar-

giam feixes de luzes multicores, descritos 

por Camilo Castelo Branco no conheci-

díssimo “Memórias de um suicida” de 

Yvonne do Amaral Pereira (pp. 552-554) e 

a dança emocionante de Isadora Duncan 

(espírito), relatada de maneira empolgan-

te pelo jornalista e dramaturgo Silveira 

Sampaio, em Pare de Sofrer (pp. 94-97). 

[3] Pinceladas de atuações da dança no 

plano espiritual, que nos revelam a utiliza-

ção desta linguagem como instrumento 

para manipulação de energias e seu em-

prego com finalidade terapêutica.

No Teatro... 

“O Espiritismo vem abrir para a arte no-

vas perspectivas, horizontes sem limites. A 

comunicação que ele estabelece entre os 

mundos visível e invisível, as informações 

fornecidas sobre as condições da vida no 

Além, a revelação que ele nos traz das leis 

superiores da harmonia e de beleza que re-

gem o universo, vem oferecer aos nossos 

pensadores e artistas inesgotáveis temas 

de inspiração.” (Emmanuel – O Consolador)

Na música...

A influência da música sobre a alma, so-

bre o seu progresso moral, é reconhecida 

por todo o mundo; mas a razão dessa in-

fluência é geralmente ignorada. Sua razão 

está inteiramente neste fato: que a harmo-

nia coloca a alma sob a força de um senti-

mento que a desmaterializa. Este sentimen-

to existe em certo grau, mas se desenvolve 

sob a ação de um sentimento similar mais 

elevado. Aquele que está privado desse 

sentimento, a ele é levado gradativamente: 

acaba, ele também, por se deixar penetrar 

e se deixar arrastar no mundo ideal onde 

esquece, por um instante, os grosseiros 

prazeres que prefere à divina harmonia. (...) 

(ROSSINI – Médium: Nivart – livro Obras 

Póstumas – Allan Kardec)

No audiovisual...

A Arte Espírita, na sua finalidade precípua 

de transformação interior, pode ser apre-

sentada nos mais diversificados meios de 

comunicação tanto no meio espírita, quan-

to fora dele, alcançando a mídia, praças, 

palcos de auditórios, universidades, teatros, 

etc. (Espírito Rossini – Obras Póstumas)

 E quando se juntam vários elementos 

em um espetáculo só?
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Despertando a sensibilidade e aprofun-

dando o senso de contemplação, a Arte 

tem como meta materializar a beleza in-

visível de todas as coisas, promovendo o 

ser humano aos planos mais elevados da 

Espiritualidade.

Já sei o que você está pensando, mas a 

Arte no mundo marca as fases de progres-

so ou de tormento das criaturas. E à me-

dida que o planeta evolui, aprimoram-se 

também as suas manifestações.

Graças a este poder da Arte, o bruto 

se acalma, o primitivo se 

comove, o agressivo se 

tranquiliza, o enfermo se 

renova, o infeliz se redes-

cobre, e todos os outros 

indivíduos se elevam a 

Deus.

A alma virtuosa, que 

nutre a paixão do bem, 

do belo, do grandioso e 

que adquiriu harmonia, 

produzirá obras-primas 

capazes de penetrar as 

mais endurecidas almas e 

de comovê-las.

Naturalmente, o ser 

humano que se compraz 

com as delícias da harmo-

nia é muito mais elevado, 

mais depurado do que aquele em quem 

ela ainda não conseguiu penetrar. Sua 

alma, tocada pela harmonia celestial, per-

mite-lhe ver o mundo moral.

Todos somos médiuns, inclusive os Ar-

tistas que são muito sensíveis. Eles são 

médiuns em potencial, podendo captar 

e transmitir as ideias, despertar emoções 

boas ou não.

Por meio da mediunidade do Artista, 

os Guias da Espiritualidade Superior inspi-

ram-no em várias ocasiões, levando muitas 

pessoas a refletirem sobre 

suas próprias vidas e acer-

ca do autoconhecimento.

Objetivo da Arte: des-

pertar alegria e bem-es-

tar, dentre outros sen-

timentos nobres. A arte 

que comove e sensibiliza 

tem o poder de penetrar 

o coração e despertar o 

Divino no humano, apro-

ximando a criatura do 

seu Criador.

O Artista tem uma 

missão terrena, o que in-

clui a divulgação da Arte.

(Compilado da obra 

“O Espiritismo na Arte” 

de Léon Denis)

QUE A ARTE SEJA LUZ

Editorial da Revista Eletrônica O Consolador*

A vida seria mais gris e estática se não 

houvesse as notas da arte a tocarem nos-

so coração. Relacionam-se aqui as artes 

enlevadas como prosa, poesia, pintura, 

partitura e infindável número de outras 

enlevadas formas de expressão, mas que, 

para senti-las e valorizá-las, o espírito pre-

cisa estar calmo e voltado para esse pro-

pósito. A mente irrequieta demorará mais 

para fazê-lo.

Não se deve evadir do que há para 

realizar, e o artista que se reconhece de-

ve-se aprimorar na arte que procurou 

desenvolver.  

O primeiro passo é superar as dificul-

dades individuais comuns a todos os Espí-

ritos, a própria reforma. E as dificuldades 

de um artista espírita ainda, infelizmente, 

são mais penosas, pois, além da falta de 

recursos para o desenvolvimento do seu 

trabalho, há também a pouca aceitação e 

valorização da arte espírita entre os pró-

prios companheiros de ideal. Sabe-se, no 

entanto, que a persistência e a confian-

ça no mister são imprescindíveis, como 

também a necessidade de estudo e de 

aperfeiçoamento.

A arte tem uma importância rigorosa 

na transformação diária de nossas vidas. 

Mas o que se recomenda é a arte que traz 

luz de progresso, luz de amor na caminha-

da de quem a realiza e de quem a sente.

Quantas vezes uma música com letra 

edificante ou uma peça clássica tornam-

-se lenitivo para o coração desesperanço-

so, órfão de consolo e amor!

Deveras, a arte sem elevação, que não 

instrui nem melhora o próprio artista e 

o seu receptor, deve ser desconsiderada, 

pois somente as dignas realizações em 

todo campo é que serão reconhecidas 

como avanço real.

Em O Livro dos Espíritos há uma questão 

que atesta, com clareza, a relevância da 

prática do bem nas artes: 

Os Espíritos examinam nossos tra-

balhos artísticos e se interessam por 

eles? −“Examinam o que pode provar a 

elevação dos Espíritos e o seu progres-

so.” (Obra citada, questão 565.)        

Ora, se há sensibilidade, que ela seja 

aproveitada para produções iluminativas, 

educativas e aprazíveis na seara do bem 

e do amor. E dessa forma os ideais de 

progresso poderão ser mais protegidos 

contra as investidas de Espíritos desequi-

librados, lembrando sempre que tudo se 

administra segundo a vibração.

A cada um será conferida a atividade 

necessária.

Haverá o artista para desenvolver sua 

arte; o escritor para enlevar com suas pa-

lavras; o músico para proporcionar mais 

harmonia; os dirigentes para a condução 

de coerentes trabalhos e os líderes espíri-

tas para a orientação e divulgação da arte 

educativa e nobre.

A cada um conforme sua necessidade e 

o que possa oferecer de bom para a vida, 

sem se esquecer de que o aperfeiçoamen-

to em todos os campos é indispensável.

A eminente arte é doce flor para o nos-

so sentimento, é estímulo para os nossos 

sentidos, é refrigério para os duros fatos 

que assolam ainda a carente humanidade. 

Essa arte é luz para todos os Espíritos, sem 

denominação religiosa; é acalanto para os 

corações; é o desejo de ascensão para mun-

dos evoluídos por meio das transformações 

que experimentamos com suas mensagens.

A nobre arte, em todo tempo, é harmo-

nia, é paz, é elevação. 

ARTE ESPÍRITA

*  Fonte: http://www.oconsolador.com.br/ano9/429/edi-
torial.html

ht
tp

s:
//

qu
ad

rin
ho

al
p.

co
m

ht
tp

:/
/o

bv
io

us
m

ag
.o

rg
/c

on
te

m
po

ra
ss

ic
o/

AR
T.

jp
g

JBE: O que os motiva a 

realizar um trabalho 

voluntário na arte espírita? 

CV: Servir. Não há nada mais importan-

te do que saber que arte espírita é capaz 

de iniciar o trabalho de redenção do ser. 

O público presente tem oportunidade de 

revisitar valores, se colocando à disposi-

ção dos bons espíritos.

JBE: Quais as dificuldades 

enfrentadas?

CV: Inúmeras. Primeiro, conosco mes-

mo. O Homem Velho em debate com 

o Homem Novo. Segundo, decorrente 

deste, os inimigos encarnados e desen-

carnados se aproximam, querendo o seu 

fracasso. Terceiro, o tempo. Quanto mais 

se aproxima a estreia, mais coisas temos 

a ajustar. Entre outras.

JBE: Palavras finais 

aos nossos leitores.

CV: Apesar de tudo, a felicidade é al-

cançada. A companhia dos amigos, os 

momentos de observação, o planejamen-

to, a benesse da entrega, o instante do 

produto pronto, e quando afirmamos: “Se 

necessário, faríamos tudo de novo.” Tea-

tro Espírita, Luz no Palco, Luz na Vida!

ENTREVISTA COM CASSIUS 

VANTUIL, DIRETOR DA 

PEÇA: QUAL É A SUA?

NOVO OLHAR
Há tanta beleza não notada
No mundo nosso de cada diaPor tanta gente apressada
Que esquece de apreciar o que devia
Em Deus tem-se plena certezaDas virtudes do mundo
Cenários de diversas belezasE vasto campo de criação fecundo

E o homem, viajor ainda desatentoAndando se distrai no caminho de evoluçãoAtalho tortuoso de desalentoPerdendo-se, sofrendo seu destino, Em aflição

Contudo, sempre chega a horaEm que a luz do Criador clareia a visãoE o ser cansado de outrora
No conhecimento e no amor Encontra a purificação.
(Letra: Maurício Curi, Música: Felipe Vaz)


