
Segundo a revista alemã Der Spiegel o 

panorama estatístico de religiosos atuais 

do Orbe é o seguinte: Cristãos não católi-

cos (17%), Cristãos católicos (16,9%), Mu-

çulmanos (23,1%), Hindus (13%), Budistas 

(6,1%), Judeus (0,2%) e outros (23,7%). 

Observa-se que 1/3 da humanidade pro-

cura seguir os ensinamentos de Jesus, e 

para a crença dos outros 2/3 que não “co-

nhecem” o Cristo, apesar do mundo glo-

balizado atual, sempre existiram outros 

seres luminares, todos discípulos de Jesus. 

Jesus, durante milênios, enviou seus 

emissários para instruir povos, raças e ci-

vilizações com conhecimentos e 

princípios da lei natural. Além dis-

so, há dois mil anos, veio pessoal-

mente ratifi car os conhecimentos 

já existentes, deixando o Evange-

lho como patrimônio para toda 

Humanidade. 

Kardec, na introdução de O 

Evangelho Segundo o Espiritismo, 

escolhe o Ensino Moral dentre 

as cinco partes do livro, como o 

único que não está afeito a con-

trovérsias, podendo inclusive unir 

todas as crenças em torno da sua 

mensagem universalista. Na Terra, 

onde se multiplicam as conquistas 

da inteligência e fazem-se mais 

complexos os quadros do senti-

mento enxovalhado no materialis-

mo, saibamos que Jesus no campo 

da Humanidade [foi o único] orien-

tador completo, irrepreensível e 

inquestionável, que renunciou à 

companhia dos anjos para viver e 

conviver com os homens. 

Amado por uns, odiado por 

outros, indiferente para muitos, 

Jesus deixou ensinamentos muito 

singelos, todavia profundos, ele 

aplicou a fi losofi a que difundia, descon-

certando os inimigos gratuitos, granje-

ando apoios no povo e confundindo os 

restantes. Aos Espíritas sinceros cumpre 

não perder de vista essa realidade trans-

cendente – a total vinculação do Espiritis-

mo com os ensinos de Jesus.

O Messias não abdicou do comando da 

Terra e se compadece de cada um de nós, 

facultando-nos recomeço e paz. Cada pa-

lavra que o Mestre plasmou na atmosfera 

terrena dirige-se a todos nós, ontem, hoje 

e sempre independentemente de onde 

possamos estar ou do que fazemos. O 

excelso Galileu transcende as dimensões 

da análise convencional e do grau de de-

senvolvimento científi co, moral ou espi-

ritual do maior dos nossos intelectuais, 

porquanto Ele já era o construtor de todo 

o nosso Sistema Solar, quando sequer a 

vida neste planeta se apresentara.

Jesus é a mais elevada expressão huma-

na e a personalidade mais mencionada da 

História. O Mestre foi e sempre será inspi-

ração para os majestosos arranjos literários 

e sobretudo para obras de arte (música, 

pintura, teatro, escultura, poesia). Mesmo 

assim, nenhum vocábulo, fórmula poética, 

artística, fi losófi ca ou qualquer louvor em 

Sua memória conseguirá traduzir o que Ele 

representa para cada um de nós.

Ele é o logradouro, a veridicidade e a 

vida. Nenhuma pessoa irá ao Criador, se-

não por Ele. Todos os milhares de volumes 

dos mais variados livros ditos sagrados 

Jesus resumiu em uma única citação, que 

abrange toda a sabedoria e cultura terres-

tres – amar a Deus sobre todas as coisas 

e ao próximo como a si mesmo.

O seu desempenho foi o de extraordi-

nário farol, fulgurando nossas estradas e 

mostrando a todos como poderemos ob-

ter a paz. Foi um Educador por excelência, 

tanto que foi o único adjetivo que teve o 

seu apoio, o de Mestre. É verdade! Jesus 

jamais aceitou qualquer outra qualifi ca-

ção, e o único título que admitiu foi o de 

ser chamado de Mestre. Verdadeiramen-

te, Jesus foi com toda a pujança o Mestre 

por excelência.

Translúcido como um cristal era o Seu 

caráter – e, no entanto, Ele continua sen-

do o maior enigma de todos os séculos. 

Para alguns religiosos, é entronado como 

uma divindade. O motivo pelo qual alguns 

consideram Jesus um Semideus, é a sua 

colossal elevação espiritual. Diante Dele, 

todos fi camos muito pequeninos, ressal-

tando-se as nossas defi ciências e inferiori-

dades. Perante o Mestre, somos tão nani-

cos que ele nos parece ser uma Divindade. 

Daí a confusão de alguns religiosos.

Um dos mandamentos inesquecíveis 

de Jesus está contido no Sermão da Mon-

tanha. Nessa belíssima lauda, avaliada por 

Mahatma Gandhi como a mais pura essên-

cia do cristianismo, a ponto de o Ilumina-

do da Índia pronunciar que se um cataclis-

mo extinguisse toda a sabedoria humana, 

com todos os seus livros e bibliotecas, se 

restasse apenas o Sermão da Montanha, 

as gerações futuras teriam nele toda a be-

leza e sabedoria necessárias para a vida.

Jesus é o Redentor, o Consolador, o Di-

retor Planetário, o Profeta, o Mestre. Não 

adulava os poderosos e não oprimia os ex-

cluídos sociais. Não repudiava “madalenas” 

nem apedrejava “adúlteras” – mas lançava 

os penitentes verbo s de perdão. Por servir 

ao próximo, com modéstia, sem agressões 

e arrogâncias, Ele foi tido como insensato 

e rebelde violador da lei e inimigo da po-

pulação, sendo escolhido por essa mesma 

turba para receber com a cruz o glorioso 

laurel de acúleos. Mas o sacrifício Dele não 

deve ser apreciado tão somente pela dolo-

rida demonstração do Calvário.

A coroa e a cruz representaram o desfe-

cho da obra do Mestre, mas o sacrifício na 

sua exemplifi cação se constatou em todos 

os dias da sua passagem pela Terra. Anun-

ciando as bem-aventuranças à população 

no monte, não a desvia para a brutalidade, 

a fi m de assaltar o celeiro dos outros. Multi-

plica, Ele mesmo, o pão que a reconforta e 

alimenta. Não alicia o povo a reclamações. 

Recomenda acatamento aos patrimônios 

da direção política, na circunspecta expres-

são “a César o que é de César”. Evidencian-

do as apreensões que o vestiam, diante da 

renovação do mundo íntimo, não se regozi-

jou em assentar-se no trono dos gabinetes, 

de onde os generais e os legisladores costu-

mam ditar ordens.

Desceu, Ele próprio, ao seio do povo e 

entendeu-se pessoalmente com 

os velhos e os doentes, com as 

mulheres e as crianças. A Sua lição 

fulge como um Sol sem crepúscu-

lo, conduzindo a Humanidade ao 

Porto da paz! Para a maioria dos 

teólogos, Ele é objeto de estudo, 

nas letras do Velho e do Novo Tes-

tamento, imprimindo novo rumo 

às interpretações de fé. Para os 

fi lósofos, Ele é o centro de polê-

micas e cogitações infi ndáveis. 

Para nós, ESPÍRITAS, Jesus foi, é e 

será sempre a síntese da Ciência, 

da Filosofi a e da Religião (tripé do 

edifício Espírita).

A Doutrina dos Espíritos vem 

colocar o Evangelho do Cristo na 

linguagem da razão, com explica-

ções racionais, fi losófi cas e cien-

tífi cas. Sem abandonar o aspecto 

sensível da emoção que é colo-

cado na sua expressão profunda, 

demonstra que o sentimento e a 

razão podem e devem caminhar 

pela mesma alameda, pois cons-

tituem as duas asas de libertação 

defi nitiva do homem.

Nos tempos áureos do Evange-

lho o apóstolo Pedro defi niu a transcen-

dência de Jesus, revelando que Ele era “o 

Cristo, o Filho de Deus vivo”. No século 

XIX o Espírito de Verdade atesta ser Ele 

“o Condutor e Modelo do Homem”. Para o 

célebre pedagogo e gênio de Lyon, o Cris-

to foi “Espírito superior da ordem mais 

elevada, Messias, Espírito Puro, Enviado 

de Deus e, fi nalmente, Médium de Deus. 

Não há dúvidas que Jesus foi o Doutri-

nador Divino e por excelência o “Médico 

Divino”, segundo André Luiz. Por sua vez, 

Emmanuel o denomina de “Diretor angéli-

co do orbe e Síntese do amor divino”.
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1 KARDEC, Allan. A Gênese, cap. XV, item 2. 
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A pobreza é uma realidade em nosso 

País, manifestando-se não apenas pela 

carência fi nanceira, mas espraiando-se 

em suas consequências pela defi ciência 

nutricional, falta de acesso à escola, pelo 

saneamento precário, negativa de acesso 

à energia elétrica, pelas instabilidades fa-

miliares, trabalho infantil e o chamamen-

to da criminalidade, dentre outras proble-

máticas. Uma realidade em bolsões que 

margeiam as grandes 

cidades, mas que tam-

bém se faz presente 

nas áreas rurais, sacri-

fi cando gerações em 

uma provação das mais 

difíceis, que nos preo-

cupa como cidadãos e 

como espíritas. 

Como não poderia 

deixar de ser, na lição 

do codifi cador que exal-

ta o primado da prática 

do bem, as casas espí-

ritas atuam também 

nesse segmento, no 

campo de suas ações 

da chamada promoção 

social, com uma diver-

sidade de trabalhos que 

busca mitigar o sofri-

mento dessas pessoas, 

seja pela bolsa, seja pela sopa, ou ainda, 

pela presença de casas espíritas incrustra-

das nas comunidades, com a fi nalidade de 

atender aquelas pessoas, material e espiri-

tualmente, de forma mais próxima. 

Muitos desses trabalhos incluem em 

suas linhas de ação a evangelização es-

pírita infanto-juvenil para essas crianças, 

convergindo nessa ação a dimensão assis-

tencial, dada pelo apoio material; com a 

dimensão espiritual, por meio do passe e 

da oração; e ainda, a dimensão pedagógi-

ca, que se apresenta pelos ensinamentos 

morais e os conceitos espíritas trabalha-

dos nas aulas de evangelização.

Sobre essa dimensão pedagógica é 

que nos deteremos nesse singelo artigo. 

Das peculiaridades que as aulinhas tem, 

voltadas para esse público, que não vem 

necessariamente de uma família espírita 

de moldes tradicionais, que nem sempre 

assim se vê e que padece de carências 

materiais que se espalham em outras 

dimensões, afetando a relação ensino-

-aprendizagem da Doutrina Espírita e a 

sua formação psicobiológica. 

O primeiro passo é reconhecer que, 

sempre que possível, essas aulas de evan-

gelização devem ser em conjunto com 

os fi lhos dos demais frequentadores, evi-

tando a segregação e o preconceito, nos 

muros de trabalhadores/frequentadores/

assistidos, favorecendo a indulgência e a 

aprendizagem mútua.

Porém, por questões de horários, não 

é o que ocorre na prática na maioria das 

casas, desconsiderando-se que essa inclu-

são é salutar e que rompe as barreiras das 

desigualdades, fortalecendo o crescimen-

to pela integração, possibilitando a cons-

trução de outros paradigmas sociais para 

todos os envolvidos, no espiritismo vivo 

e vivido. 

Considerando-se o que se vê na maioria 

das instituições espíritas, na qual temos 

um dia de trabalhos assistenciais e em 

paralelo, as aulas para os fi lhos dos ditos 

assistidos, devemos refl etir incialmente 

sobre o currículo a ser adotado, no qual 

deve comparecer o espiritismo em sua 

expressão mais simples, com conteúdos 

morais e evangélicos, com certeza, mas 

também com princípios básicos da doutri-

na, em especial a reencarnação e a imor-

talidade da alma.

Sim, faz-se mister trabalhar os concei-

tos essenciais da Doutrina, pois a visão 

de conduta cristã saciará nas crianças a 

demanda por um regramento que elas-

muitas vezes não dispõem, mas o saber 

espírita atenderá as suas necessidades 

mais profundas, de compreensão de suas 

difi culdades, fortalecendo a esperança, 

a coragem e apaziguando a revolta. O 

aprendizado como espírito, escondido ali 

naquele papel transitório. 

No que tange a abordagem, isso tudo 

deve ser trabalhado com muitas histó-

rias, dinâmicas, em uma visão lúdica e 

concreta que dê conta das restrições de 

ordem material e escolar que essas crian-

ças venham a ter, mas procurando passar 

a essência do ensinamento espírita, não 

na busca de formá-los espíritas, mas sim 

para instrumentalizá-las para as lutas de 

agora e do futuro. A caridade também se 

faz em lhes fornecer um alicerce para que 

ali se erga um homem de bem.

Para mediar a construção desse conhe-

cimento, não bastarão apenas metodolo-

gias e artifícios pedagógicos, em que pese 

esses sejam de grande relevância para 

todo aquele que labuta na evangelização. 

Será necessário também que essa dimen-

são pedagógica se revista de uma aspecto 

afetivo, pelo abraço e pela palavra afetuo-

sa, pela música e pelo exemplo, de modo 

a tocar o coração daquelas crianças, por 

vezes imersos na revolta que desagua 

no ódio, para que elas possam converter 

aquelas breves aulas em degraus que as 

possibilitem crescer como espíritos dian-

te da prova da carência material.

Assim, os pilares dessa evangelização 

para o público de trabalhos assistenciais 

se faz pela conduta cristã, no trabalho 

dos valores morais, mas também pelos 

conceitos espíritas, concretos e vividos, 

sem formalismos de obras e autores, mas 

com uma profunda verve conceitual, de 

aplicação daquela visão a realidade práti-

ca. E tudo isso trabalhado de forma lúdica 

e com valorização da afetividade, como 

elemento mediador que possibilitará o 

atingimento daqueles corações e mentes. 

A evangelização espírita necessita 

construir futuros. A realidade da pobreza, 

em todas as suas dimensões, afeta sobre-

maneira o processo de desenvolvimento 

das crianças...inclusive o desenvolvimen-

to como espírito. Evangelizar é uma rela-

ção entre espíritos, e aqueles irmãos hoje 

na difi culdade material necessitam de 

nossa mão estendida, para avançar, mas 

também têm muito a nos ensinar. Preci-

samos tocar aquelas histórias, para que 

elas sejam reescritas. Mas também preci-

samos nos deixar tocar por aquelas nar-

rativas, para que possamos ressignifi car 

a nossa existência, e dessa forma tornar-

mos o mundo melhor. Somos evangeliza-

dores, fazemos a diferença. 
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A DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

NA EVANGELIZAÇÃO DE 

CRIANÇAS SOCIALMENTE 

CARENTES

Marcus Vinicius de Azevedo Braga*
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Não importa o que te aconteça, siga em 
frente, caminhe, se movimente.

Não tenha medo de progredir lentamen-
te, tenha medo de parar, de estagnar.

Confie em Deus, tudo que ocorre em 
nossas vidas está sob o controle jus-
to e divino do Pai.

Mude! O caminho que você trilhou te 
trouxe até aqui, para continuar pro-
gredindo é preciso mudar, renovar-se. 

Procure silenciar a mente, ouvir seu 
coração bater, sentir a sua intuição te 
indicar o caminho a seguir.

Ore, respire, medite, viva o momento 
presente, perceba o amor que há den-
tro de si.

Acredite em si mesmo, lembre-se que tu 
és a imagem e semelhança de Deus, cen-
telha divina, filho do Criador.

Enxergue os sinais divinos no seu dia, 
sinta o seu Anjo Guardião te auxilian-
do o tempo inteiro.

Perdoe e perdoe-se, somos falhos, 
cada queda é oportunidade de cresci-
mento, é aprendizado, é construção.

Atenção com os pensamentos negati-
vos, com a auto-sabotagem.

Deixe que essas ideias passem rapida-
mente e cultive o pensamento elevado, 
o bom humor, o otimismo, a alegria.

Por fim, agradeça tudo que te apareça, 
seja grato ao que a vida te traz, o flu-
xo da vida nos espera, o que estamos 
passando agora é aquilo que precisa-
mos para evoluir!

ENTREGUE, CONFIE, ACEITE E AGRADEÇA! 

Este é um grande caminho.

Muita paz. 

Mensagem inspirada a Bruno Lima Menezes em 
25/7/16 no Centro Espírita Irmã Sheila 

Salvador/BA
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Os espíritas ricamente benefi ciados 

pela Terceira Revelação de Deus estão 

convocados a agir de modo sério, objeti-

vo e responsável na administração eleva-

da, nobre e iluminada de seu próprio aper-

feiçoamento espiritual.

O maior desafi o de nós espíritas é nos-

sa própria transformação moral, reeduca-

ção profunda dos sentimentos e aquisi-

ção das virtudes morais. A prioridade é a 

reconstrução correta do espírito na inti-

midade do coração e consciência. 

Espíritas vaidosos

Um dos maiores absur-

dos da prática religiosa 

está com aqueles que estu-

dam e aprendem, ensinam 

e divulgam o Evangelho e 

conservam em seus cora-

ções: orgulho exagerado, 

personalismo intolerável, 

vaidade antipática, presun-

ção enganosa, arrogância 

desrespeitosa e falsa gran-

deza moral. Grande núme-

ro de espíritas imaturos em 

seus trabalhos nas casas 

espíritas, sem notar em si 

mesmos, manifesta senti-

mentos que são contra o 

Cristo e destoa do Evange-

lho. Estes espíritas envai-

decidos se avaliarmos por 

fora estão fazendo o bem, 

mas por dentro de seus co-

rações não estão seguindo 

a Jesus e nem obedecendo 

ao Evangelho. Estão enga-

nando a si mesmos e dan-

do maus exemplos a milha-

res e milhares de adeptos 

ingênuos. Os trabalhos de 

caridade que nascem de 

suas mãos estão corretos, 

porém, as vaidades que 

brotam de seus corações 

não estão corretas. Tudo 

devido a terrível orgulho, 

intolerável vaidade, aborrecida presun-

ção, falso sentimento de grandeza moral. 

Suas palavras destilam o mel da verda-

de, contudo seus corações despejam o fel 

da falsidade. O que sai do coração revela 

o que cada um é na sua essência. Disse 

Jesus: “Quem não é por mim, é contra 

mim e quem comigo não ajunta, espalha” 

(Lucas 11:23, Mateus, 12:30). Não basta 

fazer o Bem é preciso que o coração saiba 

como praticar e viver o Evangelho na sua 

maior pureza e simplicidade. 

Vaidade de ser bom

Tanto na prática da caridade material, 

quanto da caridade espiritual todos que 

fazem o bem se destacam junto a certo 

número de pessoas agradecidas e admira-

das. Nesse grande e belo cenário é que as 

almas invigilantes desenvolvem orgulho e 

vaidade. Ficam maravilhados por si mes-

mos, contemplando sua falsa superiori-

dade e mostrando-se para os outros sua 

suposta grandeza orgulhosa. Admiram 

de forma fascinadora a si mesmos. Privile-

giam, dentro de seus corações, de forma 

consciente ou inconsciente, o orgulho, a 

vaidade, a presunção, a arrogância, o per-

sonalismo, a mania de superioridade, o 

espírito de falsa grandeza. 

Eles pensam e acreditam a seu respei-

to: eu sou bom, eu sou superior, eu sou 

mais sábio, eu sou mais trabalhador, eu 

sou mais experiente, eu sou mais esfor-

çado, eu sou mais inspirado, eu sou mais 

aplaudido, eu sou mais conhecedor de 

Espiritismo. 

Poucos espíritas crêem na possibilidade 

do trabalhador espírita ser vitima da vaida-

de de ser bom! Entendamos a palavra do 

espírito Emmanuel: “Se te sentes ligado à 

Esfera Superior por teus atos e diretrizes, 

palavras e pensamentos, não te encarce-

res na vaidade de ser bom.” (Palavras de 

Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier – 

Lição 98 – “Filho e Censor” – FEB)

Vaidade no Movimento Espírita

A seara espírita é imenso campo de tra-

balhos edifi cantes onde se desenvolve, sem 

limites, a caridade material e doutrinária, 

moral e espiritual. Dos corações sensibiliza-

dos dos benefi ciados, no corpo e na alma, 

brotam muitos sentimentos de agradeci-

mento, gratidão, respeito, admiração, sim-

patia, amizade, elogios, fascinação, aplau-

sos, entusiasmo... Neste grande cortejo 

de belíssimos trabalhos de amor, caridade 

e espiritualidade muitos espíritas incautos 

se entregam dominados pelo sentimento 

da vaidade em virtude dos bons trabalhos 

realizados. O espírita pode 

ser muito estudioso, muito 

trabalhador e muito devota-

do, mas também poderá ser 

ao mesmo tempo muito 

vaidoso. Quem é vaidoso é 

o coração imaturo, invigilan-

te e imprevidente. Não são 

vaidosos: suas mãos ativas, 

seus pés diligentes, seu suor 

que corre pelo rosto, sua 

inteligência lúcida, sua voz 

meiga, sua cultura espírita. 

Quando excitado pela 

energia da vaidade o religio-

so deseja muito destaque 

para si mesmo. Espera de 

todas as formas possíveis, 

que os outros acreditem na-

quilo que ele acredita inten-

samente a seu próprio res-

peito na área dos trabalhos, 

palestras, comentários e 

virtudes morais. Procura 

através de todos os meios 

sempre se mostrar que é 

superior, mais sábio, mais 

elevado, mais trabalhador, 

mais dedicado, melhor ora-

dor, melhor evangelizador 

de criança, melhor médium 

passista, melhor doutrina-

dor de espíritos, melhor mé-

dium psicofônico, médium 

psicógrafo missionário, me-

lhor preparador da sopa fra-

terna. Acredita ser dos que 

mais trabalha na casa espírita. 

Vaidade extrema

O espírita, quando extremamente vai-

doso, não precisa competir com ninguém, 

sua vaidade é tão grande que dispensa a 

competição, pois está acima de todos os 

demais, naquilo que ele faz e produz de 

bom e de melhor na Casa espírita.

Quando demasiado vaidoso é tão obce-

cado por si mesmo que diariamente está 

a provar aos outros que é competente e 

sábio, trabalhador e virtuoso. Não busca 

confessar-se diante de DEUS; deseja mes-

mo é mostrar-se e se exibir diante seus ir-

mãos de fé e na grande seara espírita. 

O espírita vaidoso, quando lidera e ad-

ministra, ensina e prega, produz muitos 

prejuízos espirituais, fomenta frustrações 

nas almas simples, fabrica o próprio andor 

de autoendeusamento, fermenta aplausos 

estéreis, desvia a atenção dos aprendizes 

para sua falsa grandeza espiritual. Deseja 

ser ídolo, sente-se um maioral, provoca a 

atenção dos demais. Em alguns espíritas a 

vaidade é ostensiva, aparece, chama aten-

ção; noutros espíritas a vaidade é disfar-

çada, oculta e perigosa. Ela se camufl a a 

tal ponto que a maioria das pessoas não 

vê perigo e nem prejuízos naqueles que se 

envaidecem nas atividades espiritistas.

Declaração de espírita desencarnado

Em uma de nossas reuniões mediúni-

cas ouvimos o depoimento de um espírito 

desencarnado que na vida corpórea fora 

trabalhador, divulgador e dirigente espí-

rita. Lamentava seu estado espiritual, na 

vida após a morte. Em poucos minutos 

descreveu seu deplorável estado íntimo. 

Lembramos algumas de suas emociona-

das palavras carregadas de muita angús-

tia e afl ição: 

– Estou experimentando muitas afl i-

ções e confusão de sentimentos por 

dentro de mim mesmo. Sinto-me como 

um vulcão de sentimentos antagônicos 

digladiando-se dentro de mim. Quer saber 

eu estou mesmo é cheio de muito “eu” e 

nada mais. Sinto grande difi culdade de re-

lacionar e conviver com gente diferente, 

principalmente os ignorantes, doentes 

e perturbados. Como me encontro por 

dentro não estou suportando nem a mim 

mesmo. Peço a vocês a caridade de me 

ajudar a sair desse grande desconforto. 

Deixo esse depoimento para que cada 

leitor possa tirar suas próprias conclusões 

à luz da Doutrina e do Evangelho.

A Humildade

A vaidade é sentimento totalmente 

oposto à humildade. Jesus ensinou com 

clareza e viveu plenamente a humildade. 

No Evangelho de Kardec encontramos 

esta grande verdade: 

“Não é virtuoso aquele que faz osten-

tação de sua virtude, pois que lhe falta 

a qualidade principal: a modéstia, e tem 

o vício que se lhe opõe: o orgulho. A vir-

tude verdadeiramente digna desse nome 

não gosta de estadear-se. Adivinham-na; 

ela, porém, se oculta na obscuridade e 

foge à admiração das massas.” François 

Nicolas-Madeleine (Paris, 1863) [grifos 

nossos] (O Evangelho Segundo o Espiritis-

mo, Allan Kardec – Capítulo XVII – item 8: 

“A Virtude” – FEB) 

A humildade é a virtude que demonstra 

submissão e obediência às leis de Deus, 

através da qual o aprendiz do Evangelho de 

Jesus poderá adquirir as demais virtudes.

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 a seguir 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

GRANDE ENGANO: 

VAIDADE DE SER BOM

Walter Barcelos* 

“Se te sentes ligado à Esfera Superior por teus atos e diretrizes, palavras e 

pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom.” Emmanuel 

(Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier 

– Lição 98 – “Filho e Censor” – FEB)

* Articulador espírita de Uberaba/MG 
walter.b@terra.com.br
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EDITORA OTIMISMO 
www.editoraotimismo.com.br – http://editoraotimismo.blogspot.com.br
SIBS – Qd. 3, Cj. C, Lt. 26 – Brasília/DF – CEP: 71736-303
(61) 3386-0459 (seg à sex, das 8h às 12h e de 13h às 18h)

INTERNET 
IMPRESSÃO A DISTÂNCIA

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

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

AGENDE-SE

Novembro
Dezembro

8 a 11
BAZAR NATALINO (GEABL)

11
CONFRATERNIZAÇÃO DE 

NATAL / ENCERRAMENTO 

DO ANO LETIVO (DIJ)

24 e 31
NOITES DE PRECE – NATAL 

E FIM DE ANO (GEABL)

5 e 6
CONFRATERNIZAÇÃO DAS 

JUVENTUDES ESPÍRITAS 

DO DF (COJEDF)

20
ENCONTRO DO NÚCLEO 

DE ESTUDOS ESPÍRITAS 

DO DF (DED/FEDF)

Tema das Palestras

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h

N
o
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Qui 3 Jorge Hessen A CAMINHO DA LUZ

Dom 6 Aristides Guimarães HINO À IMORTALIDADE

Seg 7 Maurício Curi DESAPEGO

Qui 10 Carlos Sá A LEI DO AMOR

Dom 13 Luiz Augusto TERAPIA DO PERDÃO

Seg 14 Carmelita Indiano PERDÃO DAS OFENSAS

Qui 17 Fabiano Augusto ANTE AS CRISES DO MUNDO

Dom 20 Maurício Curi ESTAR NO MUNDO SEM SER DO MUNDO

Seg 21 Warwick Mota EM FAVOR DOS DESENCARNADOS

Qui 24 Niraldo Pulcineli A AFABILIDADE E A DOÇURA

Dom 27 Cassius Vantuil INSTABILIDADE EMOCIONAL

Seg 28 Aristides Guimarães NÃO SE PODE SERVIR A DEUS E A MAMON

D
e

z
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m
b
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Qui 1 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 4 Catharino dos Anjos PELAS TRILHAS DE JESUS

Seg 5 Verônica Maria MUITOS OS CHAMADOS, POUCOS OS ESCOLHIDOS

Qui 8 Sérgio Castro FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO

Dom 11 DIJ CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL

Seg 12 Carmelita Indiano A INGRATIDÃO DOS FILHOS E OS LAÇOS DE FAMÍLIA

Qui 15 Cassius Vantuil CARIDADE MATERIAL E CARIDADE MORAL

Dom 18 Walid Coury A ORAÇÃO DO HORTO

Seg 19 Maurício Curi A FIGUEIRA QUE SECOU

Qui 22 André Ferreira EM BUSCA DO CRISTO

Dom 25 Flávio Bastos JESUS E SEU NATAL

Seg 26 Adauto Santos A VERDADEIRA PROPRIEDADE

Qui 29 Fabiano Augusto SEDE PERFEITOS

MENTOMAGNETISMO E ESPIRITISMO

Vitor Ronaldo Costa (autor), Gustavo Henrique de Lucena (médium)
O exercício mediúnico resguarda detalhes só percebidos no momento da 

atividade prática. A atividade mediúnica, se exercitada com critério evan-

gélico, é das mais benéfi cas para a evolução do espírito encarnado, pois 

reserva ao praticante a oportunidade de vivenciar as linhas traçadas por 

Deus rumo ao amor universal. (Lancelin)

Datas Espíritas

1/11/1918 Desencarnação do “Apóstolo do Triângulo Mineiro”, Eurípedes 
Barsanulfo.

6/11/1835 Nascimento de César Lombroso. 

14/11/1849
As irmãs Fox realizaram as primeiras demonstrações públi-
cas de suas faculdades mediúnicas no Corinthian Hall, em 
Rochester.

14/11/1876 Nasce, na Bahia, Manoel Philomeno de Miranda. Divaldo Pe-
reira Franco tem psicografado diversos livros desse Espírito. 

20/11/1919 Desencarnação do marechal Francisco Raimundo Ewerton 
Quadros, primeiro presidente de Federação Espírita Brasileira. 

23/11/1795 Nasce Amélie Gabrielle Boudet, mais tarde esposa de Allan 
Kardec.

23/11/1904
Descoberto em Hydesville, EUA o esqueleto do mascate assas-
sinado na casa da família Fox, autor das comunicações em 30 
e 31/3/1848.

24/11/1871 O jornal “The Times” publicou relatório sobre uma sessão espí-
rita com Kate Fox e Daniel Dunglas Home.

29/11/1982 Desencarnação de Edgard Armond, ligado à Federação Espírita 
do Estado de São Paulo.

2/12/1865 Desencarnação em Paris França, do livreiro e editor Didier, foi 
o responsável pela primeira edição dos livros de Allan Kardec.

04/12/1935

Desencarnação do cientista e pesquisador dos fenômenos es-
píritas Charles Robert Richet, Prêmio Nobel de Medicina e de 
Fisiologia, no ano de 1913, pai da Metapsíquica, defensor do 
Espiritismo. 

10/12/1911 Inauguração da sede própria da FEB no Rio de Janeiro por 
Leopoldo Cirne.

11/12/1761 Nasce em Salvador/BA, Joanna Angélica, é uma das encarna-
ções de Joanna de Angelis.

11/12/1847
A família Fox, transfere-se para Hidesville, passando a morar 
na casa que seria palco dos memoráveis fenômenos de efeitos 
físicos

11/12/1855 Allan Kardec recebe a revelação de que Zéfi ro é seu espírito 
protetor.

15/12/1859 Nasce Lázaro Luiz Zamenhof, criador do Esperanto.

18/12/1903 Desencarnação de Augusto Elias da Silva, fundador da revista 
“O Reformador”.

24/12/1900 Nasce em Rio das Flores/RJ, Yvone do Amaral Pereira.

27/12/1996 Instiui-se 18/4 como o Dia dos Espíritas, Lei 9471, projeto de lei 
do Deputado Alberto Calvo.

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 Limaw
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O Grêmio Espírita 
Atualpa Barbosa Lima 

convida todos para participarem 
das preces de Natal e Final de Ano

Dias 24 e 31 de desembro de 2016, 
das 19h às 20h, no salão do bloco A, GEABL

Noites de Preces7-
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8/12/2016 (5ª feira) das 10h às 22h

9/12/2016 (6ª feira) das 10h às 22h

10/12/2016 (Sáb.) das 10h às 22h

11/12/2016 (Dom.) das 10h às 19h

Grêmio Espírita
Atualpa Barbosa Lima

 Brinquedos
Brechó chique

Presentes natalinos
Objetos de decoração

 Bazar
 Natalino

Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães
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Caro Colaborador,
Participe dessa campanha da nossa Casa Espírita.

Doe um brinquedo novo ou 
em bom estado de conservação.

As doações são importantes para a participação 
do ATUALPA no BAZAR NATALINO da 1ª semana 

de dezembro no Centro de Convenções, em 
benefício da manutenção do Grêmio.


