
Boas Férias!!
Recessos ESDE e DIJ

Em nossos relacionamentos, diante das 

diferenças normais que nos caracterizam 

a rota evolutiva, natural que em muitas 

questões e situações, encontremo-nos 

em lados opostos. O adversário não pre-

cisa ser necessariamente nosso inimigo, 

apenas por não comungar com nossas 

posturas e nossos ideais. 

Constatamos, infelizmente, ainda mui-

ta violência, truculência, muita falta de 

respeito e cuidado, mesmo entre aqueles 

que se consideram civilizados, e mesmo 

entre irmãos, amigos, e até entre familia-

res quando não identifi cados nas mesmas 

ideologias ou formas de conduta no con-

vívio social.

Temos, naturalmente, todo o direito 

de expressarmos e lutarmos pelos nossos 

ideais, pelos nossos pontos de vista, sem 

que isso represente ou justifi que ações 

impositivas, desrespeitosas, agressivas, 

intolerantes com quem quer que seja... 

Observando esses comportamentos 

belicosos, mesmo dos que se dizem Cris-

tãos, refl etimos o quanto ainda estamos 

longe de entender e mesmo vivenciar as 

lições de Jesus. 

A mensagem autêntica Cristã nunca foi 

conivente com o crime, com o mal, com 

as mazelas que comparecem hoje e em 

todo o passado humano.

O Mestre sempre “combateu” as tre-

vas, mas espargindo luz.

Combateu a violência, pregando a paz.

A intolerância, com a indulgência.

O inconformismo, com a compreensão.

Os queixumes, com resignação e fé.

A vingança, com o perdão.

O egoísmo, com a caridade.

O ócio, com o trabalho.

O orgulho, com a humildade.

O ódio, com o amor.

Não apenas falou. Viveu, demonstrou e 

praticou o que ensinava.

O Maior entre todos nós até hoje, se-

gundo Ernesto Renan, foi tão grande que 

não coube na história, dividiu-a em antes 

e depois dEle. Jesus, em Sua celestial sa-

bedoria e amorosidade, tem transforma-

do a face do mundo, a partir da renovação 

e da implantação do Seu Evangelho no co-

ração de cada criatura humana, respeitan-

do o tempo próprio de cada indivíduo no 

real despertamento para os altos valores 

da vida. 

Jesus não vacilou ao nos conclamar a 

amar inclusive os inimigos. 

“Ouvistes que foi dito: ‘Amarás o teu pró-

ximo’ e ‘odiarás o teu inimigo’. Eu, porém, vos 

digo: Amai vossos inimigos e orai pelos que 

vos perseguem, para que vos torneis fi lhos de 

vosso Pai, {que está} nos céus, já que seu sol 

desponta sobre maus e bons, e cai chuva so-

bre justos e injustos. Pois, se amais os que vos 

amam, que recompensa tendes? Não fazem 

o mesmo os publicanos. E se saudais somen-

te os vossos irmãos, que fazeis de extraordi-

nário? (grifos nossos) Não fazem também os 

gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, 

como é perfeito vosso Pai Celestial.”
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Allan Kardec, na obra da Codifi cação 

Espírita, retoma esta passagem de Jesus 

em um capítulo especial. O Mestre Lionês 

comenta este imperativo do Cristo e inter-

preta de modo atualíssimo e necessário as 

nossas refl exões e aos nossos atos mais 

alinhados com o pensamento de Jesus: 

“(...) Amar os inimigos não é, portanto, ter-

-lhes uma afeição que não está na natureza, 

visto que o contato de um inimigo nos faz ba-

ter o coração de modo muito diverso do seu 

bater, ao contato de um amigo. Amar os ini-

migos é não lhes guardar ódio, nem rancor, 

nem desejos de vingança; é perdoar-lhes, 

sem pensamento oculto e sem condições, o 

mal que nos causem; é não opor nenhum obs-

táculo à reconciliação com eles; é desejar-

-lhes o bem, e não o mal; é experimentar 

júbilo, em vez de pesar, com o bem que 

lhes advenha; é socorrê-los, apresentando-

-se ocasião; é abster-se, quer por palavras, 

quer por atos, de tudo o que os possa pre-

judicar; é, fi nalmente, retribuir-lhes sem-

pre o mal com o bem, sem a intenção de 

os humilhar (grifos nossos). Quem assim pro-

cede preenche as condições do mandamento: 

Amai os vossos inimigos.
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Muitos poderão dizer, que somos im-

perfeitos e que não conseguimos ainda 

amar como o Jesus nos amou em sua mais 

autêntica pureza. Naturalmente, a evolu-

ção não dá saltos, mas devemos tomar 

cuidado com o nosso processo evolutivo, 

pois se desejamos um progresso cons-

ciente e menos penoso, inevitável analisar 

a coerência, a sabedoria e a efi cácia da 

mensagem de Jesus em todas as épocas, 

em todos os cenários e com todos os 

atores que dividimos o palco da vida. Se 

elegemos o Cristo como guia e modelo 

de perfeição de nossa humanidade, e se 

entendemos que é pela transformação 

moral exarada no Seu Evangelho que en-

contraremos a solução para a felicidade 

vindoura e plena, necessitamos empreen-

der todos os nossos esforços, dentro de 

nossas possibilidades atuais para seguir 

Seus ensinamentos de amor e redenção.

Allan Kardec, em seu comentário, vai 

mais além, ampliando o entendimento e 

resgatando a profundidade, a sublimidade 

da assertiva do Mestre Jesus. O Cristão, 

de modo geral, e em especial o Espírita, 

deve estar atento às suas responsabilida-

des diante do legado espiritual que se fez 

depositário. Os tempos anunciados da 

transição planetária e suas manifestações 

dolorosas e confl itivas, pedem o testemu-

nho de amor por parte de todos aqueles 

que já dispõem do ferramental divino para 

a implantação do mundo de regeneração, 

em que o bem deve ser aplicado indistin-

tamente, sobrepujando o mal, pela força 

de suas práticas singelas e puras. 

O benfeitor Emmanuel nos alerta em 

relação à leitura equivocada das escritu-

ras feitas muitas vezes de modo negligen-

te e superfi cial:

“(...) O problema do discípulo do Evange-

lho não é o de ler para alcançar novidades 

emotivas ou conhecer a Escritura para trans-

formá-la em arena de esgrima intelectual 

(grifo nosso), mas, o de ler para atender a 

Deus, cumprindo-lhe a divina Vontade.
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Desejosos que estamos, nesta época 

tempestuosa, em dissipar as tormentas 

que insistem em permanecer no nosso 

convívio, é imprescindível ampliar a visão, 

dilatar o entendimento sobre os proces-

sos dolorosos e complexos que envolvem 

toda a humanidade terrena. Para isto é ne-

cessário, elevar o nosso padrão mental e 

espiritual, assim como recomenda, o men-

tor de Francisco Cândido Xavier:

“É chegado o instante de se retirarem os 

que permanecem na Judéia para os “montes” 

das ideias superiores. É indispensável manter-

-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, 

sem abandonar a cooperação elevada que o 

Senhor exemplifi cou na Terra; que aí consoli-

de a sua posição de colaborador fi el, invencí-

vel na paz e na esperança, convicto de que, 

após a passagem dos homens da perturba-

ção, portadores de destroços e lágrimas, são 

os fi lhos do trabalho que semeiam a alegria, 

de novo, e reconstroem o edifício da vida.
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Manter-se nas “alturas espirituais”, 

como bem afi rmou Emmanuel, não signifi -

ca uma atitude de pretensa superioridade 

moral e intelectual do discípulo vigilan-

te. Não signifi ca ausentar-se do convívio 

social difícil, alegando proteção contra 

as imperfeições alheias. O colaborador 

da seara Cristã, busca a sintonia com o 

pensamento de Jesus que se irradia inde-

fi nidamente de Seu psiquismo amoroso, 

evitando a assimilação das vibrações de-

letérias inferiores, sem esquivar-se da co-

operação fraterna na vivência com todos 

aqueles que se encontram em lutas nos 

estágios mais primários da vida. Jesus, 

assim o fez conosco. Veio, não para os 

sãos, mas para os doentes, e como médi-

co bondoso e precavido, conviveu com os 

insalubres e necessitados do espírito, sem 

se contaminar, assim como a luz entra no 

pântano sem macular-se e sem protestar 

contra o charco que benefi cia. 

Por muito amar, Jesus enxergou e en-

xerga muito além da situação transitória 

em que nos envolvemos nos círculos de 

ação probatória e expiatória. Viu e vê nos 

violentos, nos corruptos, nos ladrões, nos 

odientos e malvados, doentes graves da 

alma, passíveis de cura e soerguimento, 

acenando que a vida plena e imortal, den-

tro dos princípios imutáveis das Leis de 

Deus, sempre os reconduzirá aos cenários 

e às pessoas que eles estabeleceram vín-

culos negativos, para proceder em tempo 

oportuno, entre difi culdades e sofrimen-

tos, as devidas e imprescritíveis repara-

ções as quais a Lei Divina opera com justi-

ça inseparável da misericórdia.

O Cordeiro de Deus, mesmo diante de 

tribunais terrenos que O levaram ao jul-

gamento ignominioso e a uma condena-

ção arbitrária, criminosa, não se insurgiu 

contra a justiça humana, imperfeita e fa-

lível, conquanto necessária e passível de 

progresso, tanto quanto às coletividades 

as quais serve. Sabia, do alto de sua visão 

dilatada, do grande signifi cado e do lega-

do do seu testemunho de amor e de fi de-

lidade à Deus, não se limitando ao concei-

to frágil das vitórias dos conquistadores 

mundanos, sujeitas às transformações 

e destruições que caracterizam a imper-

manência da vida mergulhada nas expres-

sões da matéria grosseira. 

Mesmo após, o calvário, o escárnio, 

a humilhação pública, a deserção dos 

discípulos e seguidores mais próximos, a 
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Em outras palavras, Joanna de Ângelis 

afirmou que o maior infortúnio que pode 

ocorrer a uma criatura é ter que caminhar 

pelas sendas da vida às escuras, sem espe-

ranças e sem a luz da fé...

André Luiz já nos desvelou, com rique-

zas de detalhes, as dantescas regiões 

umbralinas, onde os Espíritos calcetas 

carpem suas inenarráveis dores morais.  

Entanto, as regiões de sofrimento não 

são simples pontos geográficos, mas sim, 

estados de espírito.

Segundo
1

 João, o Evangelista, quando 

disse o Cristo: “deixai que venham a mim as 

criancinhas”, Ele não Se referia tão somente 

aos gárrulos infantes à Sua volta. Profun-

das em sua simplicidade, essas palavras 

eram também um chamamento dirigido às 

almas que gravitam nas regiões inferiores, 

onde o infortúnio desconhece a esperan-

ça. Jesus chamava a Si a infância intelec-

tual da criatura formada: os fracos, os 

escravizados e os viciosos. Ele nada podia 

ensinar à infância física, presa à matéria, 

submetida ao jugo do instinto, ainda não 

incluída na categoria superior da razão e 

da vontade que se exercem em torno dela 

e por ela.  Queria que os homens a Ele fos-

sem com a confiança daqueles entezinhos 

de passos vacilantes, cujo chamamento 

conquistava, para o Seu, o coração das 

mulheres, que são todas mães. Submetia 

assim as almas à Sua terna autoridade. Ele 

foi o facho que ilumina as trevas, a clari-

dade matinal que toca a despertar; foi o 

iniciador do Espiritismo, que a seu turno 

atrairá para Ele, não as criancinhas, mas os 

“homens de boa-vontade”.

Um Espírito protetor
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 dá 

sequência ao mesmo fluxo 

do ensinamento: “ao cha-

mar a Si as criancinhas, era 

como se o Mestre dissesse: 

(...) Deixai venham a mim as 

criancinhas, pois tenho o leite 

que fortalece os fracos; dei-

xai venham a mim todos os 

que, tímidos e débeis, neces-

sitam de amparo e consolação; deixai venham 

a mim os ignorantes, para que eu os esclareça; 

deixai venham a mim todos os que sofrem, a 

multidão dos aflitos e dos infortunados, e eu 

lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os 

males da vida e lhes revelarei o segredo da cura 

de suas feridas! Qual é, meus amigos, esse bál-

samo soberano, que possui tão grande virtude, 

que se aplica a todas as chagas do coração e 

as cicatriza? É o amor, é a caridade!...

 Se possuís esse fogo divino, que é o que 

podereis temer? Direis a todos os instantes 

de vossa vida: meu Pai, que a Tua vontade se 

faça e não a minha; se Te apraz experimentar-

-me pela dor e pelas tribulações, bendito se-

jas, porquanto é para meu bem, eu o sei, que 

a Tua mão sobre mim se abate. Mas, se é do 

Teu agrado, Senhor, ter piedade da Tua cria-

tura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, 

bendito sejas ainda... Mas, faze que o amor 

divino não lhe fique amodorrado na Alma, 

que incessantemente faça subir aos Teus pés 

o testemunho do seu reconhecimento!

 Se tendes amor, possuís tudo o que há 

de desejável na Terra, possuís preciosíssima 

pérola, que nem os acontecimentos, nem as 

maldades dos que vos odeiem e persigam 

poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis 

colocado o vosso tesouro lá onde os vermes 

e a ferrugem não o podem atacar e vereis 

apagar-se da vossa Alma tudo o que seja 

capaz de lhe conspurcar a pureza; sentireis 

diminuir dia a dia o peso da matéria e, qual 

pássaro que adeja nos ares 

e já não se lembra da Terra, 

subireis continuamente, su-

bireis sempre, até que vossa 

Alma, inebriada, se farte do 

seu elemento de vida no seio 

do Senhor!...”

Observamos, assim, jun-

to aos Espíritos Amigos, 

que o amor dinamiza a es-

perança, que, por sua vez, 

clareia nossas veredas, oferecendo-nos 

o rumo certo da definitiva emancipação 

espiritual.

Em resposta ao questionamento direto 

do Mestre Lionês
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, as Potestades Celestes 

esclareceram que, se por um lado, os so-

frimentos materiais independem da vonta-

de, o orgulho ferido, a ambição frustrada, 

a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, 

todas as paixões que se constituem tortu-

ras da Alma, são perfeitamente evitáveis.

“(...) A inveja e o ciúme!... Felizes os que 

desconhecem estes dois vermes roedores!  

Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, 

não há calma, nem repouso possíveis. À sua 

frente, como fantasmas que lhe não dão tré-

guas e o perseguem até durante o sono, se le-

vantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, 

do seu despeito... O invejoso e o ciumento 

vivem ardendo em continua febre. Será essa 

uma situação desejável e não compreendeis 

que, com as suas paixões, o homem cria para 

si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-

-lhe a Terra verdadeiro inferno?”.

Simão Bar Jonas, inebriado de esperan-

ça e com o coração em júbilo, disse em 

uma de suas prédicas
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: “(...) Porque David 

disse em seu nome: Eu tinha o Senhor pre-

sente sempre diante de mim, a fim de que eu 

não fosse abalado. — É por isso que o meu 

coração se rejubilou, que a minha língua can-

tou cânticos de alegria e que a minha carne 

mesma repousará em esperança; – porque 

não deixareis minha Alma no Inferno e não 

permitireis que o vosso Santo experimente a 

corrupção.  – Vós me fizestes conhecer o ca-

minho da vida e me enchereis da alegria que 

dá a vista do vosso semblante.”

Para encerrar, deixamos para meditação, 

estas iluminadas palavras de nosso querido 

Bezerra de Menezes a nos conclamar: “(...) 

espalhem a luz e pontifiquem no bem até que 

sintam interiormente uma aragem de paz que 

nenhuma coisa de fora consegue perturbar; 

um estado de alegria que nenhuma tristeza 

ponha marca de desencanto e um halo de en-

tusiasmo que nenhuma sombra logre ofuscar. 

Não seguem a sós os que amam.”
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ONDE O INFORTÚNIO 

DESCONHECE A ESPERANÇA

Não seguem a sós os que amam

Rogério Coelho*

“(...) O coração deste povo se tornou pesado, e seus 

ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para 

que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam”.

Jesus. (Mt., 13:15.)

morte infamante, eis que ressurge entre 

os homens sem nenhuma queixa, sem ne-

nhuma condenação ou censura nos lábios 

e no coração. Compreende a fragilidade 

humana e a necessidade da dor e dos pro-

cessos íntimos nas consciências de cada 

um, operarem as reparações e as transfor-

mações necessárias para forjar corações 

fortes, inabaláveis e fiéis a Deus. 

O Seu Reinado é todo espiritual, essen-

cial e, portanto, indestrutível. Sabedor da 

nossa condição de Espíritos Imortais em 

trânsito na Terra, pregou ao coração e a 

mente humana que caminham para o aper-

feiçoamento sem fim e não apenas circuns-

crita a uma experiência de vida terrena.

As “armas” do Cristão devem ser ou-

tras, diante dos adversários. Ciente que 

toda maldade, reside ainda na intimidade 

de todos nós, nos mais diversos graus de 

perniciosidade, combaterá, tal como o mé-

dico sábio, a doença, preservando o doen-

te, e prescrevendo tratamentos que forta-

leçam os potenciais de saúde do paciente 

tendo em vista a sua plena reabilitação.

O benfeitor Emmanuel, através das 

mãos de Chico Xavier nos esclarece nesta 

questão: 

“O fruto revela a árvore. A obra fala do ho-

mem. Quem te provoca, através do escár-

nio, mostra-se mal informado ou doente; e 

quem te fere, através do insulto, traz consi-

go pensamentos de ódio e destruição. Não 

lhes sanarias o mal à força de palavras so-

mente. Dá-lhes a conhecer a própria rota 

no trabalho edificante que realizas e a Luz 

divina inspirar-te-á o verbo justo, no ins-

tante certo (...).
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” (grifos nossos)

A mensagem do calvário e da cruz do 

Messias continuam, para muitos de nós, 

distantes do real entendimento da vitória 

grandiosa oculta na aparente derrota in-

famante do Gólgota... A vitória real trans-

cende as ilusões da vida transitória. Não 

vem com aparências externas. A vitória do 

cristo é aquela que se estabelece no cora-

ção pacificado e alinhado com a experiên-

cia bem assentada do amor, com a harmo-

nia total e imperecível com a Lei Divina... 

Oremos mais... Vigiemos mais. Faça-

mos mais silêncio, quando de nossas nas-

centes afetivas emergirem o fel da discór-

dia, da intolerância e da incompreensão 

destrutivas...

Trabalhemos mais em regime de con-

fiança, de entrega ao serviço de constru-

ção de um mundo realmente mais justo, 

pacificado, mais humano.

Ante o adversário que se apresenta 

demandando-nos, apresentemos a ele os 

nossos recursos e esforços para o enten-

dimento fraterno e Cristão. Ainda que ele 

não nos entenda e que se resolva a conti-

nuar a prejudicar-nos, façamos de nossa 

defesa, nossa conduta reta e inspirada 

em Jesus Cristo. Não nos esqueçamos, 

que antes de nos convertermos em adver-

sários uns dos outros, somos todos filhos 

do mesmo Pai, agraciados pelo Seu infini-

to e incondicional amor.

Que a caridade norteie nossos míni-

mos pensamentos, palavras e gestos nes-

ta hora mais escura da noite dos nossos 

tempos de transição. Horas difíceis e ine-

vitáveis, mas que antecedem uma nova 

alvorada, para todos aqueles que perseve-

rarem, com o Cristo, no bem.

* Articulista e palestrante espírita do Grêmio Espírita 
Atualpa.

1 DIAS, Haroldo Dutra. (Trad.) O novo testamento. 4. imp. 
Brasília: FEB, 2016.

2 KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. 
Trad. Guillon Ribeiro. 131. ed. 6. imp. (Edição Histórica.) 
Brasília: FEB, 2015. cap. 12, it. 3.

3 XAVIER, Francisco C. Vinha de luz. Pelo Espírito Emma-
nuel. 8. imp. Brasília: FEB, 2015. cap. 1.

4 ____. Caminho, verdade e vida. Pelo Espírito Emma-
nuel. 9. imp. Brasília: FEB, 2015. cap. 140.

5 SILVA. Saulo Cesar Ribeiro da. (Coord.) O evange-
lho por Emmanuel: comentários ao evangelho se-
gundo Marcos. 2. imp. Brasília: FEB, 2015. Marcos, 
13:11; p. 145, Defesa.
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PRIMEIRA PARTE

PAPEL DO TEATRO ESPÍRITA

“O papel do teatro espírita é res-

gatar os espíritos nos dois planos da 

vida. Resgatar os embrutecidos, os 

desesperançosos, os amargurados... 

O teatro espírita é holofote de luz 

para o coração de quem sofre. Relem-

bra começos, para refazermos nossas 

trajetórias e termos outros fi ns. Fins 

mais belos, mais puros, mais amoro-

sos, mais singelos com menos ódio e 

rancor. O objetivo do teatro espírita 

é levantar (fazer acordar, se estiver 

dormindo) o espírito que participa e 

também quem assiste. Impulsionar a 

alma às mais elevadas esferas e, com 

apenas um momento, fazer entender 

as maravilhas de Deus! Que Deus 

abençoe o teatro espírita!”

Esse pequeno trecho acima é parte de 

uma mensagem que foi recebida pela nos-

sa irmã Larissa, na ocasião da preparação 

para a realização da peça teatral “Qual é a 

sua?”, que conta a história de um “pops-

tar” quando se depara com o mundo es-

piritual, após o seu desencarne. Assim 

como esse drama, muitos outros roman-

ces são retratados no teatro. Histórias 

felizes, tristes; nossas histórias, de todos 

nós, seres em evolução. 

Dividimos a mensagem da nossa irmã 

em cinco partes. Vamos estudar cada tre-

cho para nossa refl exão.

No que diz respeito a este primeiro tre-

cho, o papel do teatro espírita, gostaria 

de destacar o alcance dessa ferramenta 

maravilhosa que é o teatro. Por meio dele, 

podemos alcançar um elevado núme-

ro de irmãos, tanto encarnados quanto 

desencarnados. 

Recordamos que, em reuniões mediú-

nicas, quando recebemos irmãos em in-

trincado processo obsessivo, carregados 

de ódio e ressentimentos, por diversas 

vezes os trabalhadores do plano espiritual 

utilizam a projeção de imagens, onde são 

veiculadas as reminiscências do passado 

retiradas da mente desses irmão. O ob-

jetivo é desperta-los para o fato de que 

nós somos os verdadeiros responsáveis 

pelos nossos dramas, mas comumente 

nos esquecemos disso e precisamos nos 

enxergar no espelho de nossas almas, ob-

servando as nossas atitudes, o que plan-

tamos e não queremos colher. 

Quando uma peça teatral espírita é 

apresentada, a projeção das imagens sen-

sibiliza uma multidão de irmãos, que mui-

tas vezes enxerga o seu drama ou o drama 

de um ente querido e, dessa forma, fi cam 

mais receptivos para um entendimento da 

mensagem que está sendo transmitida no 

roteiro da apresentação.

SEGUNDA PARTE

O ATOR ESPÍRITA

“Ator espírita, seja luz, seja estrela, 

a favor do bem e a favor do Cristo, 

que a sua força seja o amor ao inundar 

o coração de quem o assiste inspirado 

pela espiritualidade. A glória de atuar 

e dos aplausos se torna muito maior 

quando fazemos algo em favor do 

próximo, acendendo a luz do coração 

de quem nos vê interpretar aquilo que 

lhe tange a alma. Despertando no ou-

tro aquela chama adormecida da cari-

dade, da paz, da alegria e tantos sen-

timentos bons. Atue pensando que o 

bem que se pode fazer vai muito além 

do que os nossos olhos podem ver. 

O bem vai muito além do aplauso re-

conhecido de quem nos vê no palco.”

Quem é leigo na arte da dramaturgia 

desconhece o esforço para se realizar 

uma boa apresentação teatral. A dedica-

ção nos inúmeros ensaios que se realizam 

e a tremenda disciplina para levar adiante 

esse trabalho. Muitas vezes, uma hora de 

apresentação pode levar 6 meses ou mais 

de ensaios, com sucessivos fi nais de se-

mana dedicados a essa tarefa.

Todo esse esforço não é em vão, pois 

a maior recompensa é sempre de quem 

serve e trabalha no bem, e com o ator es-

pírita não é diferente. 

A maior motivação do ator espírita, 

assim como de qualquer trabalhador do 

bem, deve ser a satisfação pessoal pela 

própria execução da tarefa. Levar espe-

rança, consolação e inspiração por meio 

da arte teatral, ajudar a reconstruir o ca-

minho de irmãos perdidos, desorientados. 

Aquele que leva a luz é o primeiro a rece-

bê-la em seu coração. Como podemos 

defi nir melhor a vivência do evangelho? 

Quando dedicamos o nosso tempo em 

benefício do próximo.

TERCEIRA PARTE

PEÇA “QUAL É A SUA?”

“Bençãos dos céus irão cobrir o pal-

co do Atualpa por todos os lados. Não 

faltará luz para o exercício do bem por 

meio da arte. Aos tempos que nos ad-

vêm nos preparemos cada vez mais a 

fi m de que o trabalho seja bem execu-

tado. Vigiemos e oremos. Concentre-

mos os nossos pensamentos em unís-

sono para este projeto. A nossa força 

será nossos pensamentos unidos no 

ideal desta peça, que busca salvar e 

repensar as diretrizes da vida a nos fa-

zer perguntar: Qual é a sua?”

A apresentação da peça “Qual é a sua?”, 

sem dúvida, foi uma chuva de bênçãos, 

e a luz se fez presente. Infelizmente, no 

entanto, muitos irmãos não querem que 

essa luz desperte os corações viciados e 

perdidos, pois dessa forma perderiam o 

controle sobre essas almas que decidem 

enveredar por novos rumos.

Sempre que decidimos participar desse 

tipo de empreendimento, haverá resistên-

cia da sombra, que vai criar empecilhos e 

difi culdades para atrapalhar a apresenta-

ção, assediando os artistas e trabalhado-

res e tentando prejudica-los de diversas 

maneiras. 

Por conta disso, precisamos vigiar e 

orar, mantendo nosso pensamento em 

sintonia com nossos orientadores do 

bem, pois somos espíritos em evolução, 

com limitações e fraquezas. Mas só cres-

ce aquele que se dispõe a trabalhar e en-

frentar as difi culdades.

QUARTA PARTE

O DIRETOR ESPÍRITA

“Diretor espírita,

É preciso usar os olhos e a alma 

para dirigir uma peça! Atenção para a 

necessidade da corrigenda e o elogio 

benéfi co! O diretor precisa sempre 

tirar o melhor de quem trabalha com 

ele pelo seu papel de liderança, mas o 

diretor não guia o palco sozinho. Tem 

sempre alguém com quem contar se 

alguma hora a dúvida apertar! O que 

devo fazer?! Fecha os olhos, entra em 

oração, abre o coração, e a resposta 

vem de supetão! O diretor é visioná-

rio, e vê além quando se deixa guiar 

pelo mais alto!” 

É inegável a participação da direção 

espiritual dos trabalhos. São equipes que 

trabalham juntas: a direção no plano ma-

terial e a direção no plano espiritual. 

Essa ligação, sintonia entre as equipes, 

ajuda muito na condução dos trabalhos. Ela 

otimiza o tempo para montagem das cenas, 

auxilia na orientação dos artistas, na reso-

lução de confl itos e problemas diversos. 

O papel de liderança deve ser exercido 

com amor e energia, pois é preciso ter 

pulso fi rme para corrigir e motivar. Melhor 

inspiração não há que o próprio Mestre 

Jesus, maior Líder de todos os tempos. Ele 

sabia como liderar para tirar o melhor de 

cada um.

QUINTA PARTE

OS CONTRA-REGRAS

“Quem não está no palco faz parte 

da peça. Afi nal, o que seria do teatro 

se não houvesse quem cuidasse do 

som, das músicas, das luzes, das rou-

pas, do cenário, da maquiagem... To-

dos juntos temos uma grande força! 

Uma força que ajuda a executar um 

trabalho de grandes proporções, pois 

a plateia não é feita só de encarnados, 

é também, de desencarnados. Então, 

trabalharemos confi antes naquilo que 

nos propusemos, dando o melhor de 

nós na execução de nossos talentos!”

Cada trabalhador tem o seu papel, sua 

função, e é de suma importância para a 

realização do trabalho. Muitos irmãos se 

dedicam à realização da apresentação. 

Mesmo aqueles que não aparecem no 

palco são vitais para o trabalho, são ir-

mãos que se dedicam com humildade e 

perseverança. 

Muitas atividades estão envolvidas em 

uma apresentação teatral, com caracte-

rísticas específi cas e técnicas, que preci-

sam ser treinadas e aperfeiçoadas, para a 

realização de uma apresentação de quali-

dade. Por isso, ofi cinas de aprendizagem 

devem ser incentivadas na casa espírita.

Boa vontade, aliada ao trabalho e trei-

namento, não apenas da equipe de apoio, 

mas dos artistas e do diretor, são essen-

ciais para o resultado fi nal. 

Lembranças a o nosso querido mestre 

dramaturgo “Gê Martu”, que tanto nos 

ensinou. Esse grande profi ssional da dra-

maturgia nos incentivou a aperfeiçoar-

mos esta belíssima arte.

Venha fazer parte dessa equipe! 

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

O TEATRO NA CASA ESPÍRITA

Adolfo de Moraes Cavalcante* 

* Colaborador do Departamento de Arte e Cultura Espíri-
ta do GEABL.
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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

Tema das Palestras

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h
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Dom 1 Adauto Santos AFABILIDADE E DOÇURA

Seg 2 Flávio Bastos O LAR E AS INFLUÊNCIAS ESPIRITUAIS

Qui 5 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 8 Warwick Mota PARÁBOLA DO MAU RICO

Seg 9 Ricardo Honório DISTÚRBIOS DE COMPORTAMENTO NO LAR

Qui 12 Carlos Sá ARTE

Dom 15 Carlos Waldino PARÁBOLA DO MAU RICO

Seg 16 André Ferreira EXPERIÊNCIA

Qui 19 Fabiano Augusto TRANSIÇÃO

Dom 22 Maurício Curi A PARÁBOLA DOS TALENTOS

Seg 23 Fátima Guimarães O IDOSO NA FAMÍLIA: CONFLITO DE GERAÇÕES

Qui 26 Cássius Vantuil APRENDIZADO

Dom 29 Catharino dos Anjos A PARÁBOLA DO SEMEADOR

Seg 30 Luiz Augusto PLANEJAMENTO FAMILIAR E ABORTAMENTO NA VIDA ESPÍRITA
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Qui 2 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 5 Fátima Guimarães PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO

Seg 6 Adauto Santos TRABALHO

Qui 9 Lenir Rezende DEPRESSÃO E TENTATIVA DE SUICÍDIO NA FASE INFANTIL

Dom 12 Luiz Augusto LUTA PELA CONQUISTA DA PAZ

Seg 13 Carmelita Indiano CASAMENTO E AFETIVIDADE: DESAJUSTES CONJUGAIS E SEPARAÇÕES

Qui 16 Maurício Curi AFEIÇÃO

Dom 19 Cássius Vantuil CONHECIMENTO E SEGURANÇA

Seg 20 Carlos Waldino DEVER

Qui 23 Catharino dos Anjos A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO NO LAR

Dom 26 Flávio Bastos COMPORTAMENTO

Seg 27 Patrícia Mendes RAZÃO

MEDIUNIDADE DOS SANTOS

Autor: Clovis Tavares – FEB
Mediunidade dos Santos presta reverência aos heróis da fé, que, no sofrimento, no 

isolamento, na perseguição, na calúnia e na incompreensão, inclusive de seus pa-

res, foram os protagonistas do fato mediúnico. Aborda a trajetória dos santos 

católicos, como mediadores da bondade divina, através da mesma fenomenologia 

que foi, no século XIX, esclarecida por Allan Kardec.

Datas Espíritas

1/1/1848 É fundada a Revista Espírita por Allan Kardec.

1/1/1846 Nasce León Denis, fi lósofo do Espiritismo.

1/1/1875 Publicada a primeira Folha Espírita do Rio de Janeiro. 

2/1/1884 Eleita e empossada a 1ª diretoria da FEB (Federação Espírita Brasileira).

2/1/1984 É instalada em Brasília a sede central da FEB.

3/1/1412 Nasce Joana D’Arc na França.

6/1/1868 Primeira edição de “A Gênese” de Kardec é colocada à venda.

9/1/1862 Nasce em Gênova, Itália, o doutor Ernesto Bozzano. 

10/1/1969 Desencarnação da médium Zilda Gama, com 91 anos de idade.

10/1/1868 Nasce em Paris, Hubert Forestier, diretor da Sociedade Parisiense de Es-
tudos Espíritas.

11/1/1971 Desencarnação do médium José Pedro de Freitas, o Zé Arigó, em aciden-
te automobilístico.

12/1/1746 Nasce em Zurique, Suíça, João Henrique Pestalozzi, educador de Allan Kardec.

14/1/1942 Desencarnação de Antônio José Trindade, um dos fundadores da Federação 
Espírita de SP.

15/1/1861 Lançada a primeira edição de “O Livro dos Médiuns”, de Allan Kardec.

16/1/1916 Fundada a Federação Espírita Paraibana.

17/1/1901 Nasce no Maranhão, Luiz Olímpio Guillon Ribeiro, foi presidente da FEB.

20/1/1919 Desencarnação, em São Paulo, de Anália Emília Franco.

21/1/1883 Fundada a revista “O Reformador”.

22/1/1909 Desencarnação de Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, médium de cura, 
na Bahia.

27/1/1995 Divaldo Pereira Franco é incluído no quadro de vultos artísticos e histó-
ricos da Bahia.

30/1/1938 Desencarnação, em Matão/SP, de Cairbar de Souza Schutel.

1/2/1905 Nasce em Pacatuba/CE, Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, médium de 
efeitos físicos.

1/2/1856 Nasce em Resende/RJ, Anália Emília Franco, professora humanitária.

6/2/1915 Desencarnação, no Rio de Janeiro, de Joaquim Carlos Travassos, tradutor 
do pentateuco kardequiano.

6/2/1832 Casamento de Allan Kardec com Amélie Boudet.

7/2/1901 Desencarnação, em Natal/RN, da poetisa Auta de Souza.

12/2/1809 Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, realiza reuniões mediú-
nicas na Casa Branca. 

15/2/1926 Desencarnação de Gabriel Delanne.

 20/2/1822 Desencarnação, em Salvador, de Madre Joana Angélica de Jesus (Joanna 
de Ângelis).

Evangelização Espírita 

Infanto-Juvenil - 2017

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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Culto do 
Evangelho 
no Lar Inscreva-se!

O Culto é realizado 

no último domingo 

de cada mês, às 18h.

Fone: 3443-2000

Evangelho Segundo o Espiritismo 
Estudo sistematizado do

INSCRIÇÕES
Livraria Letras e Luzes      Fone: 3343-2000      www.atualpa.org.br hd
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Visita ao Hospital 
Materno Infantil

No 1º e 3º domingo 
de cada mês.

Das 14h45 às 16h.

Informações 
com Marilsa: 
99977-9851 ou 
marilsaalves@hotmail.com

Boas Férias!!
ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita

Recesso de 3/12/16 a 4/3/17

DIJ – Departamento de Infância e Juventude
Recesso de 12/12/16 a 9/2/17
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