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JUSTA LEMBRANÇA

GRÊMIO ESPÍRITA 

ATUALPA BARBOSA 

LIMA: DE REPENTE, 

57 ANOS!

Regina Façanha Viana*

É... O tempo passou como passa para to-
dos. Feliz é aquele que aproveita e faz 
sua parte na obra do Bem.

Nesse tempo, ele conquistou, da nossa 
sociedade e meio espírita, respeito! Res-
peito pela sua boa administração, seu 
projeto de trabalho e pela promoção so-
cial, pelo evangelho, pela união de seus 
trabalhadores no bem na preocupação 
constante em se atualizar, pela importân-
cia que dá à educação das almas de seus 
pupilos, pelo amparo carinhoso oferta-
do ao irmão que passa pelo albergue.

O respeito que vive, que pulsa, que se faz 
presente!

Nós o sentimos como um pai. Confiamos 
nessa casa como faz um filho ao se ani-
nhar procurando a paz, a proteção, o 
amparo e a energia no acolhimento de 
seu enlace amoroso. 

Com isso, nos desenvolvemos contando 
com essa família espiritual, comparti-
lhando nossos talentos e superando os 
desalentos, nessas sólidas paredes que 
nos abraçam.

Parabéns, Grêmio Espírita Atualpa Barbo-
sa Lima, és luz no seio de nossa terra, és 
água límpida que serve o sedento, és pai 
amoroso que acolhe e disciplina. Tens a 
nossa gratidão e o nosso respeito!

*Espírita, trabalhadora do  
Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima 

FINALIDADE DO 

CENTRO ESPÍRITA

Divulgar a mensagem do Cristo, eis 

o maior e mais importante objetivo do 

Centro Espírita.

Depois, em segundo plano, talvez 

haja necessidade de um servicinho de 

fraternidade para, apenas, ajudar a ove-

lha dispersa a ingressar no rebanho.

Se a divulgação da Mensagem, no 

cumprimento do “Ide e Pregai” é de ini-

gualável valia, a filantropia não passa de 

simples coadjuvante que mata a “fome 

por um dia”, enquanto que o “ensinai a 

toda a gente” mata a fome, a sede, toda 

e qualquer miséria por toda a vida.

Em sã consciência, um Centro Espíri-

ta deve ser todo ele: MENSAGEM

Hilpert Viana

Fundador do GEABL

O Grêmio Espírita ATUALPA BARBOSA 

LIMA está completando 57 anos de uma 

existência nobre, digna de aplausos e fe-

cunda em realizações sublimadas no bem.*

Nós não estivemos presentes na data 

de sua inauguração, em 28 de outubro de 

1960, pois a nossa chegada em Brasília 

só se deu quatro anos depois. E como o 

órgão público que nos mandou servir na 

capital federal nos desse um apartamen-

to vizinho ao local daquela instituição 

espírita, imediatamente entramos em 

contato com o seu presidente, um ex-

-pracinha de nome Hilpert Doelinger Via-

na, que nos conquistou a admiração e o 

respeito desde os primeiros momentos de 

conhecimento.

Assim, muito cedo nós e o compa-

nheiro Viana entretivemos uma amizade 

muito forte e duradoura, dada a grande 

afinidade que se fez revelar entre nós. 

Cultivávamos a Doutrina com idêntica 

pujança. Não éramos, como em verdade 

não somos, meros adeptos do Espiritis-

mo. Éramos e somos sinceros idealistas 

da moral cristã.

Viana dedicava-se ao Espiritismo em 

tempo integral, pois, aposentado, já vi-

via a Doutrina como um trabalhador 

efetivo da obra do Cristo e ainda con-

seguia manter um hoby especial, onde o 

exercício da caridade se fazia presente: o 

rádio-amadorismo.

E mais ainda: a nossa atividade se di-

vidia entre o Grêmio e a FEB (Federação 

Espírita Brasileira). Esta funcionando em 

barracos na Asa Norte. Barracos aqueles 

que nós mesmos íamos erguendo com 

participação de inúmeros outros com-

panheiros sob as lideranças fraternas de 

Antônio Fernandes Doares, Israel Quirino 

(nosso desenhista-arquiteto dos edifícios 

da FEB, do Grêmio Espírita Atualpa e de 

outras instituições espíritas de Brasília) 

e de nosso irmão Viana. Que dias maravi-

lhosos aqueles!

Vimos assim, levantar-se garboso e fiel 

à sua missão o atual edifício do Grêmio. 

Acompanhamos de perto o devotamento 

e a abnegação do saudoso Viana, buscan-

do transformá-lo na grande instituição 

efetivamente espírita em que se transfor-

mou, graças ao carisma autêntico daque-

le inesquecível seareiro.

O ideal do irmão Viana era que todo 

trabalho espírita devesse alcançar seu ob-

jetivo final. Era seu desejo que o Grêmio 

Espírita Atualpa Barbosa Lima viesse a ser 

uma instituição espírita completa, na área 

da evangelização da criança, da educação 

do jovem, da integração social, da assis-

tência à pobreza, nas reuniões públicas, 

nos trabalhos mediúnicos, etc.

Não foi um ideal em vão que se inter-

rompesse com a sua súbita desencarna-

ção em junho de 1984. A Casa de Atualpa 

continua em sua marcha ativa e vitoriosa. 

O “Brasília Espírita” continua fecundo na 

tarefa de iluminar consciências; a sopa 

permanece alimentando aqueles que a 

procuram, no dia certo; o bazar de rou-

pas e enxovais desenvolve, atento à sua 

missão; suas salas permanecem ocupadas 

com a instrução de adolescentes; e todas 

as demais atividades estabelecidas pelo 

nosso saudoso companheiro aí estão, 

ininterruptamente pertinentes na ação 

do Evangelho.

Estão de parabéns todos os que ao lado 

de nossa abnegada Lenira Viana labutam 

incansáveis e felizes em manter o Grêmio 

Espírita ATUALPA BARBOSA LIMA como 

um posto avançado na maravilhosa Seara 

Espírita da Brasília-terra, bem no coração do 

mundo! E parabéns a você, querido irmão e 

amigo Hilpert Viana que, estamos certos, de 

mais alto, continua inspirando e ajudando.

Inaldo Lacerda Lima

Da direita pra esquerda: Sr. João, Viana, 
Dr. Noraldino Melo, Sr. Inaldo Lacerda 
e um amigo da casa.

(artigo publicado na edição de setembro-outubro de 
1997, no jornal Brasília Espirita)

*  data comemorativa atualizada da publicação original 
em 1997 para esta.
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Os Centros Espíritas devem ser 

locais de oração, trabalho e estudo. 

Conhecer o Espiritismo é de funda-

mental importância, mas, segundo 

Emmanuel me tem ensinado, esse 

conhecimento necessita ser tradu-

zido na prática, a começar pelo en-

tendimento entre os companheiros 

que constituem a equipe de coope-

radores da casa. O fenômeno em 

um tempo de orientação kardecis-

ta deve ser acessório e, nunca, sem 

dúvida, atividade especial.

Para mim, centro espírita tinha 

que abrir todo dia, o dia inteiro... 

Se é hospital, como dizemos, como é que 

pode estar de portas fechadas?... O cen-

tro precisava se organizar para melhor 

atender os necessitados. O que impede 

que o centro espírita seja mais produtivo 

é a centralização das tarefas; existe diri-

gente que não abre mão do comando da 

instituição... 

Ora, de fato, a instituição necessita 

de comando, mas de um comando que 

se preocupe em criar espaço para que os 

companheiros trabalhem, sem que nin-

guém esteja mais preocupado com cargos 

do que com encargos...

O centro espírita, quanto mais simples, 

quanto mais humilde, mais reduto do 

Evangelho. Construções colossais sem-

pre me parecem destituídas de espírito... 

A Sociedade Espírita de Paris era uma sala 

de acanhadas dimensões: ali imperava o 

espírito de fraternidade.

As reuniões nos centros espíritas pode-

riam ser mais produtivas. Existe dirigente 

que abre e termina a sessão olhando o reló-

gio... Não posso dar palpite no centro dos 

outros − Emmanuel me mandaria conser-

var a boca fechada −, mas a gente fica tris-

te com os centros espíritas que funcionam 

apenas meia hora durante a semana...

Não precisamos esperar a formação 

de um grupo espírita para recepção de 

pessoas santas; vão chegar primeiro os 

mais infelizes; vão contar as mágoas, às 

vezes até os seus crimes; vêm em busca 

de amor...

Não somos donos do Movimento, a casa 

espírita não tem donos...Vamos criar opor-

tunidade para o crescimento dos outros. 

Ninguém precisa anular ninguém... So-

bra espaço para as estrelas no firmamen-

to! Todas podem brilhar à vontade...

Se um amigo, ou os amigos, não têm 

paciência conosco, os grupos não prospe-

ram, não frutificam em amor, em esperan-

ça, no socorro espiritual...

O centro espírita deve ser tocado como 

uma escola, ou seja, devemos estar den-

tro dele para aprender... Não é só para a 

mediunidade, para o passe ou para a deso-

bsessão... Precisamos estudar as lições de 

Jesus, as interpretações de Allan Kardec, e 

vivenciá-las, cuidando de nós mesmos, de 

nossa necessária renovação íntima...

Registro feito por Humberto Vasconce-

los em artigo publicado no Jornal Espírita 

de Pernambuco, edição 72.
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Os grandes homens sempre deixaram 

as marcas indeléveis de suas passagens 

pela Terra e seus exemplos são dignos 

de ser seguidos a todo o momento pelos 

pósteros.

É necessário que nos espelhemos, por 

exemplo, no posicionamento ético de 

Leopoldo Machado, no respeito aos com-

panheiros e à Doutrina Espírita.

Para entendermos as atitudes de Leo-

poldo Machado – especialmente em defe-

sa do Espiritismo –, urge adentrarmo-nos 

por um flashback, acompanhando, pela 

pena de Deolindo Amorim
1

, o resgate do 

passado nos termos seguintes: 

“(...) Devemos compreender o intenso tra-

balho de Leopoldo Machado na perspectiva 

do seu tempo. Ele viveu realmente as emoções 

de um ciclo polêmico, assinalado por insisten-

tes campanhas religiosas nos púlpitos católi-

cos, nos templos protestantes e na imprensa...

O Espiritismo recebia agressões de três 

flancos de hostilidades: nas áreas religiosas, 

que atacavam de todos os modos; na área 

médica, onde havia adversários irreconciliá-

veis, e nos círculos da crítica literária, onde 

não faltava quem pretendesse arrasar as co-

municações mediúnicas. Leopoldo, portanto, 

foi o homem de seu momento...

(...) Nem todos que o conheceram nas ativi-

dades públicas sabem de uma particularidade: 

Leopoldo Machado não alimentava polêmica 

jornalística com espíritas. Sempre evitava, ou 

tentava evitar que as discussões dos confra-

des saíssem do âmbito interno. (Talvez – jul-

gamos – inspirado nas palavras sábias de 

Jesus quando disse singelamente
2
: Porque 

quem não é contra nós é por nós).

Ouvi dele, mais de uma vez, esta afirma-

tiva: De lá de fora, venha quem vier com sua 

ciência, não mexa com o Espiritismo, porque 

me encontra em posição, mas não quero polê-

mica ‘adentro da Doutrina’. (Ele tinha cons-

ciência plena de que a casa dividida não 

sobrevive).

Esse “adentro” era muito de Leopoldo. 

Teve muitas discussões com velhos compa-

nheiros, mas tudo por correspondência. Pre-

feria escrever longas cartas, debater, recom-

por ideias, divergir, sem sair da comunicação 

particular. Tanto quanto lhe fosse possível, 

contornava polêmica entre espíritas. Muita 

gente não conhece este lado da vida de Leo-

poldo Machado. Ele não deixava carta sem 

resposta. 

Sua fase polêmica – que foi memorável – 

realçou os traços de seu idealismo e refletiu a 

fisionomia de um ciclo histórico”.

Leôncio Correia, um dos grandes no-

mes também respeitáveis da “velha-guar-

da” do Espiritismo, que era um Espírito 

aberto, incapaz de ofender a quem quer 

que fosse, quando havia discussões aca-

loradas entre companheiros da Doutrina, 

citava a divisa de Allan Kardec: “Trabalho, 

Solidariedade, Tolerância”.

O CENTRO ESPÍRITA 

NA VISÃO DE CHICO

TRABALHO, SOLIDARIEDADE, 

TOLERÂNCIA

A casa dividida não sobrevive

Rogério Coelho*

“Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.”

Jesus. (Jo., 13:35.)

* Articulista e escritor espírita – Muriaé/MG.

1 AMORIM, Deolindo. Ideias e Reminiscências Espíritas.

2 Marcos, 9:40.

 Fonte: http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biogra-
fias/chicoxavier.html. Acesso em 4/8/2017.
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Leopoldo Machado

57 anos
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Todos os seres humanos enfrentam 

incessantes necessidades na procura 

e conquista dos bens materiais para 

se manter, viver, trabalhar e ser feliz. 

O espírito envergando corpo frágil fica 

sujeito às mais variadas problemáticas 

experiências. A posse das coisas mate-

riais constitui a maior preocupação das 

criaturas e a grande maioria despreza os 

valores reais do espírito.

Negócios humanos

Vivemos muitas vezes sofrendo as 

maiores agruras, todo tipo de doenças 

físicas e mentais, tragédias conjugais, 

familiares e sociais, sofrimentos dos 

menores aos mais intensos, tormen-

tas da miséria social, torturas da falta 

de dinheiro, desespero ante o grave pro-

blema do desemprego, a busca da coloca-

ção profissional e tantos outros inumerá-

veis problemas que a existência corpórea 

oferece aos espíritos encarnados. 

Há milênios os homens desenvolvem 

esforços continuados da inteligência para 

conhecer e dominar as forças da Natureza 

conquistando melhorias, a fim de garantir 

sobrevivência, moradia, segurança, produ-

ção de alimentos. Ninguém consegue viver 

hoje, sem usar diariamente os recursos do 

dinheiro. Sem a posse e manuseio dos re-

cursos financeiros, ninguém se movimen-

taria construtivamente na enorme rede de 

benefícios da sociedade humana. Nenhu-

ma pessoa dispensa as rendas provenien-

tes do salário mínimo ou grandes salários. 

Diante a azáfama mundial dos negócios 

materiais, indagamos: Como viver o Evan-

gelho do Cristo, neste imenso e complica-

do mundo de ganância, ambição e deso-

nestidade? Como se esforçar garantindo a 

exemplificação das virtudes cristãs: justiça 

e moralidade, educação e espiritualidade, 

caridade material e do coração, aplicação 

honesta das riquezas e ao mesmo tempo 

viver o desapego aos bens terrenos?

Ciência econômica de Jesus

Ante a gigantesca agitação dos impres-

cindíveis recursos materiais o Senhor da 

Verdade orienta: “Não acumuleis para vós 

outros tesouros sobre a terra, onde a tra-

ça e a ferrugem corroem e onde ladrões 

escavam e roubam.” (Mt, 6:19)

Jesus, com a filosofia libertadora do 

desprendimento material, afirma-se con-

tra a ciência econômica capitalista. Re-

jeita as orientações das filosofias mate-

rialistas, as leis da ciência econômica, as 

conclusões dos grandes pensadores da 

economia mundial, os mais inteligentes 

economistas, os poderosos capitalistas, 

os grandes banqueiros e os respeitáveis 

comerciantes. A ciência econômica de Je-

sus é a de viver ao máximo, em espírito, 

vencendo as imposições materiais e vi-

vendo as virtudes da simplicidade e des-

prendimento. A capitalização de Jesus é 

integralmente espiritual. 

Jesus não veio para o homem material 

e sim para o homem espiritual. Os gênios 

da ciência econômica são aplaudidos, no 

mundo inteiro, por suas vitoriosas medi-

das políticas passageiras, enquanto as 

ideias do Cristo são desconhecidas e pou-

cos são os interessados no entendimento 

e vivência das leis divinas. 

A ciência econômica ensina a traba-

lhar e ganhar, depositar e economizar, 

guardar e acumular, procurando sempre 

aumentar os recursos financeiros, mes-

mo quando diminutos, a fim de garantir, 

no futuro, bem estar, comodidades, pro-

gresso e estabilidade econômica. Todo 

ser humano, para se garantir no futuro, 

obedece a esse pensamento capitalista. 

Jesus – o economista do espírito – deseja 

nossa paz de consciência, saúde mental, 

tranquilidade interior, santidade do cora-

ção, quando declara “não cumuleis para 

vós outros tesouros da terra, onde a traça 

e a ferrugem corroem e onde ladrões es-

cavam e roubam.” (Mt, 6:19) 

Vitória do espírito

O Cristo se preocupa com o real pro-

gresso do espírito, principalmente para 

uso depois da morte, ao deparar-se com 

a vida imortal. Temos a certeza de que a 

vida terrena passa rápido! O Senhor espe-

ra que os seguidores fiéis não entreguem 

todo seu precioso tempo, todas as forças 

do corpo e da inteligência unicamente a 

acumular recursos amoedados, riquezas 

materiais e bens móveis e imóveis. Sa-

bemos muito bem que da vida corpórea 

nada levaremos para o Outro Mundo. 

Não gastemos tempo precioso somente 

com o acumular de bens que seremos obri-

gados a deixar nas fronteiras da morte. Se-

gundo o Divino Mestre, ajuntemos mais os 

bens espirituais fugindo a todos os exces-

sos, abusos, injustiças, deslealdades, nego-

ciatas criminosas, desejos gananciosos, gol-

pes sujos, corrupções e outras modalidades 

de crimes. O cristão, na atualidade, deve-

rá aprender a usar os recursos materiais, 

sem manchar a consciência com práti-

cas criminosas originadas dos negócios 

desonestos do mundo. Não basta usar 

bem as coisas materiais, é preciso saber 

usar com coração, justiça e consciência.

Tesouros da alma

O Evangelho do Cristo não é con-

tra o prazer do conforto material, 

pois sem ele os homens e mulheres 

não conseguiriam viver, trabalhar e 

progredir na existência terrestre. A Lei 

de Deus condena o excesso de rique-

zas, o abuso dos recursos financeiros, 

o mau uso dos bens, o desperdício das 

riquezas nas mãos de poucos, a escraviza-

ção aos vícios, o excesso de luxo ao lado da 

miséria social, a desonestidade criminosa 

e a ganância insaciável para obter lucros 

cada vez mais. O trágico desequilíbrio so-

cial entre riqueza e pobreza, luxo e misé-

ria, corrupção dos poderosos e a fome dos 

desamparados a Lei de Deus não aprova 

seus trágicos resultados. A Sagrada Justiça 

condena e aplica a lei das punições, nas fu-

turas encarnações a todos que cometeram 

abusos na posse dos bens terrenos. 

Jesus, com imenso amor, aconselhou: 

“... acumulai para vós outros tesouros no 

céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e 

onde ladrões não escavam nem roubam.” 

(Mt, 6:20) 

A filosofia do Cristo é a insofismável lógi-

ca do amor universal. Espera que cada cria-

tura, na Terra, se interesse pela vida espiri-

tual a fim de viver com maior equilíbrio na 

posse e administração das coisas materiais. 

Vigiemos e orientemos bem nossa vida ma-

terial, e com esforços disciplinados, apro-

visionemos de bens espirituais que muito 

necessitaremos do Outro Lado da Vida. 

Cofre do coração

O coração espiritual é sagrado cofre de 

energias mentopsíquicas, onde acumula-

mos os tesouros do céu para a vida imor-

tal. O que homens e mulheres, em verda-

de, possuirão ao passar pelo fenômeno da 

morte? Responde o espírito Pascal

1

: “Nada 

daquilo que é para uso do corpo, tudo o 

que é de uso da alma: a inteligência, os 

conhecimentos, as qualidades morais.” 

É preciso crer somando firmeza, segu-

rança e convicção: o espírito é o senhor 

do corpo, ele dá vida, movimento e ação 

ao organismo humano. O espírito é eter-

no, o corpo é simples vestimenta e de 

duração passageira. Todo o nosso viver e 

agir, sentir e pensar, desejar e realizar tem 

origem nas faculdades psíquicas do espíri-

to. Estas faculdades devem ser mais bem 

cuidadas pelo aprendiz sincero e desejoso 

de se melhorar moralmente, no dia a dia 

da existência corpórea. 

O sábio espírito Pascal descreve a reali-

dade do espírito, após a morte: “Os luga-

res aqui não se compram, conquistam-se 

por meio da prática do bem. Com a moe-

da terrestre, hás podido comprar campos, 

casas, palácios; aqui, tudo se paga com as 

qualidades da alma. És rico dessas qualida-

des? Se bem-vindo e vai para um dos luga-

res da primeira categoria, onde se esperam 

todas as venturas.” – Pascal (O Evangelho 

Segundo o Espiritismo. – Capítulo XVI – Não 

se pode servir a Deus e a Mamon – item 9: 

“A Verdadeira Propriedade” – FEB)

VERDADEIROS 

TESOUROS DA ALMA 

 Walter Barcelos

 “... mas acumulai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem 

ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam.” 

(Mateus, 6:20)

*Walter Barcelos é escritor de livros e artigos espíritas.

1 KARDEC, Alan. O Evangelho Segundo o Espiritismo; tradu-
ção de Salvador Gentile, revisão de Elias Barbosa./Araras, 
SP, DIE, 267ª edição, 2001, Cap. XVI, item 9, p. 211

Prezado(a) Leitor(a)
Considerando os elevados custos de ma-
nutenção do Jornal Brasília Espírita, bus-
camos colaboração financeira para a con-
fecção do jornal. 
Aos que desejarem receber o jornal im-
presso 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

Solicitamos que nos enviem por e-mail o 
comprovante juntamente com o nome da 
pessoa ou instituição que receberá o Jornal.
Informamos que todas as edições do 
Jornal Brasília Espírita estão disponí-
veis 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

Dout rina
Que 

vive?voce
Doutrina Espírita

Há 160 anos consolando 
nossas vidas
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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 3 Catharino dos Anjos PRINCÍPIOS DA DOUTRINA ESPÍRITA SOBRE AS PENAS FUTURAS

Seg 4 Rute Ribeiro AMOR E CONCILIAÇÃO / EDUCAÇÃO / PRODUTIVIDADE

Qui 7 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 10 Adauto Santos A QUEM PUXOU ESTA CRIANÇA

Seg 11 Carmelita Indiano CAIR SEM FICAR NA LAMA

Qui 14 Warwick Mota CANDIDATO IMPEDIDO

Dom 17 Maurício Curi NETOS MIMADOS: DOR DE CABEÇA PARA OS PAIS

Seg 18 Carlos Sá A LIÇÃO DA CRUZ

Qui 21 Lenir Rezende REVELAÇÃO

Dom 24 Walid Koury CONVIVER COM FILHOS DIFÍCEIS

Seg 25 Cassius Vantuil NA SUBIDA CRISTÃ

Qui 28 Conceição Cavalcante AMOR E RESISTÊNCIA / COMPANHEIRISMO / SAÚDE

O
u

t
u

b
r

o

Dom 1 Patrícia Mendes ADOLESCENTE E RELIGIÃO

Seg 2 Maurício Curi A MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES

Qui 5 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 8 Lenir Rezende O JOVEM E SUA EMANCIPAÇÃO NO LAR

Seg 9 Carmelita Indiano PEQUENA HISTÓRIA DO DISCÍPULO

Qui 12 Conceição Cavalcante BÊNÇÃO DA GRATIDÃO

Dom 15 Sérgio Castro CUIDADO: A INTERNET VICIA

Seg 16 Fátima Guimarães INESPERADA OBSERVAÇÃO

Qui 19 Fabiano Augusto POLUIÇÃO ESPIRITUAL

Dom 22 Catharino dos Anjos NINGUÉM VIVE SEM LIMITES

Seg 23 Adauto Santos O CANDIDATO APRESSADO

Qui 26 Jorge GODINHO Barreto Nery TEMA LIVRE

Dom 29 DIJ MOSTRA DE ARTES DA EEEIZ

Seg 30 André Siqueira 160 ANOS DA DOUTRINA ESPÍRITA
br
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CONSTELAÇÃO FAMILIAR

Autor: Divaldo Franco, pelo espírito Joanna de Ângelis
O destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois esta constitui 

a base, o alicerce onde se inicia a experiência da fraternidade universal. As abalizadas reflexões 

da Veneranda sobre a constelação familiar traduzem a firme posição do Espiritismo em rela-

ção a este tema, lamentavelmente tão preterido no caótico mundo moderno, daí resultando 

a recrudescência do egoísmo e da violência, cujos índices nos deixam perplexos e impotentes.

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

br
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Terças-feiras, às 19h30, na sala André Luiz 
Participe!

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
Departamento de Atendimento Espiritual

Irradiação
Reunião

 de

AGENDE-SE

Setembro
Outubro

15
CAPACITAÇÃO DO 

TRABALHADOR DA 

MEDIUNIDADE

mês todo

SEMANAS ESPÍRITAS NO DF

mês todo

COJEDF’S REGIONAIS

29
ENCONTRO DE 

COORDENADORES DE DAPSE

3
COMUNICA FEDF – 

FERRAMENTAS DE 

COMUNICAÇÃO

17
ENCONTRO DE 

TEATRO ESPÍRITA

24 
OFICINA “O ESTUDO 

DO ESPIRITISMO”

FORMANDO E ATUALIZANDO 

O FACILITADOR

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, 
médiuns 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 
presidência 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 Gru-
po 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

Atendimento Fraterno 

pelo Diálogo

Domingos: das 10h40 às 11h30
Segundas e quintas: das 19h15 às 20h

Na recepção do bloco A

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
Departamento de Atendimento Espiritual



 Encarte do Jornal Brasília Espírita - Setembro / Outubro  2017 Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

A Semana Espírita, comemorada em 

outubro de cada ano, é uma feliz opor-

tunidade de confraternização cristã en-

tre todos os integrantes do movimento 

espírita. Não apenas nós, envoltos na 

carne, mas também todos os irmãos 

fora dela que comungam conosco o 

objetivo de serem melhores para servir 

ao Cristo. Todas as regiões do Distrito 

Federal organizam-se para que, simulta-

neamente, possamos sintonizar com os 

emissários de Jesus, em um evento único 

de fraternidade e estudos, os quais pro-

porcionam reflexões, por vezes profunda 

em cada ser, e momentos de grande ami-

zade entre todos nós.

Se, em uma casa espírita, há inúmeros 

trabalhadores do mais alto organizando 

as atividades, fluidificando o ambiente 

para suprir as necessidades dos frequen-

tadores e gerando o clima de espirituali-

dade superior necessário para a sintonia 

com os grandes corações a serviço de 

nosso Mestre, imaginemos quão gran-

diosa é a organização destes momen-

tos onde inúmeras casas se voltam para 

as comemorações da Semana Espírita. 

Comemorações não pautadas nos para-

digmas do mundo mas, exclusivamente, 

nos regozijos espirituais da moralidade 

cristã, do conhecimento doutrinário e da 

vivência dos postulados espíritas.

Palestras, eventos artísticos, literatu-

ra, e tudo o que a criatividade humana 

possa criar a benefício da propagação 

do evangelho, à disposição de todos os 

que desejam ser justos para servir à obra 

cristã, todos os que pedem ao Senhor a 

oportunidade de desenvolver as virtudes 

dos que são eleitos ao trabalho evangé-

lico, todos os que buscam fazer brilhar 

a própria luz para iluminar a estrada dos 

caminheiros ao seu redor, todos os po-

bres de espírito que buscam as riquezas 

do céu, aos que buscam a paz do Cristo, 

que estão dispostos a perdoar, a servir e 

a seguir em tudo Jesus, no eterno traba-

lho da autotransformação.

Desejamos que esta Semana Espírita 

seja, como todas, abençoada, cheia de luz 

e ânimo, transformadora em cada um de 

nós, humildes aprendizes receptores da 

infinita misericórdia de Deus. Que nossos 

pequeninos corações se tornem grandes 

no conjunto, fruto da união de todos nós, 

encarnados e desencarnados, para que, 

juntos, possamos fazer deste mundo o 

Reino dos Céus que Jesus nos relata, um 

Reino de paz e harmonia íntimas a refleti-

rem em nossas relações exteriores.

Façamos a nossa parte.

O trabalho é do Cristo, o benefício é 

nosso.

A PROGRAMAÇÃO DAS SEMANAS 

ESPÍRITAS DO DF PODEM SER 

OBTIDAS NA PÁGINA DA FEDF:  

http://www.fedf.org.br

SEMANA ESPÍRITA

Número de consultas 

em centros espíritas 

ultrapassa o 

de hospitais

Por Valéria Dias da Agência USP de Notícias

Um levantamento realizado em 55 

centros espíritas da cidade de São Pau-

lo, em 2014, aponta que, juntos, os aten-

dimentos espirituais chegam a cerca de 

15 mil por semana (60 mil ao mês). “Este 

número é muito superior ao atendimen-

to mensal de hospitais como a Santa 

Casa, que atende cerca de 30 mil pes-

soas, ou do Hospital das Clínicas, com 

cerca de 20 mil atendimentos”, destaca 

o médico psiquiatra Homero Pinto Valla-

da Filho, professor do Departamento de 

Psiquiatria da Faculdade de Medicina da 

USP (FMUSP). A média relatada de aten-

dimentos semanais em cada instituição 

foi de 261 pessoas.

“Sabemos, por meio de vários estu-

dos, que a abordagem do tema religiosi-

dade ou espiritualidade exerce um efei-

to bastante positivo na saúde de muitos 

pacientes. Por isso, podemos considerar 

a terapia complementar religiosa ou es-

piritual como uma aliada dos serviços 

de saúde”, revela, lembrando que, geral-

mente, o paciente não tem o hábito de 

falar sobre suas crenças religiosas e mui-

to menos de contar que realiza trata-

mentos espirituais em centros espíritas.

Vallada Filho foi o orientador da dis-

sertação de mestrado “Descrição da 

terapia complementar religiosa em cen-

tros espíritas da cidade de São Paulo 

com ênfase na abordagem sobre pro-

blemas de saúde mental”, de autoria 

da médica Alessandra Lamas Granero 

Lucchetti, apresentada ao Instituto de 

Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas 

(HC) da FMUSP em dezembro.

A ideia foi mostrar a dimensão do tra-

balho realizado pelos centros, o grande 

número de atendimentos prestados e os 

diferentes serviços oferecidos. Observou-

-se também que apenas uma pequena 

minoria realiza cirurgias espirituais, sen-

do todas sem cortes. Na segunda parte 

da dissertação, a pesquisadora descreve 

passo a passo uma terapia complemen-

tar espiritual para pacientes com depres-

são realizada na Federação Espírita do 

Estado de São Paulo (Feesp).

Centros espíritas

A autora realizou um levantamento 

inicial de todos os centros espíritas da 

capital paulista que possuíam site na in-

ternet contendo endereço de contato. A 

médica chegou ao número de 504 insti-

tuições. Neste levantamento, foram con-

siderados apenas centros espíritas “kar-

decistas”, ou seja, aqueles que seguem a 

doutrina codificada pelo pedagogo fran-

cês Hippolyte Leon Denizad Rivail, sob o 

pseudônimo de Allan Kardec, e que tem 

como base as obras O Livro dos Espíritos 

(publicado na França em 1857), O Livro 

dos Médiuns (1861), O Evangelho Segun-

do o Espiritismo (1864), O Céu e o Infer-

no (1865) e A Gênese (1868).

Resultados

Entre os resultados, foi observado 

que a maioria são centros já estabeleci-

dos e que têm mais de 25 anos de exis-

tência, sendo o mais velho funcionando 

há 94 anos (Fundado em 1920) e o mais 

jovem com dois anos. Em praticamente 

quase todos, os usuários são orientados 

a continuar com o tratamento médico 

convencional, caso estejam fazendo al-

gum, ou mesmo com as medicações in-

dicadas pelos médicos.

Os principais motivos para a procura 

pelo centro foram os problemas de saú-

de: depressão (45,1%), câncer (43,1%) 

e doenças em geral (33,3%). Também 

foram relatados dependência química, 

abuso de substâncias e problemas de 

relacionamento. Entre os tratamentos 

realizados, a prática mais presente foi 

a desobsessão (92,7%) e a menos fre-

quente foi a cirurgia espiritual, (5,5%), 

sendo todas sem uso de cortes.

“Esse levantamento procurou descre-

ver as atividades realizadas nos centros es-

píritas e salientar não só a grande impor-

tância social desempenhada por eles, mas 

também a grande contribuição ao sistema 

de saúde como coadjuvante na promoção 

de saúde, algo que a grande maioria das 

pessoas desconhece”, finaliza.

Fonte: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/
redacao/2014/03/06/numero-de-consultas-em-centros-
-espiritas-ultrapassa-o-de-grandes-hospitais.htm

Espiritismo é uma luz
Gloriosa, divina e forte,
Que clareia toda a vida
E ilumina além da morte.

É uma fonte generosa
De compreensão compassiva,
Derramando em toda parte
O conforto d’Água Viva.

É o templo da Caridade
Em que a Virtude oficia,
E onde a bênção da Bondade
É flor de eterna alegria.

É árvore verde e farta
Nos caminhos da esperança,
Toda aberta em flor e fruto
De verdade e de bonança.

É a claridade bendita
Do bem que aniquila o mal ,
O chamamento sublime
Da Vida Espiritual .

Se buscas o Espiritismo,
Norteia-te em sua luz:
Espiritismo é uma escola,
E o Mestre Amado é Jesus.

Piedade, Senhor! Piedade...

Pela Terra agredida,

Pela dor mal sentida,

Por tanto desamor!

Piedade, Senhor! Piedade...

Pela enxada esquecida,

Pelo campo olvidado,

Por tamanho rancor!

Piedade, Senhor! Piedade...

Pela Humanidade sofrida,

Pela vaidade cultivada,

Pelo jardim sem flor!

Piedade, Senhor! Piedade...

Por ter sido proscrita,

A Lei oferecida,

No santuário interior!

Piedade, Senhor! Piedade...

Pelos sombrios planos,

De múltiplos desenganos,

De ilusão, tormento e dor!

Piedade, Senhor! Piedade...

Pelos irmãos em abandono,

Pela falta de caridade,

Pelo fel, pelo amargor!

Piedade, Senhor! Piedade...

Pela nossa alma abatida,

Pela tarefa não cumprida

No trabalho redentor!

Piedade, Senhor! Piedade...

No amanhecer da jornada,

No início desta alvorada,

Trabalhemos com vigor!

Piedade, Senhor! Piedade...

Acolha a nossa rogativa

No recomeço desta lida

Em teu reino infinito de amor!

Piedade Senhor! Piedade...

Espiritismo

CUNHA, Casimiro (Espirito). Parnaso de Além-Túmulo. Psicografado por Francisco Cândido Xavier. 

PIEDADE

Mensagem recebida em 1/8/2017, pelo médium Maurício Curi, na reunião 
mediúnica do grupo Luiz Antônio, no GEABL. Versão revisada e ampliada.
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Espiritismo é trabalho e obra de 

restauração do Cristianismo a favor do 

mundo.

Todos nós sabemos que as fontes 

basilares da Doutrina Espírita perma-

necem inesgotáveis em alertamentos, 

informações, ensino, e lições onde a 

mensagem de Jesus seja expressa em es-

pírito e verdade.

Sendo assim, o Movimento Unifica-

dor na Doutrina, formado por aqueles 

que trabalham na difusão do pensamen-

to espírita a fim de cumprir suas reais 

finalidades, mobiliza seus esforços e res-

ponsabilidade na realização da Semana 

Espírita do Distrito Federal e Entorno, 

que acontecerá nos meses de setembro 

e outubro de cada ano.

Observemos, com singular ênfase, os 

objetivos que norteiam esse evento: 

Trabalhar a união e a unificação 

do Movimento Espírita do Distrito 

Federal e Entorno; 

Proporcionar o conhecimento, 

estudo e reflexão sobre a temática 

abordada na obra de Allan Kardec; 

Promover a união solidária e 

fraterna das instituições espíritas; 

Incentivar o estudo e a difusão da 

Doutrina Espírita em seu tríplice 

aspectos: científico, filosófico e 

religioso.             

Considerando que as atividades ofe-

recem a oportunidade de intensificar a 

integração e a convivência aos centros 

espíritas, representam também porta de 

acesso para os simpatizantes que buscam 

o Espiritismo. Para executar com efetivida-

de a Semana Espírita do Distrito Federal e 

Entorno, buscamos a unidade fundamen-

tal do saber espírita em nossas formas de 

organização, atuação e decisões que te-

rão o colorido das Instituições precedidas 

dos fundamentos do evento, que é criar 

momentos onde os espíritas fortaleçam 

os laços de amizade e fraternidade, e se 

aproximem uns dos outros. 

Assim, a Semana Espírita procurará 

aprimorar, ampliar e multiplicar esse tra-

balho coletivo, de união dos espíritas por 

meio de palestras, seminários, ENCORDE, 

COJEDF REGIONAL, feiras do livro espíri-

ta, teatro, arte musical, momentos de 

convivência, cine debate, partilha de ex-

periências etc.  

Esforça-te, amigo, por “abrir  as jane-

las de tua instituição espírita, sem tibiez 

ou indiferença, e deixa que as luzes dos 

arautos do Senhor brilhem afanosas em 

favor do mundo” (Guillon Ribeiro). 

A hora presente é de intensa convoca-

ção.  Sintam-se, pois, participantes des-

sa tarefa que se esboça no cenário do 

Movimento Espírita do Distrito Federal 

e Entorno.

CONHEÇA A SEMANA ESPÍRITA DO 

DISTRITO FEDERAL E ENTORNO 

http://www.fedf.org.br/Pagina/SemanaEspirita

O Distrito Federal será dividido em 

quantas regiões forem necessárias para 

melhor viabilizar e promover a unifica-

ção do movimento espírita, sendo cada 

região administrada por uma Coordena-

ção Regional Espírita – CRE.

Atualmente temos 10 Coordenações 

Regionais (art. 24 do Estatuto da FEDF).

Como bem se expressam os trabalha-

dores espíritas, o CRE é o “braço lon-

go” da Federação Espírita do Distrito 

Federal-FEDF, abraçando todas as Casas 

Espíritas do DF.

Composição

As Coordenações Regionais Espíritas 

são compostas na proporção de um 

membro por cada instituição espírita da 

região, tendo cada instituição o direito a 

um único voto em cada pleito.

Com a finalidade de manter a unida-

de do Movimento Espírita do DF, a FEDF 

mantém pelo menos um de seus direto-

res como representante em cada CRE. 

Esta experiência tem sido muito enrique-

cedora para o trabalho federativo no DF.

Atribuições

A CRE é responsável por dinamizar 

o Movimento Espírita em sua área de 

atuação.

Dinâmica

As CREs reúnem-se ordinariamente 

uma vez por mês.

Trimestralmente, as dez CREs se re-

únem com a Diretoria da FEDF no de-

nominado ENCORDE-CRE, que é o En-

contro Regional de Dirigentes Espíritas, 

onde são traçadas as diretrizes para a 

atuação unificada nas nove regiões.

Eventos

Os eventos federativos realizados pe-

las 10 CREs são:

• Treinar Regional, Entrae – Encon-

tro de Trabalhadores Espíritas.

• Semana Espírita.

Nas 2 º e 3 º CREs, é realizado, ainda, 

o Encorde – Encontro Regional de Diri-

gentes Espíritas.

Somente na 3 º CRE, acontece a Feira 

do Livro Espírita.

Divisão do Distrito Federal por competência as CREs

CRE RESPONSÁVEL REGIÃO EMAIL

1ª Coordenação 
Regional Espírita

Ricardo Baraviera
Asa Norte, Asa Sul, Lago Norte, 
Lago Sul e Vila Planalto

cre01@fedf.org.br

2ª Coordenação 
Regional Espírita

Simone do Carmo Alves
Águas Claras,Taguatinga Norte e 
Taguatinga Sul

cre02@fedf.org.br

3ª Coordenação 
Regional Espírita

Sonia Goncalves, 
Vanda Maria 
Cardoso,Raimundo 
Nonato, Ruy Barbosa 
Meireles

Gama, Santa Maria, Novo Gama, 
Valparaiso, Jardim Inga,  
Cidade Ocidental e Luziania

cre03@fedf.org.br

4ª Coordenação 
Regional Espírita

Vera Cruz Carvalho
Formosa, Planaltina DF, Planaltina 
GO e Sobradinho

cre04@fedf.org.br

5ª Coordenação 
Regional Espírita

Maria Ines Von Gal 
Milanesi

Paranoá e São Sebastião cre05@fedf.org.br

6ª Coordenação 
Regional Espírita

Hilton Santos
Brazlândia, Ceilândia Norte, 
Ceilândia Sul e Samambaia

cre06@fedf.org.br

7ª Coordenação 
Regional Espírita

Erizaldo Cavalcanti 
Borges Pimentel e 
Joaquim Pedro Levino

Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho, 
Estrutural,Octogonal, SMU e 
Sudoeste

cre07@fedf.org.br

8ª Coordenação 
Regional Espírita

Herlen Lima
Águas Lindas de Goiás,  
Girassol/GO e  
Santo Antonio Descoberto/GO

cre08@fedf.org.br

9ª Coordenação 
Regional Espírita

Zila Rocha de Almeida Guará/DF cre09@fedf.org.br

10 ª Coordenação 
Regional Espírita

Wallid Daoud e  
Geovania Soares

Candangolândia, Núcleo 
Bandeirante, Riacho Fundo  
e Park Way.

cre10@fedf.org.br

Fonte: http://www.fedf.org.br/CRES. Acesso em: 03 de agosto de 2017. 

O Programa de Pós-Graduação em Lite-

ratura da Universidade de Brasília – UNB, 

em iniciativa inédita, abre duas vagas para 

o desenvolvimento de pesquisas sobre a 

Literatura Espírita. As vagas são para o 

curso de Mestrado, com início em 2018. 

A iniciativa é da Professora Dra. Ana 

Claudia da Silva, que reconhece a impor-

tância de se desenvolver estudos sistemá-

ticos sobre esse ramo da literatura brasi-

leira que se desenvolveu à margem dos 

estudos acadêmicos e, não obstante, tem 

formado leitores no Brasil há décadas.

 A ação obteve o apoio de outros do-

centes, como o Professor Dr. William Bi-

zerra, que desenvolve pesquisa sobre a re-

lação entre literatura e sagrado. Segundo 

ele, os estudos sobre a literatura espírita 

são raros não apenas devido ao precon-

ceito dos pesquisadores com literaturas 

de caráter religioso, em que as funções 

estética e educativa se fundem para a 

criação de um objeto literário singular, 

mas também pelas particularidades do 

mecanismo de composição das obras de 

autoria mediúnica, ainda pouco descritas 

no âmbito dos estudos literários.

É a esta tarefa, portanto, que con-

vidamos os pesquisadores: consolidar 

um campo de pesquisa acadêmica que 

acrescente aos estudos de teoria e críti-

ca literária tradicionais uma base concei-

tual que favoreça o estudo sistemático, 

acadêmico, da literatura espírita.

Os interessados devem apresentar 

um projeto de pesquisa que vise ao es-

tudo da história, dos fundamentos ou 

de autores representativos da literatura 

espírita brasileira. Para a candidatura é 

preciso que o pesquisador tenha gradu-

ação em Letras ou em áreas afins (hu-

manidades em geral). 

Mais informações no edital do pro-

cesso seletivo:http://poslit.unb.br/wp-

-content/uploads/Edital-2017-Processo-

-Seletivo-aprovado-DPG-final.pdf

LITERATURA ESPÍRITA – PÓS-GRADUAÇÃO NA UNB

http://www.fedf.org.br


