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FIDELIDADE À DOUTRINA

Aprofundando o entendimento

O SINAL ESPÍRITA

Quando a pessoa entrou no Espiritis-

mo, é fácil verifi car: basta perquirir um 

fi chário ou escutar uma indicação.

Entretanto, a fi m de positivar se o 

Espiritismo entrou na pessoa, é indis-

pensável que a própria criatura faça 

menção disso, através de manifesta-

ções evidentes.

Vejamos dez das inequívocas expres-

sões do sinal espírita na individualidade, 

que sempre se representa pelo designa-

tivo “mais”, nos domínios do bem:

 Texto do Editorial da Revista O Espírita – Ano 39, 
nº 152 de janeiro/abril 2017, da Casa Espírita Fon-
te de Esperança, Brasília, DF. Acesse a revista no 
sítio: www.oespirita.com.br

 TEIXEIRA, Albino (Espírito). Caminho Espírita. 
[Psicog rafado por] Francisco Cândido Xavier.

A holística expressão 

da realidade

Rogério Coelho

O bem precisa de todos

Cristiane Vasconcelos

Espiritismo e os mistérios 

da alma humana

Nas armadilhas da 

própria vaidade

Orson Peter Carrara

Para uns, a pureza doutrinária é a de-

fesa intransigente dos postulados espíri-

tas, sem maior observância das normas 

evangélicas; para outros, é a rígida igual-

dade de tipos de comportamentos, sem 

a devida consideração aos níveis diferen-

ciados de evolução em que estagiam as 

criaturas. Alguns, não obstante, a inter-

pretam com o sentido profundo legado 

por Kardec e os espíritos.

Chico Xavier enfatiza que o excesso 

de rigor na defesa dos nossos princípios 

e a imposição de métodos podem levar à 

reedição de graves erros religiosos e en-

tronizar uma nova faixa de extremismos 

injustifi cáveis, que provocariam divisões 

incabíveis numa Doutrina de fraternidade.

Divaldo Franco nos adverte sobre o 

perigo de converter a pureza doutrinária 

em uniformização de atitudes que fatal-

mente estrangulará o processo de criati-

vidade espiritual e de amadurecimento da 

liberdade de ação.

Estes médiuns, que fi zeram credenciar 

em nosso respeito, pela correção moral 

com que sempre se conduziram, repelem 

os extrem os mas não abrem mão da vi-

gilância exigida pela pureza doutrinária e 

não hesitam, quando se impõe a necessi-

dade, em orientar a seara sobre a fi delida-

de que devemos a Jesus e a Kardec. Isto 

nos obriga a deduzir que o problema não 

é de forma, mas de fundo. Não é a pureza 

que se discute e sim a maneira de aplicá-

-la. A prova disto está nas obras clássicas 

do Espiritismo onde, sem exceção, en-

contramos chamamentos de pureza ao 

nosso credo.

André Luiz afi rma, em “Conduta Espíri-

ta”, capítulo 11, que “A pureza da prática 

da Doutrina Espírita deve ser preservada 

a todo custo”. Emmanuel é também enfá-

tico neste aspecto no livro “Religião dos 

Espíritos”, capítulo 80, ao escrever: “(...) 

se buscaste a Doutrina Espírita, não lhe 

negues fi delidade”, Kardec aconselhou 

em “O Livro dos Médiuns”, capítulo 20, 

item 230, que recusássemos dez verda-

des a aceitar uma única mentira entre 

elas e colocou no frontispício de “O Evan-

gelho Segundo o Espiritismo”: “Fé ina-

balável só o é a que pode encarar frente 

a frente a razão, em todas as épocas da 

Humanidade”.

Fidelidade à pureza doutrinária quer 

dizer gratidão, responsabilidade, estudo, 

disciplina, trabalho, elevação dos níveis 

de dignidade propostos, sem quaisquer 

conotações com o fanatismo que tudo 

proíbe ou com a falsa tolerância que leva 

à aceitação indiscriminada de absurdos.

Para nós, espíritas, o melhor está na 

Doutrina. Por que não mesclá-la com 

ideias e conceitos duvidosos e obras de 

valor discutível? Ser puro doutrinaria-

mente não é só pregar com austeridade 

os pontos básicos do Espiritismo, mas 

também viver consoante as determina-

ções evangélicas.

Pregar a pureza sem vivê-la é estabe-

lecer focos de perturbação, ditando nor-

mas para outros, descurados do próprio 

comportamento. É ver o “argueiro” nos 

olhos alheios com as vistas espirituais 

enceguecidas.

Sejamos puros primeiramente no 

exemplo e todos se inclinarão para rece-

ber, com alegria, a pureza doutrinária que 

temos para ofertar.

• mais serviço espontâneo e desinte-

ressado aos semelhantes;

• mais empenho no estudo;

• mais noção de responsabilidade;

• mais zelo na obrigação;

• mais respeito pelos problemas dos 

outros;

• mais devotamento à verdade;

• mais cultivo de compaixão;

• mais equilíbrio nas atitudes;

• mais brandura na conversa;

• mais exercício de paciência.

Ser espírita de nome, perante o mundo, 

decerto que já signifi ca trazer legenda hon-

rosa e encorajadora na personalidade, mas, 

para que a criatura seja espírita, à frente 

dos Bons Espíritos, é necessário apresentar 

o sinal espírita da renovação interior, que, 

ante a Vida Maior, tem a importância que 

se confere na Terra às prerrogativas de um 

passaporte ou ao valor de uma certidão.
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– Quantas “fomes” estamos tendo na 

sociedade? Essa é a primeira de muitas 

outras refl exões provocadas pela palestra 

“Os males modernos: Onde está Deus?”, 

de José Carlos de Lucca, ministrada na 

manhã de sábado, no IV Congresso Espí-

rita do DF. Num mundo onde as pessoas 

têm fome de alimento, de paz, de perten-

cimento, de alegria de viver, onde está a 

nossa responsabilidade com os males que 

afetam a sociedade?

Quatrocentos anos antes da era cris-

tã, Sócrates, o célebre fi lósofo grego, já 

possuía uma visão holística da vida quan-

do afi rmou: “se os médicos levassem em 

conta não apenas o corpo somático, mas 

também o Espírito, eles acertariam mais 

em seus diagnósticos e, consequente-

mente, teriam mais sucesso nas curas...”

Nesse passo, o Dr. Carneiro de Cam-

pos
1

 ofereceu uma explicação a Manoel 

Philomeno de Miranda da qual todos nós 

podemos tirar proveito: 

“... o Espiritismo é uma Doutrina que sinte-

tiza o conhecimento humano em uma abran-

gência admirável. Nem poderia ser diferente, 

pois que foi revelado pelos Espíritos que se 

tornaram pioneiros do saber na Terra, e que, 

com a visão da vida ampliada no Além, ofe-

receram tudo quanto se faz imprescindível à 

felicidade dos seres. Tem a ver, portanto, com 

todos os ramos da cultura em uma expressão 

holística da realidade, que se faz indispensá-

vel para o entendimento integral do homem e 

da vida.

As doutrinas secretas ressurgem nele des-
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A HOLÍSTICA EXPRESSÃO 

DA REALIDADE

Tudo marcha na direção da unidade, 

pois que dela partem todos os rumos

Rogério Coelho*

“Conhecereis a Verdade e a Verdade vos tornará livres.”

Jesus. (João, 8:32.)

O BEM PRECISA DE TODOS

Cristiane Vasconcelos*

Todos os dias, nas pequenas ações, o bem precisa ocorrer.

* Articulista do 4º Congresso Espírita do DF 2018.

58 anos

* O autor é articulista espírita, residente em 
Manhuaçu/MG

1 FRANCO, Divaldo. Trilhas de Libertação. 3 ed. Rio 
[de Janeiro]: FEB, 1997, p. 73 a 79.

vestidas dos mitos e rituais, facilitando o in-

tercâmbio entre as inteligências encarnadas e 

desencarnadas, ampliando o quadro de infor-

mações através das Ciências, na sua faina de 

tudo explicar e submeter.

Com esse arsenal de instrumentos pró-

prios, o Espiritismo liberta as consciências 

das sombras e as conclama às escaladas de-

safi adoras do progresso.

Por tal razão, a Casa Espírita avança 

para a condição de Educandário, fornecen-

do os contributos para o estudo e a análise 

das criaturas, libertando-as das crendices e 

superstições, ao tempo em que lhes oferece 

os recursos para a ação com liberdade sem 

medos, com responsabilidade sem retentivas, 

perfeitamente lúcidas a respeito do destino 

que lhes está reservado, ele próprio resultado 

das suas opções e atitudes.

Uma sociedade que se conduza fi el a es-

ses conceitos e determinações torna-se justa, 

equânime e os membros que a constituam se-

rão, sem dúvida, felizes...

Tudo marcha na direção da unidade, pois 

que dela partem todos os rumos.

No afã de penetrar a sonda da investi-

gação no organismo universal, os cientistas 

constatam a interdependência das informa-

ções que detectam, umas em relação às ou-

tras, tão interpenetradas estão. A análise de 

qualquer conteúdo exige uma ampla malha de 

conhecimentos, a fi m de bem captá-lo.

O homem, em razão de seu largo proces-

so de evolução, das suas vinculações ances-

trais e experiências, não deve ser examinado 

apenas por um dos seus ângulos, seja físico, 

psíquico, emocional, social... Cada faceta da 

sua realidade traz embutidos outros aspectos 

e contributos que respondem pela manifesta-

ção e aparência daquela focalizada.

Assim, na área da saúde, são muitos os 

fatores que respondem pelo equilíbrio ou de-

sarmonia do indivíduo e, no que tange à de 

ordem espiritual, mais complexos se fazem os 

fatores que lhes dão origem ou os desarticu-

lam. Nesse painel, a consciência exerce um pa-

pel preponderante por ser o árbitro da vida, 

a responsável por todos os acontecimentos, o 

Deus em nós das antigas tradições de nossos 

antepassados.

O homem realmente livre é consciente das 

suas responsabilidades, não necessitando de 

nada externo para os logros elevados a que 

se propõe. Torna-se-lhe condição essencial o 

conhecimento real, defl uente da meditação 

e da vivência dos seus estatutos para seguir 

a marcha com a elevação indispensável à 

vitória. Certamente foi esta a ideia de Jesus 

ao preconizar-nos buscar a Verdade que nos 

torna livres”.

A encarnação em um mundo e tempo 

específi cos, como este em que estamos 

vivendo, pode nos dar uma pista para a 

resposta à pergunta anterior. “Se reen-

carnamos num mundo corrupto, doen-

te, com todos os males que vemos aqui, 

é porque de alguma forma temos algo a 

ver com isso”. Ao contrário de daí, assim, 

encararmos como um “esquecimento” de 

Deus frente a tanta dor, reencarnar, nes-

se contexto, é a oportunidade de voltar a 

uma experiência necessária, 

senti-la e, assim, tomar um 

rumo diferente, com atitu-

des diferentes. “Estamos 

aqui com o propósito de 

crescer”, observa.

Muitas vezes, o mal ain-

da permeia nossos pensa-

mentos, atitudes e palavras. 

“Quantas vezes ainda fi camos 

felizes quando o mal aconte-

ce a um desafeto nosso?”, 

questiona Lucca. O homem 

de bem, segundo a questão 

630 de “O Livro dos Espíri-

tos”, é aquele que pratica a 

lei de justiça, de amor e de 

caridade. Façamos, então, 

nossa parte para dizimar o 

mal do mundo. E, para isso, 

não é preciso construir cre-

ches ou escrever livros espí-

ritas, brinca o palestrante. 

“O bem começa em coisas bem mais sim-

ples, mas não menos importantes, como o 

trato com o nosso semelhante”.

Lembrando o exemplo de Irmão Jacó, 

no livro “Voltei” (Editora FEB), o mérito 

das obras de Frederico Figner, enquanto 

encarnado, o levaram a um plano superior 

após seu desencarne, mas lá acordando, 

percebeu que não possuía luz. Esta, des-

cobriu depois, lhe faltou por atos consi-

derados simples, mas ausentes em sua 

última encarnação. À Jacó, lhe faltou ser 

menos ríspido e áspero, lhe faltou doçura. 

Atos aparentemente pequenos, mas de 

grande importância para a espiritualidade 

e, certamente, para o bem do planeta.

Ao fi m da palestra, José Carlos de Lucca 

propõe uma análise íntima: perguntemo-

-nos se estamos vivendo essa vida como 

uma criança, que ainda mimada, não se 

importa com o outro. Lembrando que, na 

oração que Jesus nos ensinou, ele se refe-

re ao “pão nosso” e, enquanto estivermos 

lutando só pelo “meu” pão, permaneço 

no mal.

“A hora é grave! Jesus, então, nos cha-

ma para que estejamos com ele. Pergun-

to a mim mesmo e a vocês: vamos deixar 

passar essa encarnação?”, conclamou o 

palestrante.
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* Uberaba/MG

A amiga Daniela Antunes, de Bauru 

(SP), localizou a pérola abaixo que coloco à 

apreciação dos leitores. Ela está na lucidez 

e coerência do grande pensador espírita 

J. Herculano Pires. A transcrição é parcial e 

está no fi nal da apresentação feita por Her-

culano na 21ª edição (outubro de 2003) do 

livro A Gênese, de Kardec, com tradução de 

Victor T. Pacheco, na edição da LAKE.  

A citada apresentação, assinada por 

Herculano, está com o título “Notícia so-

bre o livro – A revelação do mundo”, e, no 

fi nal, com o subtítulo “Evolução do Espi-

ritismo”. Encontramos essa preciosidade 

de raciocínio e advertência (datada de ou-

tubro de 1977), que deve merecer nossa 

máxima atenção, até para efeito de uma 

autoanálise do que estamos vivendo e fa-

zendo com o Espiritismo:

“(...). Não é através de pretensas revelações 

mediúnicas de Espíritos e médiuns invigilantes e 

vaidosos, nem de percepções de videntes con-

vencidos de suposta investidura missionária, 

e muito menos de reformas idealizadas por 

cientistas improvisados, que revelam ignorar o 

próprio sentido da doutrina, que se fará o pro-

gresso do Espiritismo. Esse progresso só será 

possível depois que os adeptos sensatos consi-

gam compreender a posição do Espiritismo no 

panorama geral da Cultura. Os adeptos dema-

siado entusiastas, como advertiu Kardec, são 

mais perniciosos ao Espiritismo do que os seus 

adversários. Estão sujeitos a cair facilmente nas 

armadilhas da sua própria vaidade e desfi gurar 

a doutrina com proposições ridicularizantes. 

Precisamos acordar para esta desoladora ver-

dade: o Espiritismo é ainda o Grande Desco-

nhecido, até mesmo dos espíritas que pensam 

havê-lo dominado completamente. Por isso, os 

espíritas dotados de humildade sufi ciente para 

reconhecer a sua incompetência espiritual e in-

telectual, para tanto servem melhor à doutrina 

e a preservam das deturpações dos vigilantes. 

O Espiritismo é o alicerce de uma nova civiliza-

ção, a plataforma das futuras conquistas da 

Humanidade. Precisamos estudá-lo com o res-

peito devido às obras primas do saber humano, 

todas elas sempre orientadas por gênios da cul-

tura, sob a assistência constante dos Espíritos 

Superiores que velam pela evolução planetária. 

Quem se julga capaz de reformular uma dessas 

obras acaba sempre cometendo uma profana-

ção. Tratemos de aprofundar o nosso precário 

conhecimento espírita e nunca nos atreveremos 

a profanar a obra genial de Allan Kardec”.

Parece-nos que o texto dispensa acrés-

cimos. Ele aí está para nossa refl exão. 

ESPIRITISMO E OS MISTÉRIOS 

DA ALMA HUMANA

“O subconsciente é exatamente a zona dos instintos, das ideias inatas, das 

qualidades adquiridas; é o passado superado, inferior, mas adquirido. Aí se depositam 

todos os produtos substanciais da vida; nessa zona encontrais o que foste e o 

que fi zestes, reencontrais o caminho seguido na construção de vós mesmos, tal 

como nas estratifi cações geológicas reencontrais a vida vivida pelo planeta.” 

(A Grande Síntese – Pietro Ubaldi – capítulo 65: “Instinto e 

Consciência. Técnicas dos Automatismos” – Editora LAKE)

Walter Barcelos*

NAS ARMADILHAS DA 

PRÓPRIA VAIDADE

Orson Peter Carrara*

 * Articulista espírita de Matão/SP

 Artigo publicado na página: O CONSOLADOR, dispo-
nível em http://www.oconsolador.com.br/ano11/
548/ca7.html. Acesso em 26/05/2018.

Há dois mil anos, Jesus ensinou com 

simplicidade e profunda sabedoria os 

mistérios da alma humana, ensinamentos 

que ultrapassaram todas as fronteiras das 

respeitáveis explicações e conhecimentos 

atuais da Medicina e Psiquiatria, Psicaná-

lise e Psicologia. É a sabedoria inquestio-

nável do Céu que chegou à Terra pelos 

lábios amorosos do Cristo de Deus. Com 

palavras simples, desvendou, para a Hu-

manidade, os mistérios da vida e do desti-

no, de Deus e do Espírito, do coração e da 

crença, dos sentimentos e do amor, da fé 

e da oração, do perdão e da paz, da saúde 

e da felicidade. O Evangelho é o maior re-

positório de verdades eternas e sabedoria 

moral que Jesus ofereceu à Humanidade.

Verdade do Espiritismo

Na atualidade, o Espiritismo – a Tercei-

ra Revelação de Deus aos homens –, ex-

plica as palavras do Cristo, com serieda-

de e sabedoria, dando as interpretações 

inquestionáveis e pormenorizadas a seus 

extraordinários ensinamentos, alicerça-

dos na lucidez da fé raciocinada. 

No arcabouço da Doutrina Espírita, a luz 

positiva da Ciência caminha ao lado da Filo-

sofi a superior e da moral sublime do Cristo. 

Possui a enorme façanha de reunir e fundir 

as três grandes vertentes do conhecimento 

humano: ciência, fi losofi a e religião. As três 

forças do progresso da Humanidade estão 

reunidas: a pesquisa séria e exaustiva que 

observa, analisa e comprova; o pensamento 

lógico que indaga, responde e conclui; e a 

Ética divina que ama, ampara, corrige e educa. 

O Espiritismo desvenda, com ensina-

mentos claros e lúcidos, positivos e éti-

cos, os mistérios da vida, do espírito, do 

amor, da evolução, das vicissitudes huma-

nas, da justiça divina, da melhoria moral 

da Humanidade e a educação da alma hu-

mana, provocando a transformação pro-

funda da personalidade, pensamentos, 

ideias, sentimentos, vida mental, vonta-

de, conduta, ações, responsabilidades. 

O objetivo primordial do Espiritismo é 

a modifi cação moral da Humanidade, ele 

fortalece, pela fé esclarecida, estudo sério, 

conhecimento aprofundado e certeza da 

crença, oportunizando o espírito corrigir-

-se, disciplinar-se, educar-se e elevar-se, 

conquistando, pelo esforço próprio, uma 

vida moral iluminada, nobre e superior. 

Sem este escopo moral e espiritual, o Espi-

ritismo não cumprirá sua missão diante da 

Humanidade frágil, desorientada e infeliz. 

Arquivo psíquico das imperfeições 

O ser humano, nas sucessivas encarna-

ções, pela repetição constante das ener-

gias psíquicas que caracterizam todas as 

más ações e maus sentimentos, estará 

acumulado, recalcado e fortalecido, dos re-

gistros psíquicos conturbados, formando 

poderosas estruturas mentoeletromagné-

ticas de EGOISMO e ORGULHO – as duas 

raízes das imperfeições dos homens. 

No Espírito não arquivamos coisas, mas 

energias psíquicas. A criatura humana car-

rega dentro de sua mente e coração uma 

percentual de céu ou de inferno, de luz ou 

sombra, de paz ou perturbação. As imperfei-

ções morais são estruturas mentopsíquicas 

de energias negativas, destruidoras e con-

turbadas, intensamente recalcadas nas pro-

fundezas do Inconsciente. Nesta posição 

perturbadora torna-se o trabalho de reedu-

cação moral, renovação dos sentimentos, 

transformação moral e dominação das más 

tendências bastante problemático, difícil, 

embaraçoso. Toda imperfeição moral, na 

intimidade do espírito, produz desequilí-

brio, insensatez, maldade e infelicidade ín-

tima. Na atualidade, podemos destacar as 

infelicidades das neuroses, psiconeuroses, 

esquizofrenias, depressões profundas, tris-

teza sistemática, angústias intraduzíveis e 

outros transtornos mentais. 

O espírito Emmanuel, no livro “Pensa-

mento e Vida”, psicografado por Chico 

Xavier, elucida o fenômeno psíquico das 

imperfeições morais no espírito: “Estrutu-

ramos, assim, complicado mecanismo de 

cautela e desconfi ança, para além da justa 

preservação, retendo, apaixonadamente, o 

instinto da posse e, com o instinto da pos-

se, criamos os refl exos do egoísmo e do or-

gulho, da vaidade e do medo, com que ten-

tamos inutilmente fugir às Leis Divinas...” 

Assim, caberá a cada espírito cuidar de 

si mesmo, corrigindo e melhorando seu 

padrão vibratório moral e mental. Se co-

meter erros em demasia, sofrerá muito, 

contudo não é desamparado em nenhum 

momento, e com o transcorrer dos sécu-

los e milênios e atuação da Misericórdia 

Divina, se reabilitará com as grandes con-

quistas espirituais de paz de consciência, 

saúde moral e felicidade íntima. 

Os Hábitos

O bem e o mal, as virtudes e os defei-

tos morais, a luz e as trevas, o orgulho e 

a humildade, o egoísmo e a caridade, o 

ódio e o amor bem como as demais boas 

qualidades ou defeitos graves encontram-

-se arquivados no complexo e organizado 

campo psíquico do espírito, na forma de 

refl exos psíquicos específi cos. Cada im-

perfeição moral guardada na organização 

mental possui sua onda psíquica, vibração 

própria, substância psíquica característica, 

caso contrário, todas as imperfeições re-

sultariam numa única imperfeição moral.

No arquivo mental, cada virtude ou de-

feito moral tem sua onda, vibração, natu-

reza, substância, tonalidade, peso especí-

fi co. Não se misturam, nem se confundem 

jamais na intimidade da subconsciência 

ou inconsciente. A mente é organização 

espiritual extraordinária com as devidas 

repartições ordenadas e conexões bem 

orientadas das energias psíquicas especí-

fi cas de cada virtude ou defeito moral. Na 

intimidade da mente administrada pela 

consciência, a ordem e a harmonia são 

perfeitas, sublimes, corretas. 

A grandiosa beleza da obra na intimida-

de do espírito aponta para a Inteligência 

Suprema do Pai Criador. Todo material psí-

quico é resultado do desejo e vontade, li-

vre arbítrio e preferência no campo íntimo 

do espírito. O espírito Emmanuel, na obra 

já citada, revela como nascem os hábitos 

na organização mental: “O hábito é uma 

esteira de refl exos mentais acumulados, 

operando constante indução à rotina.” 

Cada hábito da criatura humana é pre-

disposição mentopsíquica concentrada 

com determinada potencial. O hábito 

tem sua natureza íntima de ser bom ou 

mau, dependendo das características 

dos sentimentos, do interesse, do egoís-

mo ou caridade, do orgulho ou humilda-

de, do ódio ou amor. O bom sentimento 

nunca produzirá uma má ação, como o 

mau sentimento jamais poderá ocasionar 

uma boa ação. É a Lei de Causa e Efeito, 

Lei do Mérito e Lei da Essência, em fun-

cionamento justo na intimidade de cada 

espírito. A concentração acentuada de 

um determinado refl exo mental nasceu 

da boa ou má ação, pela sua repetição 

incessante nas experiências das reencar-

nações sucessivas. 

As Virtudes 

As virtudes morais que todo espírito 

deverá conquistar na intimidade de si 

mesmo, são os tesouros aconselhados 

por Jesus Cristo: “acumulai os tesouros do 

céu”. Para o espírito assegurar a formação 

sólida das virtudes morais no seu campo 

psíquico, necessitará da ação poderosa de 

determinadas forças elevadas que busca-

rá com seriedade, no dia a dia da existên-

cia: boa vontade, fé viva, conhecimento 

de si mesmo, coragem, determinação, 

esforço, obediência, disciplina, arrependi-

mento, perdão, indulgência, compaixão, 

auto-educação, bom ânimo, perseveran-

ça, devotamento, resignação, abnegação. 

Com menor esforço, nenhum espírito 

conquistará virtude. Para conseguir um 

grama de energia de uma virtude moral, 

necessário se faz aplicar toneladas de 

energia de boa vontade, fé viva e sinceri-

dade de coração, de conformidade com os 

princípios de Verdade e Amor ensinados e 

exemplifi cados por Jesus Cristo, em seu 

Evangelho. Toda e qualquer virtude moral 

arquivada na alma é concentração inten-

sa de energias luminosas e limpas, puras e 

saudáveis, equilibradas e poderosas. Toda 

virtude é vigorosa energia luminosa de-

cretando posse de luz e paz, saúde e felici-

dade na intimidade. O espírito Emmanuel, 

na obra “Rumo Certo”, na lição 23, ainda 

defi ne a virtude moral: “A virtude é o re-

sultado de experiências incomensuravel-

mente recapituladas na vida.” 

Cada espírito, encarnado ou desencar-

nado, é o resultado natural, positivo e cor-

reto,  da ação de seu próprio livre-arbítrio, 

na atual existência e na fi eira das expe-

riências de vidas passadas. 
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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

J
u

lh
o

Dom 1 Adauto Santos DESPREENDIMENTO DOS BENS TERRENOS

Seg 2 Rute Ribeiro DEUS ATENDE

Qui 5 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 8 Flávio Bastos PROVAS E EXPIAÇÕES NO LAR

Seg 9 Roberto Versiane VIDA NOVA

Qui 12 Ricardo Honório SEPULTEM OS SEUS MORTOS

Dom 15 Lenir Rezende MUDANÇA IMPERIOSA: QUE É A FELICIDADE?

Seg 16 Maurício Curi DE VOLTA PARA CASA

Qui 19 Fabiano Augusto LEI DE JUSTIÇA, AMOR E CARIDADE

Dom 22 Luiz Augusto SIGAMOS EM PAZ

Seg 23 André Ferreira CIVILIZAÇÃO

Qui 26 Conceição Cavalcante NOSSO NOME ESTÁ ESCRITO NO CÉU

Dom 29 Niraldo Pulcineli TEMPO MENTAL

Seg 30 Warwick Mota SEM PEDRAS NA MÃO

A
g

o
s

t
o

Qui 2 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 5 Sérgio Castro A INGRATIDÃO DOS FILHOS E OS LAÇOS DE FAMÍLIA

Seg 6 Adolfo Cavalcante JÁ CONSEGUES IR

Qui 9 Flávio Bastos PURIFICAÇÃO INTERIOR

Dom 12 Ricardo Honório REINTEGRAÇÃO DE POSSE AFETIVA

Seg 13 Carmelita Indiano A ALMA

Qui 16 Carlos Sá JESUS QUER OS SEUS FRUTOS

Dom 19 Cassius Vantuil FAMÍLIA

Seg 20 Walid Koury ENTRAR NA FESTA

Qui 23 Ricardo Honório COMO ESTÁ O SEU CESTO

Dom 26 Maurício Curi OS ADVERSÁRIOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO

Seg 27 Carlos Waldino GENTE DO CRISTO

Qui 30 Luiz Afonso UNIDOS A JESUS br
.fr

ee
pi

k.
co

m
br

.fr
ee

pi
k.

co
m

1/3 DA VIDA

Autores: Wanderley Oliveira e Ermance Dufaux
Em “1/3 da vida”, Ermance Dufaux traz ensinamentos sobre a importância da energia vital 

absorvida durante o sono. Este romance retrata o desdobramento da alma durante o sono, 

atividade que representa um terço da vida no corpo físico, e é considerada como o período 

mais rico em espiritualidade. Sem dúvida, enquanto o corpo dorme a alma desperta.

AGENDE-SE

Julho
Agosto

18 e 19
4º MIX SOCIAL

19
PONTO DE ENCONTRO 

DA MEDIUNIDADE

Evangelização Espírita 

Infantojuvenil

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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1
2º ENCONTRO DA ÁREA DE 

ESTUDOS DO ESPIRITISMO 2018

7 e 8
ENCONTRO DE TEATRO E NOTA-ME

8
5º PONTO DE ENCONTRO 

DA DAPSE

22
MEDIUNIDADE E OBSESSÃO 

NA INFÂNCIA E JUVENTUDE

O Evangelho Segundo o Espiritismo 
Estudo sistematizado de

INSCRIÇÕES
Livraria Letras e Luzes      Fone: 3443-2000      www.atualpa.org.br hd
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INSCRIÇÕES  ONLINE 

(www.atualpa.org.br)

Datas Espíritas

6/7/1932
Aparece a primeira edição do livro “Parnaso de Além Túmulo”, 
pela mediunidade de Chico Xavier.

7/7/1930
Desencarnação de Arthur Conan Doyle, criador do famoso dete-
tive Sherlock Holmes.

9/7/1918 Desencarnação, na Itália, da famosa médium Eusápia Paladino.

14/7/1924
Desencarnação de Gustav Geley – fundador do Instituto Metap-
síquico Internacional.

15/7/1876
Na Inglaterra, é realizada uma reunião de efeitos físicos com o 
médium Slade, em plena luz do dia, quando um Espírito se mate-
rializa à vista de todos os presentes.

15/7/1880 É fundado o Grupo Ismael, no Rio de Janeiro.

16/7/1193

Itália, nasce Clara, em Assis, religiosa do tempo de Francisco de 
Assis, espírito reencarnado também em Joanna de Ângelis, Guia 
Espiritual do médium Divaldo; desencarnou na mesma cidade, 
em 11/8/1253.

17/7/1919
Desencarnação de William Crookes, físico de renome internacio-
nal, descobridor da energia radiante, tornou-se espírita ao estu-
dar os fenômenos de materialização do espírito Katie King.

20/7/1918 Desencarnação da médium Elizabeth D’Esperance.

26/7/1969
Por solicitação da FEB, os Correios lançam um selo comemorativo 
do I Centenário da Imprensa Espírita no Brasil.

28/7/1890

Na Inglaterra, em reunião de efeitos físicos, com a médium Eliza-
beth D’Esperance, materializa-se um lírio dourado, com 7 pés de 
altura, estando presentes vários cientistas, entre os quais o Prof. 
Alexandre Aksakof.

1/8/1865 Lançada a 1ª Edição de “O Céu e o Inferno” de Allan Kardec

3/8/1895
Dr. Bezerra de Menezes assume a presidência da FEB (Ver Espi-
ritismo no Brasil)

11/8/1826
Nascimento de Andrew Jackson Davis, famoso médium 
norte-americano

16/8/1886
Bezerra de Menezes durante uma conferência expõe publica-
mente pela primeira vez sua fé no espiritismo.

17/8/1885 A FEB inicia suas conferências públicas no Rio de Janeiro.

28/8/1881
É ofi cializada a perseguição ao espiritismo, através da imprensa de 
ordem policial proibindo o funcionamento das sociedades espíritas.

28/8/1882
Realizada a primeira exposição espírita do Brasil com mostra de 
vários trabalhos mediúnicos e material doutrinário.

29/8/1831
Nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes, em Riacho do San-
gue, Ceará

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
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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
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Anualmente acontece o Encontro dos Trabalhadores e 

Frequentadores do Grêmio Espírita espírita Atualpa Barbo-

sa Lima e o de 2018 aconteceu no último dia 31 de maio. 

O tema central do encontro foi o trabalho voluntário. 

O encontro contou com a presença de 110 partici-

pantes, entre frequentadores e trabalhadores da Casa. 

Participaram, ainda, como representantes da Federação 

Espírita Brasileira, o senhor Jorge Godinho Barreto Nery, 

presidente e a senhora Gislaine Messias de Lima, diretora 

da área de assistência social, os quais abrilhantaram de 

maneira relevante o evento ministrando uma palestra so-

bre o tema proposto.

A metodologia usada no encontro foi o “World café”. 

Por meio da metodologia, que vem sendo aplicada em 

todo o mundo, a troca de ideias e o diálogo em grupo 

são muito valorizados. Criado por Juanita Brown e David 

Isaacs, em 1995, na Califórnia/EUA, o procedimento faz 

afl orar a criatividade e o trabalho colaborativo pois, ao 

trabalhar temas importantes, todos os envolvidos na 

dinâmica deixam emergir a inteligência coletiva em um 

trabalho de cocriação de ideias. 

O nome “World Café” nos remete a um ambiente de 

conversas informais e descontraídas. Durante a ativida-

de as pessoas puderam saborear um delicioso e nutritivo 

lanche juntamente com o café oferecido. 

Para o desenvolvimento da atividade, foi apresentada 

uma pergunta norteadora, usada para orientar os diálogos 

dos participantes: qual a relação do trabalho voluntário 

com a educação para a transformação moral do espírito?

Os grupos se organizaram e deram início aos traba-

lhos, de onde surgiram muitas ideias, dentre as quais se 

pode destacar:

• Trata-se de um serviço comprometido com a socieda-

de e alicerçado na liberdade de escolha.

• É fato conhecido que o trabalho voluntário, mola pro-

pulsora do denominado terceiro setor, tem se amplia-

do consideravelmente nas últimas décadas em vários 

países. 

• O trabalhador voluntário concorre, na medida de suas 

possibilidades, com seu esforço e dedicação para que 

a instituição, com a qual colabora, alcance suas fi nali-

dades estatutárias. 

• O voluntário deve conhecer satisfatoriamente a ins-

tituição para a qual se candidata a trabalhar como 

voluntário, frequentando-a com regularidade, a fi m de 

assegurar sua afi nidade com os objetivos estatutários. 

• O voluntário deve receber todas as informações ne-

cessárias ao bom desempenho de suas funções. 

• O voluntário precisa desempenhar satisfatoriamente, 

conforme acertado no termo de adesão do trabalha-

dor voluntário, as responsabilidades livremente assu-

midas com a instituição, buscando aprimorar-se como 

ser humano no exercício de seus encargos. 

• O serviço voluntário será exercido mediante a cele-

bração de termo de adesão entre a entidade, públi-

ca ou privada, e o prestador do serviço voluntário, 

dele devendo constar o objeto e as condições de seu 

exercício.

Após a compilação das ideias, houve a participação do 

senhor Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita 

Brasileira-FEB e da senhora Gislaine. Eles falaram sobre 

o trabalho voluntário, e vale destacar a explanação do 

presidente da FEB, que ressaltou, de forma enfática, a ne-

cessidade do trabalho voluntário para o aprimoramento 

e evolução do ser humano. Gislaine, por sua vez, abordou 

aspectos da legalidade do trabalho voluntário.

Por intermédio do voluntariado na casa espírita, o ser 

em evolução tem a oportunidade de exercitar e fortale-

cer o trabalho no bem, e por este motivo torna-se neces-

sário que o voluntário tenha a perfeita noção da respon-

sabilidade ao iniciar a atividade. A partir do momento em 

que decide compor as fi leiras de trabalhadores de uma 

casa espírita, o voluntário deverá seguir os regulamentos 

e orientações que regem o trabalho da casa para a qual 

ofereceu seus serviços. 

É importante que a pessoa conheça todos os traba-

lhos possíveis de serem realizados para optar pelo qual 

tenha maior afi nidade. Além disso, deverá ser devida-

mente capacitado para executar a tarefa que escolheu 

exercer. O voluntário precisa ter a convicção que, em sua 

atuação, contará com a companhia e assistência do Pai 

Celestial por meio de sua coorte de anjos.

Assim sendo, o trabalhador voluntário da casa espírita 

precisa se empenhar ao máximo, demonstrando estar à 

altura de toda assistência que recebe nesses momentos, 

resistindo às difi culdades naturais que irão se apresentar 

ao longo do trabalho.

Segundo Alkindar Oliveira, a mudança de comporta-

mento de alguém em relação ao engajamento no traba-

lho voluntário só acontece de dentro para fora, assim 

consignando:

“A pessoa só muda de comportamento quando tiver vonta-

de, e a vontade, assim como o pensamento, é totalmente livre. 

Cada pessoa é a única dona de sua vontade. O que a instituição 

poderá fazer, para atenuar consideravelmente o mal dessa re-

alidade, é adotar técnicas para estimular o surgimento de um 

ambiente de trabalho apropriado para o afl orar da motivação”.

O encontro de 2018 foi mais uma oportunidade de reu-

nir e estreitar os laços entre os trabalhadores e frequen-

tadores do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima, visando 

proporcionar momentos de refl exão e aquisição de co-

nhecimentos sobre o tema proposto. Sem dúvida, foram 

mantidas as tradições desses encontros e, com certeza, já 

aguardamos, ansiosos, o próximo que acontecerá em 2019.

O TRABALHO VOLUNTÁRIO 

NA CASA ESPÍRITA

Gláucia Ramos*

* Coordenadora Substituta do Departamento de Assistência e Promo-
ção Social do Grêmio Espírita Atualpa.

 Referências: 

 LEI nº 9608, de 18 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei do Ser-
viço Voluntario

 OLIVEIRA, Alkindar. Trabalho voluntário na casa Espírita.Trabalho voluntário na casa Espírita.Trabalho voluntário na casa Espírita.Trabalho voluntário na casa Espírita. São Paulo: 
Petit, 2001. P. 61.

Jorge Godinho, 
Presidente da FEB

(André Ferreira)

“Ajuda o irmão que passa

na noite escura e sombria.

Da ajuda que prestas hoje,

podes precisar um dia.”

“Serviço do coração

é amor que nada pede

em favor da transformação

de quem dá e de quem recebe.”
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Meus queridos e amados irmãos! 

Saibam que a Caridade é uma Senho-

ra inquieta. Sempre desperta, ágil, não 

estima a ociosidade, não faz par com a 

leviandade, não se detém em descansos 

injustificáveis, muito menos participa de 

discursos estéreis e especulações vãs 

sobre a fé e a verdade.

Bendita Senhora, ama a verdade sob a 

luz do amor imperecível, que igualmente 

peregrina por tê-lo conhecido, refletido, 

sentido, mas acima de tudo, tê-lo vivido 

e compartilhado, sempre, por onde a no-

bre Dama for.

Bondosa Senhora é grandemente hu-

milde, porquanto discreta, pois que não 

vê proveito, nem entende que é seu di-

reito, fazer qualquer alarde pela virtude 

que escolheu como seu sustento, subli-

me alimento. Oferece à Deus suas con-

quistas no altar da própria consciência, 

onde em profunda reverência, pede ao 

Pai por todos irmãos seus.

Misericordiosa Senhora, tem os pés le-

ves e ligeiros, ordeiros nas sendas inces-

santes nas quais opera em prol de qual-

quer um de seus semelhantes.

Radiante Senhora, reflete sua alegria, 

seja de noite ou de dia, em seu rosto 

glorioso, iluminado por sorrisos ternos, 

expressão de sua sagrada satisfação de 

servir com devotamento e abnegação.

Santa Senhora, sempre em boa hora, 

temos em tuas mãos e braços, nosso su-

porte, em seu regaço, nosso alento em 

teu colo de mãe...

Justíssima Senhora, não descansa em 

leitos de belas palavras onde o verbo 

dorme e apenas sonha agir... Seu repou-

so é o trabalho determinado, no campo 

olvidado ou no triste deserto das terras 

de nossas almas em aflições...

Hoje, novamente, Incansável Senho-

ra, vem nos visitar. Sem exigências, nem 

constrangimentos, por nossos débeis 

sentimentos a serviço da vida. Em sua 

lida, pede um minuto, quase em murmú-

rio, que por apenas por alguns instantes, 

lembremo-nos Dela na glória de servir.

Talvez, quem sabe, ao sentir Seu Su-

blime perfume e Suas vibrações de paz 

que partem de Seu Augusto coração, 

decidamo-nos a seguir com Ela para expe-

rimentar a real Felicidade! Deixarmos as 

sombras do falso conforto de nossas fur-

nas transitórias, de nossas ilusórias cons-

truções em busca de seu rastro de luz...

Inseparável do Cristo Jesus, voltamo-

-nos a ti em sincera veneração: Grati-

dão Senhora! Pela expressão celeste do 

Amor! Que bom que vieste, Divina Senho-

ra! Serás sempre benvinda em nossos 

corações!

 Mensagem inspirada que veio através do médium 
Maurício Curi, elaborada em parceria com 

autor espiritual não identificado na reunião 
mediúnica da equipe Luiz Antônio, na noite do 

dia 29/5/2018, no GEABL.

Divina Senhora

O Departamento de Assistência e Pro-

moção Social Espírita – DAPSE do Grupo 

Espírita Atualpa Barbosa Lima – GEABL 

tem como finalidade:

1. Evangelizar e promover socialmente 

os usuários do DAPSE, não só com auxí-

lios materiais, mas, sobretudo, por meio 

de auxílios intelectual, moral e espiritual;

2. Prestar assistência social e espiri-

tual aos indivíduos e famílias, residentes 

no Distrito Federal ou em trânsito, que se 

encontre em situação de vulnerabilidade 

social, em situação de rua, exclusão social 

– privação relativa ou absoluta das neces-

sidades sociais e humanas – e/ou em es-

tado de vulnerabilidade moral/espiritual;

3. Possibilitar a transformação e esti-

mular o protagonismo dos usuários do 

DAPSE pela promoção da sua autonomia, 

levando-o a participar ativamente/efeti-

vamente do processo de autopromoção, 

segundo as suas potencialidades.

Alguns dos serviços prestados pelo 

DAPSE são:

DEPARTAMENTO DE 

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 

SOCIAL ESPÍRITA

OFICINAS DE ARTESANATOS

Estímulo ao aperfeiçoamento das 

habilidades profissionais, e estímulo 

ao empreendedorismo e a comerciali-

zação dos artigos produzidos.

As atividades são desenvolvidas 

pela equipe de voluntários do GEABL. 

O interessado dispõe de uma série de 

atividades e poderá optar pela qual 

mais se identifica. 

ALBERGUE

Oferta de alojamento gratuito a 

pacientes e seus acompanhantes. 

Os pacientes devem estar em trata-

mento da própria saúde, residir fora 

de Brasília, e serem encaminhados 

pelos órgãos governamentais com-

petentes ou pela rede hospitalar 

pública ou privada. 

Os usuários do albergue são aco-

lhidos na casa espírita e ali perma-

necem enquanto estiverem em tra-

tamento médico na rede hospitalar. 

» Aberto todo ano

GABINETE ODONTOLÓGICO

Oferta de atendimento odontoló-

gico preventivo e curativo às pessoas 

em vulnerabilidade social, sejam elas 

cadastradas no DAPSE ou da comuni-

dade em geral, em situação de priva-

ção socioeconômica. 

» Sábado às 8h e Domingo às 10h

CARAVANA CHICO XAVIER

Assistência às pessoas que se en-

contram em situação de rua no Distri-

to Federal. Na caravana são distribuí-

dos alimentos, roupas e materiais de 

higiene pessoal. Além disso, presta-se 

apoio espiritual, mediante a realiza-

ção de preces. 

» 1ª sexta-feira de cada mês às 19h

BAZAR IRMÃ VIRGÍNIA

Atendimento de assistidos 

do GEABL em suas necessida-

des materiais (vestuário, cal-

çados e outras). Todo os ma-

teriais do bazar são vendidos a 

preço simbólico. 

» Domingo às 10h

OFICINA DE COSTURA

Confecção e restauração de peças 

de vestuário para doação aos bene-

ficiários do DAPSE e enxovais para 

os recém-nascidos na rede pública 

hospitalar. 

» Terça-feira às 14h

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

Atendimento ao público que procu-

ra a assistência psicológica em geral, 

inclusive orientações e acompanha-

mento psicológico de curta duração. 

» Domingo às 10hGABINETE MÉDICO/FARMÁCIA

Orientação e encaminhamento 

dos usuários do DAPSE para hospitais 

e postos de saúde da cidade, quando 

necessário. Distribuição de medica-

mentos aos necessitados e enfermos 

que possuam a devida receita médica.

O gabinete médico funciona com 

profissionais habilitados e registrados, 

aptos a exercer a medicina. 

» Domingo às 10h

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Distribuição de benefícios como re-

feições, pães, leite, cestas de alimentos 

e outros gêneros alimentícios aos aten-

didos pelo DAPSE que estejam em vul-

nerabilidade social e/ou risco alimentar. 

Tais produtos são frutos de arrecada-

ção por meio de campanhas e doações.

Os funcionários do Serviço de Limpe-

za Urbana – SLU que mantêm a limpeza 

nas proximidades do Grêmio recebem 

cestas de alimentos por ocasião da co-

memoração do aniversário de fundação 

do Grêmio Espírita Atualpa. 

» Domingo às 10h

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Assistência jurídica aos frequenta-

dores do Grêmio Espírita para dirimir 

dúvidas sobre direito previdenciário, 

de família, do consumidor, dano moral 

e material, penal, além de outros te-

mas jurídicos. O foco é a orientação e 

indicação dos locais onde o beneficiá-

rio possa pleitear o direito pretendido. 

O requisito é que seja frequentador 

do Grêmio e não possua condições fi-

nanceiras de arcar com honorários de 

um advogado. 

» Domingo das 10h às 12h

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS

Objetiva conhecer a realidade biop-

sicossocial e ética/moral das famílias 

assistidas e cadastradas, identifican-

do as necessidades sócio humanas 

existentes, a fim de planejar e exe-

cutar ações que facilitem a inclusão, 

a promoção social, a transformação 

moral e o desenvolvimento integral 

dos usuários, bem como o fortaleci-

mento de vínculos destes.


