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SOBRE CRÍTICA E AMOR 

EM MOVIMENTO

Daniela Migliari*

Carnaval

Divaldo Pereira Franco

Nadismo e vida futura

Rogério Coelho

“O ser consciente deve trabalhar-se 

sempre, partindo de sua realidade psico-

lógica, aceitando-se e aprimorando-se 

sem cessar. Consegue essa lucidez quem 

se autoanalisa disposto a ver-se sem más-

cara. Por isso, não se julga nem se justi-

fica, não se acusa nem se culpa. Apenas 

descobre-se.” 

E segue adiante...

A frase brilhante de Joanna de Angelis 

mostra, de forma objetiva, que o caminho 

do “conheça-te a ti mesmo” – principal 

instrumento de alcance da paz interior – 

pode, também, ser empregado de forma 

leve e amorosa. Não é preciso evoluir aos 

tropeços e dores necessariamente. 

A ESSÊNCIA DO GRANDE 

PEDAGOGO ME CONVIDA A AMAR

Um dos aspectos que mais nos causa 

sofrimento é a autocrítica desequilibrada, 

geradora de sofrimento e culpa. A culpa, 

por sua vez, dificulta o aprendizado pois 

se alimenta do apego ao drama da falha. 

Ela torna-se álibi para me distrair da tare-

fa principal: assumir responsabilidade pela 

experiência vivida, aprender e seguir em 

frente! 

Para compreender bem esse mecanis-

mo, é fundamental diferenciar autocrítica 

de autoanálise: 

A autoanálise é bem-vinda, pois ao me 

auto-observar, abro os olhos para as atitu-

des descuidadas e irrefletidas de que ain-

da lanço mão. Quando tenho consciência 

do que faço, saio da negação das minhas 

limitações temporárias. Eu as assumo e 

crio estratégias para agir, aos poucos, de 

maneira renovada.

Quando me sinto muito crítica com 

relação a mim mesma ou às pessoas, per-

cebo que não estou me sentindo amada. 

Por outro lado, quando me sinto ligada à 

Fonte de Amor, quando sou mais suave 

comigo mesma, quando aceito o ritmo 

da minha evolução, entro no respeito in-

tegral por mim mesma. Sinto-me cuidada 

pela Vida e por Deus. 

Nesse lugar interior, o Amor me preen-

che e me sustenta e, assim, pode trans-

bordar. Passo a ver tudo e todos em pro-

cesso, pois me preencho da essência do 

Grande Pedagogo, e comungo de Sua Ver-

dade e Misericórdia. 

Sinto que Deus é Amor. Ele olha para 

seus filhos e conhece o tempo e o pro-

cesso de cada um. E quando meu tempo 

e processo são respeitados, passo a ter 

esse olhar compassivo com os demais 

também.

O ERRO É O CAMINHO MAIS 

PRÓXIMO DO ACERTO

Quando abraço e acolho cada passo 

que dou, me sinto aceita, compreendida e 

empolgada a criar realidades mais amoro-

sas e livres. Diante de um “aparente erro”, 

vou além dos rótulos e receios das ex-

pectativas sociais não-correspondidas, e 

ouço o que aquela atitude fala sobre meu 

momento interno. 

Por exemplo, um ataque de ciúmes pú-

blico. Quando isso acontece, me sinto ex-

posta e fraca porque, momentaneamen-

te, cai a máscara de proteção, controle e 

poder que, a tanto custo, sustento. Pos-

so escolher ficar estagnada no arrepen-

dimento moral, na vergonha manifesta; 

ou olhar para dentro e ver a preciosidade 

desse episódio como um grito interno da 

consciência que já está pronta para lidar 

com a insegurança. A dor clama por um 

olhar mais atento, por um acolhimento 

mais intenso, por um colo mais demorado. 

É aí, neste exato momento, que surge 

a chance de superar o ciclo da autocrítica 

e percorrer o caminho da autoanálise e do 

autoconhecimento, que bebe das fontes 

da compreensão, da lucidez e do autoamor 

para preencher os vazios existenciais. As-

sim, gostosamente e com carinho, trazer 

movimento e fluidez para o processo. 

Ou posso continuar presa ao constran-

gimento, ao vexame, à raiva – elementos, 

estes, sintomáticos do esforço egóico por 

calar a fragilidade que tanto precisa ser 

vista e integrada com Amor e gratidão. É 

uma defesa antiga e infantil, que aguarda 

a chance de amadurecer com a força e o 

foco desta decisão de me olhar com amor 

e calma.

O MAL PRECISA SER INTEGRADO, 

E NÃO EXTIRPADO

Quando o espírito André Luiz, pela psi-

cografia de Chico Xavier, diz que “o mal 

não merece comentários”, ele se refere a 

essa dinâmica energética. Isso é ensina-

do com maestria também por Joanna de 

Angelis, com o exemplo do grão de areia 

que invade a ostra: “Ao invés de expulsá-

-lo, ela o envolve, transforma-o em pérola 

reluzente. De igual maneira, transforma o 

aparente mal em significativo bem. Não 

será fácil evitar-se a convulsão social, en-

quanto não se corrigirem as de natureza 

moral. Começa, de tua parte, o programa 

de transformação da humanidade, em ti 

mesmo, sem permitir que a tua seja a con-

tribuição perturbadora, aquela que impe-

de o progresso geral.” 

A pedagogia Waldorf também se move 

sobre a mesma conclusão ao afirmar que 

“o mal não se combate, reforça-se o bem”.

Ao me deparar com uma falha minha 

ou do outro, posso entrar num estado de 

observação generosa, com doçura, leveza 

e respeito pelo processo em andamento. 

Lanço mão da análise neutra, que não se 

apega, não pune, também não se vitimiza 

nem se justifica. 

Mergulho no maravilhoso processo de 

conhecer a mim mesma com Amor, au-

torresponsabilidade, foco, ritmo, calma, 

aceitação e movimento. Assim, continuo 

a fluir e a integrar todos os aspectos duais 

do ser, percebendo que tudo, absoluta-

mente tudo, conspira para o aprendizado 

e para o bem maior.

O FILHO APRENDE A AMAR, E NÃO 

NECESSARIAMENTE EXPIAR

Nesse lugar, não se trata mais de expiar 

nem ser provado. Trata-se simplesmente 

de me reconhecer profundamente ama-

da, e permitir-me preencher e transbordar 

este Amor. Ele, o Amor, deseja amar e ma-

nifestar-se por meio de minha humanida-

de, nos pequenos atos da Vida. Alinhada 

com este fluxo, passo a refletir mais fiel-

mente as luzes de sua fonte infinita. Ca-

minho com minhas próprias pernas, sus-

tentada pela constância e segurança de 

suas leis divinas e naturais.

No texto Pensar, também do espírito An-

dré Luiz, confirma-se esta ideia claramente: 

“Deus é Amor e não pune criatura alguma. 

A própria criatura é que se culpa e se cor-

rige, ante os falsos conceitos que alimen-

te com relação a Deus. Em nosso íntimo, 

a liberdade de escolher é absoluta; depois 

da criação mental que nos pertence, é que 

nos reconhecemos naturalmente sujeitos 

a ela. O Bem Eterno é a Lei Suprema”. 

O convite da Vida é ir além da consciên-

cia-tribunal que julga, condena e se para-

lisa. Ela convoca a seguir para a consciên-

cia-altar, que se embevece com a alegria 

de ser aprendiz e fluir no movimento de 

ampliar as compreensões. 

* Jornalista a escritora espírita nascida e residente 
em Brasília (DF)

Carta de Ano Novo

Emmanuel

Ano Novo é também a renovação de nossa 

oportunidade de aprender, trabalhar e servir.

O tempo, como paternal amigo, como que 

se reencarna no corpo do calendário, des-

cerrando-nos horizontes mais claros para a 

necessária ascensão.

Lembra-te de que o ano em retorno é novo 

dia a convocar-te para execução de velhas 

promessas, que ainda não tiveste a cora-

gem de cumprir.

Se tens algum inimigo, faze das horas renas-

cer-te o caminho da reconciliação.

Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o 

amor te clareie a estrada para frente.

Se descansaste em demasia, volve ao arado 

de tuas obrigações e planta o bem com des-

temor para a colheita do porvir.

Se a tristeza te requisita, esquece-a e pro-

cura a alegria serena da consciência feliz no 

dever bem cumprido.

Novo Ano! Novo Dia!

Sorri para os que te feriram e busca harmo-

nia com aqueles que te não entenderam até 

agora.

Recorda que há mais ignorância que malda-

de, em torno de teu destino.

Não maldigas, nem condenes.

Auxilia a acender alguma luz para quem pas-

sa ao teu lado, na inquietude da escuridão.

Não te desanimes, nem te desconsoles.

Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, 

dominados pelo frio do desencanto ou da 

indiferença.

Não te esqueças de que Jesus jamais se 

desespera conosco e, como que oculto ao 

nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos 

de hora a hora: 

“Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, am-

parando a ti mesmo, porque se o dia volta ama-

nhã, eu estou contigo, esperando pela doce ale-

gria da porta aberta de teu coração.”

XAVIER, Francisco Cândido. Vida e Caminho. Espíri-
tos Diversos. GEEM. Disponível em: www.febnet.
org.br/blog/geral/conheca-a-feb/carta-de-ano-

-novo/. Acesso em: 26 dez. 2018.

Quando vejo Amor em tudo e em to-

dos, dentro e fora, mesmo em expressões 

adversas, entro num estado de alegrias e 

louvores a toda e qualquer manifestação. 

Entrego-me à certeza de que me reco-

nhecer mergulhada no Bem Eterno é uma 

questão de compreensão e de tempo.
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O Espírito do Senhor

Walter Barcelos 

A depressão

Daniel Campos
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ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PROMOCIONAIS
Oficina de Costura: Terça-feira às 14h
Bazar Beneficente Irmã Virgínia: Domingo às 10h
Gabinete Odontológico: Sábado às 8h e Domingo às 10h 
Gabinete de Psicologia: Domingo às 10h
Gabinete Médico e Farmácia: Domingo às 10h
Albergue Noturno: Aberto todo ano
Campanha Auta de Souza: Domingo às 10h
Distribuição da Sopa: Domingo às 10h
Caravana Chico Xavier (apoio aos desvalidos): 1ª sexta-feira de cada mês às 19h
Visita ao Hospital Materno Infantil: 1º e 3º Domingos às 14h45
Assistência Jurídica: Domingo das 10h às 12h
Reunião de Irradiação: Terças-feiras às 19h30
ATIVIDADES DOUTRINÁRIAS
Reunião Pública e Passe:  Segunda-feira: 20h

 Quinta-feira: 20h
 Domingo: 9h

Evangelização da Infância: Domingo às 9h
Evangelização da Juventude: Domingo às 10h30
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita: Sábado às 16h45
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NADISMO E VIDA FUTURA

Outros passam a ser os sentimentos 

daquele que tem fé no futuro

Rogério Coelho*

“(...) uma sociedade fundada sobre o nadismo traria 

em si o gérmen de sua própria dissolução.” 

Allan Kardec

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

1 KARDEC, Allan. Obras Póstumas. 25. ed. Rio [de 
Janeiro]: FEB, 1990, 2ª parte – Credo Espírita.

2 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo. 121. ed. Rio [de Janeiro]: FEB, 2003, cap. IV, 
itens 21 e 22.

* Professor, médium e conferencista.

 Artigo publicado no jornal A Tarde, coluna Opinião, 
em 8/2/2018, que circula no Estado da Bahia.

Doutrinas contrárias à reencarnação e 

nadismo são gêmeos univitelinos, vez que 

levam às mesmas consequências, ou seja: 

ao materialismo soez... Tais doutrinas, 

além de pretender – em vão – anular a 

preexistência da alma, causam a paralisia 

do progresso humano, porque circunscre-

ve as vistas do homem ao imperceptível 

ponto da presente existência, restringin-

do-lhe as ideias e concentrando-as forço-

samente na vida material.

Segundo Kardec
1

, essas doutrinas, que 

ainda embalam a mente de muitas criatu-

ras que não têm “olhos de ver e ouvidos 

de ouvir”, pregam que o homem nada 

sendo antes, nem depois, cessando com 

a vida todas as relações sociais, a solida-

riedade é vã palavra, a fraternidade uma 

teoria sem base, a abnegação em favor de 

outrem mero embuste, o egoísmo, com a 

sua máxima — cada um por si, um direi-

to natural; a vingança, um ato de razão; 

a felicidade, privilégio do mais forte e dos 

mais astuciosos; o suicídio, o fim lógico 

daquele que, baldo de recursos e de ex-

pedientes, nada mais espera e não pode 

safar-se do tremedal”.

Ensina, ainda o ínclito Mestre Lionês
2

: 

“(...) sendo as Almas criadas ao mesmo 

tempo que os corpos, nenhum laço anterior 

há entre elas, que, nesse caso, serão comple-

tamente estranhas umas às outras. O pai é es-

tranho a seu filho. A filiação das famílias fica 

assim reduzida à só filiação corporal, sem 

qualquer laço espiritual. Não há então motivo 

algum para quem quer que seja glorificar-se 

de haver tido por antepassados tais ou tais 

personagens ilustres.

(...) Isso quanto ao passado. Quanto ao fu-

turo, segundo um dos dogmas fundamentais 

que decorrem da não-reencarnação, a sorte 

das almas se acha irrevogavelmente determi-

nada, após uma só existência. A fixação de-

finitiva da sorte implica a cessação de todo 

progresso, pois desde que haja qualquer pro-

gresso já não há sorte definitiva. Conforme 

tenham vivido bem ou mal, elas vão imediata-

mente para a mansão dos bem-aventurados, 

ou para o inferno eterno. Ficam assim, ime-

diatamente e para sempre, separadas e sem 

esperança de tornarem a juntar-se, de forma 

que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, 

irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar 

certos de se verem novamente; é a ruptura 

absoluta dos laços de família”.

A Doutrina Espírita, descortinando 

os panoramas do Infinito, informa-nos a 

respeito da reencarnação e da Vida Futu-

E o Carnaval chegou com todos os seus 

ruídos e paixões primárias, anunciando 

alegria e felicidade, essa felicidade ilusória 

da embriaguez dos sentidos.

Ante a miséria que alarga a sua capaci-

dade de destruir as massas ao lado da vio-

lência voluptuosa e destruidora, recorda-

mo-nos do período imperial de Roma, que 

abria o circo para a generosidade do tira-

no que governava anestesiando os desdi-

tosos com o célebre “panis et circensis”.

A situação atual é pior do que aquela, 

porque se oferece apenas o circo de gran-

des proporções, nem sempre gratuita, 

mas vendidas as suas concessões.

Embriagadas, as multidões assumem o 

descontrole dos sentidos e atiram-se na 

ufania dos poucos dias de loucura e pra-

zer, para depois retornar à normalidade 

impossível de ser mantida. E o carnaval, 

de certo aspecto, continua dominando 

ra com sua lógica contundente e insofis-

mável sob o beneplácito da razão. Assim, 

segundo ainda o insuperável e singular 

Mestre de Lyon: 

“(...) outros passam a ser os sentimentos 

daquele que tem fé no futuro; que sabe que 

nada do que adquiriu em saber e em mora-

lidade lhe estará perdido; que o trabalho de 

hoje dará seus frutos amanhã; que ele próprio 

fará parte das gerações porvindouras, mais 

adiantadas e mais ditosas. Sabe que, traba-

lhando para os outros, trabalha para si mes-

mo. Sua visão não se detém na Terra, abrange 

a infinidade dos mundos que lhe servirão um 

dia de morada; entrevê o glorioso lugar que 

lhe caberá, como o de todos os seres que al-

cançam a perfeição.

Com a fé na Vida Futura, dilata-se-lhe o 

círculo das ideias; o porvir lhe pertence; o 

progresso pessoal tem uma finalidade, uma 

utilidade real... Da continuidade das relações 

entre os homens nasce a solidariedade; a fra-

ternidade se funda numa lei da Natureza e no 

interesse de todos.

A crença na Vida Futura é, pois, elemen-

to de progresso, porque estimula o espírito; 

somente ela pode dar ao homem coragem 

nas suas provas, porque lhe fornece a razão 

de ser dessas provas, perseverança na luta 

contra o mal, porque lhe assina um objetivo. 

A formar essa crença no espírito das massas 

é, portanto, o em que devem aplicar-se os que 

a possuem”.

CARNAVAL

Divaldo Pereira Franco*

aqueles que preferem a ilusão que se des-

vanece rapidamente à realidade do en-

frentamento para a conquista dos valores 

que realmente proporcionam felicidade.

Algumas cidades do nosso país, con-

siderando os desafios e sofrimentos que 

sobre elas se abatem, estão transforman-

do as despesas carnavalescas do agrado 

quase geral, por se tratar de fuga para 

lugar nenhum, em pagamento aos funcio-

nários que padecem atraso dos salários, 

aos hospitais onde os pacientes morrem 

nos corredores ou nas portas de entrada, 

às escolas em abandono, ante o reproche 

e desagrado de muitos foliões que pre-

ferem o padecimento dos filhos e deles 

mesmos a pobre educação proporcionada 

pelo poder público.

Afinal, nada temos contra o Carnaval, 

essa catarse periódica quase com finali-

dade terapêutica. Mas, a libertinagem em 

que foi transformado, de alegrias e festas 

em bacanais sexuais do mais nível servil, a 

larga e quase oficial ingestão e uso de dro-

gas aditivas, ao contágio de enfermidades 

perversas e de novos tormentos emocio-

nais, defluentes dos falsos amores dos 

dias fugazes nas vigorosas garras dos dias 

de trabalho e enfrentamento existencial.

O ser humano deve descobrir a finalida-

de da sua existência, encontrar um signifi-

cado psicológico, raciocinar a respeito da 

brevidade em que ela se desenvolve, tra-

balhando-se para superar os sofrimentos 

e as inevitáveis contrariedades de cada 

dia. Cabe-lhe mergulhar na rapidez com 

que passa o prazer e eleger aqueles que 

produzem plenitude e têm duração real.

O discernimento deve ser desenvol-

vido para não se enganar com os deno-

minados quinze minutos de holofotes 

a que a maioria humana aspira, perden-

do-se logo depois nas frustrações dos 

sonhos-pesadelos.

O espírito humano está destinado à 

fatalidade do Bem, à conquista da harmo-

nia, da beleza, da saúde e da fraternidade 

no seu sentido pleno.
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Divulgação da Verdade

A divulgação da mensagem do Senhor 

nos tempos atuais pede o concurso de 

todos os espíritos de boa vontade do 

Mais Além, a trabalhar com os corações 

sinceros e devotados do mundo corpóreo. 

Semelhante às ondas de rádio e telecomu-

nicações que cortam o céu em todas as 

direções beneficiando todos os homens 

da Terra, Jesus deseja que a Verdade do 

Consolador alcance as mentes humanas, 

através da presença dos Bons Espíritos 

pelos canais da mediunidade abençoada, 

atravessando os telhados das residências 

e instituições dos homens. Disse o Ins-

trutor da Verdade: “Porque tudo o que 

dissestes às escuras será ouvido em ple-

na luz; e o que dissestes aos ouvidos no 

interior da casa será proclamado dos ei-

rados.” (Lucas, 12:3) Nos tempos atuais o 

maior obstáculo à Verdade é a má vonta-

de dos homens e mulheres que foram cha-

mados e não se interessam em aprender, 

educar-se, progredir e trabalhar por um 

mundo melhor e mais feliz. Os Bons Espí-

ritos trabalham com médiuns de variados 

graus de aperfeiçoamento e disseminam 

as verdades de Jesus. 

Aliança com o Céu

O Cristo convida os homens de boa 

vontade a fazer a “nova aliança”, entre o 

Céu e a Terra, mais amorosa, mais ilumina-

da, mais poderosa, mais fraternal, mais so-

lidária, beneficiando a própria Humanida-

de. A nova aliança será a soma das forças 

de cérebros esclarecidos pela fé racional 

e corações profundamente transforma-

dos pelas luzes do Amor fraternal. A luz 

do espírito suplanta, predomina e elimina 

as tristes sombras da crença apegada às 

tradições seculares, que abafa e aniquila 

os impulsos edificantes do progresso das 

almas. O apóstolo Paulo acentuou: “o 

qual nos habilitou para sermos ministros 

de uma nova aliança, não da letra, mas 

do espírito; porque a letra mata, mas o 

espírito vivifica.” (2 Coríntios, 3:6) 

Chegou o momento crucial em que as 

trombetas do progresso espiritual tocam 

por toda a parte, conclamando as cria-

turas, convidando-as ao mundo novo do 

Amor Universal, sob as bênçãos de Nosso 

Senhor Jesus Cristo.

O ESPÍRITO DO SENHOR

Walter Barcelos* 

“Ora o Senhor é o Espírito, e onde está o espírito do Senhor aí há liberdade.”

(2 Co 3:17)

A DEPRESSÃO

Daniel Campos*

* Walter Barcelos é escritor de livros e artigos espí-
ritas, residente em Uberaba/MG.

 * Presidente do Centro Espírita Vinha de Luz 
– Brasília/DF

A depressão, segundo o Espiritismo, 

decorre de conflitos espirituais introjeta-

dos na existência atual e/ou pretérita. Ex-

periências afetivas de forte carga enérgi-

ca são assimiladas pelos tecidos sutis do 

espírito e passam a influenciar a consciên-

cia, gerando os efeitos depressores. 

O Espiritismo é de grande auxilio no tra-

tamento da depressão, pois contribui tan-

to para a melhora do enfermo, quanto para 

a sustentação dos familiares que com ele 

convivem. O passe, a água fluidificada, a 

prece, culto do evangelho no lar, o exercício 

preparado da mediunidade, a desobsessão, 

a vivência do Espiritismo com religiosidade 

e a prática de trabalhos sociais são podero-

sos agentes de prevenção, remissão de sin-

tomas e cura da alma que padece conflitos 

depressivos e sustentação dos familiares 

que com ele sofrem. 

Na esfera pessoal do doente, nos ca-

sos em que a prevenção e a cura por hora 

não forem possíveis, as práticas espíritas 

aumentam a capacidade do indivíduo de 

O espírito é a força inteligente do Uni-

verso que evolui incessantemente sob as 

determinações sagradas e amorosas de 

Deus. É a força propulsora da vida em to-

dos os ambientes da Terra e em todos os 

mundos do Universo infinito. 

O resgate de Jesus

Jesus ensinou a Verdade e o Amor a be-

neficiar o espírito e não o homem carnal, 

transitório e passageiro. Realizou sua mis-

são com grandeza de amor e deixou sua 

marca divina na memória da humanidade. 

Doou sua vida, derramou suor e próprio 

sangue, morreu na cruz testemunhando in-

tegral amor à Humanidade. Ofertou ener-

gia gloriosa de amor às criaturas aflitas e 

desesperadas, ignorantes e descrentes. 

Veio instruir os homens com a mensagem 

de imortalidade e salvar o espírito para o 

Reino de Deus. Nestes tempos do Conso-

lador Prometido a luz da Verdade deverá 

subtrair a mente e o coração do egoísmo e 

orgulho, do materialismo e maldade. A res-

peito do resgate espiritual, o sábio espírito 

Lázaro brindou-nos: “O sangue resgatou o 

Espírito, e o Espírito deve hoje resgatar o 

homem da matéria.” Lázaro, Paris, 1862 (O 

Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 11 

– item 8 – “A Lei de Amor” – Editora LAKE 

As palavras do Senhor

O aprendiz sincero e de boa vontade 

buscará, com alma e coração, a luz nos 

ensinamentos do Senhor. Buscará se apai-

xonar pela luz da Verdade, a fim de ilumi-

nar verdadeiramente sua vida, suas ideias, 

seu coração. 

O Espírito do Senhor espera pelo acon-

chego de sua mensagem nos pensamen-

tos e sentimentos. Enaltecer o Espírito do 

Senhor e transformar nossas vidas de for-

ma responsável, séria, ativa e produtiva. 

Sintonizar-se com o Espírito do Cristo, a 

fim de atuar na vida com maior abundân-

cia de luz e amor, fé e convicção. A palavra 

do Senhor é luz do espírito eterno e dá 

vida abundante a todos que estão mortos 

na carne. As coisas terrestres chegam e 

passam, as coisas do espírito ficam, per-

suportar a situação, auxiliando-o a não 

desembocar em comportamentos destru-

tivos da saúde física e espiritual, em uma 

busca por um alívio sem ética, agravando 

o processo expiatório, com o desenvolvi-

mento de comorbidades muito presentes 

nos quadros de depressão: o abuso de 

substancias ilícitas, tabagismo, álcool, 

medicamentos, suicídio e obsessão. Na 

obsessão o espiritismo atua com grande 

propriedade, campo desprezado pelas 

ciências materialistas. A obsessão pode 

encontrar solução no tratamento de de-

sobsessão, que libera o depressivo das 

ideias invasoras, aliviando-lhe e deixan-

do-o mais organizado psicologicamente. 

A desobsessão, aliada às demais terapias 

espíritas, atua no nível energético-fluí-

dico, promove a assimilação benéfica de 

fluidos salutares e a repulsão de fluidos 

deletérios que alimentam os núcleos de-

pressores existentes no espírito que pa-

dece do conflito. A assimilação e repulsão 

desvitalizam as energias das experiências 

afetivas, depressoras de forte carga ener-

gética arquivadas no inconsciente.

 No âmbito da esfera familiar, os 

cuidadores do doente, muitas vezes, ex-

perimentam profundo desgaste espiritual 

e físico, decorrente da interação disfun-

cional que estabelecem com o enfermo. A 

perda de capacidade funcional do depres-

sivo, leva os cuidadores a assumirem, em 

sobrecarga, atividades que o enfermo, de 

ordinário, deveria realizar para adminis-

trar a própria vida, mas não consegue. As 

obsessões que o acompanham alcançam 

também os familiares, que passam a su-

portar, com o enfermo, as pesadas cargas 

das influencias perniciosas. 

Por quase sempre a família não expe-

rienciar uma base religiosa, psicológica e 

socioeconômica que a sustente, com o 

acúmulo intérmino de tarefas e as obses-

sões, ela abandona o enfermo, não supor-

tando o convívio, em um sofrimento que 

se lhes apresenta sem sentido e o qual 

não se veem responsáveis. Quando não 

optam pelo abandono, permanecem com 

o enfermo, mas adoecem com ele, com 

problemas psicológicos, psiquiátricos, es-

pirituais, padecendo de estresse crônico 

redutor das resistências morais de enfren-

tamento, levando o núcleo familiar ao uso 

abusivo de álcool e outras drogas, doen-

ças psicossomáticas e obsessão. 

O Espiritismo, transformando a família, 

dá sentido ao sofrimento, gerando resiliên-

cia. Explica, pelas as leis de causa e efeito, 

que aqueles que experimentam a depres-

são ou estão ligados ao individuo doente, 

vivenciando situações expiatórias como 

essa, foram responsáveis diretos ou indi-

retos pelo quadro psicopatológico que se 

lhes instalam e agora devem em conjunto 

superá-lo, com a mudança de hábitos men-

tais e afetivos e com uma renovada vivên-

cia evangélica no lar e fora dele.

A família e o depressivo que, conjugan-

do com a psicoterapia e a psicofarmacote-

rapia, praticam as terapias espíritas abrem 

campo para misericórdia divina sustentá-

-los nas dores minimizando os riscos de 

desagregarem-se em fugas, abandonos e 

adoecimentos, até que Deus os conceda a 

alforria, sem degenerar em novos compro-

missos, compreendendo que Deus, na sua 

sabedoria infinita, permite a cruz confor-

me a força dos ombros de cada um. 

manecem, se desenvolvem e enriquecem 

o espírito, nos séculos. “O espírito é o 

que vivifica, a carne para nada aproveita; 

as palavras que eu vos tenho dito são es-

pírito e são vida.” (João, 6:63) 

Necessidade de luz

Os fenômenos da vida material limitam 

e aprisionam o espírito. A matéria não 

carrega conteúdo de imortalidade, com o 

perpassar incessante dos séculos, da car-

ne restará somente pó, cinzas e detritos. 

O espírito é o único vitorioso do cenário 

terrestre, e sobreviverá a todas as tragé-

dias, destruições e sofrimentos... O espíri-

to impera sobranceiro no tempo das expe-

riências milenares e precisa de Jesus para 

se iluminar, crescer e ser feliz! O Senhor 

adverte aos aprendizes da vida superior: 

“Vigiai e orai para que não entreis em ten-

tação; o espírito, na verdade, está pron-

to, mas a carne é fraca.” (Mateus, 26:41)

O espírito humano encontra-se amadu-

recido para receber e assimilar a mensagem 

do Evangelho de redenção. As imperfeições 

morais e escravização às coisas materiais, 

porém, aprisionam e enceguecem o espíri-

to ainda fraco, ingênuo e imaturo. A expres-

são “a carne é fraca”, não se refere ao corpo 

que amanhã adoece, enfraquece, envelhe-

ce e morre. Fraco é o espírito na sua vida 

moral, quando impotente para fazer o bem 

genuíno. A carne é a experiência humana 

cheia de lutas, dificuldades diversas, gran-

des limitações da matéria que o espírito ain-

da pobre de luz, fé e amor experimenta, no 

cenário difícil e doloroso da vida corpórea. 

A luz do Consolador

O Mestre da Verdade prometeu que, 

nos últimos tempos, enviaria o Consola-

dor Prometido, que ficaria eternamente 

com a humanidade. Veio socorrer, ensi-

nar e esclarecer as almas ignorantes e 

descrentes, revoltadas e infelizes, fracas 

e doentes. O Espírito do Senhor, a partir 

da chegada do Espiritismo, na França, em 

1857, amparou o codificador Allan Kardec, 

que imprimiu nas obras básicas a pedago-

gia do amor e a didática da fé racional, 

trabalhando os canais superiores dos ho-

mens: razão, sentimento e consciência. O 

Espírito do Senhor espera a transforma-

ção dos espíritos da Terra. A luz abençoa-

da do Senhor produz paz, alegria e con-

tentamentos indescritíveis nas almas que 

lutam, sofrem, creem e amam. Os sonhos 

indefiníveis da alegria espiritual, as visões 

iluminadas da fraternidade nos corações e 

as mensagens consoladoras dos Espíritos 

da Luz correm e alcançam as mentes hu-

manas, em todos os recantos do mundo. 

Dos planos do Invisível, os Mensageiros 

da Luz, usando o precioso instrumento da 

mediunidade, levam a palavra do Cristo a 

todos os países e continentes, oferecen-

do verdade e amor, consolação e esperan-

ça... Profetizou o Divino Mestre: “E acon-

tecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que 

derramarei do meu Espírito sobre toda a 

carne, vossos filhos e vossas filhas profe-

tizarão, vossos jovens terão visões e so-

nharão vossos velhos.” (Atos, 2:17)

Li
fe

fo
rs

to
ck

 / 
Fr

ee
pi

k



Janeiro / Fevereiro  20194 • Brasília Espírita
F

e
v

e
r

e
ir

o

Dom 3 Sérgio Castro BENEFÍCIOS PAGOS COM A INGRATIDÃO

Seg 4 Adauto Santos A CARIDADE MATERIAL E A CARIDADE MORAL

Qui 7 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO - CAPÍTULO Nº 24

Dom 10 Cassius Vantuil BEM-AVENTURADOS OS QUE TÊM PURO O CORAÇÃO

Seg 11 Carmelita Indiano INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS NOS ACONTECIMENTOS DA VIDA

Qui 14 Fabiano Augusto A VIDA NO ALÉM

Dom 17 Flávio Bastos LEGADO DA TOLERÂNCIA

Seg 18 Eduardo Favero A FELICIDADE NÃO É DESTE MUNDO

Qui 21 André Monteiro A MORTE

Dom 24 Catharino dos Anjos LUTA PELA CONQUISTA DA PAZ

Seg 25 Maurício Curi EVOLUÇÃO E FINALIDADE DA ALMA

Qui 28 Paulo Afonso JUSTIÇA E RESPONSABILIDADE - O PROBLEMA DO MAL

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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Qui 3 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO - CAPÍTULO Nº 23

Dom 6 Adolfo Cavalcante AMAI AO VOSSO INIMIGO

Seg 7 Adolfo Cavalcante DA VOLTA DO ESPÍRITO À VIDA ESPIRITUAL

Qui 10 Adolfo da Costa A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO

Dom 13 Maurício Curi NEM TODOS OS QUE DIZEM: SENHOR! ENTRARÃO NO REINO DOS CÉUS

Seg 14 Civaldo Florêncio  BEM-AVENTURADOS OS QUE SÃO MISERICORDIOSOS

Qui 17 Cassius Vantuil O CRITÉRIO DA DOUTRINA DOS ESPÍRITOS

Dom 20 Verônica Maria O PODER DA FÉ

Seg 21 André Monteiro SEDE PERFEITOS

Qui 24 Catharino dos Anjos NÃO VIM TRAZER A PAZ MAS A DIVISÃO

Dom 27 Adauto Santos FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO

Seg 28 André Ferreira A PERSONALIDADE INTEGRAL

Qui 31 Paulo Afonso BEM-AVENTURADOS OS QUE SÃO BRANDOS E PACÍFICOS
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MOMENTOS DE SUBLIMAÇÃO

Autor: Divaldo Pereira Franco
A humanidade avança em direção ao ápice de seu desenvolvimento científico e tecnológico, 

adentrando-se cada vez mais no macro e no microcosmo. Porém, todos os avanços não logra-

ram propiciar definitivamente paz às pessoas, nem possibilitar-lhes a evolução moral que é tão 

necessária. Os autores espirituais desta obra trazem inspiração pautada nos ensinamentos de 

Jesus para os operários desejosos de construir a catedral do amor e da espiritualidade na Terra.

AGENDE-SE

Janeiro
Fevereiro

9
INTEGRAR | CRE 7

10
INTEGRAR |CRE 6 

16 e 17
EDUCAR PARA MELHOR SEMEAR

26 e 27
4º ENCONTRO MICRORREGIONAL 

DA MEDIUNIDADE

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

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
Departamento de Atendimento Espiritual

Irradiação
Reunião

 de

Boas Férias!!
DED – Departamento de Estudo Doutrinário

Reinício dos estudos: 2/3/2019
Inscrições on line: www.atualpa.org.br

DIJ – Departamento de Infância e Juventude
Reinício dos estudos: 3/3/2019

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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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

1/1/1848 É fundada a Revista Espírita por Allan Kardec.
1/1/1846 Nasce León Denis, filósofo 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 acidente 
automobilístico.

12/1/1746 Nasce em Zurique, Suíça, João Henrique Pestalozzi, educador de Allan Kardec.
13/1/1930 Desencarnação de Atualpa Barbosa Lima.

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.
19/1/1894 Nasce Atualpa Barbosa Lima.
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 históricos 
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).


