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No livro da vida, a cada ano um capí-

tulo, conectando-se passado, presente 

e futuro. As páginas dos anos retratam 

a sucessão de fatos e atos que também 

registram os desafi os das provas e das 

expiações, cujas causas encontram-se no 

passado. 

Na bagagem evolutiva, trazemos as 

experiências adquiridas, o acúmulo de te-

souros celestiais e os débitos contraídos 

que precisam ser quitados. 

No presente, temos as abençoadas 

oportunidades de renovação para escre-

ver nas páginas do destino um novo ro-

teiro na direção da tão almejada felicidade 

eterna. 

Ao prenúncio de mais um ano, esperan-

ças repactuam expectativas de dias me-

lhores, principalmente para cada vez mais 

aprender, ensinar, trabalhar, construir e 

servir.

O calendário universal vira mais uma 

folha de progresso e a Terra prepara-se 

para os novos tempos de um mundo re-

generado, deixando no espaço o rastro de 

sua evolução planetária.

Descortina-se, no horizonte, o amanhe-

cer reluzente de novas vibrações emana-

das dos seres em evolução a caminho da 

perfeição relativa à Humanidade, tendo 

Jesus como modelo e guia.

Limpando a janela evolutiva, visualiza-

mos os sinais dos tempos marcados pela 

Providência Divina que foram anunciados 

pelo Mestre Jesus, abrindo uma nova era 

de regeneração da Humanidade: a era da 

fraternidade universal.

Paralelamente ao atual progresso inte-

lectual, há um grande movimento interno, 

quer no plano físico quer no plano espi-

ritual, para se avançar mais, porquanto 

“Somente o progresso moral pode asse-

gurar aos homens a felicidade na Terra, 

UM FELIZ ANO NOVO 

MAIS FRATERNO PARA 

A TRANSIÇÃO

Juan Carlos Orozco*

refreando as paixões más; somente esse 

progresso poderá fazer que reinem entre 

as criaturas a concórdia, a paz e a frater-

nidade” (Allan Kardec. A Gênese. Os tempos 

são chegados).

“Hoje, a humanidade está madura para 

lançar o olhar a alturas antes nunca en-

trevista, a fi m de nutrir-se de ideias mais 

amplas e compreender o que outrora não 

compreendia. A geração que desaparece 

levará consigo seus erros e preconceitos; 

a geração que surge, retemperada em fon-

te mais pura, imbuída de ideias mais sau-

dáveis, imprimirá ao mundo o movimento 

ascensional, no sentido do progresso mo-

ral que assinalará a nova fase da evolução 

da humanidade” (Allan Kardec. A Gênese. 

Os tempos são chegados).

O Espírito Emmanuel, no livro “A cami-

nho da luz”, na psicografi a de Francisco 

Cândido Xavier, sobre o “Evangelho e o 

futuro”, depois de uma profunda retros-

pectiva da Humanidade antevê: “(...) é 

chegado o tempo de um reajustamento 

de todos os valores humanos. Se as do-

lorosas expiações coletivas preludiam a 

época dos últimos ‘ais’ do Apocalipse, a 

espiritualidade tem de penetrar as reali-

zações do homem físico, conduzindo-as 

para o bem de toda a humanidade. (...) 

Toda a realidade é a do Espírito e toda a 

paz é a do entendimento do reino de Deus 

e de sua justiça. (...) depois da treva surgi-

rá uma nova aurora. Luzes consoladoras 

envolverão todo o orbe regenerado no 

batismo do sofrimento”. (EMMANUEL. A 

caminho da luz. O Evangelho e o futuro.) 

Assim, a época atual é de transição, 

transformação e renovação em que o 

novo substituirá o velho, sendo que ela 

será toda moral sem se afastar das leis da 

Natureza.

Será uma transformação coletiva pela 

sinergia de todos mediante a predispo-

sição de querer melhorar moralmente, 

colocando os Espíritos em condições de 

suportar a parte que lhes tocam na obra 

da criação.

Cada Espírito é instrumento de harmo-

nia com a matéria essencial do planeta, a 

fi m de cumprir as ordens do Criador. Con-

correndo para a obra geral, ele próprio se 

adianta. A ação dos seres corpóreos é ne-

cessária para a marcha do Universo. Pela 

lei da Providência, tudo se encadeia e é so-

lidário na Natureza. Este é o movimento 

que acontece neste momento e que deve 

realizar a remodelação da Humanidade. 

Em processo de cocriação no plano 

menor, à semelhança das inteligências 

maiores para cocriar, as inteligências hu-

manas, segundo a lei universal, moldam 

ou plasmam mundos e moradas de encar-

nados e desencarnados, que poderão ser 

habitações de luz, transformando todo 

mal de nossa autoria no bem que edifi ca 

pelo eterno princípio do amor divino, ou 

habitações de sombra, geradas por men-

tes desequilibradas ou criminosas mergu-

lhadas na purgação infernal. 

Que, no próximo ano, possamos dar 

mais um passo a caminho da regeneração 

da Humanidade, operando e preparan-

do o reino de Deus na Terra, pelo acolhi-
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Iniciamos o ano de 2020 apresen-

tando um Brasília Espírita envolto em 

luz, nas festividades de comemoração 

dos 60 anos do Grêmio Espírita Atual-

pa. Edições elaboradas com imenso ca-

rinho, onde cada texto, cada linha, cada 

palavra representa a manifestação, 

uma declaração de amor e gratidão 

de cada trabalhador espírita... pales-

trantes, amigos da Casa, dirigentes de 

mento das oportunidades abençoadas e 

pelas ações no sentido de elevarmos as 

vibrações no nosso planeta, tornando-o 

uma morada mais digna para as futuras 

gerações.

Que no novo Céu e na nova Terra as 

almas sofredoras redimidas encontrem 

o consolo prometido pelo Mestre Jesus 

e libertem-se das paixões desordena-

das e dos sentimentos inferiores que as 

sufocam.

Que as frontes dos escolhidos sejam 

marcadas pela palavra amor identifi cando 

os que herdarão a Terra, e que, neste mo-

mento de transição planetária, possamos 

contemplar as nossas obras pelos bons 

frutos produzidos pela caridade, pois fora 

da caridade não há salvação.

Um feliz Ano Novo,  mais fraterno para 

a transição!

reuniões mediúnicas, instrutores, evangeli-

zadores, colaboradores voluntários na as-

sistência e promoção social, artistas, coor-

denações e diretoria. Que as publicações 

irradiem luz penetrante e profunda nas 

almas dos nossos leitores, esclarecendo e 

consolando em nome da Doutrina Espírita 

e em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Nesta edição, destacamos a homena-

gem a seis personalidades que hoje cons-

tam entre os colaboradores espirituais da 

Casa, começando pelo fundador Hilpert 

Viana. Publicamos, ainda, um encarte 

especial dedicado ao Departamento de 

Evangelização Infantojuvenil, com o arti-

go da Sandra Borba, intitulado “O evan-

gelizador aprendente” e as informações e 

convite para participação da Evangeliza-

ção Infantojuvenil.  

Boa leitura!

EDITORIAL 
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Hilpert Doelinger Viana nasceu 

em Anchieta-ES e retornou à Pátria Es-

pírita em 01/06/1984, quando tinha 63 

anos. Foi fundador do  Grêmio Espírita 

Atualpa Barbosa Lima, que no ano de 

2020 completa 60 anos de fundação. 

Fundou também, em 1982, o Grupo 

Espírita Atualpa na cidade de Anchie-

ta-ES, sua terra natal. Somos gratos à 

vida por tê-lo conhecido. Espírito ale-

gre, empreendedor, dinâmico, mante-

ve-se fi el aos ensinamentos da Doutri-

na Espírita que conheceu aos 18 anos. 

Pelo seu exemplo de vida, só nos resta 

dizer: sigamos semeando!
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Distribuição da Sopa: Domingo às 10h
Caravana Chico Xavier (apoio aos desvalidos): 1ª sexta-feira de cada mês às 19h
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RECORDAR E AGRADECER

Lenira Viana*

Estamos aqui
Estamos aqui,

Sob as bênçãos do Nosso Senhor.
Protegemos, amparamos,
Iluminamos os caminhos,

Inspiramos o melhor.

Na noite mais escura,
Na tempestade mais intensa,

Na ventania que desafi a,
Nas dores mais acerbas,
No momento mais difícil.

Não esmoreça...
Nos busque na prece.

Estamos aqui.

Deus não desampara ninguém.
E seu amor se manifesta

Pelas mãos de abnegados
Servidores do bem.

Somos o raio de luz
Que emana do Sol Divino.

Que a fé na vitória do bem
Traga a fortaleza e a compreensão

Do real papel e valor dos fatos da vida.
Tudo passa,

Todo mal, toda treva,
Toda sombra, toda dor,

Toda tempestade...

Senhor, o Sol da Vida,
Este, permanece!

Do amigo, Lúcius.

*Mensagem recebida pelo médium André Ferreira, 
em 09/10/2019, durante a reunião de tratamento 

físico-espiritual, Grupo João Pinto de Farias. 

Recordar é viver, disse certa vez um poeta. Em revista ao passado, recordamos todo 

o esforço e colaboração dos que trabalharam pelo Espiritismo com Jesus e Kardec, na 

Casa de Atualpa.

Cada homem e mulher continuará sendo, sob o ponto de vista espiritual, aquilo que 

realmente foi e fez durante a encarnação. Nenhum elogio serve para engrandecê-los, 

da mesma forma que nenhuma condenação lançada os rebaixa. A elevação espiritual 

se dá com o trabalho em favor do próximo e aperfeiçoamento próprio. Acomodar-se é 

retardar a própria evolução.

Assim, é preciso ressaltar a bravura dos que ergueram esta Casa, material e espiritual-

mente. O trabalho feito por eles nos traz saudade e constitui motivo para encorajamen-

to de todos nós, para estímulo de nossa fé.

Prestamos, aqui, uma homenagem a todos que trabalharam no Grêmio Espírita Atualpa 

Barbosa Lima e já partiram para a espiritualidade, entre os anos 1960 e 2020.

Aos seareiros vitoriosos que retornaram à Pátria Espiritual, rogamos as bênçãos de Jesus.

Diante do barbarismo que grassa sobre a 

Terra e produz danos às criaturas e ao meio 

ambiente, não nos esqueçamos do Pai Amo-

roso e justo que criou a todos, dando-nos a 

oportunidade de escolhermos os melhores 

caminhos de evolução.

A dor gerada por equívocos passados é 

chamamento ao despertar do Espírito e to-

OS MELHORES 

CAMINHOS DE 

EVOLUÇÃO

Janete Núbia Caldas desencarnada 

em 20/07/2016. Frequentava o grupo me-

diúnico Luiz Antônio. Participava como 

voluntária nas ações sociais da Casa. De-

dicada ao estudo da Doutrina.

José Manoel Barreto Granja nas-

ceu em 09/02/1956, desencarnando em 

16/12/2015. Frequentou o Grêmio Espírita 

Atualpa de 1974 até o dia de seu desencar-

ne. Mesmo com todas as defi ciências apre-

sentadas pelo corpo físico, confeccionava 

tapeçarias, pintava quadros e era composi-

tor de músicas para a juventude.

Ana Vianna Câncio conhecida como 

Dona Anita, nasceu em 08/11/1917. Volun-

tária, colaborou como auxiliar de limpeza 

e na costura de enxovais para as crianças 

atendidas pelo Grêmio, com muito amor 

e carinho. Pertenceu ao grupo mediúnico 

João Pinto de Farias, que oferecia trata-

mento físicoespiritual, sendo um elemen-

to de apoio na condução dos trabalhos do 

grupo. Carinhosa e muito comprometida 

com o trabalho espiritual.

Maria Bahia Alves desencarnou em 

20/02/2005, com 89 anos. Realizava uma 

tarefa simples, mas de grande utilidade. 

Aos domingos, à tarde, acompanhada da 

amiga dona Anita, fazia a limpeza do salão 

de reuniões públicas (Bloco A). Limpava to-

dos os bancos e lavava os copos utilizados 

para servir água após os passes. Tarefa que 

fazia “com muito amor e prazer” nas pala-

vras de sua fi lha Magnólia.

Ulysses Celestino Xavier nas-

ceu em 20/04/1927 e desencarnou em 

23/01/2013. Organizou uma horta para 

fornecimento de verduras para a sopa 

dos albergados, trabalho que fazia após 

o expediente como funcionário do Sena-

do Federal. Fornecia caminhões de terra e 

adubo para as plantas. Muito contribuiu 

para a construção de uma casa destinada 

ao Sr. Antônio Carlos e família, antigo em 

pregado da Casa de Atualpa.

dos, de uma forma ou de outra, estamos nes-

te processo de identifi cação de nossas reais 

necessidades.

Se temos sido poupados da violência, agra-

deçamos a Misericórdia Divina, mas elevemos 

o pensamento e dirijamos as mãos em direção 

aos agressores, procurando envolvê-los em paz 

e harmonia, que por sua própria condição não 

têm possibilidades de haurir.

Se a doença tem passado distante de nos-

so lar, façamos o esforço de diminuir as dores 

de nosso próximo mais próximo. Quantos de 

nós não temos em nosso círculo pessoal, ami-

gos, colegas de trabalho em desequilíbrio?

Se as difi culdades fi nanceiras não nos ti-

ram o supérfl uo, lembremos-nos de cuidar da-

queles a quem falta o essencial, buscando-os, 

sem esperar que venham até nós, humilhados 

porque lhes faltam recursos para adquirir o 

pão. Não é esmola, mas escolha consciente 

de unir-se fraternalmente às agruras da vida 

e da dor de nosso semelhante.

Se temos inteligência para absorver os 

conhecimentos doutrinários do Consolador, 

estendamo-los àqueles que não tiveram aces-

so às primeiras letras, que não têm acesso 

aos livros que guardamos, sem leitura e em 

nossas estantes para, no mais das vezes, im-

pressionar as nossas relações.

Se fi zermos uma réstia de luz para os nos-

sos irmãos necessitados, estaremos ascen-

dendo um farol que nos conduzirá ao porto 

seg uro da consciência tranquila e pacifi cada.

Lembremo-nos sempre de que recebemos 

a reencarnação como oportunidade última 

de ascensão e devoção ao bem neste planeta. 

Não entregamo-la ao acaso e ao descaso de 

nós mesmos.

Trabalhemos e sirvamos, e estaremos jun-

tos em novos desafi os e escolhas ascendentes.

Que Deus esteja sempre em seus corações 

e mentes.

 Mensagem do espírito do Sr. Viana, psicografada pela 
médium Eliana Farias em 6/5/2014, no Grupo Williom 
Miguel, do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima.

* Presidente do GEABL

 As homenagens aos colaboradores pioneiros do Grê-
mio Espírita Atualpa continuarão em todas as edições 
de 2020...
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Designa-se por família o conjunto de 

pessoas que possuem grau de parentesco 

entre si e vivem na mesma casa formando 

um lar. Uma família tradicional é normal-

mente formada pelo pai e mãe, unidos por 

matrimônio ou união de fato, e por um ou 

mais fi lhos, compondo uma família nuclear 

ou elementar. Sabemos que este conceito 

de família já passou por mudanças signifi -

cativas: evoluíram os pensamentos, diver-

sifi caram os tipos de união, mas as formas 

de se manter essa união continuam as 

mesmas, dentre as quais destacamos a pa-

ciência, a tolerância, o afeto, o amor.

Quando vemos uma família bem forma-

da, pais religiosos da seara do Cristo, fi lho 

cursando universidade e fi lha coesa com 

os pensamentos dos pais, o mais fácil a se 

pensar é que, sim, esta é uma família fe-

liz. Mas nem sempre isso acontece, cons-

tantemente ouvimos, por intermédio dos 

meios de comunicação, as intercorrências 

entre pais e fi lhos, acarretando fatalida-

des dos genitores, mesmo em grupos fa-

miliares abastados.

As tragédias atualmente noticiadas 

chocam e promovem expressões de hor-

ror a todas os leitores, além de muitas 

interrogações. O que pode realmente ter 

acontecido com essas famílias? Confl itos 

de interesses, intolerância religiosa, não 

aceitação de uma tendência sexual ou 

homossexualidade, loucura? Não, isto não 

Este artigo foi contemplado no concurso “A Doutrina Explica”, ocorrido em 2018, na turma do 

Curso de Palestrantes Espíritas do Distrito Federal, na Federação Espírita do Distrito Federal (FEDF), 

em comemoração dos 30 anos do Concurso promovido pelo Jornal Brasília Espírita.

FAMÍLIA E PROGRESSO

Rosana de Deus e Costa e Wagner Lopes Ricarte

nos cabe julgar, e sim fazermos os ques-

tionamentos corretos para respostas 

acertadas. E o que a Doutrina Espírita nos 

traz de esclarecimentos sobre a constru-

ção familiar? E mais ainda, por que a famí-

lia é o melhor e o maior campo de apren-

dizado e burilamento que um Espírito em 

plena evolução pode ter?

“Identifi quemos no lar a escola viva da 

alma”, assim Emmanuel nos responde na 

obra Vida e Sexo, iniciando nova interpre-

tação dos fatos. Já na fonte fecunda, de 

que é O Evangelho segundo o Espiritismo, 

encontramos também esclarecimentos 

para tão sensíveis questionamentos a se-

guir discriminados:

“No seio da Terra, o homem é a criatu-

ra que mais solicita cuidados da família 

ao nascer e para se desenvolver. Nela o 

princípio da reencarnação funciona, pos-

sibilitando o trabalho executivo dos mais 

A Doutrina Explica
concurso

1) O QUE É?

Consiste na produção de um texto 
dissertativo sobre temas ou fatos atuais, 
analisados sob o prisma da Doutrina 
Espírita, com apoio nas obras básicas e 
subsidiárias.

2) QUEM PODE PARTICIPAR?

O concurso está franqueado a todos os 
leitores do Jornal Brasília Espírita, aos 
frequentadores de outras instituições 
espíritas brasileiras, bem como aos 
frequentadores, colaboradores e
trabalhadores do Grêmio Espírita
Atualpa Barbosa Lima  GEABL.

3) COMO ESTÁ ORGANIZADO O 
CONCURSO?

Podem participar do concurso:

a) leitores do Jornal Brasília Espírita ou 
frequentadores de instituições espíritas 
brasileiras Essa categoria abrange 
todos os leitores do jornal Brasília 
Espírita que, porventura, frequentem 
outra instituição espírita brasileira. A
realização do trabalho poderá ser feita 
individualmente ou em grupos de até 
4(quatro) participantes.

b) frequentadores do Grêmio Espírita 
Atualpa - Nessa modalidade estão 
inclusos todos os estudantes da
Doutrina Espírita, frequentadores da 
Casa de Atualpa, que, de alguma forma, 
participam de suas atividades. Os
trabalhos de pesquisa bibliográfica e 
produção do texto somente poderão ser 
realizados em grupo, justamente para 
integrar os irmãos e aprofundar o estudo 
sobre o tema escolhido. A realização do 
t r a b a l h o p o d e r á s e r f e i t a
individualmente ou em grupos de até 4 
(quatro) participantes. 

Cada Departamento do Grêmio Espírita 
Atualpa Barbosa Lima poderá aderir ao 
concurso e estimular a formação de 
grupos, conforme sugerido a seguir:

no Departamento de Formação 
Doutrinária DFD , é proposta a 
formação de um grupo de trabalho 
para cada uma das turmas do 
ESDE;
no Departamento de Infância e 
Juventude DIJ-, recomenda-se a 
formação de um ou mais grupos na 
Juventude e um grupo na turma de 
evangelizadores da infância ;

no Departamento de Assistência 
Espiritual DAE-, cada turma
integrante das reuniões mediúnicas 
pode ser estimulada à formação de 
um  grupo;
no Departamento de Divulgação 
Doutrinária DDD -, será constituído 
1 grupo para a Livraria “Letras e 
Luzes” e um grupo para a Biblioteca 
“Chico Xavier”;
no Departamento de Assistência e 
Promoção Social DAPS -, é
sugerida a formação de dois grupos;
no Departamento de Arte e Cultura 
Espírita DACE -, propõe-se a 
formação de um grupo.

4) QUAL DEVERÁ SER O ROTEIRO 
DOS TRABALHOS?

I) Escolha de um artigo de jornal ou de 
revista de circulação regional ou
nacional, que deverá servir de mote para 
discussão e pesquisa sob a ótica
espírita;
II) definição do enfoque a ser dado ao 
tema, sugerindo possíveis temas
correlatos, assim como autores e livros 
espíritas que possam subsidiar a
pesquisa;
III) levantamento bibliográfico e leitura, 
por meio da seleção de livros ou obras 
básicas e subsidiárias da Doutrina. 
Nesse passo, os estudantes do Grêmio 
Espírita Atualpa poderão dispor do
acervo da Biblioteca “Chico Xavier” e dos 
livros disponíveis para venda na livraria 
“Letras e Luzes”.;
IV) redação de um texto dissertativo de, 
no máximo, 3 laudas ou 135 linhas, cuja 
letra deverá ser na fonte Arial, tamanho 
12 e o espaçamento interlinear, de 1,5. O 
texto deverá conter referência clara ao 
artigo de jornal ou revista utilizado como 
ponto de partida para o trabalho, com a 
identificação da fonte, do autor, da data 
da publicação ou edição e a página 
respectiva. Não serão aceitos trabalhos 
manuscritos - A redação deverá estar 
encimada pelo título selecionado e 
estruturada de forma a contemplar uma 
introdução, em que se apresenta o 
assunto identificado pela matéria
jornalística e o ponto de vista proposto 
pelo grupo ou produtor individual. Em 
seguida, o desenvolvimento das ideias, 
ordenadas lógica e coerentemente,
apoiadas nos ensinamentos da doutrina 
espírita. Por fim, a conclusão mediante a 
qual se confirma, pelos argumentos 
expostos no desenvolvimento, pela
procedência ou não da matéria ventilada 

no artigo de apoio, corroborando o ponto 
de vista proposto e defendido pelo grupo 
ou produtor individual. Todas as citações 
e referências bibliográficas às obras 
básicas e subsidiárias deverão identificar 
o autor, o título da obra, a cidade em que 
foi publicada, a editora, o ano da
publicação e a página da qual foi extraída;
V) o trabalho deverá ser enviado, com o 
artigo escaneado, via correio eletrônico 
para o editor do Jornal pelo e-mail 
brasiliaespirita@uol.com.br, com a
identificação do grupo e do título do 
trabalho ou enviado via postal para a 
coordenação do concurso ou entregue 
diretamente na Livraria Letras e Luzes, no 
Grêmio Espírita Atualpa.
VI) para os participantes na categoria de 
frequentadores do Grêmio Espírita
Atualpa, está prevista apresentação de 
resumo dos trabalhos pela equipe
responsável em 2010, em HOMENAGEM 
AOS 50 ANOS FUNDAÇÃO DO GRÊMIO 
ESPÍRITA ATUALPA E 100 ANOS DO 
NASCIMENTO DE FRANCISCO
CÂNDIDO XAVIER.

5) COMO SERÃO AVALIADOS OS 
TRABALHOS?

Todos os trabalhos serão avaliados até 12 
de setembro de 2009 por uma Banca 
Examinadora, tendo em vista os
seguintes critérios:

 coerência das explicações com a 
Doutrina Espírita;

 criatividade na escolha e na
abordagem do tema proposto;

 clareza e objetividade na exposição 
das idéias;

 coerência lógica e concisão dos 
argumentos;

 relevância do tema proposto para 
entendimento da Doutrina Espírita;

 uso adequado das referências
bibliográficas;

 emprego correto da norma culta da 
língua portuguesa.

6 ) C O M O D E V E R Á S E R A
PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS?

Na verdade, a maior recompensa está no 
g r a n j e a m e n t o d e m a i s L u z e
entendimento da vida, que, por si só, é 
imensurável. Também não podemos
esquecer dos bônus-hora conquistados 
por aqueles que, certamente, ajudarão a 
acender a chama da iluminação em 
outras almas.
Sem dúvida, o que se pretende oferecer 
como re t r ibu ição aos es fo rços
empreendidos é parte muito pequena, 
porém, daquela que é a recompensa 
espiritual. Os autores dos melhores textos 
escolhidos pela Banca Examinadora
receberão um livro da nossa Livraria 
“Letras e Luzes”. Para os componentes 
do grupo de trabalho selecionado, o 

prêmio será entregue após a divulgação dos 
resultados da Banca Examinadora. Aos 
demais participantes, o prêmio será enviado 
pelo correio com as congratulações da 
Casa. Os textos selecionados serão, ainda, 
recomendados para publicação no Jornal 
Brasília Espírita.

7) QUAL É O PRAZO PARA A
INSCRIÇÃO NO CONCURSO?

Para os grupos que se formarem em cada 
um dos Departamentos do GEABLe para os 
leitores do Jornal Brasília Espírita, que 
frequentem outras “Casas” espíritas as 
inscrições deverão ser feitas até o dia 31 de 
maio de 2009, mediante entrega de cópia 
legível do artigo selecionado para pesquisa, 
identificando a origem da informação (nome 
do jornal ou revista, autor, página, número 
da edição e data da publicação),
acompanhado do nome dos integrantes do 
grupo, nome da instituição espírita que 
frequenta, telefones de contato e e-mail 
para correspondência eletrônica. A entrega 
deve ser formalizada via postal para o 
Grêmio Espírita Atualpa Concurso A
DOUTRINA EXPLICA Av. L2 Sul - SGAS 
Quadra 610 Conj. D Brasília DF CEP
70200-700, ou diretamente na Livraria 
“Letras e Luzes”.
Serão acei tas também inscr ições
encaminhadas por meio eletrônico,
acompanhadas de arquivo com o artigo de 
jornal escaneado, para o endereço
brasiliaespirita@uol.com.br (vale a data 
da postagem ou de envio de e-mail).

8) QUAL É O PRAZO PARA A ENTREGA
DOS TRABALHOS PRODUZIDOS?

A data final de entrega dos trabalhos é o dia 
10 DE JULHO DE 2009. O texto deverá 
estar impresso em duas vias, gravado e 
entregue em meio eletrônico (CD, e-
mail: ), com a brasiliaespirita@uol.com.br
identificação do grupo e do título do 
trabalho. O texto poderá ser enviado via 
postal para Concurso A DOUTRINA
EXPLICA Av. L2 Sul - SGAS Quadra 610 
Conj. D Brasília DF CEP 70200-700,
enviado por e-mail ou entregue diretamente 
na  Livraria “Letras e Luzes”

9) AQUEM RECORRER, EM CASO DE 
DÚVIDAS ?

Para sanar quaisquer dúvidas relacionadas 
à metodologia de pesquisa e ao conteúdo 
doutrinário, os interessados poderão
solicitar auxílio aos Instrutores do ESDE e 
do ESME, aos Evangelizadores da
Juventude, aos Dirigentes de Reuniões 
Mediúnicas ou aos Diretores dos
Departamentos do Grêmio ou de suas 
respectivas Casas Espíritas.
Quanto a dúvidas relativas às regras do 
concurso, os interessados poderão solicitar 
esclarecimentos a Coordenação do
Concurso “ADoutrina Explica”.

CCOONNCCUURRSSOO CCIICCLLOO 22000099

REGULAMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

A BANCA EXAMINADORA JULGARÁ SITUAÇÕES OMISSAS NESTE REGULAMENTO, BEM COMO NÃO PODERÁ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO 
DE TEXTOS PARA O CONCURSO.

COORDENAÇÃO DO CONCURSO “A DOUTRINA EXPLICA”:
André Ferreira  Tel.: 61-9988-5862 ou e-mail: brasiliaespirita@uol.com.br ou Herlen de Lima Tel.: 61-8463-2837 (Livraria Letras e Luzes)

GRÊMIO ESPÍRITA ATUALPA BARBOSA LIMA
Fundado em 28 de outubro de 1960

Reconhecido de utilidade pública federal
SGAS quadra 610 Conjunto D CEP 70200-700 - Brasília - DF

Telefone: (0 xx 61) 3443-2000

DDD Departamento de
Divulgação Doutrinária

Promoção:
Jornal “Brasília Espírita”

Não raro, num planeta de provas e ex-

piações, a consanguinidade constitui-se 

no cadinho esfogueante onde são forjados 

os Espíritos para mais altos cometimentos 

nos planos gerais do Universo... É comum 

darmo-nos muito bem com estranhos, en-

quanto a parentela se nos afi gura estrada 

de cardos a sangrar nossos pés...

Abstendo-nos aqui de considerar os 

alvitres da Lei de Causa e Efeito, que faz 

desembocar no presente os efeitos dano-

sos de nossas descuidadas sementeiras 

anteriores, acrescentamos que o cerne da 

difi culdade, por mais paradoxal que possa 

parecer, é a convivência diária, onde o re-

lacionamento familiar sofre o desgaste do 

dia a dia que se agrava quando não são 

levados em conta os ensinamentos de 

Jesus.

Seria justo plantarmos fl ores pelo mun-

do a fora deixando cheio de espinhos o 

nosso jardim doméstico? Na impossibi-

lidade de erradicar, por completo, as zo-

nas de atritos domésticos, pelo menos 

devemos empenhar-nos para atenuá-las, 

através do culto da gentileza. Para tal, 

Emmanuel nos aconselha: “Jamais conse-

guiremos sanar as feridas do nosso ambiente 

elevados programas de ação do mundo 

espiritual, em que dois seres se conjugam, 

atendendo aos vínculos do afeto. Surge, 

então, o lar, que garante os alicerces da 

civilização. Através do casal, aí estabeleci-

do, funciona o princípio da reencarnação, 

consoante as Leis Divinas”.

A reencarnação é a grande oportuni-

dade de atingir o objetivo do progresso, 

conforme a Doutrina Espírita nos esclare-

ce. Antes do nascimento, no estado de er-

raticidade, além do planejamento reencar-

natório que alguns Espíritos se propõem 

desenvolver, é escolhido um núcleo fami-

liar para o Espírito obter aprendizados e 

ajudá-lo a ascender na escala evolutiva.

Na arena terrestre, é justo que determi-

nada criatura se faça assistida por outras 

que lhe respiram a mesma faixa de interesse 

afetivo. De modo idêntico, é natural que as 

inteligências domiciliadas nas esferas supe-

riores se consagrem a resguardar e guiar 

aqueles companheiros de experiência, volvi-

dos à reencarnação para fi ns de progresso 

e burilamento. E, em O Evangelho segundo 

o Espiritismo, item 11, cap. V, os Espíritos 

informam: “o Espírito renasce no mesmo 

meio em que já viveu, estabelecendo de 

novo relações com as mesmas pessoas, a 

fi m de reparar o mal que lhes haja feito…”.

No caso em questão, podemos inferir 

que essa família, em seus relacionamen-

tos, pais e fi lhos com comportamentos 

confl ituosos ainda em burilamento, não 

conseguiu o ajustamento necessário para 

atingir as propostas anteriormente prome-

tidas. Frente a isso, Emmanuel esclarece na 

obra Vida e Sexo: “Apesar disso, importa re-

conhecer que o clã familiar evolve incessan-

temente para obrar mais amplos conceitos 

de vivência coletiva, sob os ditames do 

aperfeiçoamento geral, conquanto se erija 

sempre em educandário valioso da alma. 

Temos, dessa forma, no instituto domésti-

co, uma organização de origem divina, em 

cujo seio encontramos os instrumentos ne-

cessários ao nosso próprio aprimoramento 

para a edifi cação do Mundo Melhor”.

A capacidade do Espírito encarnado de 

interagir com o próximo, exercitando a be-

nevolência, fruto do amor direcionado a 

ele, mesmo sendo ele aparentemente cau-

sa de confl itos familiares, produzirá a afa-

bilidade e a  doçura, qualidades que tanto 

contribuem para que o convívio no lar seja 

mais ameno e prazeroso. Sendo assim, a 

compreensão e a aceitação das individua-

lidades de cada um, membro familiar, fa-

rão parte de seu dia a dia e frutifi carão em 

uma sociedade sedenta de amor.

GENTILEZA É TAMBÉM UMA 

FORMA DE CARIDADE

Rogério Coelho*

“Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos 

de sua família, negou a fé e é pior do que o infi el.”

Paulo. (Timóteo, 5:8.)

particular com o chicote da violência ou com 

o emplastro do desleixo. Somente adestrando 

paciência e compreensão, tolerância e bonda-

de, na praia estreita do lar, é que nos habilita-

remos a servir com vitória, no mar alto das 

grandes experiências.”

Atentemos nas palavras de Lázaro
1

: “a 

benevolência para com os seus semelhantes, 

fruto do amor ao próximo, produz a afabi-

lidade e a doçura, que lhe são as formas de 

manifestar-se. Entretanto, nem sempre há 

que fi ar nas aparências. A educação e a fre-

quentação do mundo podem dar ao homem 

o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja 

fi ngida bonomia não passa de máscara para 

o exterior, de uma roupagem cujo talhe pri-

moroso dissimula as deformidades interiores! 

O mundo está cheio dessas criaturas que têm 

nos lábios o sorriso e no coração o veneno; 

que são brandas, desde que nada as agaste, 

mas que mordem à menor contrariedade; 

cuja língua, de ouro quando falam pela fren-

te, se muda em dardo peçonhento, quando 

estão por detrás.”

Examinemos a nós mesmos, principal-

mente nas situações adversas. Temos 

apenas o verniz da gentileza e bondade 

ou realmente já conquistamos essas vir-

tudes incorporando-as ao nosso acervo 

espiritual?

Segundo André Luiz, gentileza é tam-

bém uma forma de caridade.

Se não nos resta nenhuma dúvida de 

que o Espiritismo é o Cristianismo Redivi-

vo tendo em Jesus o Guia e Modelo mais 

perfeito, cumpre-nos seguir fi elmente o 

Mestre que é o paradigma da gentileza.

Buscando as letras evangélicas com 

“olhos de ver” vamos perceber nuanças 

que escapam ao leitor menos atento. No 

episódio da negação de Pedro
2

, por exem-

plo, nota-se a infl uência deixada por Jesus 

até mesmo no modo de falar dos após-

tolos: “Verdadeiramente tu és deles, pois a 

tua fala te denuncia.” Entenda-se “tua fala”

como: o teu modo de falar. A leitura es-

tanque do versículo 73 acima menciona-

do, poderia nos levar à falsa conclusão 

de que as pessoas notavam tão somente 

o sotaque de Pedro, mas, já no versículo 

74 a coisa muda de fi gura quando a nar-

rativa dá conta de que Pedro começou a 

praguejar e a jurar dizendo: “Não conheço 

esse homem.”

Ora, praguejar não rima com genti-

leza! E Pedro, além de possuir o mesmo 

sotaque de Jesus, assimilou Sua doçura 

no modo de falar. Daí, ao praguejar, ele 

estava desfi gurando essa característica, 

pretendendo assim patentear seu des-

comprometimento com o Ele.

Se realmente desejamos trabalhar com 

êxito na Seara do Mestre, precisamos nos 

adestrar na gentileza, pois, caso contrá-

rio, nossa luz será treva.

Escrevendo aos gálatas, Paulo de Tarso 

afi rma
3

: “mas o fruto do Espírito é: Caridade, 

gozo, paz, longanimidade, benignidade, bon-

dade, fé, mansidão, temperança...”

Se transformarmos essa frase paulina 

em fração, observamos que a palavra “gen-

tileza” pode ocupar a posição de denomi-

nador comum em todas as situações. 

No capítulo VII da terceira parte de “O 

Livro dos Espíritos”, Allan Kardec trata ma-

gistralmente da Lei da Sociedade, onde 

podemos notar a necessidade do entro-

samento das criaturas para o progresso 

espiritual, fi nalizando do seguinte modo: 

“qual seria, para a sociedade, o relaxamento 

dos laços de família?”

Resposta: “Uma recrudescência do 

egoísmo.”

Não falece dúvida que a gentileza, além 

de nos evitar inúmeros problemas é, em 

última análise, o atalho por onde deve-

mos enveredar para mais presto atingir-

mos as regiões da paz onde estaremos 

imunes ao acicate dos atritos, da dor e do 

desespero...

Por tudo isso é que Emmanuel afi rma: 

“a gentileza é o princípio do amor. Ofere-

ce a gentileza e encorajarás a plantação da 

fraternidade; dá gentileza e dar-se-vos-á 

carinho...”
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Tema das Palestras

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h
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Qui 2 Jorge Hessen O CÉU E O INFERNO

Dom 5 Luiz Afonso AMAR O PRÓXIMO COMO A SI MESMO

Seg 6 Adolfo da Costa NÃO SE PODE SERVIR A DEUS E A MAMON

Qui 9 Adolfo Cavalcante SIMPLICIDADE E PUREZA DE CORAÇÃO

Dom 12 Luiz Augusto AMAI OS VOSSOS INIMIGOS

Seg 13 Catharino dos Anjos NÃO PONHAIS A CADEIA DEBAIXO DO ALQUEIRE

Qui 16 Cassius Vantuil AS VARAS DA VIDEIRA

Dom 19 Fátima Guimarães O PERDÃO

Seg 20 André Monteiro A VIDEIRA

Qui 23 Carlos Sá CONDICIONAMENTOS E HÁBITOS

Dom 26 Ricardo Honório PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO

Seg 27 André Ferreira VÍCIO DO PRESTÍGIO

Qui 30 Flávio Bastos CONTA DE SI

F
e

v
e

r
e

ir
o

Dom 2 Aristides Guimarães BEM-AVENTURADOS OS QUE TÊM PURO O CORAÇÃO

Seg 3 Eduardo Fávero A ARTE DA ACEITAÇÃO

Qui 6 Jorge Hessen O CÉU E O INFERNO

Dom 9 Luiz Augusto BEM-AVENTURADOS OS QUE SÃO MISERICORDIOSOS

Seg 10 Carmelita Indiano PARÁBOLA DOS TALENTOS

Qui 13 André Monteiro A MENTIRA E A VERDADE COM FRANQUEZA

Dom 16 Sérgio Castro A LIÇÃO DA VIGILÂNCIA

Seg 17 Maurício Curi GENTE ACORDANDO

Qui 20 Lenir Rezende FAMÍLIA

Dom 23 Warwick Mota PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO

Seg 24 Niraldo Pulcineli IMPOSIÇÃO

Qui 27 Conceição Cavalcante A NOVA ERA Ro
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ENCONTRO MICRORREGIONAL 

DA MEDIUNIDADE – DF/GO/TO

ENCONTRO REGIONAL FEB

SEMINÁRIO ALBERTO ALMEIDA

15 e 16

EDUCAR PARA MELHOR SEMEAR

31

ENCONTRO MICRORREGIONAL 

DA MEDIUNIDADE – DF/GO/TO

ENCONTRO REGIONAL FEB

DENTRO DE MIM

Autor: Jose Carlos De Lucca  
O respeitado autor De Lucca apresenta algo extraordinário nesta obra impactan-

te. Com sua escrita objetiva e bela e sua larga experiência, ele faz importantes 

refl exões sobre autoconhecimento, amorosidade e transformação interior. Tudo é 

revelado acerca de uma incomparável viagem: o destino – um porto seguro; o ca-

minho – um mar calmo; a visão – uma luz interior; a emoção – um amor pulsante; 

o sentimento – uma felicidade envolvente. Conheça “Dentro de Mim” e viva tudo 

isso. Faça a maior e mais importante viagem de sua vida: a viagem para dentro.

Datas Espíritas

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

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

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

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

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

3/1/1412 Nasce Joana D’Arc na França.

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

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

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

10/1/1868 Nasce em Paris, Hubert Forestier, diretor da Sociedade Parisiense de Estudos 
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.

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

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

16/1/1916 Fundada a Federação Espírita Paraibana.

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

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

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

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

27/1/1995 Divaldo Pereira Franco é incluído no quadro de vultos artísticos e 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 efei-
tos 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 mediúnicas 
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).

 www.espitirinhas.com.brArte: Pacher - dpachers@gmail.com

Reunião de 
Irradiação
Terças-feiras, às 19h30, 
na sala André Luiz
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Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
Departamento de Atendimento Espiritual

Participe!
Contato: dae@atualpa.org.br 

e 3443-2000

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
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O EVANGELIZADOR 

APRENDENTE

Sandra Borba*

O renomado pensador e educador 

pernambucano Paulo Freire deixou um 

importante legado teórico-prático cons-

truído a partir de suas experiências e 

refl exões e expresso em seus livros, en-

trevistas, depoimentos e obras realizadas 

em várias localidades no Brasil e fora dele.

Seu pensamento pedagógico nascido 

da vivência e sua crítica à sociedade ex-

cludente muito contribuem para qualifi -

car a refl exão em torno da problemática 

socioeducacional, bem como encontrar 

caminhos e propostas de soluções pos-

síveis. Numa síntese, podemos situar 

três grandes ações freireanas expressas 

em verbos: denunciar, como uma forma 

de desvelamento da realidade opressora 

em que se vive como resultante do pro-

cesso histórico  (marcado pelo egoísmo 

em suas múltiplas feições, em nossa opi-

nião); anunciar, como testemunho da 

convicção desse autor sobre a vocação 

ontológica do homem de Ser Mais
1

 e es-

perançar, ou seja, a expressão humana 

de agir na busca da transformação  pes-

soal e social, tendo em vista a construção 

de uma sociedade justa e democrática.

Nesse espaço buscaremos usar um 

recorte de uma de suas contribuições 

mais interessantes para a ação pedagó-

gica: a condição de aprendente daquele 

que atua pedagogicamente. O que seria 

um educador aprendente para o autor 

pernambucano? Que características são 

apresentadas? Vejamos de modo breve 

as mais signifi cativas:

• Abertura para o conhecimento e 

autocrítica;

• Postura curiosa e admiração pela 

curiosidade infanto-juvenil, suas dúvi-

das, criatividade e capacidade crítica;

• Disposição para o estudo, a leitura e 

a pesquisa;

• Responsabilidade ética, política e profi s-

sional com sua permanente formação;

• Capacidade de vivenciar o diálogo em 

clima de liberdade com limites para 

evitar a licenciosidade;

• Certeza de que sua prática não é neu-

tra, mas denota sua visão política;

• Percepção de sua condição de res-

ponsável pelo desenvolvimento inte-

lectual de seus educandos;

• Consciência de que se ensina e se 

aprende de modo integral, incluindo 

medos, desejos, sentimentos, dúvi-

das etc;

• Problematiza e não fragmenta os mo-

mentos de ensinar-aprender;

• Certeza de que o processo de apren-

dizagem exige reelaboração e reinven-

ção própria para aplicação nas situa-

ções concretas da vida.

Em suma: o educador aprendente 

está em processo ininterrupto de apren-

der sobre si mesmo e sua ação docente.

Interessa-nos, aqui, porém, a partir 

da contribuição freireana acima, refl e-

xionarmos sobre nossa condição de 

evangelizadores, educadores atuantes 

na educação moral de crianças e jovens 

sob a orientação  do evangelho de Jesus 

a partir dos princípios espíritas.

O evangelizador é um agente peda-

gógico. Ele atua na formação intelecto-

-moral da nova geração em espaços
2

 de 

ação evangelizadora. Sua interferência 

nesse processo se dá pela mediação que 

realiza planejando, vivenciando, avalian-

do e redimensionando as situações de 

aprendizagem, com base numa visão in-

tegral dos evangelizandos e consoante 

os elevados objetivos da evangelização 

espírita infantojuvenil sintetizados na 

formação da pessoa de bem.

Para agir de modo coerente com a 

proposta espírita e com a qualidade ne-

cessária ao atingimento daqueles obje-

tivos, o evangelizador necessita aprimo-

rar-se considerando com Guillon Ribeiro 

(Espírito):

É bom que se diga, o evangelizador cons-

ciente de si mesmo jamais se julga pronto, 

acabado, sem mais o que aprender, refazer, 

conhecer... Ao contrário, avança com o tem-

po, vê sempre degraus acima a serem galga-

dos, na infi nita escala da experiência e do 

conhecimento.
3

Atuando pedagogicamente, ao evan-

gelizador são exigidas algumas atitudes 

que enfeixam um certo perfi l desejável 

para o desenvolvimento dessa tarefa.
4

Acrescentamos a esse perfi l a quali-

dade do ser evangelizador aprendente 

como um conjunto de atitudes capazes 

de contribuir positivamente na qualifi ca-

ção de sua ação evangelizadora.

Que atitudes seriam essas?  Seguem 

algumas:

• Exercício permanente do autoconheci-

mento e da autoavaliação de seu tra-

balho, pois isso facultará a permanen-

te “escuta” de sua ação, considerando 

que não existe evangelizador “pronto”, 

sem necessidade de melhoria;

• Interesse pela melhoria da qualidade 

de sua ação, consequência da afi rma-

tiva anterior, na certeza de que cada 

grupo e cada momento evangelizador 

tem sua originalidade;

• Transformar sua prática em “práxis”, 

ou seja, refl exionar sobre a prática, 

tornando-a objeto de um pensamen-

to crítico, o que só auxiliará no de-

sempenho de sua ação;

• Busca contínua de conhecimento 

doutrinário e psicopedagógico con-

siderando que tais conquistas permi-

tirão maior qualidade para trabalhar 

com diferentes grupos de crianças, 

adolescentes e jovens, numa perspec-

tiva de educação integral;

• Curiosidade inquieta e admiração 

pela curiosidade dos evangelizandos 

 Referências

1 Federação Espírita Brasileira/Conselho Federativo Na-
cional. Orientação à Ação Evangelizadora da Infân-
cia: subsídios e diretrizes. RJ: FEB, 2015, parte 1ª, 
cap. 2, item 2.7, páginas 83-102.

2 DUSI, Miriam.(Coord.) Sublime Sementeira. RJ:FEB, 
2012, p. 198

3 Federação Espírita Brasileira/Conselho Federativo Na-
cional. Orientação à Ação Evangelizadora da Infân-
cia: subsídios e diretrizes. RJ: FEB, 2015, parte 1ª, 
cap. 2, item 2.4, páginas 49-52.

4 PEREIRA, Sandra M.B. Paulo, o Evangelizador Esco-
lhido. In: Reflexões Pedagógicas à luz do Evangelho. In: Reflexões Pedagógicas à luz do Evangelho. In:
Curitiba: FEP, 2009, cap.10. 

 Nota: O Ser Mais do homem em Freire é a busca pela 
sua valorização e aprimoramento constante.

5 Fonte: PEREIRA, Sandra Maria Borba. Educação em 
foco. Curitiba – PR. Federação Espírita do Paraná, 
2019. Pag. 71-77.

* Sandra Maria Borba Pereira é professora, doutora de 
Fundamentos da Educação  pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Expositora e evangelizadora 
espírita, é ex-presidente da Federação Espírita do Rio 
Grande do Norte.

e sua capacidade de resolver proble-

mas criativamente;

• Tratamento dialógico nos seus encon-

tros com os evangelizandos, fazendo 

uso da problematização e contextu-

alização temática, consciente que o 

Espiritismo é vida e seu conteúdo é 

libertador e repleto de orientações 

para o cotidiano de todos nós;

• Abertura para ouvir o outro na con-

vicção de que todos somos seres de 

aprendizagem e que aprendemos uns 

com os outros;

•  Exercício da fala, da escuta e do olhar 

sensíveis como condição sine qua non

para com o indispensável respeito pe-

las diferenças individuais e grupais;

• Reelaboração das próprias experiên-

cias pessoais, à luz dos ensinos evan-

gélico-doutrinários como suporte 

para sua autoevangelização;

• Uso da intuição como aliada da sua 

práxis evangelizadora, ciente de que 

toda ação nesse sentido atinge a di-

mensão espiritual de evangelizandos 

e evangelizadores; e

• Consciência de sua condição de me-

diador entre o grupo com o qual 

atua e a mensagem de Jesus à luz do 

Espiritismo.

Tais atitudes, assim entendemos, são 

favoráveis a uma postura aprendente do 

evangelizador. Mais uma vez, recorre-

mos à fi gura do evangelizador escolhido, 

Paulo de Tarso, que nos legou exemplos 

atitudinais de quem permanentemente 

se avaliou, buscando transformar-se e 

enriquecer a sua tarefa
5

.

Outrossim, lembramos alguns exem-

plos que o próprio Movimento Espírita 

nos legou desde o próprio Allan Kardec 

passando por Anália Franco, Clélia Ro-

cha, Eurípedes Barsanulfo, Leopoldo Ma-

chado, Tomás Novelino, Cecília Rocha e 

outros tantos anônimos trabalhadores 

dessa sublime sementeira que exige até 

os dias de hoje devotados e comprome-

tidos trabalhadores da educação das 

novas gerações, no atendimento ao “Ide 

e Evangelizai...” preconizado pelo maior 

de todos os mestres: Jesus.
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A EVANGELIZAÇÃO 

INFANTO-JUVENIL NO 

GRÊMIO ESPÍRITA  

ATUALPA BARBOSA LIMA

Os dias atuais nos remetem ao exces-

so de trabalho, à falta de tempo, den-

tre outros fatores que nos envolvem e 

consomem nossa energia e, raramente, 

percebemos o que realmente acontece 

no nosso entorno. Quando nos damos 

conta, os problemas se avolumam e se 

tornam de difícil solução, requerendo 

mais esforço e dedicação para o seu 

desfecho, trazendo desarmonia e insta-

bilidade na vida e nos lares.

Nesse contexto, os pais tornam-se 

reféns dos problemas e os filhos, e, não 

sabendo com quem contar, buscam, em 

amizades duvidosas, caminhos paliati-

vos que os conduzem, não raro, a solu-

ções impensadas e errôneas.

É quando a Evangelização Espírita, 

porto seguro, se apresenta como farol a 

iluminar as vidas e a mostrar os caminhos 

do Cristo, nos lares, na vida cotidiana, na 

escola, enfim, no seio da sociedade.

Para tanto, os pais devem praticar, na 

busca do equilíbrio familiar, o diálogo 

fraterno, a Doutrina Espírita, como fon-

tes salutares na indicação dos seus afa-

zeres domésticos, em especial junto aos 

filhos. Entendendo nossas vicissitudes, 

os motivos pelos quais elas nos atin-

gem, é possível orientar os filhos para o 

caminho correto, indicado por Jesus, tão 

bem exposto nas obras codificadas por 

Allan Kardec e nas obras subsidiárias do 

Espiritismo. Uma boa forma da harmo-

nia familiar acontecer, é a realização do 

Culto do Evangelho no Lar.

A evangelização começa no lar. Soma-

-se a ela a proporcionada pelo Depar-

tamento de Infância e Juventude – DIJ 

– do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Li-

ma-GEABL, por meio da Escola de Evan-

gelização Espírita Irmã Zélia – EEEIZ.

Em sua proposta didático-pedagó-

gica, a Casa de Atualpa segue a meto-

dologia da Federação Espírita Brasileira, 

estabelecendo, anualmente, um roteiro 

de estudos, práticas, participação no 

Movimento Espírita e integração com 

outros Centros Espíritas.

Sabedores de que a evangelização 

espírita constitui norte nas dificuldades 

pelas quais os jovens e as crianças pas-

sam, a orientação segura, associada às 

respostas aos seus anseios, permite que 

as aulas da EEEIZ, atendam a questões 

pontuais, focadas nas suas necessida-

des, numa trilha de aprendizado cres-

cente entre as diversas fixas etárias, 

desde o zero ano de vida até os vinte e 

um anos da nova encarnação.

Como respostas positivas, a Evan-

gelização Espírita proporcionada pelo 

GEABL auxilia na união familiar, indica o 

melhor caminho a ser seguido, aponta 

como entender e como se deve supor-

tar as provas e expiações desta vida, 

apoia nas possíveis quedas a que ainda 

todos estamos sujeitos, dentre outros 

esclarecimentos.

A presença assídua, pontual e parti-

cipativa às aulas na EEEIZ abre portas 

de diálogo, reforça os laços familiares 

e de amizade. Enfim, proporciona que 

as dificuldades inerentes desta vida 

sejam superadas com entendimento e 

aproveitamento das oportunidades de 

crescimento.

Vale ressaltar que os objetivos a se-

rem alcançados pela evangelização 

na EEEIZ, se traduzem por promover a 

evangelização infanto juvenil no GEABL 

estimulando ação participativa dos seus 

coordenadores, evangelizadores, evan-

gelizandos e colaboradores, de forma 

programada, metódica e sistematizada, 

atendendo aos princípios da Doutrina 

Espírita, responsabilizando-se com a re-

novação espiritual e visando a melhoria 

contínua do trabalho e ampliação de 

suas metas.

Especificamente, no DIJ pretende-se 

alcançar, à luz da Doutrina Espírita, a 

evangelização da criança e do jovem que 

frequentam as suas atividades de Evan-

gelização, capacitar os evangelizadores 

para melhor desempenho da tarefa de 

evangelizar, avaliar o desempenho dos 

evangelizadores nos aspectos didático, 

pedagógico e doutrinário e desenvolver 

os projetos de atividades extraclasse 

com vistas a promover a vivência evan-

gélica dos evangelizandos e a integração 

dos trabalhadores do DIJ com os demais 

departamentos da Casa Espírita e com o 

movimento espírita.

A fim de cumprir com esses objetivos, 

o DIJ conta com uma estrutura assim 

estabelecida:

“Tem se enfatizado, quanto possível, que a tarefa da Evangelização Espírita Infanto-

-Juvenil é do mais alto significado dentre as atividades desenvolvidas pelas institui-

ções Espíritas, na sua ampla e valiosa programação de apoio à obra educativa do 

homem. Não fosse a evangelização, o Espiritismo, distante de sua feição evangélica, 

perderia sua missão de Consolador, renteando-se com diversidade das escolas reli-

giosas no mundo que, embora úteis e oportunas, estiolaram-se no tempo absorven-

do posições de terminalidade e dogmatismo.

É forçoso reconhecer que o Espiritismo sem aprimoramento moral, sem evangeliza-

ção do homem é como templo sem luz.

Já tivemos oportunidade de lembrar que uma instituição espírita representa uma 

equipe de Jesus em ação e, como tal, deverá concretizar seus sublimes programas 

de iluminação das almas, dedicando-se com todo empenho à evangelização da in-

fância e da mocidade.” 

(BEZERRA DE MENEZES. Reformador, FEB, outubro de 1992)

 

 

 

A execução das atividades do DIJ segue a seguinte programação: 

Horário Atividade 

8h45 às 9h Preparação de ambiente da Infância 

9h às 10h Reunião com os pais no salão do Bloco A 

9h às 10h Evangelização da Infância 
Faixa etária: 0 a 12 anos 

10h às 10h30 PASSE para a Infância e Juventude 

10h às 10h45 Preparação de Ambiente da Juventude 
Faixa etária: 13 a 21 anos 

10h às 11h Biblioteca Infantojuvenil 

10h45 às 12h15 Evangelização da Juventude 

 

O Grêmio convida os pais e/ou responsáveis para que tragam seus filhos, 

participem do DIJ, conheçam cada vez mais a Doutrina Espírita, esse cadinho 

transformador em favor de nós mesmos, sob a orientação segura do Cristo. 

 

Ciclos de 
AprendizadoEEEIZDIJ

Coordenação Geral

Coordenação da 
Infância

Dos zero aos 12 
anos

Coordenação da 
Juventude Dos 13 aos 21 anos

Equipe 
Psicopedagógica

Setor 
Administrativo

Grupo de Pais Palestras Públicas 
aos domingos

Horário Atividade

8h45 às 9h Preparação de ambiente da Infância

9h às 10h Reunião com os pais no salão do Bloco A

9h às 10h

Evangelização da Infância

Faixa etária: 0 a 12 anos

10h às 10h30 PASSE para a Infância e Juventude

10h às 10h45

Preparação de Ambiente da Juventude

Faixa etária: 13 a 21 anos

10h às 11h Biblioteca Infantojuvenil

10h45 às 12h15 Evangelização da Juventude

O Grêmio convida os pais e/ou res-

ponsáveis para que tragam seus filhos, 

participem do DIJ, conheçam cada vez 

mais a Doutrina Espírita, esse cadinho 

transformador em favor de nós mes-

mos, sob a orientação segura do Cristo.

Evangelização Espírita 
Infantojuvenil

A execução das atividades do DIJ segue a seguinte programação:

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
Departamento de Infância e Juventude


