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“Se o homem se conformasse rigorosamente às
leis divinas, indubitavelmente evitaria os mais

agudos males e viveria feliz na Terra.”
Allan Kardec «A Gênese» Capítulo III - 6.
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Foi publicada em Paris no
dia 6 de janeiro de 1868 a

obra de Allan Kardec in�tulada “A
Gênese: Os Milagres e as
Predições Segundo o
Espiri�smo”.

Em 2018 comemoramos 150
anos do aniversário de
lançamento desta quinta obra
básica do Pentateuco
Kardequiano. O Livro foi
organizado de maneira didá�ca
pelo autor em três partes. Na
primeira parte do seu trabalho,
Allan Kardec aborda diversos
aspectos de ordem cien�fica
como a origem do planeta Terra.
Na segunda, o autor estuda os
milagres como fenômenos
naturais e encerra o exemplar de
seu livro, enfocando as predições
do Novo Testamento à luz do
Espiri�smo e analisando o que
ocorrerá para a regeneração da
humanidade.

Que o ano de 2018 seja um
período em que tenhamos como
proposta conhecer, sen�r e
vivenciar os ensinamentos do
Cristo adotando como um dos
nossos projetos estudar – A
Gênese – esta tão pouco
conhecida e basilar obra da
Doutrina Espírita.

Um Ano Novo de muito
estudo e muita paz para todos os
nossos leitores.

* Os ar�gos não publicados não serão devolvidos.
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Longe de qualquer especulação, o método por excelência.
O úl�mo livro da Codificação Espírita consagra o caráter indissolúvel da construção

do arcabouço teórico da Doutrina Espírita e a u�lização de metodologia. Desde os
primeiros labores para organizar o grande volume de mensagens psicografadas pelos
Espíritos, tratando de assuntos diversos e complexos, em meio aos fenômenos de
efeitos 
 sicos e manifestações outras que agitavam a cognição das pessoas na socie-
dade e no meio cien�fico de seu tempo, pacientemente, Allan Kardec separou as
teses apresentadas, descartou abordagens temá�cas insuficientes e reuniu os
assuntos convergentes. Dentro destes, haveria de classificá-los e oferecer uma
ordem metódica melhor que permi�sse ao interessado no Espiri�smo aprender
progressivamente as instruções dos Espíritos, tanto quanto estes ofereciam passo a
passo o conhecimento do mundo espiritual.

A Doutrina Espírita vem, pois, revelar a existência do mundo espiritual e sua rela-
ção com os homens. Esse é o caráter da revelação espírita e Kardec mostra a gênese
dos princípios que nortearam a organização da Codificação Espírita. Demonstra pela
aplicação de fundamentos lógicos da dedução que o conjunto dos fenômenos, a
observação dos fatos ditam as leis que os regulam, sem jamais par�r de ideias pre-
concebidas e daí tentar ajustar a realidade aos conceitos pessoais.

De posse do objeto de estudo essencial do Espiri�smo – o Espírito –, após perlus-
trar um árduo caminho de experiências num espaço de tempo muito curto, alcança
com a publicação, em janeiro de 1868, a obra , o coroamento dos ensinosA Gênese
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espirituais superiores previstos para a Codificação Espírita, a fim de guiar a humani-
dade nos seus des�nos futuros.

O livro traz uma expansão mais vasta e profunda sobre os dois elementos gerais do
Universo: a matéria e o espírito, sem deixar de aludir com proficiência sobre Deus, o
Criador, cuja tríade a tudo entretém, encadeando toda a Criação Divina. Nesta, a
humanidade tem um papel especializado, por possuir uma inteligência capaz de dis-
�nguir o bem e o mal, pondo em curso o desenvolvimento do senso moral até o seu
completo aperfeiçoamento.

Contudo, Allan Kardec sabia que o Espiri�smo tem fronteiras com todos os saberes
humanos. Respeitando profundamente todo o conhecimento cien�fico e religioso
da humanidade, desenvolve as teses cosmológicas da ciência material a par da ciên-
cia espiritual, demonstrando como se irmanam e complementam; de igual forma
trata das tradições religiosas cosmogônicas, a respeito da criação do Universo e de
todos os seres por Deus.

Considera com apreço a gênese mosaica.
A primeira obra da primeira revelação tem na úl�ma obra da terceira revelação o

mesmo �tulo.
Em sintonia com as palavras de Jesus que sanciona a , Allan KardecLei e os Profetas

conecta a terceira com a primeira revelação, pelas luzes do conhecimento espiritual.
O caráter de toda revelação é a verdade. O decálogo, ou Os dez mandamentos da

Lei de Deus, tem por objeto a jus�ça e seu caráter subsis�u ao tempo e aos rigores das

o médium - - 201janeiro e fevereiro 8
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provações humanas. É uma verdade inconteste.
Entretanto, precisavam ser ampliados e desenvolvidos oportunamente quando a

humanidade alcançasse um amadurecimento moral sa�sfatório, condição que
converge com a chegada de Jesus ao mundo, para trazer, ele próprio, as lições da boa
nova, demonstrando o amor em todos os níveis de excelência. U�lizando-se de uma
pedagogia do infinito para orientar dida�camente a psique humana e oferecer-lhe
condições de autoconhecimento para a autoiluminação divina, lançou mão dos
recursos humanos disponíveis, como uma manjedoura, um barco e uma cruz, a fim
de mostrar o caminho que conduz o ser humano a Deus. Face à superioridade insupe-
rável dos conhecimentos de Jesus Cristo, frente à demonstração comprobatória dos
seus ensinos, foi reconhecido como Mestre e Luz do Princípio, em cujas mãos com-
passivas repousam a guardam em proteção de toda a humanidade, desde os
momentos primeiros da formação do orbe terreno. Como segunda revelação, seu
caráter essencial é o amor em plenitude de devotamento e abnegação, condição da
perfeita caridade.

No livro A Gênese, Allan Kardec pode adentrar nas considerações da Doutrina
Espírita a respeito dos fenômenos espirituais que cercaram a vida de Jesus, sejam
produzidos por ele mesmo, dada a sua elevada condição espiritual ou fenômenos
outros realizados pelos seus discípulos que depois se tornaram seus apóstolos, os
quais entregaram integralmente a própria vida em testemunhos do que aprenderam
com o Mestre para que pudéssemos desfrutar dos bene
 cios espirituais que nos
amparam nos dias de hoje.

Afastou os preconceitos teológicos que fantasiavam as lições do Cristo, dando-
lhes explicações em conformidade com as leis que regem o mundo espiritual, entre-
laçando, dessa forma, a segunda com a terceira revelação.

Como Jesus houvera preparado o lugar no futuro da humanidade para o conheci-
mento da vida espiritual, o Espiri�smo chegou no tempo certo, para demonstrar de
forma patente essa realidade que permeia e nos envolve e nela nos envolvemos em
con�nuo aperfeiçoamento.

Começa a nova era que é a Era do Espírito e uma nova se inicia para a huma-gênese

nidade terrena, na qual se vê a saída dos Espíritos impermeáveis ao avanço do conhe-
cimento de si mesmos e a chegada de outros avançados nessa luz individual, criando
um trânsito paradoxal de valores morais e espirituais, no qual vemos expressões
sublimes de renovação dos costumes humanos para o bem, ao lado de comporta-
mentos selvagens que degradam os valores da civilização humana.

O livro veio a público há 150 anos. Um livro notável e algo desconhecido,A Gênese
senão ignorado, revela um equilíbrio singular com as demais obras da Codificação
Espírita, através das quais Allan Kardec enfa�zou inúmeras vezes a inexistência do
acaso na sua elaboração, senão, método e finalidade, como a nos ensinar em silên-
cio, que para aprendermos, vivermos e divulgarmos a Doutrina Espírita, não pode-
mos improvisar.

ARTIGOS o médium - - 201janeiro e fevereiro 8
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Será mesmo que nunca fomos tão sábios em nossa existência? Se nos lem-
brarmos da lei da evolução, poderemos dizer com segurança que sim, ao menos
que sabemos, afinal, atualmente temos a comprovação cien�fica sobre a
máxima socrá�ca de que só sabemos que nada sabemos. Embora não saibamos
quase nada sobre a energia e a matéria escura, já sabemos que elas existem e
cons�tuem cerca de 96% de todo o universo conhecido. Há, no entanto,
contextos muitos an�gos em nossa existência, que embora estejam conosco
desde que nos lembramos, ainda são obscurecidos pelos véus da nossa ampla
ignorância. Talvez o contexto mais exemplar neste sen�do seja a sexualidade.
Esta que tem um papel tão significa�vo em nossas vidas, no entanto ao mesmo
tempo ainda carrega tantas barreiras, tanto obscuran�smo, preconceito,
entraves, e tanto sofrimento consequente de nossos desequilíbrios e ignorância
sobre como seria a paz e a felicidade através do exercício de uma sexualidade
saudável. A resposta estaria na panaceia para os cristãos: o amor. O sexo com
amor – e tudo o que o amor já possui dentro de si: respeito, disciplina, liberdade,
aceitação – é sem dúvida a chave para que nos tornemos mais sábios em nossa
própria sexualidade. Como o amor na sexualidade nos ensina? Falaremos deste
assunto por partes a par�r desta edição. Rogamos ao Pai que um dia possamos
ter na sexualidade apenas razões de felicidade e comunhão, e que toda violên-
cia ou sofrimento – advindos deste mecanismo sagrado de criação e cocriação –

A� �	����	� �� � ���
���	�	� �� A� ��1

Sirlene Maria Cheriato
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sejam um dia apenas ecos de um passado histórico, quando éramos um plano
de provas e expiações... lembraremos daqui a algumas encarnações que um dia
o índice de estupros e violência contra a mulher eram alarmantes, que não
conseguíamos controlar a guerra dentro dos nossos corações, e por isso a
violência habitava todos os contextos, inclusive o da sexualidade.

Sendo o humano, espécie que nasce de suas fêmeas, incrível pensar no
repúdio à mulher. Não tem lógica nem atende às razões do coração, atende às
razões do ódio, da ilusão da separa�vidade, da ilusão de que estamos todos
separados e que a individualidade e o livre-arbítrio nos legi�mam independên-
cia do Pai, ou de nossa origem, em qualquer instância, e aí se inclui a materni-
dade. Somos um e con�nuaremos sendo um com nossos pais e isso é graça
divina, que uma vez negada pelo repúdio, gera rejeição e vários outros ruídos
na realidade divina... Contraindo as leis amorosas, sofremos e nos adoenta-
mos de uma única doença: não sermos um com o Pai, não amarmos. Amar não
é uma escolha que o ser humano possa fazer, amar é divinizar-se, é ser um com
o Pai, mas não é qualquer amor. Este se expressa em interfaces de conhecimen-
to e de emoção através dos laços entre os seres. Estes laços conspiram contra a
ilusão da separa�vidade. Enquanto esta quer nos fazer acreditar que não
somos um, que somos diferentes e separados, fragmentados e por isso livres;
os afetos da alma são, como disse Nosso Senhor Jesus Cristo a Pedro: “os laços
que nos conduzem a Deus”, e nos faz querer ser UM com o Pai e com todos, sem
condições.

Sabemos com a Doutrina Espírita que estamos mergulhados em Deus e que
Deus é amor, portanto estamos mergulhados no amor e nunca pudemos falar e
pensar tanto sobre o amor, nunca fomos tão sábios em amor, nunca pudemos
amar tanta gente de forma legí�ma, mas quais são as barreiras que nos separam
do amor? Por que há tantas pessoas solitárias neste nosso mundão “véio” cheio
de porteira? Por que tantos divórcios e tanta solidão a dois antes e depois dos
divórcios? Estamos com saudade de Nosso Senhor Jesus Cristo? Estamos com
saudade de Nosso Pai Maior? Eu sei, caro leitor, estamos todos dizendo sim. O
que fazer? Vamos pensando juntos?

O pior da sombra, já nos dizia o bom e velho Jung, é que não conseguimos vê-
la, mas quando a vemos e a aceitamos, ela deixa de ser sombra e eis a transfor-
mação, eis a cura psíquica. Quais seriam as sombras na sexualidade que nossa
cultura atual nos proporciona que ainda nos deixa infelizes, insa�sfeitos e com
esta imensa saudade, carência, aperto no peito e uma vontade louca de um colo
de Deus? Pensemos na sexualidade de nosso tempo. Diferentemente de
décadas atrás, a promiscuidade aumentou e em parte pode até ter se legi�ma-
do; as mulheres possuem um papel cada dia mais desafiador, porém mais livre e

o médium - - 201janeiro e fevereiro 8
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independente de sua maternidade, muito em função os métodos an�concep�-
vos e também de processos culturais complexos, que certamente nos chegam
da espiritualidade, como todo avanço. Outra caracterís�ca da sexualidade atual
é que os preconceitos viraram crimes e a cada dia as opções sexuais diferentes
da heterossexualidade são respeitadas. Infelizmente, porém, os índices de
violência sexual são al�ssimos e incidem ainda vi�mizando mulheres e
homossexuais e transgêneros. Em nosso país, a lei Maria da Penha pega aos
poucos, mas no mundo, cresce junto a algumas culturas, a separação e a subju-
gação das mulheres. Violência e sexualidade ainda vivem juntas. Seria a violên-
cia uma barreira que nos separa do amor? Com certeza. Portanto, verifiquemos
se ainda há algum resquício de guerra em nossos corações, todos os dias, e se
houver, deixemos que se esvaia de nós, pois não nos pertence.

O ciúme seria uma outra barreira para o amor? Certamente. O que a espiritu-
alidade maior nos diz sobre sexualidade, sem rodeios? Amar é sem medida ou
tem uma justa medida? Hetero, homo, bi e transexualidade, mono e poligamia,
traição e autotraição, são assuntos e temas sobre os quais esta coluna discorre-
rá, sempre à luz da Doutrina Espírita, de forma profunda, mas como a máxima
simplicidade e leveza possíveis.

o médium - - 201janeiro e fevereiro 8
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1ª parte
As religiões orientais já há algum tempo têm despertado interesse no Ocidente.

Palavras como e prá�cas como as do já fazem parte do co�dianokarma Yoga

ocidental. O fato de essas tradições apresentarem algumas crenças próximas às do
Espiri�smo muitas vezes tem gerado comparações e apropriações interessantes.
Algumas obras espíritas subsidiárias têm inclusive comentado ou apresentado em
epígrafes textos indianos .1

Sempre importante é lembrar que, para o Espiri�smo,
não há nenhum sistema an�go de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião,

que seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades que, se bem

pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios

sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação

que o Espiri�smo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram

sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada .
2

As revelações religiosas, carregando suas parcelas de Verdade, muitas vezes são
de di
 cil entendimento, dado o conjunto de contradições que contêm, os problemas
de registro das mensagens mediúnicas ou das tradições orais, e os interesses
eventualmente escusos de seus líderes. Apesar disso, contribuem para a
compreensão da Lei de Deus na cultura e na época em que estão inseridas e podem
ainda ser importantes fontes de sabedoria.

A despeito das diversas religiões e filosofias indianas, como o Budismo, o Jainismo,
o Yoga, o Samkhya e o Hinduísmo, este ar�go se detém nesta úl�ma, com breves
citações ou comparações com as demais.
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Definir Hinduísmo não é tarefa simples. Para alguns, devido à diversidade de
tradições, não é possível defini-lo. Para outros, que também reconhecem esta
diversidade, há, entretanto, uma essência que estrutura e molda suas
manifestações. O termo “hindu” já foi usado pelos persas para designar os povos
para além do rio Indo, pelos árabes para se referir aos habitantes do que seria a Índia
moderna, e pelos britânicos ao século XVIII para denominar os povos do Indostão, no
noroeste da Índia. Dada a grande variedade de religiões existentes na Índia, “hindu”
passou a ser aquele que não é cristão, muçulmano, siquista, jainista ou budista. Os
próprios indianos, em resistência ao colonialismo britânico, adotaram o termo
“hindu” visando à construção de uma iden�dade nacional. Sem fundador histórico e
sem unificação em suas crenças, o Hinduísmo não possui autoridade administra�va
ou espiritual centralizadora. Enfim, pode ser compreendido atualmente, em sua
diversidade, como produto do desenvolvimento das culturas ariana, não ariana e
tribais ao longo dos úl�mos milênios .3

Segundo Emmanuel, esses árias ou arianos estariam entre os espíritos degredados
à Terra num passado remoto, de grande bagagem intelectual, mas de moral ainda a
desenvolver. Responsáveis pela elaboração dos grandes textos filosófico-religiosos
indianos, junto com os povos tribais já estabelecidos na Índia estabeleceram as bases
de uma das tradições religiosas mais an�gas e basilares da Humanidade .4

Algumas caracterís�cas gerais nas várias tradições hinduístas podem ser
estabelecidas. Boa parte dos hindus acredita em um Deus transcendente, além e
independente de sua criação, mas também imanente, inserido e presente em toda
ela. A concepção panteísta da divindade, a qual se confundiria com a própria criação,
também está presente em algumas teologias hindus e será discu�da mais adiante,
pois é um ponto em desacordo com a visão espírita. O deus hindu pode ser cultuado
de diversas formas, mediado por imagens nos templos, por fenômenos naturais ou
por homens santos e mestres ainda vivos. Apesar de ser apresentado
frequentemente como religião politeísta, pois realmente há muitos deuses
reverenciados pelos hindus, o Hinduísmo entende suas divindades, de forma geral,
como manifestações de um único poder sagrado ou de um único Deus, . ABrahman

crença na imortalidade e na reencarnação é também bem marcante. A salvação do
indivíduo consiste na libertação deste ciclo de transmigrações, que tem por
fundamento a lei segundo a qual toda ação possui uma reação, e no qual está preso
pelo seu apego ao próprio ego, pela sua ação interessada, egoísta . A proximidade5

com a crença espírita é evidente.
O Hinduísmo possui um vasto material escrito, muitas vezes de origem oral, que

reúne seus fundamentos. Os são textos mais an�gos e de importância vitalVedas

para os hindus. Escritos em sânscrito, teriam sido revelados aos an�gos sábios em
uma época remota e transmi�dos por eles às gerações seguintes, em conformidade
com a ideia de Emmanuel acima. Apesar de não serem aceitos como autoridade por
todas as tradições indianas, todas elas referem-se a eles, de uma forma ou de outra,

o médium - - 201janeiro e fevereiro 8
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seja para reverenciá-los ou para rejeitá-los . Texto extenso e múl�plo em �pos,3

apresenta mitos de criação do mundo, histórias de origem e relação entre
divindades, regras de rituais, hinos, orações, mantras e salmos que abrigam grande
sabedoria . Sua temá�ca assemelha-se à de muitos dos textos bíblicos e sua6

mitologia guarda grandes semelhanças com a grega, la�na e nórdica.
Considerados como parte final da tradição védica estão os . Base paraUpanishads

a importante tradição teológica do que significa “fim dos Vedas” , surgem aVedanta ( )

par�r de comentários dos , mas avançam na inves�gação da natureza humana,Vedas

de seu des�no e de suas possibilidades. Relegando as preocupações ritualís�cas e
mitológicas a segundo plano, não as abandonam, mas entendem as divindades como
personificações das forças cósmicas que, simbolicamente ou não, mantêm sua
importância na religiosidade indiana .6

Outros textos bem importantes são os épicos. Entre eles, o mais famoso é o
Mahabarata, o maior épico do mundo, que trata da cons�tuição do povo indiano.
Entre aventuras e batalhas em uma época remota, é possível perceber nessa
narra�va uma metáfora para os conflitos é�cos da existência humana . Um dos5

trechos do se tornaria, porém, muito mais famoso, até mesmo noMahabarata

Ocidente. O é um tratado literário e teológico que contém um diálogoBhagavad-Gita

entre , comandante de um exército em guerra, e seu primo e cocheiro,Arjuna

Krishna. Entre seus temas principais estão a compreensão de Deus e as formas de se
“alcançá-lo”, a proposta de ação desinteressada como caminho para libertação, o
ciclo de reencarnações e as formas de superá-lo. Por fim, além destes textos mais
famosos, há outros também bem importantes, como os , os e muitosPuranas Sutras

em línguas vernáculas indianas .7

Talvez o ponto mais interessante para se iniciar uma comparação é a ideia de Deus
nessas duas tradições religiosas.

A ideia espírita de Deus, fugindo às definições antropomórficas de boa parte das
tradições cristãs, afirma apenas ser ele “a inteligência suprema, causa primeira de
todas as coisas” . Deus permeia todo o Universo, “preside as coisas mais ínfimas”,8

age através de suas leis imutáveis e de formas que a compreensão humana ainda não
a�nge . No Hinduísmo, para além das crenças politeístas populares, o Deus supremo9

pode ser iden�ficado com as figuras de , , ou do já citadoVishnu Shiva Brahman

Krishna Vishnu(um avatar ou manifestação de ), dependendo da tradição e local da
Índia. De acordo com o mais recentes, há um Deus supremo,Upanishads

responsável pela criação do Universo, pela sua manutenção e renovação, sendo
iden�ficado como ou , também variando entre as tradições . A ideia deVishnu Shiva

7

Brahman, “conceito mais importante e singular da religião e da filosofia hindu”, é
mais complexa. pode ser compreendido como esse Deus supremo, de cujaBrahman

onipresença surgiram “todas as coisas”, transcendente e imanente, “Poder
Sagrado”, “é aquilo por meio do qual vivemos e agimos” , o que não é muito10

diferente da concepção espírita. Sem querer materializá-lo, pode ser explicado no
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Espiri�smo como:
(...) um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da

criação: a Natureza inteira mergulhada no fluido divino. (...) estando o mesmo

fluido em toda parte, tudo está subme�do à sua ação inteligente, à sua

previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o

suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamo-nos então, constantemente,

em presença da Divindade (...). Estamos nele, como ele está em nós, segundo a

palavra do Cristo .
9

Interessante é comparar o trecho acima com outro, do , a respeitoBhagavad-Gita

de . Aparentemente paradoxal, apresenta ideia bem semelhante:Krishna

Por mim, em minha forma não manifesta, o Universo inteiro é permeado. Todos os

seres estão situados em mim, mas eu não estou situado neles. Os seres também

não estão situados em mim. Eis o meu poder mís�co. Eu sou o mantenedor de

todos os seres; eu também não estou situado neles. Meu eu é a fonte de todos os

seres. Entenda que, como o grande vento, que permeia tudo, está situado no céu,

da mesma forma todos os seres estão situados em mim (9:4-6) .
11

Na segunda parte deste ar�go, a relação de Deus com sua criação, espírito e
matéria, bem como as ideias monistas (não dualistas) e dualistas indianas serão
abordadas em comparação à visão espírita.
______________
1. FRANCO, Divaldo Pereira. Pelo espírito Joanna de Ângelis. . 18 ed., LEAL e outras obrasPlenitude a

destes autores.
2. KARDEC, Allan. . Tradução de Guillon Ribeiro, 76 ed., FEB, q. 628.O Livro dos Espíritos a

3. FLOOD, Gavin. . 2 ed., UFJF, c. 2.Uma introdução ao Hinduísmo a

4. XAVIER, Francisco Cândido. Pelo espírito Emmanuel. . 36 ed., FEB, c. 5.A Caminho da Luz a

5. FLOOD, Gavin. . 2 ed., UFJF, c. 1.Uma introdução ao Hinduísmo a

6. ZIMMER, Heinrich. . 5 ed., Palas Athena, 3 p., c. 3.Filosofias da Índia a a

7. FLOOD, Gavin. . 2 ed., UFJF, c. 5.Uma introdução ao Hinduísmo a

8. KARDEC, Allan. . Tradução de Guillon Ribeiro, 76 ed., FEB, q. 1.O Livro dos Espíritos a

9. KARDEC, Allan. . Tradução de Guillon Ribeiro, 36 ed., FEB, c. 2.A Gênese a

10. ZIMMER, Heinrich. . 5 ed., Palas Athena, 1 p., c. 2.Filosofias da Índia a a

RESNICK, Howard J. .Krishna na Baghavad-Gita In: SILVESTRE, Ricardo S.; THEODOR, Ithamar (Org.).
Filosofia e Teologia da Bhagavad-Gita: Hinduísmo e o Vaishnavismo de Caitanya. Juruá Editora, p. 102.
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Na comunicação verbal, peque-
nos detalhes fazem a diferença entre
o “ser” e o “estar”. Sou de Minas!
Estou em Minas! O exemplo aponta
o entendimento.

Mas, não queremos aqui fazer a
dis�nção entre o uso destes dois
verbos. O que se propõe é a interpre-
tação do seu uso na expressão “estar
no mundo, sem ser do mundo”, lem-
brando que 'Ser' do mundo é fazer
parte de sua realidade, é sen�r-se
inserido no seu contexto, é comun-
gar dos ideais, mesmo vivendo os valores materiais que fazem parte desta reali-
dade. É algo imutável.

Já 'Estar' no mundo significa uma transição, uma passagem, que não nos impe-
de de vivermos as coisas do mundo, de par�ciparmos de sua realidade. Diz de
conviver. Hoje faz parte, mas amanhã não mais faz.

A base do entendimento da expressão está na passagem do Evangelho de
Jesus, no relato da noite que precedeu Sua crucificação. Em sua úl�ma fala de
instrução aos seus apóstolos, preparando-os para a “missão” que iam assumir, já
sabendo que seu mar�rio estava próximo, Jesus, quando ora em voz alta a Seu
Pai, diz: “Porque não sois do mundo, mas a minha escolha vos separou do mun-

do.” “Já não estou mais no mundo, mas eles(João, 15:19). Prosseguiu, dizendo:
estão no mundo, e eu vou para �. Pai santo, guarda em teu nome aqueles que me

deste, para que sejam um, assim como nós.” “Assim como(João, 17:11). E, ainda:
tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.” (João 17:18).

Estas palavras de Jesus seriam o bastante para direcionar nossa reflexão, mas
ainda buscamos em Paulo, o apóstolo, em duas de suas cartas, mais compreen-
são da expressão em epígrafe. A primeira, dirigida à igreja de Roma (Carta aos
Romanos, 12), registra: “Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-

vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de

Deus, o que é bom, agradável e perfeito.” A outra, aos Corín�os (I Corín�os,
15:19), onde exorta: “Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperan-

ça em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de lás�ma”.

“E���� ��
� 	� �$� ���

- C�� � ��������
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Não tem como não estar no mun-
do. O próprio Jesus viveu neste mun-
do, sem ser do mundo. Foi tentado,
mas não cedeu à tentação. Abste-
ve-se do mal. Conviveu com discí-
pulos e uma mul�dão de seguido-
res, mas também de pecadores e
hipócritas. Com tudo isso, foi um
exemplo para todos.

O que precisamos é sempre lem-
brar que não somos deste mundo;
estamos aqui nos preparando para
um mundo vindouro, onde não há

falsidades, falcatruas, crimes, men�ras, morte, dor. Temos que passar pela Terra
sem nos deixar aprisionar por ela.

Estejamos neste mundo sem ser dele, sem ser tragado pelos males que ele
apresenta, sempre expostos pelos acontecimentos e pelas mídias que enxamei-
am nossa existência, e que fazem parte dos padrões deste mundo.

Neste mundo que vivemos, estamos de passagem. Estando nele, cabe-nos
mirar no horizonte da fé e vislumbrar o mundo que há de vir, onde a paz tão sonha-
da chegará. Estamos aqui para nos aprimorarmos, progredindo e evoluindo.

Jesus, que um dia nos prometeu estar conosco até o fim dos tempos, mostrou-
nos que é “o Caminho, a Verdade e a Vida”. Assim, somos chamados a buscar a
re�dão e a nos ocupar com aquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amando-
nos uns aos outros.

Estar no mundo e não ser do mundo é viver a mensagem que Cristo nos ensina
– amando e servindo aos marginalizados, a todos os que sofrem injus�ça, os
refugiados, pobres, doentes, presos e até mesmo a nossos inimigos. Todos temos
que fazer a escolha de “estar” no mundo o suficiente para reconhecer a injus�ça e
escolher o caminho de viver a jus�ça, pra�car boas obras e proclamarmos o
verdadeiro Evangelho de Cristo.

Só que precisamos fazê-lo com o pensamento voltado para o alto, para a certeza
de que aqui estamos usufruindo de coisas passageiras que visam despertar nosso
ser para o sen�do maior da vida. Um sen�do diferente daquele visto como essen-
cial para a nossa existência, que é o sen�do que nos oportuniza a Doutrina Espírita.

� � � ���,
� �� � � ���”
����	 �������$�?

Sérgio Costa de Paula
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Roberto Lota

As realizações da fé, (...), se concre�zam

à base de porfiadas lutas da alma,

de si para consigo.

(Emmanuel – Vida e Sexo)

Quando Sigmund Freud escreveu “O mal-estar na Civilização”, ele apontou a
culpa como um dos maiores problemas de nossa sociedade. Segundo o
austríaco, a cultura impregnada e forjada em nosso subconsciente nos cerceia
os ins�ntos mais elementares que buscam, a todo custo, sua realização e
catarse, no que ele denominou como o princípio do prazer. Tal princípio,
tentando ao máximo a eliminação de tudo o que é sofrimento e desprazer, faz
surgir a “tendência a isolar do Eu tudo o que pode se tornar fonte de tal
desprazer, a jogar isso para fora, formando um puro Eu-de-prazer, ao qual se
opõe um desconhecido, ameaçador 'fora' . Quando, entretanto, somos¹
capazes, a par�r das a�vidades do sen�do, de reconhecer o que é o interior e o
exterior, coloca-se na iminência do princípio da realidade. Será nesse ponto em
que se perceberão as patologias, justamente quando houver o embate entre
essas duas potências. “O fato de o Eu, na defesa contra determinadas excitações
desprazerosas vindas do seu interior, u�lizar os mesmos métodos de que se vale
contra o desprazer vindo de fora, torna-se o ponto de par�da de significa�vos
distúrbios patológicos”.²

Em “Os Mensageiros da Luz”, no capítulo 5 – Influenciações, o Benfeitor
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Alexandre em ensino a André Luz, aponta para o fato de nossas más tendências
serem alimentadas (e alimentarem) uma gama de en�dades que nos cercam
vibrando de modo análogo e permi�ndo a realização e con�nuidades de atos
menos elevados.

Nesse capítulo, Alexandre mostra a André um pequeno grupo familiar
composto por mãe e dois filhos que após saírem de uma palestra espírita
conversam acerca das experiências que lá �veram e de como o Espiri�smo se
põe como um bálsamo na vida de todos eles. A conversa é bastante animada e
edificante, até que o grupo defronta-se com as en�dades desencarnadas que,
impedidas de entrarem naquele �po específico de estudo, aguardam-nos do
lado externo, ansiosas para reunirem-se àqueles encarnados cujas ações lhes
são simpá�cas.

Tais problemas rela�vos à mãe que deseja a volta do marido desencarnado de
tal forma que não lhe permite a ascensão para melhores esferas, tal qual o filho
que “por se sen�r menos homem” não consegue abster-se do copioso
adultério, somos convidados a notar seres desgostosos da vida que levam, mas
que parecem não conseguir sair dela. Alexandre então diz que eles se sentem
“cansados da situação, e experimentam, efe�vamente, o desejo de vida nova;
contudo esse desejo é mais dos lábios que do coração, por cons�tuir aspiração
muito vaga, quase nula.” E acrescenta que “levando humildade à conta de
covardia e tomando o desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor”
tais espíritos ficam numa constante onda de invocação dos desencarnados com
intenções menos nobres.

As palavras de Alexandre, assim, apontam para um dado convergente ao
pensamento de Freud. A vida desses companheiros se mostra infeliz porque a
razão e o conhecimento os levam a uma dissensão entre seu Eu interior e seu
mundo exterior, que aqui pode ser entendido como os espíritos desencarnados.
Vivem na constante ro�na de dar oportunidades ao princípio do prazer, quando
nos foi alertado, pelo próprio Freud que “a sa�sfação irrestrita de todas as
necessidades se apresenta como a maneira mais tentadora de conduzir a vida,
mas significa pôr o gozo à frente da cautela, trazendo logo o seu próprio cas�go”.

De que maneira, então, será possível a�ngir uma felicidade, chegar ao ponto
em que tais dores se diminuam, a despeito do planeta de provas e expiações que
vivemos e a despeito de nós mesmos, seres tão conflitantes em nossa natureza
mais essencial? Como lutar contra esses ins�ntos? Freud irá afirmar que numa
sociedade, “o resultado final deve ser um direito para o qual todos – ao menos
todos os capazes de viver em comunidade – contribuem com sacri
 cio de seus
ins�ntos, e que não permite – de novo com a mesma exceção – que ninguém se
torne ví�ma da força bruta”. Alexandre, por sua vez, afirma que “examinando o
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assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus
deve ser o médico de si mesmo e, até à plena aceitação desta verdade com as
aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes
desequilíbrios” e diz mais “ a oração é o mais eficiente an�doto do vampirismo
(entendido aqui como a influenciação nociva de outras en�dades). A prece não
é movimento mecânico de lábios, não disco de fácil repe�ção no aparelho da
mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias
forças, realiza trabalhos de inexprimível significação.”

Diante das causas, não descuidemos das consequências. As forças que nos
impulsionam para o bem se mostram das mais dis�ntas formas, mas comungam
em igualdade de ideal. Se nosso corpo padece de certas fragilidades nos
lembremos das origens perispirituais, pois sabemos que, como seres
espirituais, é a nossa vontade, mais do que qualquer outra coisa, o maior
recurso para nos aproximarmos de Deus.
_______________
1 - O mal-estar na civilização. p.10
2 - Idem. P.11

Bibliografia
FREUD, Sigmund. “O mal-estar na civilização”. São Paulo, Companhia das Letras; 2011.
XAVIER, Francisco Cândido [psicografado]. André Luiz (espírito). “Os Missionários da Luz”. 43º. Edição.
Rio de Janeiro. FEB, 2009.
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Ricardo Baesso de Oliveira

O E������ � �� ���	���
�� ���������	

Define-se como a experiência subje�va de mundo de uma pessoa. Oconsciência ¹
indivíduo consciente é capaz de perceber o que se passa em si mesmo e no que o
cerca. Algumas condições são, tradicionalmente, relacionadas a estados de incons-
ciência, ou seja, à ausência dessas experiências subje�vas: o sono profundo (sem
sonhos), o coma e na anestesia geral profunda.

A condição do Espírito nos estados de inconsciência foi bem estabelecida por
Emmanuel, quando chamado a esclarecer o tema. Embora a pergunta se vincule ao
estado de coma, acreditamos que possa se aplicar aos demais estados. O benfeitor
de Chico Xavier assim se manifestou:

Seu estado será de acordo com sua situação mental. Há casos em que o Espírito

permanece como aprisionado ao corpo, dele não se afastando até que permita rece-

ber auxílio dos Benfeitores espirituais. São pessoas, em geral, muito apegadas à

vida material e que não se conformam com a situação. Em outros casos, os Espíritos,

apesar de manterem uma ligação com o corpo � sico, por intermédio do perispírito,

dispõem de uma rela�va liberdade. Em muitas ocasiões, pessoas saídas do coma

descrevem as paisagens e os contatos com seres que os precederam na passagem

para a Vida Espiritual.²

Curiosamente, os pesquisadores da área da psicologia, embora com viés materi-
alista, têm relatado alguns experimentos que mostram que, mesmo em condições
de inconsciência, o indivíduo parece registrar muito do que passa a sua volta. Veja-
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mos algumas evidências:

Sono
Evidências mostram que, mesmo estando profundamente adormecido, o indiví-

duo encontra-se vigilante. Corroboram esse pensamento os seguintes argumentos:
a) mães adormecidas despertam com o choro do bebê, enquanto con�nuam

dormindo mesmo expostas a sons muito mais intensos, como sirenes do corpo de
bombeiro;

b) pessoas que dormem ao lado de crianças pequenas ou animais não rolam por
cima delas ou caem da cama;

c) as pessoas mudam de posição muitas vezes durante a noite, mesmo dormindo,
buscando se acomodar a uma posição mais confortável.³

d) na solução de problemas foi provado que o sono aumenta a probabilidade de
que um seja produzido.insight ⁴

Sob anestesia geral
Estudo patrocinado por psicólogos cogni�vos procuraram examinar a possibili-

dade de registros mentais se darem mesmo estando o indivíduo numa condição de
inconsciência sob efeito de anestesia geral. Os psicólogos decidiram estudar o efei-
to da primação audi�va. O termo primação vem sendo usado em psicologia cogni�-
va para designar o fato de que a apresentação de um primeiro es�mulo facilita o seu
reconhecimento posterior. Um assunto previamente discu�do será obviamente
evocado mais facilmente que outro nunca examinado. A primação pode ser avalia-
da através de testes de completar palavras a par�r de umas poucas letras iniciais. As
pessoas tendem a se valer de palavras que lhe são afeitas, ou relembradas recente-
mente.

Às vezes, estamos cientes dos es�mulos de primação: recordamo-nos conscien-
temente dos es�mulos prévios. Entretanto, a primação ocorre mesmo quando os
es�mulos são apresentados de uma maneira que não permite a entrada deles na
consciência (por exemplo, é apresentado muito brevemente para ser registrado de
modo consciente).

Uma aplicação interessante da primação audi�va foi u�lizada com pacientes sob
efeito de anestesia. Enquanto estavam anestesiados, foi apresentada a vários indi-
víduos uma lista de palavras. Após o efeito de a anestesia passar, eles respondiam às
perguntas com sim/não e completavam as letras com as palavras ouvidas. Os paci-
entes respondiam às perguntas sim/não. Eles não relataram conhecimento consci-
ente das palavras. No entanto, na tarefa de completar as letras, mostraram evidên-
cias de primação. Os pacientes completaram as letras com itens que lhes foram
apresentados enquanto estavam anestesiados. Esses resultados demonstram que,
mesmo quando o indivíduo não tem nenhuma lembrança de um evento audi�vo, o
evento ainda pode afetar seu desempenho.⁵
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Coma
Existem evidências indicando que, também durante o coma, o indivíduo pode

processar informações. O caso do ferroviário polonês Jan Grzebsk foi seriamente
estudado por neurologistas. Em junho de 2007, aos 67 anos de idade, despertou de
um coma de 19 anos. Grzbsk se lembrava de eventos ocorridos ao seu redor durante
o coma, incluindo os casamentos de seus filhos.⁶

Os psicólogos que examinam todos esses fenômenos acreditam que eles podem
ser explicados pela capacidade do cérebro de registrar fatos de forma subliminar,
ou seja, fora da consciência. Parece-nos, contudo, mais simples aceitar a ideia de
que o Espírito desdobrado do corpo, em consequência da condição cerebral, pode
dar-se conta do que se passa em seu entorno e, ao retornar à vida consciente, lem-
brar-se de parte do que registrou. Daí a importância da prece, do equilíbrio, da pala-
vra amiga e fraterna, da transmissão de paz, das conversações edificantes de todos
aqueles que cercam o indivíduo iden�ficado com as condições examinadas, sejam
profissionais de saúde, parentes e amigos. Ele pode estar percebendo muito mais
do que podemos supor.
_______________
1 - Ciência psicológica, Michael Gazzaniga.
2 - Livro – Pinga Fogo II, publicado pela Editora CEUPlantão de Respostas
3 - Ciência psicológica, Michael Gazzaniga
4 - Psicologia cogni�va – Robert Sternberg
5 - Psicologia cogni�va – Robert Sternberg
6 - Ciência psicológica, Michael Gazzaniga

VOCÊ SABIA?
No dia 18 de abril de 1957, em comemoração ao 1º Centenário da
Codificação do Espiritismo, foi lançado, pelo então Departamento dos
Correios e Telégrafos (DCT), o primeiro selo postal, com motivo espírita,
emitido noMundo.



22

ARTIGOS o médium - - 201janeiro e fevereiro 8

José Fernando da Silva

ANO NOVO - RECOMEÇO:
O AMOR DE DEUS EM AÇÃO

A cada janeiro intensificam-se os votos de um feliz recomeço entre as pessoas
em febril entusiasmo. As festas de final do ano pipocam nos lares, repar�ções
públicas, empresas, praças, em todos os lugares onde alguém não esteja sozinho.

É uma indizível sensação acometendo as criaturas que, naqueles momentos,
como em um passe de mágica, se esquecem das desavenças uns com os outros.
Olvidam a mágoa que carpiram durante todo o ano e, como se o Céu baixasse à
Terra, cumprimentam-se felizes arquitetando planos alvissareiros, individuais e
cole�vos.

Cabe uma indagação: Por que esta festa de emoções sublimes?
As religiões cristãs creditam esta euforia à recordação anual do nascimento de

Jesus, o Cristo de Deus. Ele que, por uma única vez encarnou neste sofrido
Planeta Terra, ainda envolve o orbe com Seu carisma e luz de Espírito Puro o que
persis�rá eternidade afora, enquanto vida aqui exis�r.

Psicologicamente o homem tem necessidade de que haja um final para as
situações que vivencia. Embora, muitas vezes não aprecie, sente que tem
carência de mudanças. É a ânsia de perfeição, selo divino incrustado no ser desde
sua Criação. Colocar um ponto-final em algo lhe proporciona certo alívio, mesmo
que não tenha conseguido solucionar algum problema. Afinal, problema sem
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solução, solucionado está.
Referindo-nos às interpretações mitológicas, temos, na Mitologia Romana, a

figura de JANO, deus pagão dos portões e dos começos, esculpido nos pór�cos
dos templos e palácios da Roma an�ga. Uma só cabeça com duas faces, uma
voltada para trás, olhando o passado e, outra, para frente mirando o futuro. Esta
simbologia levou o imperador Júlio César, no ano 46 a.C. a consagrar o dia 1º de
janeiro como o dia de Ano-Novo.

O ideal seria que com a face voltada para o passado o ser humano visse seus
enganos para corrigi-los e, com a outra face direcionada para frente,
aproveitasse para tecer lindos projetos no presente com o fim de alcançar, no
futuro, a glória da vitória sobre si mesmo.

Refle�ndo na dicotomia sofrimento e prazer, conclui-se que o ser humano
sofre a ânsia de dar por findada uma tarefa e usufrui o salutar alívio de seu efe�vo
arremate. Concomitantemente, experimenta a angús�a de iniciar outro
come�mento impulsionado pela automo�vação da esperança, da fé e do
entusiasmo pelo novo. Assim, a possibilidade de um recomeço o es�mula e
aciona os mecanismos cerebrais das recompensas.

Trazendo a noção de “recomeço” para uma singular visão espiri�sta,
vislumbramos ainda mais completa a sua aplicação. Acompanhamos, nas lides
da caridade mediúnica, os depoimentos angus�osos de espíritos perdidos por
anos e anos nas zonas de sofrimento umbralino constantemente fus�gados pela
ideia das penas eternas hauridas nos ensinamentos das religiões tradicionais.
Quando tomam conhecimento de que poderão reencarnar e recomeçar em um
novo corpo para reconstruir um novo porvir, são tomados pelo júbilo e êxtase e
retomam o sen�mento de gra�dão e de humanidade antes esquecidos.

Através do lápis mágico do nosso inesquecível e querido médium Chico
Xavier, podemos nos encantar com o depoimento poé�co do Espírito Pedro
Carlos da Silva Rabelo, no livro Antologia dos Imortais - Parte I, que se segue:

Recomeço

Fome de perfeição jungindo ao peito
As aflições e as dívidas que arrasto,
Implorei renascer, jurando vasto
Testemunho de amor, no trilho estreito.

Mas, de retorno à carne, inquieto, aceito
O orgulho por tutor cego e nefasto.
Quero, domino, exijo, gozo e gasto
Os tesouros da vida, sem proveito.
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A morte chega e, trágica, desnuda
Minhalma aparvalhada, triste, muda,
Despertando os remorsos que padeço.

E regressando à sombra, a sós comigo,
É a paz de um novo corpo que mendigo,
O berço, a dor, a luta, O RECOMEÇO! ...

Homenagem da Revista O Médium pelos aniversários de
fundação das Ins�tuições Espíritas:

07/01/1962 – Fundação da AME Cataguases
07/01/1995 – Gr. E. Seareiros de Cristo
14/01/1973 – A Casa do Caminho de JF
20/01/1912 – C. E. Fé e Caridade
24/01/1986 – S.E. Joanna de Ângelis
02/02/1927 – C.E. D. Pedro II
03/02/1998 – Inst. E. Cáritas
19/02/1991 – C. E. A Caminho da Luz
22/02/1934 – Fund. E. João de Freitas
24/02/1937 – C. E. Paz e Fraternidade
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E todo dia existe Deus
Consegues imaginar?
Nada do que existe é teu,
Mas vives a desfrutar.

Somos herdeiros de Deus,
O Pai de amor infinito,
É pois dos caprichos Seus:
Ser Protetor, Ser Amigo.

Enorme Sabedoria,
Envolvente e sedutora,
Vitaliza com alegria,
A vontade promissora.

Presença sempre divina,
Eis que o mundo é nosso lar,
Onde o homem peregrina,
Para o progresso alcançar.

Grande amor, toda beleza,
Em tudo, tudo se expande,
Observe a Natureza,
Uma sintonia constante.

Entusiasmo é Deus con�go,
Realizar e proceder,
Cul�ve a fé como abrigo,
Saberás como vencer.

Deus está sempre presente,
E todo o Universo exprime,
Pois o Seu amor envolvente,
Abrange a todos, redime.

Presença de Deus é paz,
É força que nos conduz,
A segurança nos traz,
Abre o caminho da luz!

Por que sen�r solidão?
Pois, constante companheiro,
É Deus em seu coração,
A cul�var o celeiro.

E todo dia existe Deus,
Em cada mundo e lugar,
Num suspiro que é só seu,
E na lágrima do olhar.

T��� �	 ����� D�� �
Osny Mazzoccoli Ba�sta



ANIVERSÁRIOS

Henderson Marques Lopes

MARÇO
- 70 anos da desencarnação, em Lisboa (Portugal), de ; escritor, foiAntónio Joaquim Freire

Presidente da Federação Espírita Portuguesa. De sua lavra, a FEB lançou: "Ciência e

Espiri�smo" "Da alma humana" "Da fraude no Espiri�smo experimental, , " (02.MAR.1948);
- 140 anos do nascimento, na localidade de Três Ilhas, do município de Juiz

de Fora (MG), de ; professora primária em AlémZilda Augusta da Gama
Paraíba (MG); médium psicógrafa, recebeu, a par�r de 1918 (portanto,
há 100 anos), romances ditados pelo Espírito :Victor Hugo "Na sombra

e na luz" "Redenção" "Dor suprema", , , entre outros (11.MAR.1878);
- 80 anos da fundação, em Juiz de Fora, da Casa Espírita Maria de Nazaré

(27.MAR.1938);
- 170 anos da intensificação dos ou pancadas na casa de madeira da"raps"

família , no povoado de Hydesville, condado de Wayne, próximo aFox
Rochester, Estado de Nova York, Estados Unidos. O fenômeno,
chamado de (linguagem dos sinais por meio de pancadas),�ptologia

era produzido – comprovou-se mais tarde (1904) – por um Espírito que,
à época, dizia ter sido ali assassinado. Esse fato deu origem ao que se
convencionou chamar de "Moderno Espiritualismo", e é considerado como o início da História
do Espiri�smo (31.MAR.1848).

ABRIL
- 160 da fundação, por , em Paris, daAllan Kardec Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas

(também chamada , ,Sociedade de Estudos Espíritas Sociedade Espírita de Paris Sociedade de

Paris Palais Royal Galeria Valois). Instalada inicialmente no ( , 35), é considerada a primeira
ins�tuição espírita criada no mundo (01.ABR.1858);

- 100 anos do nascimento, em Buquim (SE), de . Bancário, jornalista,José Mar�ns Peralva Sobrinho
expositor, escritor e dirigente espírita. Foi vice-presidente da União Espírita Mineira (UEM),
secretário do jornal , e, durante anos, ar�culista da revista ."O Espírita Mineiro" "O Médium"

Algumas de suas obras: , etc. (01.ABR.1918);"Estudando a mediunidade" "Estudando o evangelho"

- 50 anos da realização, em Juiz de Fora, da I Confraternização Regional de Mocidades Espíritas da
Zona da Mata (I CORMEZOM), organizada pelo então Departamento de Mocidade (DM) da
Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora (AME-JF). Os eventos �veram lugar no Ins�tuto Jesus
(estudos de grupos) e na Casa D'Itália (recital de poesia). Temas estudados: "O controle da

natalidade" "O jovem espírita e a mediunidade"e . Es�veram presentes mais de cem
par�cipantes, jovens e adultos, das cidades de Além Paraíba, Cataguases, Bicas, Leopoldina,
Muriaé, Barbacena, Antônio Carlos e Juiz de Fora (12-14.ABR.1968);

- 150 anos do nascimento, em Monceau, Les Mines, na França, de , médico,Gustave Geley
escritor, pesquisador de fenômenos mediúnicos. Um de seus livros, , foi"O ser subconsciente"

publicado pela FEB (13.ABR.1868);

- 110 anos do nascimento, em Rio Pomba (MG), de . Trabalhou, em Juiz de Fora, naJosé Caldas

difusão do livro espírita e na assistência a famílias materialmente carentes; foi dirigente do

C.E. Ivon Costa e da Livraria Espírita Cristã (18.ABR.1908).

ANIVERSÁRIOS EM NÚMEROS REDONDOS
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Zilda Gama



Dra. Maria Célia Werneck
Cirurgiã Dentista
CRO/MG 10.191

Horário: 2ª e 5ª das 8h às 17h30min
Clareamento de dentes

Av. Barão do Rio Branco, 1863/903
Juiz de Fora - MG - 36013-020

Cons. (32)3215-0601 - Res. (32)3218-2005

CYNTHIA MENDES
Engenheira Civil / Segurança do Trabalho

Elaboração, Aprovação e Execução de Projetos de

Combate a Incêndio e Pânico conforme CBMMG,

Renovação de AVCB e Inspeções Prediais.

e-mail: cyengenheira@gmail.com

Telefone: (32) 3031-1972  / (32) 9.8869-3096

Dra. Diliege Blight Silva
Médica Neurologista

CRMMG:12642

Rua Santo Antônio, 1500/1201,Centro
Juiz de Fora - MG - 36016-211

(32)3215-5433

Dr. Avelino Caldas Leitão
Médico Ortopedista

CRMMG:5971

AV. Itamar Franco 4001/306,
Torre Oeste

Juiz de Fora - MG - 36033-318
(32)3215-6756

Dra. Dilcéa C. S. Leitão
Médica Endocrinologista Pediátrica

CRMMG:6172

Rua Rei Alberto, 108/801, Centro
Juiz de Fora - MG - 36016-300

(32)3215-4025
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