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EDITORIAL

o medium
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´

* Os ar�gos não publicados não serão devolvidos.

Todos nós

reconhecemos a real

necessidade da mudança nos

diversos setores da vida

terrestre. Muito

provavelmente, essa

constatação se dá em virtude

do excesso de maldade e das

expressões de inferioridade

que se acumulam em nossos

dias. O Espiri�smo nos

esclarece que é preciso que

assim o seja, para que se

verifique que a única saída é o

verdadeiro esforço para a

automodificação, lançando

mão do revolucionário

sen�mento do amor e do

legí�mo exercício da caridade.
Dessa forma, enquanto

representantes do movimento

espírita no co�diano,

saibamos reconhecer que de

nada adianta anunciar o

movimento regenerador, se

não pautarmos nossas

a�tudes em função de uma

nova proposta de vida.

Debalde pregaremos a

necessidade do bem, se as

nossas escolhas não refle�rem

novas concepções. Que não

nos esqueçamos, jamais, da

exemplaridade da conduta de

Jesus para que sejamos, desde

já, verdadeiros homens de

bem.
* Os ar�gos não publicados não serão devolvidos.
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Além do famoso encontro de Paulo com Jesus, um dos mais belos e importantes
fenômenos mediúnicos registrados no texto bíblico, outro momento semelhante nos
convida à reflexão. Na 2 epístola aos Corín�os, no capítulo 12, o Apóstolo dosa

Gen�os se propõe a narrar uma de suas :visões e revelações do Senhor
Conheço um homem em Cristo que, há quatorze anos, foi arrebatado ao
terceiro céu — se em seu corpo, não sei; se fora do corpo, não sei; Deus o
sabe! E sei que esse homem — se no corpo ou fora do corpo, não sei;
Deus o sabe! — foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis,
que não é lícito ao homem repe�r. (2Co, 12:2-4)

Esta epístola não tem sua auten�cidade contestada atualmente, mas muitos
estudiosos a compreendem como composta por trechos de mais de uma carta .

1

Segundo entendimentos mais recentes, foi escrita entre os anos 52 e 56. Para alguns,
na Macedônia , para outros, em Éfeso . De qualquer forma, podemos situar o evento2 3

narrado entre os anos 38 e 42. Observando a cronologia es�mada , a par�r dos textos4

bíblicos e da obra , provavelmente ocorreu no ano 40, nas redonde-Paulo e Estêvão
zas da cidade de Tarso, após seu reencontro com o pai.

Segundo Emmanuel, o fenômeno se deu após di� ceis reflexões de Paulo sobre as
perseguições sofridas, quando, então, dispôs-se a repousar ao relento e colocou-se
em prece . Interessante é notar, na própria carta (2Co, 10 e 11), que a narração do5

ocorrido, quatorze anos depois, acontece justamente em período de novas crí�cas
feitas a ele, agora por parte da própria comunidade de Corinto. A revelação desta
experiência consoladora agora serviria também como atestado de competência para
o apostolado (2Co, 12:6ss).

Após entrar em prece, Paulo experimenta , , .quietude sensação de repouso alívio
Estaria dormindo? Revela a impressão de ser transportado, levado involuntariamen-
te a outra região. Neste momento, lícito é perguntar a quem ele se referia como o
homem arrebatado ao descrever o fenômeno. Segundo informação de Emmanuel, o
Apóstolo Tarsense, na região em que se vê, encontra-se com Estêvão e Abigail, logo
poderíamos entender como sendo Estêvão este homem. Todavia, como é o próprio
Paulo que é arrebatado, somos da opinião de que o Apóstolo se referia a si mesmo,
usando a terceira pessoa apenas como recurso es�lís�co ou por modés�a, como
defendem as conclusões acadêmicas mais consensuais .

6

As expressões e , para descrever o que entendemos comoterceiro céu paraíso
região nobre do plano espiritual, são perfeitamente compreensíveis dentro da cultu-
ra religiosa da época. A divisão do céu em estágios, como representando níveis de
elevação espiritual, bem como o entendimento de que há nestes “céus” uma região
reservada aos deuses e aos eleitos, é fruto de concepções gregas, persas e mesmo
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hebraicas. Em textos judaicos não canônicos rela�vamente contemporâneos a Paulo,
como , e , vamos encontrar relatos e descrições1 Enoque Testamento de Levi 3 Baruc7

parecidas. O próprio Kardec nos diz que alguns Espíritos, já à época da Codificação,
relatavam habitar , sendo informado que,o quarto, o quinto céus, etc. perguntando-
lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares
de uma casa. Eles, então, respondem de acordo com a vossa linguagem8.

Sem pretensão de fechar a questão, a experiência de Paulo se assemelha ao que
Kardec define por êxtase, ou seja, um sonambulismo mais apurado, em que a alma se
desprende do corpo durante o sono e adquire maior amplitude em suas faculdades,
podendo visitar regiões superiores do plano espiritual . Segundo Emmanuel, o Após-9

tolo , (...)�nha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos de
que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste
mundo flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrocha-, cercado de que
vam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades
indefiníveis, o que nos parece uma experiencia extá�ca .5

Paulo de Tarso, em dois momentos do texto em análise, relata dúvida quanto a
estar ou não fora do corpo durante o fenômeno. Emmanuel relata a importância
desta experiência para o entendimento do Apóstolo sobre o corpo espiritual ou
perispírito (1Co, 15:35ss) , entretanto, não temos informações seguras sobre o grau5

de compreensão sobre o assunto desenvolvido por Paulo neste período. É possível
que não conseguisse diferenciar a experiência de êxtase de uma experiência de
vidência. Teria sido transportado em espírito a outro lugar (“fora do corpo”) ou esta-
ria tendo uma visão (“no corpo”), como a que �vera do Cristo anos antes? Em acordo
com esta opinião, alguns pesquisadores contemporâneos entendem que Paulo tal-
vez não �vesse condições de definir adequadamente sua experiência . No século I,

10

possivelmente não havia consenso entre os mís�cos judaicos sobre a ideia de alma e
a possibilidade de seu desprendimento do corpo, o que dificultava ainda mais sua
descrição . Importante é notar, todavia, que não faltaram experiências mediúnicas e6

anímicas a Paulo. Em 1Co, 14:18, declara dar graças a Deus por falar em línguas mais
do que todos vós, o que entendemos como a faculdade mediúnica de psicofonia. Na
obra , curas, vidências e audiências também são registradas . Em At,Paulo e Estêvão 11

16:9ss, 18:9ss, 22:17ss são também apresentadas vivências do mesmo teor.
Por fim, o missionário diz ter ouvido palavras inefáveis , que não é lícito ao12

homem repe�r. Porém, qual seria o mo�vo disso? Segundo Emmanuel,
desejava iden�ficar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer
observações, mas um sen�mento profundo de paz deslumbrava-o
inteiramente. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os
portentos espirituais que se patenteavam a seus olhos[maravilhas]
excediam todo entendimento .

5

Fica claro que faltaram palavras para descrever tamanha beleza! O que via exce-
dia sua capacidade de compreensão, deslumbrava-o, antecipava a realidade espiri-
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tual dos justos. Quanto a não ser lícito a ele revelar o que percebia, é possível que, no
pensamento de Paulo, aquelas informações pudessem chocar ou impressionar mais
que esclarecer, ou talvez exaltar demais sua pessoa, o que não era seu desejo (2Co,
12:1). Neste sen�do, poderia até mesmo ser uma recomendação de Abigail ou Estê-
vão, não documentada na obra de Emmanuel, a que não divulgasse o que vivenciou.
Em resumo, Allan Kardec, ao comentar sobre as contradições às vezes notadas em
comunicações espíritas, fala-nos de suas causas, que podem derivar, dentre outras,

(...) da vontade do próprio Espírito, que fala segundo os tempos, os luga-
res e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda
gente; da insuficiência da linguagem humana, para exprimir as coisas
do mundo incorpóreo; da insuficiência dos meios de comunicação, que
nem sempre permitem ao Espírito expressar todo o seu pensamento
(...) .

13

Enfim, ficaria reservada ao futuro, pela mediunidade de Chico Xavier, a oportuni-
dade de conhecer, mesmo que não em toda sua magnitude, o que Paulo viu e ouviu
no encontro que se seguiu ao seu arrebatamento. Diante de Abigail e Estêvão, a
quem ele havia prejudicado, aprendeu o perdão! Não havia, por parte deles, mágoa
ou rancor, mas amor. Diante de dois seres que ele havia visto morrer, testemunhava
mais uma vez a imortalidade da alma. Diante das dificuldades do trabalho pelo Cristo,
recebia de Abigail um programa infalível , ainda que de di� cil vivência. Para ele, como

5

para todos nós, é necessário amar, trabalhar, esperar e perdoar...
_______________
Notas bibliográficas
1. THEISSEN, Gerd. . Petrópolis: Vozes, 2007, c. 5O Novo Testamento
2. NOGUEIRA, Sebas�ana M. S. . SãoViagem aos céus e mistérios inefáveis: a religião de Paulo de Tarso
Paulo: Paulus, 2016, i. 1.4.1
3. THEISSEN, Gerd. . Petrópolis: Vozes, 2007, c. 4O Novo Testamento
4. DIAS, Haroldo Dutra. . Revista Reformador, FEB,História da Era Apostólica – síntese da cronologia
jan/2010
5. XAVIER, Francisco C. . Pelo Espírito Emmanuel. 23 ed., Rio de Janeiro: FEB, 1987, 2 p.,Paulo e Estêvão

a a

c. 3
6. NOGUEIRA, Sebas�ana M. S. . SãoViagem aos céus e mistérios inefáveis: a religião de Paulo de Tarso
Paulo: Paulus, 2016, i. 5.4.1
7. Idem, i. 2.5
8. KARDEC, Allan. . Tradução de Guillon Ribeiro. 76 ed., Rio de Janeiro: FEB, q. 1017O Livro dos Espíritos a

9. Idem, q. 425 a 446
10. SEGAL, Alan F. . São Paulo: Paulus, 2010,Paulo, o conver�do: apostolado e apostasia de Saulo fariseu
c. 2
11. XAVIER, Francisco C. . Pelo Espírito Emmanuel. 23 ed., Rio de Janeiro: FEB, 1987, 2 p.,Paulo e Estêvão a a

c. 7
12. Inefável é aquilo que não pode ser expresso verbalmente, que não se pode nomear ou descrever em
razão de sua natureza, força, beleza; indizível, indescri�vel
13. KARDEC, Allan. . TrO Livro dos Médiuns adução de Guillon Ribeiro. 49 ed., Rio de Janeiro: FEB, 2 p., c.a a

27, i. 302
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Assim como as paredes e as portas preservam nossa integridade � sica, o ambien-
te mental e emocional seleciona as companhias felizes ou infelizes que conosco coa-
bitam à revelia de nossa inconsciência ou desatenção para este fato.

Perfeitamente cientes das responsabilidades que envolvem o intercâmbio de
pensamentos e energias iniciado pelo simples ato de pensar em alguém, em certo
grupo, ou de es�mular apegos e an�pa�as, não será lícito que os espíritas aleguem
desconhecimento da importância capital da vivência cristã no próprio ninho domés-
�co.

São justos todos os compromissos assumidos diante da sociedade, sendo respei-
tável e salutar a dedicação ao centro espírita, mas todos os esforços exteriores
podem ser facilmente malbaratados pela invigilância nos momentos de in�midade,
pelo abandono das mais caras responsabilidades de manutenção do equilíbrio psí-
quico e espiritual daquele ambiente em que nos demoramos mais do que em qual-
quer outro, onde dormimos, comemos e sustentamos nossas mais sérias relações
com outros espíritos, encarnados ou não.

Por isso, o culto no lar deve estar entre os primeiros e os mais sagrados compro-
missos do pretendente a espírita. Dizemos pretendente, pois o espírita consolidado
na fé e seguramente munido dos ensinamentos transmi�dos pelo mundo maior não
terá de ser lembrado de que os fiéis no muito são antes fiéis no pequeno, e de que a
regeneração precisa acontecer em nós antes de a pretendermos levar aos outros.

No entanto, muitos dirão, há obstáculos que tornam esta aparentemente simples
tarefa uma impossibilidade. “A família não é espírita, me sinto constrangido”; “meus
horários são muito instáveis”; “chego em casa exausto”; “não me sinto bem como no
ambiente do centro espírita”, e tantas outras queixas mais ou menos justas serão

Humberto Schubert
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apresentadas, ao que devemos responder sem �midez “faça sozinho, se necessário
quando não houver ninguém em casa”, “faça em horários alternados, mas faça”,
“faça pela manhã, ou antes do almoço”, “se sen�rá bem na medida em que en�dades
mais felizes forem atraídas ao lar, exatamente pelo hábito da prece e do estudo”.

Mesmo que a alguns soe autoritária essa imposição, a experiência provará a cada
qual a infalibilidade dos bene� cios, e quem ques�onar a postura incisiva no começo
retornará muito agradecido, não deixando de transmi�r insistentemente a mesma
recomendação a todos os demais.

O culto do evangelho no lar é farol que elucida, asserena e eleva o pra�cante e
mesmo os que se mantenham indiferentes ou refratários.

Toda casa espírita deve incen�var o transplante de suas a�vidades edificantes
para o seio da vida familiar, e o culto privado é a forma mais perfeita e completa atra-
vés da qual esse transplante da doutrina e da vivência espírita pode ser feito.

Diante de tão grave compromisso, de tão grandiosas consequências, a agenda de
a�vidades do centro espírita poderá incluir semestralmente uma palestra sobre o
culto no lar e suas consequências para a vida e o progresso espiritual do pra�cante.
Vez ou outra, trabalhadores podem enfa�zar a alta relevância desta a�vidade de
forma discreta e concisa, não tomando mais do que brevíssimos minutos do momen-
to des�nado aos recados. Será certamente uma caridade para com todos os que
ainda ignoram a dádiva desta santa meia hora ou terço de hora na sacralização do
ambiente domés�co.

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

Casas Espíritas com aniversários em MAIO
06/05/1987 – Fundação Espírita Allan Kardec
09/05/1981 – Grupo Espírita Semente
19/05/1957 – Casa Espírita Irmã Scheilla
26/05/1919 – Casa Espírita
29/05/1993 – Ins�tuto Espírita Léon Denis

Casas Espíritas com aniversários em JUNHO
04/06/1988 – Casa Irmão Francisco de Assis
12/06/1985 – Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Palminha
19/06/1980 – Associação Espírita Pe. Antônio Vieira
23/06/1992 – Fundação Espírita Nosso Lar
24/06/1908 – União Espírita Mineira
24/06/1972 – Centro Espírita Nosso Lar
24/06/1990 – Aliança Municipal Espírita de Muriaé
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Poderia o Mestre sair de sua passagem � sica pela Terra, deixando impresso nos
Espíritos que compar�lharam os momentos do Gólgota, as visões de dor e incompre-
ensão perante a violência sofrida Àquele que somente pregava o amor fraterno e
transformador; porém, conhecendo-nos in�mamente e sabendo que em nosso
estágio evolu�vo ainda não poderíamos absorver com profundidade lições tão su�s,
quis Jesus, com o cuidado de irmão mais velho, ainda nos guiar por esses momentos
tormentosos.

A narra�va do evangelista Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 aos 35, nos traz
um desses belos momentos. Conta-nos que, após a crucificação de Jesus, dúvidas e
receios invadiram os seguidores da Boa Nova, que, sem a presença carnal do Mestre,
se viram entre a fé vacilante e a necessidade de comprovações mais palpáveis dos
ensinos luminosos dos anos vividos com o Cristo. Que ao deixarem suas casas e se
encaminharem a Jerusalém, dois discípulos traziam as esperanças de que esse seria o
momento de se instalar na Terra o reino de paz, amor e compreensão. Buscavam
nova vida e se depararam com uma realidade dura e inimaginável, por mais que �ves-
sem sido adver�dos que assim seria. Teriam que retornar a Emaús, trazendo marcas
profundas da desilusão sen�da, tendo seus sonhos de dias melhores desfeitos.

Envoltos nesses pensamentos, não se deram conta da presença amiga daquele
que lhes fora o grande pastor nos úl�mos anos, nem mesmo rememoravam a lição de
que nenhuma das ovelhas se perderia, ou ainda o alerta que feririam o pastor e as
ovelhas seriam dispersas¹.

Quantas vezes pedimos auxílio à Espiritualidade e acabamos por dizer que não

o médium - - 201maio e junho 9

AS LIÇÕES DE EMAÚS

Gisele Marques
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fomos atendidos? Porém, sabemos que, refratários por nossa própria sintonia, man-
temos nossos ouvidos e olhos espirituais fechados às boas influências, mas Deus, em
sua misericórdia, encaminha o auxílio, que necessitamos, para a retomada de nossa
fé, aguardando que destemidamente enfrentemos a noite que nos avizinha e bus-
quemos a luz maior do entendimento das lições.

Todas as dores pelas quais necessitamos passar são momentos sublimes de nos
repensar, reajustar, rever, reprogramar e recomeçar nossa caminhada. Nenhuma,
por mais dura que seja, se revela unilateral, procuremos além, para o Espírito imor-
tal, qual a lição maior com a qual retornaremos ao lar.

Emaús poderia ser a caminhada da tristeza e dos sonhos desfeitos, porém quan-
do o Cristo é ques�onado se era “o único peregrino que não sabia dos acontecimen-
tos dos úl�mos dias em Jerusalém, faz a pergunta que muda completamente essa
paisagem: “- Quais?”², ou seja, do que falam? Das dores � sicas, das humilhações à
carne, ou das horas sublimes de convívio edificante e restaurador de vidas? Falam
das cenas grotescas de dor, ou do cuidado com Maria ao entregá-la a João, da
mudança solidificada em Madalena que esteve até o fim ao pé da cruz? Falam ainda
do sarcasmo das autoridades e sacerdotes, ou do perdão, pedido ao Pai, a todos por
entender os receios da infância espiritual.

Quais? Quais de nós, passados mais de dois mil anos, desses dias, teríamos posi-
ção diferente dos discípulos de Emaús? Sairíamos atordoados entre o Bem proposto
e o mal sen�do? Esmoreceríamos entre a necessidade de proteção de nós mesmos
ou nos manteríamos o fazer ao outro como gostaríamos que nos fizessem? Ligar-nos-
íamos às vozes superiores com a certeza do auxílio divino, ou ainda precisaríamos do
pão materializado para relembrarmos aquele pão espiritual dos dias em sublime
companhia do Mestre?

Mesmo que inconscientemente, todos guardamos em nossos “corações” a quen-
tura de nosso guia e modelo³. Reconhecemos em todos os seus ensinos as verdades
da vida maior, cabendo a nós os esforços para o entendimento intelectual e dos sen�-
mentos, que nos levam à verdade, que nos libertam as consciências, impulsionando
nossa jornada evolu�va.

Em um mundo de provas e expiações, teremos dores que nos afetarão, direta ou
indiretamente, e nos servirão de depuradores do Espírito, mas podemos optar, como
nos diz , entre o bem e mal sofrer , re�rando aO Evangelho Segundo o Espiri�smo ⁴
“miopia da alma” com auxílio das lentes corre�vas do Evangelho.⁵
_______________
Notas bibliográficas
1. Mateus 26:31, citando o profeta Zacarias 13:7. Na Bíblia do Peregrino, sob o �tulo “Ovelhas e Pasto-
res”, este item vem entre o 11 e o 12, na página 2300.
2. Lucas 24:19.
3. O Livro dos Espíritos 625
4. O Evangelho Segundo o Espiri�smo capítulo 5, item 18.
5. Pão Nosso – Espírito Emmanuel – Francisco Cândido Xavier – 129 – Ao par�r do Pão
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Maria de La Concepción Parada

E� D��
��� � D
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O divino poder do Cristo como represen-
tante de Deus permanece latente em todos
nós, pois recebemos todos os dons sagra-
dos, ainda que muitos se mantenham afas-
tados do campo laborioso dos valores subli-
mes que vibram em si mesmos.

Perdidos nas sombras, padecíamos
dolorosa cegueira espiritual, quando Jesus
veio até nós fazendo claridade em nosso
caminho, mostrando-nos os verdadeiros
valores com clareza e segurança. O amor e o
sacri� cio no trabalho do bem aos seme-
lhantes foram, assim, a senha do seu apos-
tolado.

Meditemos nas nossas escolhas infeli-
zes, apesar de muitas vezes nos desviarmos
do caminho, conscientes ou não, definindo
nossas responsabilidades e nossos débitos
para com a vida e com o outro, entendendo
que o Divino Semeador nos estende a cada
dia Suas mãos salvadoras e nos abre o subli-
me campo de a�vidade renovadora. “Esfor-
çai-vos não pelo alimento que se perde, mas
pelo alimento que permanece até a vida
eterna e que o Filho do Homem nos dará”,
afirma o evangelista João, no capítulo 6,
versículo 24.

Quando o nosso corpo sente fome,
comemos e ela desaparece, mas quando a
nossa alma sente fome, nos sen�mos
angus�ados, vazios. Comemos, mas a nossa
fome nunca passa. Alimentamos o corpo,
mas a nossa alma definha, porque a alma se
alimenta de luz espiritual, e essa luz só será
sen�da se valorizarmos a nossa conduta no
bem, mergulhando no esclarecimento pelo
estudo, pelo crescimento mental, pelo
trabalho de iluminação e entendendo as
necessidades do espírito imperecível.

Imitemos o Mestre diante dos compa-
nheiros temporariamente privados de luz.
O cego não é inválido nem inú�l. É nosso
irmão, aguardando auxílio, a fim de habili-
tar-se para o mais amplo serviço ao Senhor,
à humanidade e a si próprio. Sejam, pois, as
nossas palavras um canto de amor que
ampara e acalma, que segue a estrada da
caridade, enriquecendo-lhes os conceitos e
modificando a�tudes por intermédio do
respeito, do afeto e da compreensão
mútua, porquanto a luz está em toda parte.

Jesus diz claramente em João, capítulo
8, versículo 12: “Eu sou a luz do mundo,
quem me segue não andará nas trevas, mas



12

ARTIGOS o médium - - 201maio e junho 9

terá a luz da vida.” E confirma
ainda no capítulo 5, versículo15:
“De tal modo brilhe a vossa luz
diante dos homens, que eles
vejam vossas boas obras e glori-
fiquem Vosso Pai que está nos
céus.”

O Prof. Carlos Torres Pastori-
no, em sua obra Sabedoria do
Evangelho, volume 2, página 97,
sinte�za em breves palavras o significado
da luz: “Para chegar a ser luz só há um meio,
mergulhar na luz cósmica do Cristo”, por-
que cada criatura humana que se unifica ao
Cristo é a luz do mundo que ilumina por si
mesma, refle�ndo essa luz que nela habita
– a luz do Cristo – e que consegue expandir-
se através do cristal purificado de uma
personalidade que se anulou para que ape-
nas o Cristo vivesse nela. Canais limpos de
todo o apego sem qualquer mancha, tor-
nar-nos-emos transparentes, sim, e só
encontrarão o Cristo imortal, falando por
nossa boca, agindo por nossas mãos e ilumi-
nando a todos com o nosso amor, que é o
amor D´Ele, a expandir-se por nosso inter-
médio.

Por isso tudo, devemos descobrir como
funciona a alquimia da alma, dos sen�men-
tos e do pensamento, para o desenvolvi-
mento do profundo desejo do querer, que é
uma energia poderosa, tão poderosa, que
eclode da força divina, no núcleo de cada
ser, incen�vando-o à vontade de chegar até
a perfeição. E para que esse ser se desenvol-
va, precisamos exercitar o sen�mento, o
pensamento e a vontade, que nos fortale-
cerão, nos transformando, unindo o amor à
instrução, desenvolvendo valores espiritua-
is, resgatando débitos e caminhando em
direção a um futuro em que o amor, a
humildade e a mansidão serão virtudes a
orientar cada um dos nossos passos em
direção à harmonia com Deus.

Cristo convida a todos a
buscar o valor maior como cria-
turas de Deus, como agentes
transformadores e cocriadores,
que ainda não conhecem suas
potencialidades, mas que, quan-
do se decidirem firmemente a
executar esse luminoso traba-
lho, passarão a ser mais uma
vibração unida a tantas outras

no apoio ao seu caminhar e ao caminhar de
seus irmãos, que palmilham em conjunto a
estrada da evolução.

Imperioso reconhecer a condição de
cegos e aplicar os remédios indicados nos
mandamentos divinos. Para alcançar esse
conhecimento, apesar da zombaria de quan-
tos nos rodeiam em posição de ignorância,
somos compelidos a marchar por nós mes-
mos, sozinhos, quase sempre. É nosso
dever mobilizar todos os recursos em silên-
cio, sem reclamações e censuras que
somente denunciam inferioridade. Então,
estaremos prontos para alçar voo divino,
usando para isso a disciplina e o trabalho
incessante pela paz.

Que o Senhor, portanto, nos permita
enxergar todos os fenômenos, pessoas e
coisas com amor e jus�ça. Assim é cada
passo da jornada evolu�va. A decisão de
ser, de fazer, de dar o primeiro passo é nos-
sa, pois sem Ele não exis�rá a alegria da
conclusão.
_______________
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“Fome e Ignorância”.
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Há cinquenta e cinco anos par�cipo das a�vidades da Casa Espírita.
Desde 1964, pude acompanhar sua trajetória de luz no desenvolvimento das tare-

fas dos diversos setores que foram sendo criados ao longo de todos estes anos e estar
hoje, ainda, par�cipando deste templo de amor; onde são desenvolvidas tarefas
assistenciais, de estudo, divulgando o Espiri�smo e atendendo aos que necessitam
de apoio espiritual ou material que amenize as dores da alma e as lutas diárias...

A emoção é indescri�vel por estar aqui, ainda, mas posso expressar minha gra�-
dão a Deus pelas bênçãos recebidas e, além do aprendizado, exercer tarefas que
engrandeceram minha vida, como fatores de crescimento espiritual e apoio nos
momentos dolorosos que enfrentei...

Para um relato real, além das informações de alguns espíritas que estavam ainda
aqui na Casa há mais tempo que eu, busquei nos livros de Atas do Conselho Delibera-
�vo e no bole�m mensal O Semeador, que circulou desde 1919, tendo acesso,
apenas, aos que estavam inseridos e encadernados dessa data até 1929.

Estávamos no início da década de noventa... A Presidente da Casa Espírita, Eliza-
beth Baesso de Oliveira pediu-me que escrevesse alguma coisa sobre a nossa casa,
rememorando fatos históricos. Era seu desejo inserir esta narra�va numa coleção de
músicas espíritas que seria distribuída para os frequentadores das reuniões públicas
na semana de comemorações do 72º aniversário de fundação.

Fazendo uma singela homenagem à Casa Espírita, oásis de luzes e bênçãos que
me acolheu nestes anos todos e proporcionou ao meu espírito o desenvolvimento
moral de que necessitava através das oportunidades de trabalho e aprendizado,
escrevi a página solicitada pela querida irmã.

Recordando os que já par�ram para o mundo espiritual, todos que se empenha-
ram para que a casa não desviasse da rota e do planejamento de suas a�vidades,
tendo como roteiro o Evangelho de Jesus, a todos os que ainda laboram e buscam
cumprir as finalidades a que se des�na minha gra�dão e respeito.

Eis o texto em sua íntegra:

“No calendário terrestre vivia-se o final da segunda década deste século que
prenunciava grandes avanços sociais e cien�ficos para a Humanidade.

Estudiosos da Doutrina Espírita reuniam-se desde 1915, na residência do casal
Albino e Firmina Esteves num grupo que era formado na sua maioria por senhoras.

Naquela tranquila casa da Rua São Mateus, nº 378, numa das reuniões habituais,

Lucy Dias Ramos

A C��� E������ �
��� 
�������	
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o espírito João de Freitas, através da médium Callíope Braga, irmã de Firmina, suge-
riu a criação de um Centro Espírita dirigido por mulheres. Atentas a esta recomenda-
ção, com muita fé e coragem, aquelas senhoras junto aos companheiros que as incen-
�vavam ao trabalho na seara de Jesus, tomaram as providências necessárias para a
efe�vação do que até então era apenas um sonho...

Em 26 de maio de 1919 foi fundada a “Casa Espírita” numa reunião comemora�va
do desencarne de Dr. Francisco Dias da Cruz, escolhido como guia espiritual da Casa
Espírita.

Nos primeiros anos de a�vidades, apesar das lutas e dificuldades naturais de
quem começa, foram criados vários setores de importância fundamental para o futu-
ro da Casa Espírita.

Nota-se desde os primeiros anos, a preocupação dos dirigentes em atender às
finalidades da Casa na área assistencial e de divulgação doutrinária, visando, princi-
palmente, a evangelização da criança e do jovem.

Destacamos alguns setores de trabalho como:
• Criação de um órgão de publicidade espírita – O Semeador – fundado em 1920;
• Ins�tuto Profissional Eugênia Braga, escola profissionalizante pioneira em

preparar jovens do sexo feminino para o trabalho;
• Biblioteca Jayme Jenz, acendendo a luz do Espiri�smo para que todos �vessem

acesso às obras doutrinárias;
• Caixa de Natal dos pobres;
• Escola de Alfabe�zação João Lustosa;
• Em 1925, em reunião extraordinária, a Diretoria aprova a proposta de adesão

da Casa Espírita à Federação Espírita Brasileira.
Algumas a�vidades foram sendo subs�tuídas por outras similares mais adequa-

das às épocas em que foram criadas e muitas incorporadas à Casa Espírita acompa-
nhando seu crescimento na área � sica e espiritual.

Este resumo histórico de nossa Casa não irá retratar, por certo, a grandeza do
esforço e do idealismo que nossos companheiros realizaram em toda a trajetória de
lutas e conquistas, sempre visando o empenho das diretorias que se sucediam, em
minorar o sofrimento dos que buscavam esta casa...

Se nos de�vermos a citar nomes e realizações, teríamos que escrever um livro...
Compulsando as Atas e os relatórios das diretorias recolhemos alguns dados

importantes. Através de “O Semeador”, no período de sua maior circulação, sob a
gerência do saudoso Jayme Jenz, assessorado pelo Albino Esteves que como redator
cuidava com esmero e muito amor das no�cias da Casa Espírita e da divulgação
doutrinária, entendemos como foram di� ceis os primeiros anos...

Como lutaram nossos irmãos de outrora contra o preconceito, a discriminação, a
intolerância religiosa e social...

Hoje, com as facilidades materiais de comunicação e divulgação, com o desenvol-
vimento do ser humano vencendo as barreiras da ignorância, adquirindo mais liber-
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dade e mais senso de jus�ça, nossas a�vidades são muitas, porém, o campo de lutas
já não se apresenta tão árido e a semeadura tem sido mais fér�l, mas produ�va...

Há maior liberdade, maior aceitação e penetração das verdades espíritas em
todos os meios...

Numa retrospec�va dos tempos passados, revemos com emoção incon�da, os
domingos ensolarados e as crianças brincando e sorrindo no prédio an�go, esperan-
do as aulas de Evangelização...

Vultos do passado retornam à minha mente e os contemplo no Ins�tuto Eugênia
Braga, em tardes fes�vas ao som da harpa tocada magistralmente por nossa irmã e
jovens alegres e emocionadas recebendo o diploma da conclusão dos cursos profis-
sionalizantes...

E os Natais de D. Zuzú... Com que emoção revejo as longas filas onde irmãos nos-
sos buscavam o apoio material nas dádivas carinhosas de nossa mestra querida...

Ressurgem aos meus olhos as lindas Conferências, aos domingos, dos confrades
que aportavam a nossa Casa trazendo de outras terras o ardor da palavra evangeli-
zante... Vianna de Carvalho, Cel. Couto e muitos outros...

O tempo vai correndo e os eventos se sucedem...
• Novos trabalhadores surgem...
• Ali Halfeld com planos pro� cuos na área assistencial.
• Nascem a Fundação João de Freitas e o Ins�tuto Jesus.
• Orvile Dutra funda o Ins�tuto Maria...
• Na década de 40, as célebres Semanas Espíritas...
• Isal�no da Silveira prega o Evangelho com o�mismo e amor...
• Chico Xavier nos visita e deixa inesquecível mensagem de João de Freitas.
D. Zuzú, a úl�ma das fundadoras, permanece firme no posto de trabalho e incan-

sável prossegue doando amor e esperança até que a desencarnação a leva para os
planos espirituais...

A Casa Espírita sofre a par�r daí grandes transformações.
Após o período de acomodação que aparentemente é improdu�vo, surge uma

nova fase que estende até nossos dias onde o trabalho é ininterrupto e os resultados
são promissores.

Na década de setenta é construída a nova sede.
Amplia-se o espaço � sico e crescem as perspec�vas de novas realizações que

vão se estendendo a todas as a�vidades nos diversos setores assistenciais e doutri-
nários...

Com a criação do COEM e logo a seguir do ESDE, novas frentes de trabalho são
criadas e ampliadas. O estudo sistema�zado atraiu novos elementos que vão se
instruindo à luz da Doutrina Espírita e assumindo novas tarefas na Casa.

Esta renovação é fator de progresso e crescimento tanto na área � sica como na
espiritual.

Nestes úl�mos 10 anos foi surpreendente a alavanca de progresso sustentando
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todo o esquema de trabalho das diretorias e dos departamentos...
Analisando todo o quadro de realizações das diretorias que devotadamente se

empenham no trabalho visando sempre a Casa Espírita, verificamos como foram
grandes os esforços e o denodo com que todos procuraram vivenciar os ensinamen-
tos de Jesus!

Muitos companheiros já par�ram para o mundo espiritual...
Alguns prosseguem a�vos nos trabalhos de nossa Casa e isto nos anima e sensibi-

liza...
Deste esforço conjunto, dos trabalhadores do mundo espiritual e da equipe ainda

encarnada, resulta o labor fecundo, cujos frutos vocês poderão observar no dia a dia
das a�vidades e que este registro não consegue a�ngir...

O ideal que nos une à luz da Doutrina Espírita é que nos anima a prosseguir...
Nossas vibrações de amor e gra�dão aos companheiros que muito deram de si na

concre�zação do ideal espírita!
Casa Espírita – 1919 – 1991.
72 anos de realizações plenas de luz, de amor e de caridade!...”

A página acima foi escrita há 28 anos e inúmeras realizações foram feitas posteri-
ormente...

Novas tarefas, novos trabalhadores que se empenham em seguir os obje�vos
maiores da Casa Espírita coerentes com os princípios fundamentais do Espiri�smo.

Hoje revendo tudo o que sucede ininterruptamente seguindo a programação
espiritual da Casa Espírita, voltamos ao passado longínquo e nos emocionamos dian-
te da grandeza do ideal dos primeiros trabalhadores que venceram as barreiras do
preconceito e das incompreensões humanas para que hoje pudéssemos trabalhar
em harmonia e fidelidade aos compromissos assumidos no plano espiritual!

Hoje, em seu centenário, unimo-nos para comemorar, os atuais trabalhadores
deste plano terrestre e os irmãos que já se encontram no mundo espiritual...

Certamente, estamos mo�vados pelo amor a esta abençoada Casa e irmanados
pelos ideais de prosseguir seguindo Jesus nosso Mestre, que é o sustentáculo de
todas as a�vidades cristãs no mundo atual.

E nos rejubilamos diante da grandiosidade desta Casa centenária, onde aprende-
mos a amar e a buscar na espiritualidade, o an�doto para combater em nós e no
mundo em que vivemos o egoísmo, a vaidade e a maldade que, ainda, tenta solapar
nossos ideais superiores!

Gra�dão a todos que nos antecederam!
Gra�dão aos Benfeitores espirituais João de Freitas, Eugênia Braga, Calliope Braga

de Miranda, Ali Halfeld e tantos outros que irmanados a nós, em preces de louvor
abençoam nossa Casa Espírita em seu Centenário – trajetória de luz e diretrizes eno-
brecedoras!
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KARDEC E DIVALDO NO CINEMA
O cinema brasileiro estará lançando,

nas próximas semanas, dois filmes abor-
dando as vidas de duas importantes perso-
nagens da História do Espiri�smo:

* “ ”.Kardec – a história por trás do nome
Estreia dia 16 de maio nos cinemas. Do

mesmo diretor de “Nosso Lar”, Wagner de
Assis, o filme, com grande elenco, tem o ator
Leonardo Medeiros interpretando o Codifi-
cador Allan Kardec. Duração: 1h50min.

CARTAZ DO FILME “KARDEC”

* “Divaldo Franco, humanista e médium
espírita”.

Será lançado em maio, dia 5, quando
Divaldo P. Franco completa 92 anos de
idade. O diretor é Clovis Mello, e o filme

conta a vida do conhecido médium e ora-
dor, desde a sua juventude até a fundação
da “Mansão do Caminho”, em Salvador
(BA). O próprio Divaldo colaborou na cria-
ção do longa-metragem, com informações
e material sobre sua vida.

Vamos ao cinema, pres�giando esses
dois belos e importantes lançamentos?

ALÉM PARAÍBA: SEMINÁRIO SOBRE
REUNIÃO MEDIÚNICA

A Aliança Municipal Espírita de Além
Paraíba (AME-AP), numa inicia�va do seu
Departamento de Assuntos da Mediunida-
de (DAM), realizou, no sábado, dia 30 de
março do corrente ano, um Seminário
subordinado ao tema “Análises e Proble-
mas de uma Reunião Mediúnica”. O evento
teve lugar no C. E. Amor em Deus, e foi
desenvolvido pela equipe do DAM da AME
de Juiz de Fora, tendo à frente o seu Dire-
tor, José Fernando da Silva. Os debates,
feitos em 8 grupos, abordaram os proble-
mas que podem prejudicar o bom anda-
mento de uma Casa Espírita, como a falta
de estudo por parte do trabalhador da área
mediúnica, além dos melindres, a mis�fi-
cação, a vaidade e a obsessão.

Presentes ao Seminário as cidades de
Além Paraíba, Pirape�nga, Juiz de Fora,
além de Carmo, Sapucaia e Sumidouro,
estas três úl�mas do Estado do Rio de
Janeiro, num total de 123 pessoas. Os diri-
gentes da AME-AP, Marcos Curty, Presiden-
te, e Maria de Lourdes Medeiros, Diretora
do DAM/AME-AP, ressaltaram o êxito
alcançado nos estudos, além do clima de
fraternidade e união entre os par�cipan-
tes.

MOVIMENTO ESPÍRITA
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XIX SEMANA ESPÍRITA DE RECREIO
De 24 a 30 de março, em Recreio (MG),

o C. E. Deus, Jesus e Caridade, comemo-
rando os seus 99 anos de fundação, reali-
zou a XIX Semana Espírita da cidade. O
tema central foi “O lar: onde começa a
nossa missão no mundo”. Foram pales-
trantes: José Luiz Paixão, Zélia Lopes e Beth
Santos (Leopoldina), Suely Reis e Alcione
Andries Lopes (Juiz de Fora), Rosélio F.
Almeida (Recreio) e Célia F. B. de Melo
(Muriaé).

RODEIRO E DIAMANTE: MÊS ESPÍRITA
Durante o mês de abril, as cidades de

Rodeiro e Diamante de Ubá, Minas Gerais,
programaram um “MÊS ESPÍRITA”, com
palestrantes de diversas localidades. Em
Rodeiro, no C. E. Verdade e Luz, foram expo-
sitores: Vinícius Lara e Wanderson Luiz
Dias Franco, de Juiz de Fora, Egídio Freitas e
Vantuil Maro� a Grossi, de Ubá, e, ainda, Eli
Rosa, de Viçosa. Em Diamante de Ubá, no
C. E. Nosso Lar, os palestrantes foram: Gua-
racy Silveira e Alcione Andries Lopes, de
Juiz de Fora, Rosemar Gonçalves, de Ubá,
e Kelly Defilippo, de Astolfo Dutra.

Em todas as palestras, apresentaram-
se os Corais “Filhos de Margarida” (de
Rodeiro), “Esperança” e “Fragmentos de
Luz” (de Astolfo Dutra), e “Vozes da Boa
Nova” (de Cataguases).

FEABE PROMOVE ALMOÇO FRATERNO
Obje�vando angariar fundos para as

suas obras sociais, a Fundação Espírita
Aurílio Braga Esteves (FEABE) promoveu,
no dia 7 de abril (domingo), um “Almoço
Fraterno” em sua sede (Rua Irmão Menra-
do, 510, bairro Borboleta, Juiz de Fora).

EM  SANTOS DUMONT: XXVII  CEIFA
Subordinado ao tema “Luz nas Trevas”,

com base no livro de mesmo nome, do
Espírito Joanna de Ângelis, psicografia de
Divaldo P. Franco, o C. E. Irmão Francisco de
Assis (CEIFA) realizou, em sua sede, na cida-
de de Santos Dumont (Estrada da Man�-
queira/Patrimônio dos Paivas, km 01, Man-
�queira), a XXVII CEIFA-Confraternização
Espírita Irmão Francisco de Assis. O evento
ocorreu nos dias 19, 20 e 21 de abril, tendo
como facilitadores Wanderson Leite Lacer-
da, de Juiz de Fora, e Ricardo Souza, de
Conselheiro Lafaiete.

XVII COJEM EM BARBACENA
Nos dias 4 e 5 de maio, organizada pela

Área de Infância e Juventude da Aliança
Municipal Espírita de Barbacena, realizou-
se a XVII COJEM-Confraternização dos
Jovens Espíritas da Man�queira. Na opor-
tunidade, os estudos dos par�cipantes
foram centrados no tema “Causas atuais
das aflições”.
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As a�vidades do Centro Espírita “União, Humildade e Caridade”
�veram início mesmo antes de sua oficial fundação. No ano de
1898, iniciou-se a prá�ca mais organizada do Espiri�smo na cidade

de Juiz de Fora, quando aqui fixaria residência o sr. Joaquim Gouvêa Franco,
espírita convicto que, com sua esposa e em sua residência à Rua Ba�sta de
Oliveira realizava reuniões de estudo da Doutrina, dando consultas e aplican-
do passes; atraindo, assim, os novos espíritas da cidade e região.

Deste convívio originou-se a ideia da fundação de um Centro Espírita, o que
ocorreu, oficialmente, no dia 2 de abril de 1901 e que foi edificado na rua hoje
denominada Osório de Almeida. O nome do Centro foi escolhido pelo grupo
como C. E. “União, Humildade e Caridade” porque o Espírito Venâncio Café,
que se tornou Mentor Espiritual do CEUHC, sempre se comunicava através da
médium Ernes�na Milagres e, na introdução de sua comunicação, assim se
expressava: Que a União, a Humildade e a Caridade estejam sempre convos-
co.

Em visita a Juiz de Fora, na noite de 18 de maio de 1942, na então Casa de
Kardec, Chico Xavier confirmou que Venâncio Café era mesmo o Mentor Espi-
ritual do Centro União e também Mentor de todo o Movimento Espírita da
cidade. Importante registrar aqui algumas palavras sobre Venâncio Café,
conhecido como Padre Café em vida, figura de destaque na história de Juiz de
Fora. Café nasceu em Guanhães/MG, em 1846, e ficou órfão nos primeiros
anos de vida. Foi Deputado, Professor, Jornalista e só se tornou Padre em
1891, aos 45 anos de idade. Desencarnou jovem, aos 51 anos, mas todos se
referem a ele como uma pessoa muito carismá�ca e bondosa.

Os católicos da cidade costumavam dizer que seu carisma era tão grande
“que ele até se tornou nome de Centro Espírita na cidade” (sic). Neste mês
comemoram-se 121 anos de existência espiritual do Centro União e 118 anos
de sua fundação oficial.

Durante todo este período, a Ins�tuição nunca fechou suas portas para
receber necessitados de auxílio material e, principalmente, de conforto e ori-
entação espiritual, chancelando sua fidelidade à Doutrina dos Espíritos codifi-
cada por Allan Kardec e ao Evangelho de Jesus Cristo.

José Fernando
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Incontestavelmente, muitos sécu-
los antes da vinda do Cristo já era ensi-
nada no mundo a Regra Áurea, trazi-
da por embaixadores de sua sabedo-
ria e misericórdia. Importa esclare-
cer, todavia, que semelhante princí-
pio era transmi�do, com maior ou
menor exemplificação de seus expo-
sitores.

Diziam os gregos: "Não façais ao
próximo o que não desejais receber
dele."

Afirmavam os persas: "Fazei como
quereis que se vos faça."

Declaravam os chineses: "O que
não desejais para vós, não façais a
outrem."

Recomendavam os egípcios: "Dei-
xai passar aquele que fez aos outros o
que desejava para si."

Doutrinavam os hebreus: "O que
não quiserdes para vós, não desejeis
para o próximo."

Insis�am os romanos: "A lei grava-
da nos corações humanos é amar os

membros da sociedade como a si
mesmo."

Na an�guidade, todos os povos
receberam a lei de ouro da magna-
nimidade do Cristo. Profetas, admi-
nistradores, juízes e filósofos, porém,
procederam como instrumentos
mais ou menos iden�ficados com a
inspiração dos planos mais altos da
vida. Suas figuras apagaram-se no
recinto dos templos iniciá�cos ou
confundiram-se na tela do tempo em
vista de seus testemunhos fragmen-
tários.

Com o Mestre, todavia, a Regra
Áurea é a novidade divina, porque
Jesus a ensinou e exemplificou, não
com virtudes parciais, mas em pleni-
tude de trabalho, abnegação e amor,
à claridade das praças públicas, reve-
lando-se aos olhos da Humanidade
inteira.

(Página extraída de "Caminho,
Verdade e Vida", de Emmanuel, ed.
FEB)
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A REGRA ÁUREA
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"A cultura bem orientada pressupõe o estudo, a crí�ca, a liberdade na permu-
ta de opiniões, o debate franco, acima das pessoas. Então, daí já se pode concluir
que, ao invés de provocar o orgulho ou a empáfia, como tantas e tantas vezes se
diz, a verdadeira cultura cria condições ín�mas para a humildade, mas a humilda-
de raciocinada e não a humildade convencional, que encobre a presunção recal-
cada. O homem humilde, mas humilde porque tem conhecimento real de suas
possibilidades e de suas deficiências, sabe muito bem avaliar seu lugar na vida,
perante o mundo e perante Deus, reconhecendo cada vez mais suas limitações. A
falsa cultura é exibicionista, mas a verdadeira cultura é temperada pela humilda-
de, sem exagero, sem a�tudes impressionantes. Não se pode deixar de reconhe-
cer, portanto, que a cultura é uma das maiores e mais respeitáveis necessidades
em nosso movimento, como em qualquer outro movimento sério. Não nos
esqueçamos disto. Quanto mais culta é a criatura humana, mais humilde ela se
torna, porque sabe, e não é mais necessário que alguém Iho diga, que o legí�mo
conhecimento só tem proveito para o espírito, quando não se deixa influenciar
pela vaidade, pela arrogância, pelo egoísmo. O estudo em profundidade abre
maiores perspec�vas para se compreender o Evangelho em "Espírito e Verdade".
É preciso, pois, mostrar sinceramente a inconveniência de algumas noções errô-
neas, que se espalham em nosso meio. Uma dessas noções, infelizmente já bas-
tante divulgada, é a de que o desenvolvimento da parte cultural do Espiri�smo é
contrário à "humildade evangélica". Propalar tamanha incongruência é falsear a
Doutrina Espírita. O Evangelho é vida, é luz, é caminho certo, mas o Evangelho
exige conhecimento, porque o conhecimento ilumina e desperta as energias do
espírito, evitando o fana�smo e as exteriorizações devocionais, que não têm
nenhum efeito na vida interior. Cultura e Evangelho não são termos antagônicos,
são termos que se associam."

(Trecho do livro "Ideias e Reminiscências Espíritas", editado pelo Ins�tuto Maria,
Juiz de Fora, MG)

DEOLINDO AMORIM (1908 - 1984) - Destacado escritor, conferencista e pensador espírita. Fundou e
presidiu, durante muitos anos, o "Ins�tuto de Cultura Espírita do Brasil", desde 1957, no Rio de
Janeiro. Entre as suas obras, podemos citar: "Espiri�smo e Africanismo", "O Espiri�smo e os
Problemas Humanos", "O Espiri�smo à Luz da Crí�ca", "Espiri�smo e Criminologia", "O
Espiri�smo e as Doutrinas Espiritualistas", "Ideias e Reminiscências Espíritas", etc.

DA OBRA DE

D
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"É notável verificar que as crian-
ças educadas nos princípios espí-
ritas adquirem uma capacidade de
raciocinar precoce, que as torna
infinitamente mais fáceis de serem
conduzidas. Nós as vimos em gran-
de número, de todas as idades e dos
dois sexos, nas diversas famílias
onde fomos recebidos, e pudemos
fazer essa observação pessoalmen-
te. Isso não as priva da natural ale-
gria, nem da jovialidade.

Todavia não existe nelas essa
turbulência, essa teimosia, esses
caprichos que tornam tantas outras
insuportáveis. Pelo contrário, reve-
lam um fundo de docilidade, de ter-
nura e respeito filiais que as leva a
obedecer sem esforço e as torna
responsáveis nos estudos. Foi o que
pudemos notar, e essa observação é
geralmente confirmada.

Se podemos analisar aqui os sen-

�mentos que a crença espírita
tende a desenvolver nas crianças,
facilmente conceber-se-ão os resul-
tados que pode produzir. Dizemos
apenas que a convicção que têm da
presença de seus avós, que estão
ali, ao seu lado e podem incessante-
mente vê-las, impressiona-as bem
mais vivamente do que o temor do
diabo, do qual terminam logo por
descrer, enquanto não podem duvi-
dar do que testemunham todos os
dias, no seio da família. Há, pois,
uma geração espírita que cresce e
que vai incessantemente aumen-
tando. Essas crianças, por sua vez,
educarão seus filhos nos mesmos
princípios, e, enquanto isso, os
velhos preconceitos irão, de pouco
em pouco, desaparecendo com as
velhas gerações. Torna-se evidente
que a ideia espírita será, um dia, a
crença universal."

P�
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(Trecho das "Impressões Gerais", de Allan Kardec, con�das no livro "Viagem Espírita em
1862", tradução de Wallace Leal V. Rodrigues, edição "O Clarim", Matão, 1968).
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Maria de la Concepcion Aren Parada

O amor é uma fonte inesgotável; renova-se sem parar e enriquece ao mesmo
tempo quem dá e quem o recebe.

Todos sabem que existe o amor, mas nem todos sabem sen�-lo. Fácil é dizer que
se ama, porém, nem todos conhecem esse sen�mento tal qual nos ensinou o Mestre.

Para amarmos o outro é necessário amar a nós mesmos e isso só conseguiremos,
disciplinando os nossos impulsos, trabalhando a cada dia, produzindo o melhor que
pudermos, aceitando sem revolta a crí�ca e a reprovação; esquecendo as faltas
alheias sem desculpar as nossas, calar diante das ofensas, retribuindo o mal com o
bem, ajudando a todos sem exigir qualquer pagamento de gra�dão.

Somente assim, nos colocando a serviço de Jesus entenderemos que ninguém
vive para si ou para alguns, mas para todos.

Abrir a alma e a mente para conhecimento nos faz querer evoluir, alicerçado na fé
raciocinada que nos for�fica, nos dando coragem e segurança para nos
transformarmos, adquirindo a paz e a paciência, sem nos determos frente aos
espinhos, cuidando da nossa lavoura na certeza da boa colheita.

“Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo.” 1 João 2:10.
Conclama-nos o apóstolo nesta advertência ao exercício do amor que irá nos
conduzir de forma plena e equilibrada ao serviço fraterno no lar, no meio social onde
nos beneficiaremos pela prá�ca do bem, do aprendizado e da virtude.

É necessário entendermos que vivemos no mundo, que nos alimentamos dele e
que dele receberemos o material que o Mestre nos dá para o nosso aperfeiçoamento
e a nossa redenção individual. Muitos sabem receber, poucos sabem dar.

Resgatemos os �tulos de amor que nos prendem a todos os seres que conosco
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percorrem os caminhos na misteriosa jornada da vida. A par�r daí nos tornaremos
capazes de fazer escolhas sábias.

A paciência nos auxilia a sermos mais amáveis e confiantes, nos recompensando
com os gritos da maturidade e da sabedoria, nos trazendo maior paz de espírito. Ele
consegue esse milagre reunindo quatro qualidades essenciais: persistência,
serenidade, tolerância e amor. Todas se entrelaçam, cada uma inspira e apoia a outra.

O benfeitor espiritual Emmanuel nos esclarece que somente o amor nos auxiliará
no comportamento ideal para reestruturar nossas vidas, quando já �vermos o
entendimento necessário dos nossos deveres e do nosso progresso moral.
“Aprenderás a ouvir sem revolta ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos,
cul�varás a ajuda aos adversários ainda mesmo quando te sejas dilacerado, porque o
perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu
espírito, assim como a tolerância aparecerá natural na fonte que acolhe no próprio
seio as pedras que lhe a�ram. Amas e compreenderá.”
Assim sendo, possa o nosso amor e a nossa paciência serem os instrumentos
eficazes, somente assim, encontraremos a felicidade que tanto procuramos e nesse
exato momento seremos plenamente livres porque não buscamos em algo ou
alguém a solução de nossos problemas.
_______________
Bibliografia
XAVIER, C. Francisco – – ditado pelo espírito Emmanuel – 36ª edição – Rio de Janeiro /RJ/Fonte Viva
Editora FEB – 2011 – página 358.
RAYAN, M. Jane. – – tradução Sonia Maria Schwarts – Rio de Janeiro /RJ/ EditoraO Poder da Paciência
-2009.
NETO, S.E. Francisco – – ditado pelo espírito Hammed – edição – Catanduva /SP/A Busca do Melhor
Editora Boa Nova – 2016.
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Carlos Abranches

Estamos acostumados a achar que fanatismo é coisa de
xiita, de gente do outro lado domundo ou do OrienteMédio. Mas,
na realidade, a conduta de quem cristalizou os pontos de vista e
não admite o contraditório émais do que comum.

Fanático é aquele que tem o hábito de desprezar a flexibili-
dade das próprias opiniões, transformando-as em pilares rígidos
e imutáveis de sua visão de mundo, mantendo-as inalteradas,
mesmo quando os impulsos da necessidade de mudança che-
gam, pedindo por renovação.

Ao invés de mudar, o fanático teima em permanecer igual,
endurecendo a si mesmo e fazendo-se um ser estranho às
novidades, quando elas se revelam capazes de mudar para
melhor o ser e sua forma de entender a realidade.

Ao contrário do que tenta parecer, o fanatismo é resultado
de uma fragilidade da convicção.

Quem tem de bater em alguém oumatar para defender seus
pontos de vista está perdido no que acredita, e tem sérias dúvidas
se aquilo em que crê é forte o suficiente para sobreviver sem
precisar ser imposto aos outros.

Se é preciso impor, é porque há um risco da
proposição ser questionada, e isso é inconcebí-
vel para o fanático.

Convicção gritada é, no fundo, sintoma de
insegurança. A maior angústia do fanático é
encontrar alguém com talento suficiente para
mostrar a ele que seus argumentos são peque-
nos emais frágeis do que os do bom senso.

O contrário do fanatismo é a temperança. Toda a fortaleza
de uma crença está na congruência de sua prática.

Quando a fé aprende a raciocinar, a brutalidade morre de
inanição.

Crer com o suporte da razão é um ato de inteligência e de
sofisticação existencial.

Raciocinar junto com a beleza sutil da entrega e da confian-
ça a uma força maior é um dos mais belos desafios do ser em
evolução.

A quebra de uma estrutura fanática de crer e de viver se faz
com a devida assimilação das lições que a vida traz. Inevitavel-
mente, elas chegam para todos, e quanto mais endurecidos
forem os corações e as ideias, mais difícil fica a possibilidade de
crescer com as experiências.

Fanatismo é a anti-fé. A força de quem crê se revela na
pertinência e permanência de suas ações, muito mais do que na
intransigência na hora de defender suas opiniões.

É possível identificar quatro passos na dinâmica do aprendi-
zado.

O primeiro deles é a entrega interior, uma preparação para o
que vier.

O segundo é a confiança na chance de vitória sobre as
provações. Confiar garante o equilíbrio e a certeza do que se
espera das evidências.

O terceiro passo é entregar-se aos desígnios superiores. É o
ápice da aceitação elevada, quando o ser sabe que tudo que pode
dar de si é confiar e acreditar na presença divina em sua vida.

Esperar, por fim, é o passo derradeiro da resignação operan-
te, a que é consentida pelo coração.

Com essas atitudes, não há fanatismo que resista ao areja-
mento de uma convicção renovada.

Permitir-se o despojamento é praticar a simplicidade de
viver, conforme Jesus apregoou no Sermão doMonte, ao conside-

rar que bem-aventurados seriam os que fossem
simples pelo espírito .1

Não há fórmula mais exata para derrotar o
engessamento das convicções: um misto de
respeito às opiniões alheias, com o devido senso
de lugar, de silêncio interior e de capacidade de
olhar para o lado e ver que existe vida para além
do que a gente pensa e acredita.

Emmanuel afirma que "ter fé é guardar no coração a2

luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da
crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia
constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é
alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar
eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do senti-
mento."

Sejamos leves e serenos em nossas crenças. Agindo assim,
jamais daremos brecha ao peso extra da antipatia, imposto pelo
comportamento fanático.
______________
1 - Mateus, 5:3.
2 - XAVIER, Francisco Cândido. O Consolador, perg. 354. Pelo Espírito
Emmanuel. 20.ed. Rio de Janeiro: FEB, 2008.
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VOCÊ SABIA?
No dia 8 de julho de 1927, em Pedro Leopoldo (MG), o então jovem
Francisco Cândido Xavier, com apenas 17 anos, iniciando o seu mandato
mediúnico, recebe, de um , mensagem com 17 páginas,amigo espiritual
abordando passagens evangélicas.

ANIVERSÁRIOS

Henderson Marques Lopes

JULHO
- 150 anos do lançamento, em Salvador (BA), por
Luís Olímpio Teles de Menezes, de “O Écho
D'Alêm-Tumulo” (na grafia original), a primeira
revista espírita do Brasil, com 56 páginas
(15.JUL.1869);
- 130 anos da desencarnação, no Rio de Janeiro,
de . Francês, escritor e professor,Casimir Lieutaud
foi o autor do primeiro livro espírita publicado no
Brasil, , em 1860. Fez“Os tempos são chegados”
parte do Grupo Confúcio, embrião da futura FEB
(27.JUL.1889).

AGOSTO
- 50 anos da desencarnação, em Niterói (RJ), do
escritor, jornalista, tradutor e expositor Carlos
Imbassahy (04.AGO.1969);
- 20 anos da desencarnação, na cidade de Serra,
na Grande Vitória (ES), do médium Júlio Cezar
Grandi Ribeiro (12.AGO.1999);
- 50 anos do lançamento, na Rádio Industrial de Juiz de Fora, do programa radiofônico
“Espiri�smo no Lar”, sob responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Juiz de
Fora (16.AGO.1969);
- 20 anos da desencarnação, em Juiz de Fora, de , em cujaJosé Alves Horta Barbosa
residência foi fundado, em 26 de julho de 1946, o C. E. Amor ao Próximo
(18.AGO.1999);
- 60 anos da desencarnação, em Salvador (BA), de (pseudônimo deMaria Dolores
Maria de Carvalho Leite), professora, pianista, pintora e poe�sa espírita. Transmi�u
poemas e mensagens pelos médiuns Francisco C. Xavier e Divaldo P. Franco
(27.AGO.1959).

ANIVERSÁRIOS EM NÚMEROS REDONDOS
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PRIMEIRA PÁGINA DE
“O ECO DE ALÉM-TÚMULO”
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NALE 5ª feira 19h30(Núcleo de Apoio à Luz do Evangelho) -
Reunião pública - 6ª feira 20h

Mocidade - 6ª feira 20h
Evangelização infantil - sábado 15h

Endereço: Rua Diogo Álvares - 133 - Benfica

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

Especialista em Projeto de Combate a
Incêndio e Pânico.

Av. Barão do Rio Branco, 2001/701,
Centro Juiz de Fora/MG - 32 3026-1972

cynthia@mgengenhariajf.com.br
www.mgengenhariajf.com.br

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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