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Entendido como o
Consolador Prome�do

por Jesus, o Espiri�smo é,
indiscu�velmente, mensagem
de o�mismo e felicidade. Com
racionalidade e profundidade,
expõe os conceitos
fundamentais da Religião com
clareza, tais como a existência
de Deus como criador
universal e inteligência
suprema, e a imortalidade da
alma como fundamento de um
significado mais profundo da
vida.

Considerada por Allan
Kardec como a “mais potente
auxiliar da religião” (q. 148 de
O Livro dos Espíritos), a
Doutrina Espírita vem
confirmar, pela lógica e pelas
comunicações dos Espíritos, as
asser�vas proclamadas pelas
religiões do mundo!

Admi�r Deus é
compreender que nada é
privado de sen�do, que não há
injus�ças, mas que tudo é
harmonia no Universo, sendo a
felicidade a única fatalidade da
existência. Crer na
imortalidade da alma é
consequência natural deste
entendimento, sendo o
pensamento materialista
incompa�vel com a realidade
de um Deus infinitamente
amoroso.

* Os ar�gos não publicados não serão devolvidos.
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O espírito é um ser dinâmico intelecto-moral, para o qual as leis � sicas e biológicas
não são o "chão do mundo" a regrá-lo, mas sim a expressão cristalizada e diminuída
de suas funções. Caracterizado pela plas�cidade, vola�lidade e permanente trans-
formação de seu repositório psíquico, dotado de volição, cognição, reflexão, sen�-
mento e sensação, o espírito, mais que um habitante do mundo, é cocriador de seu
meio; e assim como se diz que vivemos segundo o teor de nossos pensamentos e
sen�mentos, o espírito que se encontra em casa transubstancia e plasma ao redor de
si mais que uma atmosfera psíquica, ele cria seu mundo próprio e de direito.

Kant já observara que o espírito não poderia estar sujeito a condicionamentos
que dizem respeito ao conceito de um corpo � sico, e outros eminentes filósofos
reconheceram que o estado da alma emancipada desafia nossas melhores capacida-
des especula�vas. Já com Sócrates e Platão percebemos, contudo, que os elementos
intelectuais e morais dos indivíduos se evidenciam como permanentes e essenciais
em face da transitoriedade e rela�vidade da matéria, fundamentalmente passiva. A
mente, consciência ou espírito, como o queiramos definir, é constante em seu dina-
mismo. Sua evolução no tempo desdobra os potenciais recônditos de sua essência,
evidenciando ordem e excelência nesse processo, ao passo que a matéria nos arrasta
e condiciona ao turbilhão de experiências passionais, excitantes e deprimentes que
ora seduzem, ora se apresentam como obstáculos ao desiderato de sua vida própria.
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Com acerto, o filósofo Markus Gabriel recentemente constatou que inexiste
aquilo que comumente chamamos de 'O mundo', 'O universo'. O que existem são
inumeráveis mundos �pificados pelos horizontes e pelas perspec�vas de comunida-
des humanas, e tanto há diferenças gritantes entre o mundo dos japoneses e o
mundo dos argen�nos quanto entre cada pessoa individualmente. Temos, como
indivíduos, nossos mundos ín�mos, elaboramos para nós um cosmo, que se encaixa
no conjunto maior de nossa comunidade, dona de um cosmo mais amplo e comple-
xo, mas não chegamos jamais a experimentar uma equivalência total entre os mun-
dos das diferentes comunidades e das diferentes pessoas.

Nesse ínterim, podemos admi�r que as suspeitas humanas a respeito da obje�vi-
dade da arte, da vida religiosa ou da vida mís�ca, do "tônus" e da "faixa" psíquica que
definem a iden�dade das comunidades, se revelam muito acertadas, ao ponto de se
cogitar a possibilidade de uma ontologia complexificada e plural, admi�ndo a
existência real do que de ro�na se assume como ilusório e falso. Tal seria, então, a
condição dos mundos oníricos visitados por cada indivíduo durante o sono, dos mun-
dos fantás�cos criados pela imaginação ar�s�ca, dos grandes arqué�pos cole�vos,
de grande parte do mundo habitado pelos espíritos em seu estado errá�co.

Se é assim, que consequências prá�cas decorrem dessa pluralidade de mundos e
realidades? A primeira que consideramos é a da mudança de da imaginaçãostatus

humana, que não mais podendo ser desprezada como pensamento falso e inconse-
quente, já que o mundo do espírito é o seu pensamento, se eleva à condição de digni-
dade do real.

O filme que comove ou impressiona, a poesia que toca, o livro que abre as portas
de um novo ambiente, a música que transporta para longe não são recursos de dis-
tração, muito menos fugas da realidade. Só a mente muito reduzida ao ritmo dos
acontecimentos grosseiros e imediatos pode enveredar por caminhos tão equivoca-
dos. Cada mundo que se nos abre através da arte é um ambiente vivencial legí�mo e,
ao mesmo tempo, passa a integrar o nosso mundo. Desses ambientes sorvemos for-
ças, esperança, temos arrepios, nos angus�amos, aprendemos e, com muita frequê-
cia, nos modificamos a tal ponto que aquela obra de arte permanece gravada para
sempre como referência de amadurecimento, progresso, crescimento.

Não fosse real e concreta a vivência proporcionada pela incursão em ambiente
fantás�co ou ficcional, se não fossem valores humanos, ideias e ideais, sen�mentos e
emoções, se não pudéssemos nos envolver realmente com personagens, cenários e
fatos em um sen�do profundo, jamais a obra de arte ocuparia o lugar que ocupa na
cultura humana, jamais pessoa alguma colocaria fé em uma projeção da imaginação
a ponto de tornar Fausto, Édipo, Quixote, Ana Karenina ou Jean Valjean modelos ou
referências para suas vidas reais.

O mesmo pode ser dito a respeito do "castelo da alma", do eu in�míssimo, do
transcendente, do sé�mo céu que encontramos em nosso mergulho nos páramos
celes�ais. E é por ser obje�vo e universal o senso religioso que, sem experimentar-
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mos qualquer condição especial em matéria religiosa, iden�ficamos pelo olho do
espírito a san�dade de Francisco e Terese, a veracidade dos relatos dos extá�cos, dos
mís�cos, dos visionários e dos profetas. É por um senso espiritual natural que ouvi-
mos com seriedade os relatos do mundo dos espíritos, que reverenciamos as metáfo-
ras luminosas dos budas e dos yogues, que acreditamos firmemente nas promessas
das bem-aventuranças, nenhuma das quais nos é fisicamente presente.

Tanto quanto vivemos parcialmente os mundos da ficção e da fantasia ar�s�cas e
o mundo da religiosidade, estamos divididos entre inúmeros outros planos de reali-
dades sociais, linguís�cas, polí�cas, cien�ficas e culturais. Queiramos ou não, os
muitos ambientes que vivenciamos e as projeções que temos do futuro são peque-
nos universos nutridos pela a�vidade concep�va do espírito.

Conquistas e triunfos, a habilidade de tocar um instrumento ou pra�car bem um
esporte, a criação de empresas, ins�tuições, clubes, eventos, uma mera página na
internet, as mudanças polí�cas, sociais, econômicas, cien�ficas, todas as realizações
humanas em suma só puderam algum dia se tornar presentes e atuais porque antes
foram sonhadas, idealizadas, almejadas, e �veram suficiente enraizamento racional
para serem plausíveis e executáveis. Os malogros, as utopias, os devaneios e as pre-
tensões megalomaníacas, por outro lado, não se realizam por carência de suficiente
amadurecimento que lhes empreste raízes de coerência, adequação aos fatos e pro-
porções adequadas. O sonho fracassado de ontem muitas vezes é refeito, redimensi-
onado e adequado aos parâmetros da lógica e das leis naturais, realizando-se hoje ou
amanhã. Tenta�vas repe�das nos ensinam em que parte ou sen�do um projeto
falhou, orientando-nos ao refazimento dos planos e come�mentos mais sóbrios. Ao
nos lembrarmos das numerosas e trágicas experiências com projetos de avião,
foguete, submarino, das exaus�vas repe�ções para a criação de vacinas, lâmpadas,
computadores, observamos que a manutenção do ideal, da visão, em meio aos insu-
cessos é uma constante, mas a visão só se man�nha atraente porque algo nela era
suficientemente crível.

À semelhança dos empreendimentos cien�ficos, ar�s�cos, despor�vos, polí�cos
e sociais, nossas projeções sobre nós mesmos muitas vezes demoram a se concre�-
zar, mas sua possibilidade é igualmente um fato da vida. Vencemos as más propen-
sões, desenvolvemos virtudes apenas latentes, aprendemos e adquirimos diversos
�pos de habilidades, perícias e conhecimentos. Essa reconstrução constante de nós
mesmos é fruto da combinação entre o ideal projetado e a experiência do que funcio-
na e de como funciona.

No processo de autoconhecimento e no aprendizado das leis da realidade, o espí-
rito capacita-se a exercer cada vez com maior serenidade, equilíbrio, eficácia e sobri-
edade aquilo que projeta para sua vivência e dos outros. Sua ideação já nasce compa-
�vel com o terreno do plan�o, pois a consciência se despiu das vaidades e do egoís-
mo fomentadores de pretensão ou pessimismo, encontrando, finalmente, o cami-
nho do meio, o conhecimento do que lhe cabe e do que lhe é cobrado.

ARTIGOS o médium - - 201maio e junho 8
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«A dor, benfeitora e conservadora do mundo...»
Pão Nosso - Emmanuel

O pedagogo Paulo Freire, em , narra diversasA Pedagogia do Oprimido

situações em que o homem se encontra em deplorável estado de degradação
� sica e moral. Diante desse quadro, mesmo o olhar cien�fico do pedagogo
fraqueja e é tomado por enorme angús�a, sofrimento e raiva. Repleto desses
sen�mentos, ele, contudo, se arvora ainda o direito de sen�-los, pois o contrário
disso seria (em seu entendimento) a indiferença diante das mazelas do mundo. A
raiva, portanto, serve-lhe como instrumento de transformação de uma realidade
e, por essa perspec�va, um elemento benéfico e fundamental.

Aqui, entretanto, reside um dado: o que leva Paulo Freire à raiva é, antes, o
amor para com o ser humano, é a importância que ele dá ao fato de não sermos
indiferentes às duras realidades do outro. A raiva (se constru�va), nesse caso, é
amor traves�do de inconformação que se edifica fundamentalmente em ação e
movimento.

Não raro, as transformações ocorrem a par�r de uma situação que deixa de
ser boa ou agradável. Assim, algo nos alerta para a mudança. Tal situação pode
ser � sica (pisarmos em um prego) ou moral (agirmos de encontro à lei de Deus,
como comer em demasia). Em todo caso, o sinal ocorre sempre da mesma forma:
instala-se a dor. De maneira que, antes de ser um cas�go ou prêmio de Deus, a
dor é a consequência das ações. Cumpre, contudo, dis�nguir suas naturezas.

A P�
������ 
� D��
Roberto Lota
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Emmanuel, em , afirma que "toda dor � sica é um fenômeno,O Consolador

enquanto que a dor moral é essência". Assim, sua função, mais do que um
incômodo, é uma necessidade.

No plano espiritual, essa dor é o prenúncio para o desenvolvimento. Isso
porque quando nos cansamos de sofrer, uma vez que trilhamos um caminho
danoso a nós mesmos, nossa consciência desperta e somos tomados de remorso,
que, ainda nas palavras de Emmanuel, "é a força que prepara o arrependimento,
como este é a energia que precede o esforço regenerador".

Sobre o efeito cura�vo da dor, André Luiz, em , teceOs Missionários da Luz

importantes considerações. Falando sobre a situação dos encarnados em
momentos expiatórios (ou probatórios), Francisco, o instrutor a que André
acompanha, afirma que "No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais
dóceis. Dir-se-ia que a molés�a intransigente enfraquece os ins�ntos mais
baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a
alma, abrindo-lhe, em torno, inters�cios abençoados por onde penetra infinita
luz". E con�nua, ainda uma vez, revelando a importância salutar, profilá�ca e
corre�va da dor: "E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do
egoísmo cristalizado e do amor-próprio excessivo. Então, é possível o grande
entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente, embora,
percebe a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-
lhe no coração, para sempre, mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite
espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões
indis�ntos, nossos princípios são facilmente aceitos, a sensibilidade demonstra
caracterís�cas sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos
do espírito".

Se numa leitura rápida podemos achar que – nos momentos de maior
sofrimento quando a dor parece dilacerante – somos deixados à margem do
olhar da Providência de Deus, na verdade, um olhar mais atento mostra que é
exatamente o contrário. Sendo a maior parte de tudo isso causada por nossa
própria invigilância, Deus, num acréscimo de misericórdia, olha sempre para os
homens e envia seus mensageiros para nos apoiar e socorrer. Francisco sobre isso
diz a André: "desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz,
carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legí�mo. Nunca
observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos
incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes,
semelhantes edificações, incompreensíveis para o os encarnados que os cercam,
cons�tuem o fruto do esforço de nossos grupos i�nerantes de socorro".

As dores espirituais sinalizam um alerta também de nossa razão e consciência
para uma mudança de a�tude e comportamento. Elas representam, se bem
assimilada, um ponto decisivo para a aquisição de meios de mudança e
transformação. Mais do que qualquer coisa, ela (a dor) está entranhada em nosso

o médium - - 201maio e junho 8
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processo evolu�vo. Em , pergunta 133, Kardec indaga do queO Livro dos Espíritos

vale aos Espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos
sofrimentos encarnatórios. Os Espíritos, então, respondem que fazendo o bem
"chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a
consequência da imperfeição do Espírito. Quanto menos imperfeições, tanto
menos tormentos".

Se Kant afirmou em seu impera�vo categórico – que é um dever interno – que
o princípio máximo de nossa vontade deva valer sempre como princípio para uma
legislação universal, busquemos aplicar essa disposição para o bem em nossas
vidas. Aprendamos com a dor, pois ela corrige nossas imperfeições e nossas más
tendências. Ela nos ensina e nos move à ação, como afirmou acima Paulo Freire,
que enxergou na dor e no sofrimento o motor propulsor de desenvolvimento da
sociedade. Tracemos, assim, um caminho que não vise somente ao fim, que é a
perfeição espiritual, mas que se preocupe também com o meio e nos faça, então,
sofrer menos. Tal caminho – mais do que qualquer outro – tem suas veredas
construídas por nós mesmos.
___________________
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Daniel Salomão Silva
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3ª parte
Enfim, após breves reflexões compara�vas entre o Espiri�smo e o Hinduísmo quanto à

concepção de Deus, Espírito e Matéria, bem como sobre os mecanismos de desapego e busca
de felicidade, esta terceira parte tratará da ideia de reencarnação nas duas tradições religiosas.

Não há traços da ideia de reencarnação ou transmigração ( ) nos textos védicos.samsara

Porém, nos , nos e no épico , esta ideia surge, mesmo que emUpanishads Puranas Mahabarata

compe�ção com outras teorias, podendo ser admi�da quase como universalmente aceita
entre as tradições religiosas indianas .¹

Segundo um dos diálogos do , em uma era remota, os homens viviam em corposMahabarata

puros, agiam corretamente e, logo, eram felizes. Porém, com o passar do tempo, foram tomados
de luxúria e ira, tornando-se escravos da avareza e da ilusão. Como consequência, foram conde-
nados a uma sequência de transmigrações em corpos de todas as espécies de seres vivos .²

Na concepção espírita, o espírito imortal atravessa múl�plos estágios em corpos de carne
ou � sicos. Estes estágios ou reencarnações têm por obje�vo fazer o espírito “chegar à perfei-
ção” e de pô-lo “em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação” . O início³
deste processo se dá no momento de “criação” do princípio inteligente, que começa a estagiar
nos diferentes reinos de seres vivos, dos mais simples aos mais complexos. Chegando ao está-
gio humano, o espírito jamais pode voltar a encarnar como animais ou vegetais . Ideias poste-⁴
riores a Allan Kardec enfa�zam este processo, relacionando-o profundamente com a evolução
biológica das espécies. As evoluções espiritual e biológica caminhariam lado a lado .⁵

Diferentemente de certas concepções hindus ou mesmo cristãs, não há um momento de
“queda” espiritual, derivado de um “mal” ou equívoco pra�cado pelo indivíduo. O ser ou
espírito não precisa passar pela fieira do mal, mas inevitavelmente passa pela da ignorância .⁶
Para o Espiri�smo, a reencarnação é uma questão de jus�ça, que iguala em direitos todos os
seres da criação. A existência em apenas uma vida � sica não poderia assegurar a jus�ça
perfeita de Deus, pois as condições são visivelmente diferentes entre os seres humanos. Se se
equivocam ou não aprendem o necessário em uma vida, retornam para con�nuar o aprendi-
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zado, para tentar agir de forma diferente diante de certa condição de apego .⁷
A palavra sânscrita refere-se à “ação interessada”, egoísta ou “apegada” do indivíduokarma

em determinada vida � sica, sendo as consequências destas ações em vidas futuras denomina-
das resíduos cármicos ( ). Cabe salientar que, em algumas tradições indianas, pode-karmasaya

se enfrentar os resíduos cármicos também na mesma vida em que são gerados .⁸
Segundo o , além do , outros fatores podem determinar a situação atualMahabarata karma

ou posterior do ser, de felicidade ou infelicidade. Entre eles estão a ação divina e o des�no,
valorizados de forma diferente entre as várias tradições e podendo agir concomitantemente.
De acordo com os , o des�no do homem é construído a par�r de suas própriasUpanishads

ações, logo o ser se torna o que faz. Porém, o des�no, se entendido como uma força externa ao
indivíduo, também pode atuar contra ou a seu favor, sendo invariavelmente confundido com a
ação divina . Porém, a forma como as ações passadas repercutem nas vidas futuras não é²
consensual nas tradições indianas. Para algumas, a repercussão é direta. Para outras, como o
karma é de curta duração, não pode produzir experiência na vida futura, cabendo a Deus o
arranjo para que as experiências vividas correspondam aos méritos ou deméritos da vida ante-
rior . De qualquer forma, os atos de uma vida geram consequências em outra.⁸

Segundo o Espiri�smo, a situação enfrentada na vida � sica deriva, ora de ações em vidas
passadas (expiação), ora por escolha do próprio espírito antes de renascer (prova), ora por
ações nesta própria vida. Espíritos mais elevados podem reencarnar também com obje�vos
missionários, não derivados de provas ou expiações. Para o Espiri�smo, toda dificuldade
encontrada na vida tem por causa o próprio espírito, direta ou indiretamente . O des�no só⁹
pode ser entendido como construído e modificado pelo indivíduo. A ação divina está nas leis
de Deus, já escritas na consciência do espírito , e que determinarão, quando transgredidas,¹⁰
sua infelicidade temporária.

A ideia de expiação tem estreita ligação com a dos resíduos cármicos do Hinduísmo. No
contexto da teoria , os resíduos cármicos não são radicalmente determinís�cos na vidaAdvaita

futura. Um ato em vida passada não determinará uma consequência específica, mas sim uma
tendência, uma determinação a certa a�tude ou vontade que pode ser impedida ou alterada
pelo agente . A herança cármica do indivíduo pode se manifestar como “desejos fur�vos que⁸
aspiram ser novamente sa�sfeitos” . Para o Espiri�smo, as expiações sofridas ou as provas¹¹
escolhidas também não são determinís�cas, mas apenas definem o gênero de situações a que
o espírito é convidado a enfrentar, sempre com fins de evolução .¹²

Para o principal formulador do , (séc. IX), as noções de eVedanta Advaita Shankara karma

samsara explicadas nos textos sagrados contêm uma parcela muito pequena da verdade. Têm
apenas a função de mostrar o que a realidade “não é”. Viver no mundo é estar preso nesta rede
de causas e consequências, de desejos e resultados, punições e recompensas. Sob este ponto
de vista, não há “evolução” ou aprendizado de uma vida para a outra, o que contrapõe a ideia
espírita. A libertação é alcançada pelo conhecimento e desapego deste processo .¹

Segundo um dos diálogos do , assim como a tradição do , quando o corpoMahabarata Yoga

morre, o ser abandona o cadáver e instantaneamente renasce, carregando as consequências
posi�vas ou nega�vas de seus atos passados nesta nova vida . Todavia, segundo alguns² ⁸
Puranas, o indivíduo conserva, após a morte � sica, um corpo su�l, com a mesma forma do
corpo � sico. Este corpo su�l, indestru�vel e que não se decompõe, carrega os resíduos
cármicos do indivíduo de uma existência para outra. Além disso, antes do renascimento, o
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indivíduo pode “habitar” regiões infernais devido a “pecados” come�dos em vida. Porém, sem
especificar o processo, indica mecanismos de expiação que permitem a saída deste “inferno”.
De lá retornará ao mundo, em seu corpo su�l, para outro corpo � sico, seja no reino animal,
vegetal ou como ser humano. Todavia, se teve méritos em vida, pode renascer como alguma
divindade ou rei, em uma vida mais próspera . De forma semelhante, segundo os ,¹³ Upanishads

após a morte � sica o ser pode estagiar temporariamente em regiões “espirituais”, “céus” ou
“infernos”, antes de renascer, de acordo com seus atos em vida. Esta permanência em seu
corpo su�l não é inconsciente, mas permite experiências determinadas por seus resíduos
cármicos em planos extra� sicos .⁸

Segundo o Espiri�smo, quase sempre há um estágio intermediário entre duas vidas e que
representa, na verdade, o estado natural do espírito. Este estágio é chamado “erra�cidade”
para os espíritos que ainda necessitam reencarnar, e se passa no “mundo” ou “plano espiritu-
al” sem duração determinada . O espírito “vive” e age no plano espiritual através de seu corpo¹⁴
espiritual ou períspirito, que também é o responsável pela ligação entre o espírito e seu corpo
� sico . Há diversas regiões neste plano espiritual, tanto felizes quanto infelizes, porém sem¹⁵
determinação absoluta ou locais definidos e construídos para tal .¹⁶

Na visão purânica, no processo de renascimento entre humanos, o ser, em seu corpo su�l,
impelido pelo , “entra” no embrião humano em formação. No útero materno, o indivíduo,karma

já consciente, relembra seus sofrimentos passados, a repe�ção de seus erros, e se propõe um
melhor comportamento nesta vida que se inicia. Porém, após o nascimento, esquece-se de seu
passado remoto e, sob influência da matéria, eventualmente se equivoca novamente . Segundo¹³
o , o processo reencarnatório ocorre por uma série de eventos. O ser, emChandogya Upanishad

seu corpo su�l, é “transformado” em éter, em seguida em vento, chuva e alimento, ou melhor,
em vegetais nutri�vos. Sendo absorvido por humanos ou mesmo animais, será transformado em
sêmen que, em combinação com o sangue materno no útero, permi�rá o renascimento .¹

Para o Espiri�smo, a união entre o espírito e seu novo corpo � sico ocorre no momento da
concepção ou fecundação. “Desde o instante da concepção, o Espírito designado para habitar
certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante
em que a criança vê a luz” . O Espírito estava anteriormente na erra�cidade, com seu períspiri-¹⁷
to, e não nos gametas ou alimentos humanos. Antes desta união, o Espírito pode escolher o
gênero de provas que vai enfrentar, como dito acima, e até mesmo o corpo � sico que vai habitar,
pois as imperfeições que este corpo apresentar auxiliarão o progresso do ser . Durante a gesta-¹⁸
ção, a consciência do ser reencarnante é rela�va, semelhante a um estado de perturbação .¹⁹

A superação da necessidade reencarnatória, tanto do ponto de vista espírita quanto do
hindu, é ob�da pelos métodos apontados na parte anterior deste ar�go. Todavia, o que ocorre
ao Espírito após? Qual seu estado “final”? Segundo o , o estado final de libertaçãoVedanta

“está �pificado na clássica imagem do sal na água”. Se o sal, quando dissolvido, não pode mais
ser dis�nto da água, este é o estado do ser que tomou a forma de . A consciência,Brahman

embora não mais possa ser percebida, ainda existe, todavia sob a forma do Eu . Da mesma¹¹
forma, o afirma que não mais renascerá aquele que “chegar” a . NãoBhagavad-Gita Krishna²⁰
há mais apego, sofrimento, desejos.

Para o Espiri�smo, o estado final de libertação, “reino dos céus” ou salvação, é o estado dos
espíritos puros, que não mais sofrem influência da matéria e têm superioridade intelectual e
moral aos demais espíritos. Percorreram todos os graus da escala evolu�va e não mais estão
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sujeitos à reencarnação. Todavia, não ficam em eterna ociosidade, mas trabalham pela melho-
ria dos que ainda não alcançaram seu estado de pureza . A felicidade dos espíritos nesta situa-²¹
ção consiste em “conhecerem todas as coisas” e em não mais sen�r “qualquer das paixões que
causam a desgraça dos homens” . Além disso, permanecem com sua individualidade, porém,²²
sem qualquer individualismo.

Enfim, talvez a grande diferença entre o processo de libertação no Hinduísmo em geral e no
Espiri�smo esteja na questão evolu�va. No Espiri�smo há um aprendizado ou evolução de
uma vida para outra, em que se sofre pelo que se fez, repete-se o que ainda não foi superado,
testa-se no que ainda não se enfrentou, até se a�ngir um estado de plenitude ou perfeição. No
Hinduísmo, em geral, o processo sempre se refere à existência atual. É possível, independente-
mente dos resíduos cármicos, superando o apego em cada situação da vida, a�ngir nesta
mesma vida a libertação completa. Ou seja, não há aprendizado acumulado de uma vida para
outra, nem é necessário que haja.

Concluindo, a comparação bem-intencionada é sempre produ�va. A par�r dos enfoques de
uma tradição diferente, muitas vezes percebemos importantes e semelhantes conclusões em
nossa própria religião. Mesmo com as naturais divergências, a proposta hindu tem semelhan-
ças à espírita e apresenta como cerne o desapego, alvo também da prá�ca da caridade tão
apregoada pelos espíritas.

A Revelação Divina brota nos diversos pontos e épocas da Humanidade, adequada à matu-
ridade daqueles que as recebem. Com as ferramentas de análise que o Espiri�smo nos ofere-
ce, tudo fica mais claro.
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Se uma pessoa acredita que a vida termina com a morte do corpo
� sico, ela é materialista; se acredita que a alma sobrevive, ela é espiri-
tualista. Sabendo da sobrevivência da alma, após a desencarnação, o
espírita é, por esse viés, espiritualista; mas um espiritualista pode ou
não ser espírita. Budistas, católicos e evangélicos, por exemplo, são
espiritualistas. Os espíritas são adeptos do Espiri�smo, termo desig-
nador de um corpo de doutrina que estuda a origem e o des�no dos
Espíritos, bem como as relações do mundo espiritual com o mundo
corpóreo. Lançando mão dos progressivos conhecimentos da ciência e
da filosofia e do conjunto de postulados decodificados e organizados
por Allan Kardec, a Doutrina Espírita estabelece, ainda, todo um fun-
damento moral que nos religa ao Criador, e por essa razão é considera-
da, também, religião.

Em geral, diz-se espírita o adepto que leu, estudou, examinou racio-
nalmente o conteúdo das consideradas Obras Básicas. Kardec, porém,
escreveu: “Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transforma-
ção moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações
más” ( , Cap. XVII, item 4). É que oO Evangelho segundo o Espiri�smo

Espiri�smo não se des�na à mera contemplação, e o espírita conscien-
te compreende, plenamente, que “Fora da caridade não há salvação”,
isto é, não há possibilidade de evolução real. Esse lema da Doutrina
reforça, com outras palavras, os ensinamentos do Cristo, já por todos
conhecidos: Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si
mesmo (ver Marcos 12:30-31).

O espírita sabe que é um Espírito imortal ora encarnado num corpo
� sico perecível; que sua pátria de origem é o mundo espiritual; que
para a pátria retornará e de lá virá a renascer outras vezes; e que já
reencarnou e reencarnará sucessivas vezes para viver experiências
materiais na trajetória que o levará a a�ngir, por seu con�nuo avanço
moral e intelectual e por suas obras, a perfec�bilidade. Ele sabe que

P��� <��� 
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não aportou aqui para gozar a vida, ou simplesmente para apreender
intelectualmente o sen�do da existência, mas para cumprir o planeja-
mento reencarnatório traçado no plano Maior com vistas ao seu aper-
feiçoamento e à sua felicidade.

O Espiri�smo veio reafirmar Jesus como o Guia e Modelo da Huma-
nidade e confirmar o roteiro por Ele trazido, acrescentando aos ensi-
nos informações que, graças ao nível de maturidade intelectual alcan-
çado pela Humanidade, sobretudo após os avanços cien�ficos e
filosóficos dos séculos das Luzes e da Razão, já podiam ser assimiladas
por nós. Jesus se referiu a essa retomada das lições, quando afirmou
que o Consolador Prome�do viria mais tarde e ficaria conosco – enten-
demos que tal se deu com o advento da Terceira Revelação, ou Doutri-
na Espírita, porque ela recupera do Cris�anismo a sua pureza original e
explica com profundidade insofismável os elevados ensinos da Boa
Nova:

"Se me amais, guardai os meus mandamentos; e eu rogarei a meu

Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente

convosco: – o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, por-

que não o vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós,

conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. – Porém, o

Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome,

vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho

dito" (João, 14:15 a 17 e 26).

Por sua missão estreitamente ligada ao progresso moral da Humani-
dade, o Espiri�smo se expande naturalmente a cada dia no mundo,
sem proseli�smo. A necessidade ín�ma de reflexão séria sobre as
grandes verdades costuma atrair os homens para o Centro Espírita, os
fóruns ou congressos. Com maior frequência, porém, ainda é a dor que
traz ao ambiente espírita aqueles corações desolados, em busca de
orientação e resposta lógica e consoladora para as dores da alma.

E�������� �
Ana Paula Bartholomeu
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Vagner Tolendato

Vagner Tolendato entrevista Nanete da Hora Schmidt
Filha de Carlos da Hora Pires e Antônia Alves Pires, fundadores da Casa Espírita

Maria de Nazareth, aos 87 anos, Nanete nos presenteia com algumas de suas memóri-
as da história inicial desta Casa.

•Qual éa ligaçãodasenhorae sua família comaCasaEspíritaMariadeNazareth?
Meu pai veio do Centro Espírita União, Humildade e Caridade com minha mãe,

chegando aqui a Benfica, ele fazia reuniões de estudos em nossa casa, mas não podia
con�nuar como estava pois não podia ter reunião mediúnica. Veio então a necessida-
de de construir um local apropriado, conseguiu comprar este terreno e filiou-se ao
Centro União, porque se ele falecesse não teria problema com inventário. Assim ficou
por algum tempo, até que eles construíram e, terminada a construção, desligou-se do
Centro União juridicamente.

•Comoseupai chegouaoespiri�smo?
Meu pai gostava muito de ler, mas não sei dizer como ele se tornou espírita. Eu só
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sei dizer que quando minha família veio de Belo Horizonte para cá, o primeiro centro
espírita que minha mãe entrou foi o Centro Espírita Fé e Caridade, com minha irmã que
estava muito doente. Lá, a dona Maria Monteiro disse à mamãe que o lugar dela não
era lá, era no Centro Espírita União, Humildade e Caridade. Logo minha irmã faleceu e
minha mãe começou a frequentar, veio o conhecimento espírita e se tornou trabalha-
dora do centro.

Meu pai começou a trabalhar aqui na FEA, então ele começou com essas reuniões
na sala de casa. Como não podia con�nuar, aí comprou o lote e construiu inicialmente
dois cômodos para prosseguir as reuniões; depois que foi seguindo a construção,
demorou bastante.

• Seu pai contou com a ajuda de outras pessoas na época?
Sim. Sr. José Argemiro ajudou na construção, Sr. José Mariano ajudou demais, Sr.

José Pereira de Souza, Sr. Nelson, dona Catarina, todos muito empenhados. E também
contou com a ajuda do Centro União.

Meu pai cuidou da Casa até adoecer.
• Havia perseguições na época?
As pessoas não entendiam, achavam que espiri�smo era coisa do demônio. Na

época, o espiri�smo não era conhecido como é hoje. Até nós, os filhos, sofremos as
consequências, sen�amos as provocações.

As pessoas eram contra, falavam coisas que não deviam.
O padre vinha com a procissão, parava em frente à obra, eles paravam de trabalhar,
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ouviam o padre fazer o discurso como bem entendia; depois que iam embora, eles
con�nuavam o trabalho. Benfica não era evoluída como é hoje. Era muito di� cil,
muitas perseguições, meu pai sofreu muito. Ele chegava em casa, pegava o Evangelho
e dizia assim: “Só Deus que vai me dar força, porque não tem jeito, é calar, calar, calar e
seguir em frente, não pode desanimar.” E assim nós fomos criados.

Tinha a aula de moral cristã, vinham muitas pessoas do centro. Vinham fazer pales-
tra dona Maria José de Carvalho, Dr. Armínio Rego de Carvalho, Sr. Ali Halfeld.

Nos tempos da mocidade, o Cleber Halfeld, uma criatura boníssima, acompanhou
muito aqui.

• Dona Nanete, como é estar aqui hoje, neste espaço onde seu pai deu o pontapé
inicial?

É uma felicidade muito grande ver a casa nessas condições, evoluiu bastante, tudo
bem-arrumado, bem-organizado. É uma felicidade para eles que estão do outro lado.

Como eu vi o princípio, fico muito feliz e sa�sfeita.
• Como é para a senhora fazer parte dessa história de 80 anos da Casa?
Agradecer a Deus por tudo, porque você estar aqui, podendo ver, ouvir, é uma feli-

cidade muito grande, não tem outra explicação.
• Qual é a recordação que trouxe para a senhora estar aqui e vendo a casa come-

morar 80 anos?
É uma recordação feliz porque me lembro muito do meu pai e da minha mãe que

lutaram e ajudaram, das pessoas amigas que aqui frequentaram. Por aqui passou
muita gente boa.

Eu me lembrei do Sr. Venâncio Serrinha, uma pessoa muito simples que cuidava
aqui do quintal, a gente era criança mas não esquece.

Andar pela Casa também traz saudades daqueles que par�ram.
Apenas uma coisa que não pode sair... as obras de Kardec, estou feliz, feliz, feliz de

con�nuar seguindo as obras.

o médium - - 201maio e junho 8



19

ARTIGOS

José Passini
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A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as

épocas da Humanidade. Kardec ⁽¹⁾

Em torno de fé existem inúmeras afirmativas negando-lhe o caráter racional. Segundo alguns
teólogos, raciocina-se sobre a crença, mas não sobre a fé. A fé, segundo eles, é uma virtude, um dom
que transcende a própria razão.

Por colocarem-na como virtude ou dom transcendental, pertencente exclusivamente à área do
sentimento, é quemuitas pessoas confundem fé com emoção. Por isso, é comumpessoas dizerem ter
sentido uma fé imensa, capaz de grandes realizações, no momento em que ouviam o relato de passa-
gens do Evangelho, de realizações levadas a efeito por benfeitores da Humanidade, ou até mesmo em
decorrência da simples leitura de uma página edificante. A emoção, a vibração espiritual que os atos
nobres suscitam nas almas já portadoras de alguma sensibilidade, não pode ser confundida com fé. O
estado emocional é transitório, enquanto a fé verdadeira é permanente. A emoção, se analisada e ori-
entada pela inteligência, pode ser auxiliar valioso para levar a criatura a modificar-se para melhor.
Entretanto, se não for esclarecida pela razão, pode levar ao fanatismo, à chamada fé cega, que é a pró-
pria negação da fé. O mundo está cheio de exemplos tristes dos frutos do fanatismo religioso. Em
nome da fé, quantas perseguições, quantas mortes e até guerras. Ainda nos dias atuais, existem pes-
soas que vertem seu próprio sangue, ferindo seu corpo, ou se entregam a privações terríveis no intuito
de mostrar sua fé em Deus. Se raciocinassem, veriam que Deus como Pai amoroso, bom emisericor-
dioso nunca poderia ser homenageado como derramamento do sangue dos seus filhos. Essa concep-
ção deDeus, combateu-a oProfeta Elias, oito séculos antes de Jesus.

Aprende-se no Espiritismo que, à medida que evoluciona, o Espírito vai conhecendo as leis de
Deus, vai percebendo-lhes a perfeição e, quanto mais conhece, mais se identifica com elas, mais
confia na justiça e no amor de Deus, mais se conscientiza de sua perfeição, mais tem fé. Essa a fé que
nasce do entendimento. Inabalável, indestrutível.

Emmanuel ensina que "ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultra-
passou 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 nãomais dizer eu creio,mas eu sei,
com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento."

(2)
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A fé que o Espiritismo preconiza é uma fé dinâmica, não uma fé contemplativa, que leva a criatura
a ficar estática, aguardando providências de Deus em seu favor. Através do sentimento, a criatura
sente que Deus não a desampara – porque é Pai –, mas pela razão entende que deve fazer a sua parte,
conformeo ensinamento de Jesus: "Faze da tua parte que o céu te ajudará."

A fé espírita não é aquela que se fixa em objetos materiais como cruzes, escapulários, bentinhos,
talismãs, medalhas etc. O espírita tem fé em Deus, em Jesus, nos Bons Espíritos, entidades dotadas
de sentimento e de inteligência, seres capazes demovimentar recursos emseu favor, de acordo coma
misericórdia e com o mérito. Mérito esse que inclui também o esforço daquele que pede. Essa fé é
muito diferente da crença infantil numpretenso podermágico de objetosmateriais, que não poderiam
jamaismovimentar, com inteligência e sentimento, recursos embenefício de alguém.

Entretanto, é lícito perguntar-se: terá a fé raciocinada nascido com o Espiritismo? Não, a fé racio-
cinada vem de Jesus, dos ensinamentos do seu Evangelho. Ao Espiritismo cabe o papel de fazê-la
retornar, como o fez com todas as demais lições do Mestre. Jesus nunca explorou a emoção de nin-
guém. Sua fala, mansa e humilde, precisa e firme, sempre era dirigida ao sentimento e à inteligência.
Suas lições foram sempre pautadas no diálogo, através do qual propunha o exame racional daquilo
que ensinava. Vejamos...

"Porque não há boa árvore que dêmau fruto, nemmá árvore que dê bom fruto." Não será um con-
vite à análise, à reflexão, ao uso da inteligência?

"E orando, não useis vãs repetições..." Quer oMestre dizer que devemos orar complena consciên-
cia daquilo que falamos, que nossa oração não seja uma repetição emocionada de uma fórmula deco-
rada, mas que pensemos naquilo que dissermos, a fim de que a mensagem dirigida ao Alto tenha um
conteúdo, umsignificado e não seja simples ladainha.

"E qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão o filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe
lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto
mais vosso Pai que está nos céus?" Também por essa passagem pode-se ver que Jesus não buscava
levar ninguém a uma adoração emotiva, a uma fé cega,mas procurava, ao contrário, fazer as criaturas
entenderem que o Todo Poderoso deveria ser, necessariamente, melhor do que um pai terreno e,
portanto, capaz de darmaiores bens aos filhos.

"Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro?" Assim os discípulos
interrogaram oMestre, ao descerem doMonte Tabor, onde haviam contempladoMoisés e Eliasmate-
rializados ao lado de Jesus, que se transfigurara e cujo rosto resplandecera como o sol. Por que a
pergunta? Ora, havia sido predito pelos profetas – e os escribas sempre o repetiam – que o Messias
seria precedido por Elias, que voltaria para preparar-lhe o caminho. Os discípulos, vendo Elias desen-
carnado, deduziram que algo deveria estar errado: ou as profecias não espelhavam a verdade, ou
aquele não era Elias, ou Jesus não era o Messias! Jesus, imperturbável, respondendo-lhes disse que
"Elias já veio, e não o reconheceram,mas fizeram-lhe o que quiseram. Assim farão eles tambémpade-
cer o Filho do homem." E em seguida, conclui o Evangelista: "Então entenderamos discípulos que lhes
falara de JoãoBatista." Tudo estava certo. A profecia já se havia cumprido.

Diante do que se acabou de ver, conclui-se que a tônica nos ensinos de Jesus não era o encanta-
mento, a emoção, mas sim o entendimento lógico, racional dos fatos! Jesus, comomestre admirável
que foi, soube criar uma mentalidade de diálogo aberto, através do qual os discípulos - em busca de
esclarecimento - questionaram a própria condição de Messias do seu Mestre. Vê-se claramente que
Jesus não impunha suas ideias, não violentava consciências, nem exigia fé cega, sem exame. Não.
Sua mensagem sempre foi dirigida ao intelecto e ao sentimento, bases legítimas da fé raciocinada,
que o Espiritismo veio reviver.
_______________
(1)OEvangelhoSegundo o Espiritismo, cap. 9, item7
(2)OConsolador, item354
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HORA VAZIA, JAMAIS!
Rogério Coelho

“O    tempo    gasto   na    inu�lidade   é   linfa

preciosa a evaporar-se no chão do descaso”.

-Camilo¹

As criaturas ocupadas em fazer nada serão responsabilizadas e penalizadas pelos
talentos enterrados e não mul�plicados.

O ócio é palavra inexistente no dicionário da Natureza...

De acordo com a resposta dos Espíritos Superiores à indagação de número 677 de
O Livro dos Espíritos, “tudo em a Natureza trabalha, desde os animais até os

homens”.

A obrigação moral de tornar-se ú�l jamais cessa. Lembremo-nos de que os
ociosos são rapidamente alcançados pela miséria � sica e moral.

Afirma um “Espírito Amigo” :²

“Os repulsivos germes criminógenos de muitos males que pesam nega�vamente

sobre a economia da sociedade se desenvolvem durante os minutos de desocupação

e ociosidade.

O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento nem

o da luta áspera.

Cuidado com a hora vazia, sem obje�vo, sem a�vidade... Nesse espaço, a mente
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engendra mecanismos de evasão e delira. Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos

desocupadas, facultam o desequilíbrio que se instala. Grandes males são

maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto.

Se por alguma circunstância, surge-te uma hora vazia, preenche-a com uma

leitura salutar, ou uma conversação posi�va, ou um trabalho que aguarda

oportunidade para execução, ou uma ação que proporcione prazer”.

Naturalmente que não há necessidade de nenhum desbordamento para o campo
da motricidade neuro�zante conforme o exemplo de Marta, irmã de Maria e Lázaro
das Escrituras, mas, como aconselha Thereza de Brito :³

“(...) apenas evitará as horas vazias, preservando-se da inu�lidade daqueles que,

por estarem ocupados em não fazer nada, deixam de servir, desvalorizando os

minutos”.

Os Céus devolver-nos-ão em bênçãos e acréscimos de paz e amor o bem que
tenhamos sido capazes de espalhar.

Não esqueçamos a célere frase de Jesus: (Jo., 5:17.)

“Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também”.

Como podemos nós, apenas no início da marcha evolu�va, entregarmo-nos ao

ócio se o Pai Celes�al e Jesus não cessam de trabalhar?
_______________

1 - Camilo/Teixeira, J.R. “Correnteza de Luz” – Capítulo 27

2 - Joanna de Ângelis/Franco, D.P. “Episódios Diários” – Capítulo 8

3 - Thereza de Brito/Teixeira, J.R. “Vereda Familiar” – Capítulo 3
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Rafael Papa
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No dia 24 de março, das 14h até as 17h, em um ambiente de paz e diálogo, foi realiza-
do na Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora (AME-JF) o seminário “Coordenação de
Grupos de Estudos” que teve como mediador o trabalhador espírita Daniel Salomão. O
seminário contou com 70 inscritos de 26 Centros Espíritas de Juiz de Fora e região.

Daniel Salomão iniciou a exposição abordando a necessidade de estudarmos a Dou-
trina Espírita em grupo pela importan�ssima referência de Allan Kardec em O Livro dos

Médiuns: “As reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens, por permi�rem que
os que nelas tomam parte se estabeleçam, mediante a permuta de ideias, pelas questões
e observações que se façam, das quais todos se aproveitam” (LM,2:29:324).

Após a introdução, o expositor apresentou os obje�vos do seminário e todos os presen-
tes, após o ques�onamento do Daniel, chegaram a um consenso: a transformação moral.

Salomão também elucidou os �pos de grupos de estudos que podem ser divididos
quanto ao método: leitura e discussão simultânea, leitura anterior e discussão em grupo
e sem leitura; e quanto à condução: apenas coordenador, com alternância entre os par�-
cipantes e convidados.

Após diálogos constru�vos sobre os métodos e as melhores soluções para obtermos
consequências posi�vas no diálogo em grupos de estudos, Daniel apresentou alguns
perfis para a reflexão dos par�cipantes do evento: de coordenador e par�cipantes.

Através de estudos e observações, foram detalhados alguns perfis de coordenadores:
“Sabichão” (Já li “tudo”, só eu sei só eu falo, sou um guru, sei mais do que o Espiri�smo);
“Xerife” (Meu grupo, minhas ideias, grosseria energia, só discuto o que me inte-versus

ressa); “Tranquilão” (Não tenho autoridade, não tenho pontualidade, sou um par�cipan-
te como os demais); “Ausente” (caí de paraquedas, tenho pressa, estou atrasado, não
tenho tempo para o Centro Espírita). Também apresentou algumas sugestões que vamos
detalhar de forma global: diálogo. Aliás, o diálogo autên�co foi abordado como melhor
sugestão para todos os perfis, e além disso, como necessidade fundamental para qual-
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quer posto do Centro Espírita, inclusive entre os dirigentes. Outras sugestões apontadas:
comprome�mento, transparência, humildade e formação de sucessores em grupos.

Com muita per�nência, foram abordados os perfis de par�cipantes: interessado,
desinteressado, �mido e depressivo. Algumas sugestões recorrentes: diálogo, paciência
e caridade.

Por fim, foi recordada a passagem de Mateus 18:20: “Porque, onde es�verem dois ou
três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles”.

Dentro deste ambiente de diálogo, fraternidade, permuta de informações valiosas
para que nós, espíritas, possamos lidar com mais sapiência com os grupos de estudos, foi
encerrado o evento. Não deixe de acompanhar o estudo em Power Point, na página da
AME-JF, com o intuito de entender na íntegra todos os aspectos apontados nesse seminá-
rio que, com certeza, iluminaram o coração de todos os presentes encarnados.

Até a próxima!

Homenagem da Revista pelos aniversários deO Médium

fundação das Ins�tuições Espíritas:
Casas Espíritas com aniversários em MAIO

06/03/1987 – Fundação Espírita Allan Kardec
09/05/1981 – Grupo Espíritas 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 (Cruzada dos Militares Espíritas)
12/06/1985 – Grupo 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 – BH
24/06/1984 – AME de Visconde de Rio Branco
24/06/1990 – AME de Muriaé
30/06/1953 – Sociedade Pró-Livro em Braille (SPLEB) - RJ
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XXIX COMEJUS � IV ENLUZES

Entre os dias 10 e 13 de fevereiro deste ano, aproximadamente 250 pessoas se reuni-
ram para estudar Espiri�smo, refle�r e confraternizar. Com o tema “Andai como filhos da
luz: o espírita no mundo contemporâneo”, jovens e adultos foram convidados a discu�r
temas atuais sobre o entendimento espírita, em clima alegre e fraterno.

No IV Encontro à Luz do Espiri�smo (ENLUZES), na AME/JF, os maiores de 24 anos, em
grupos de estudo, conversaram sobre desigualdade social, machismo, intolerância etc.,
buscando compreender as respostas que a mensagem espírita tem oferecido a estas
questões desafiadoras.

Com proposta semelhante, a XXIX Confraternização de Mocidades de Juiz de Fora e
Sub-região (COMEJUS), no Ins�tuto Jesus, para os menores de 24 anos, tratou dos mes-
mos temas. De forma dinâmica e par�cipa�va, os jovens espíritas foram convidados a
reflexões profundas, em grupos de estudo, oficinas e a�vidades lúdicas.

O Departamento de Evangelização do Jovem (DEJ) da AME/JF, responsável pelos dois
eventos, já começa a pensar em 2019, um ano comemora�vo para ambos... Afinal,
completaremos 30 anos de COMEJUS e 5 anos de ENLUZES!

DEJ/AME/JF



ANIVERSÁRIOS

Henderson Marques Lopes

JULHO
- 40 anos da transferência do Conselho Federa�vo Nacional (CFN), do Rio de Janeiro, para a Sede
Seccional da FEB, em Brasília-DF (01.JUL.1978);
- 40 anos da fundação da Aliança Municipal Espírita (AME) de Astolfo Dutra-MG (02.JUL.1978);
- 100 anos da desencarnação, em Nápoles (Itália), de , famosa médium deEusápia Paladino
efeitos � sicos (levitação, materializações etc.), que foi estudada por , ,Lombroso Aksakof
Delanne e outros pesquisadores (09.JUL.1918);
- 40 anos da desencarnação, em Juiz de Fora, de , que foi Presidente daIsal�no da Silveira Filho
Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora/AME-JF e um dos fundadores do C.E. Ivon Costa
(12.JUL.1978);
- 120 anos do nascimento, em São Miguel (hoje, Eugenópolis-MG), do médico e tribuno espírita
Ivon Costa. Divulgou o Espiri�smo no Brasil e no exterior (Portugal, Espanha, Bélgica,
Luxemburgo, Holanda, França e Alemanha). Em Juiz de Fora e em
outras cidades brasileiras existem ins�tuições espíritas com o seu
nome (15.JUL.1898);
- 70 anos da realização, no Rio de Janeiro, do I Congresso de
Mocidades Espíritas do Brasil, organizado por eLeopoldo Machado
patrocinado por (18-25.JUL.1948);Lins de Vasconcellos
- 100 anos da desencarnação, na Alemanha, de Elisabeth d'Espérance
(foto), famosa médium escocesa (vidência, psicografia,
materializações), que foi estudada por e outrosAlexandre Aksakof
pesquisadores (20.JUL.1918);
- 90 anos do nascimento, em Apiacá (ES), do jornalista, escritor e
expositor espírita (desencarnado em 1990).Newton Boechat
Realizou palestras no Brasil e no exterior (25.JUL.1928).

AGOSTO
- 100 anos da desencarnação, no Rio de Janeiro, do médium e escritor espírita português
Fernando de Lacerda (06.AGO.1918);
- 60 anos da desencarnação, em Petrópolis (RJ), do médium , deSpartaco Banal “As sessões

prá�cas do Espiri�smo”, publicado pela FEB (14.AGO.1958);
- 90 anos do nascimento, em São Paulo, de (desencarnado em 2004); professor,Roque Jacintho
jornalista, radialista, escritor, tradutor, dirigente espírita; autor de mais de uma centena de livros
nas áreas jurídica, econômica, administra�va e contábil. Foi autor também de inúmeras obras
espíritas (16.AGO.1928);
- 20 anos da fundação, em Juiz de Fora, do Centro Espírita Emmanuel (30.AGO.1998).

ANIVERSÁRIOS EM NÚMEROS REDONDOS
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VOCÊ SABIA?
No dia 2 de agosto de 1873 foi fundada, no Rio de Janeiro, a Sociedade de
Estudos Espirí�cos - Grupo Confúcio, juridicamente cons�tuída, com estatuto. A
ins�tuição deu origem, mais tarde (1884), à Federação Espírita Brasileira (FEB).

Elisabeth d'Espérance
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