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Em , naObras Póstumas
segunda parte, entre os

escritos in�tulados “A minha
iniciação no Espiri�smo”, Allan
Kardec expõe um precioso
relato de sua missão.

Convidado pela
Espiritualidade Superior a
assumir a tarefa de codificação
das bases do Espiri�smo,
demonstra notável humildade,
como faria ainda muitas vezes.
Mesmo já sendo inques�onável
seu compromisso com o
trabalho de propagação da
verdade, declara haver grande
distância entre ser um “simples
trabalhador” e um “missionário-
chefe”, função para a qual não
compreendia o mo�vo de ser o
escolhido...

Aproximadamente dez anos
depois, já com a obra em sua
plenitude, o Codificador
confirmaria todas as vicissitudes
previstas pelos Nobres Espíritos,
todas as dificuldades que a
tarefa demandaria... Confirmaria
também, todavia, a sa�sfação, a
alegria que os grandes homens
sentem diante do trabalho bem
realizado.

Diante da importância da
Codificação Espírita para a
Humanidade, saudamos Allan
Kardec! Enfim, hoje
compreendemos
indiscu�velmente o acerto da
Espiritualidade em sua escolha...

* Os ar�gos não publicados não serão devolvidos.
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Allan Kardec, em “O Livro dos Espíritos”, desejando saber como vivem os Espíritos
no Mundo Espiritual, formula, entre outras, as seguintes questões (Livro Segundo,
cap. I):

“Q. 84 – Os Espíritos cons�tuem um mundo à parte, fora daquele que vemos?
Responderam os Espíritos Superiores: - Sim, o mundo dos Espíritos, ou das inteli-

gências incorpóreas.
Q. 87 – Os Espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço?
Resposta: - Os Espíritos estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços

infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre
vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da Natureza e os instru-
mentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem
todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados.”

O Codificador, em “O Céu e o Inferno”, discorrendo sobre o “Céu” (cap. III, 1ª.
Parte, item 6), diz o seguinte: “O mundo espiritual tem esplendores por toda parte,
harmonias e sensações que os Espíritos inferiores, ainda subme�dos à influência da
matéria, nem sequer entreveem, e que somente são acessíveis aos Espíritos depura-
dos.”

Neste mesmo livro – uma das obras basilares da Codificação –, Allan Kardec insere
depoimentos de inúmeros Espíritos de variadas categorias espirituais e sua situação
durante e após a morte � sica. É apresentada a posição rela�va de cada qual, no Mais
Além, com as próprias impressões dos depoentes, mostrando as consequências do
uso – para o bem e para o mal – do livre-arbítrio, confirmando as palavras de Jesus: “A
cada um segundo as suas obras” (Mt, 16:27). Vemos, ali, a Jus�ça Divina sendo apli-
cada, e, ainda, a misericórdia de Deus funcionando para com todos os seus filhos.

O obje�vo de recordar tais ensinamentos sobre o Mundo Espiritual que nos cerca
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está relacionado com a homenagem que desejamos prestar ao livro “Nosso Lar”,
ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. É que a
citada obra está completando 75 anos de sua recepção pelo querido médium. “Nos-
so Lar” é um recordista na literatura espírita mediúnica, um fenômeno editorial: até o
momento (2018), foram editados mais de três milhões de exemplares!

Mas, obje�vamente, qual o significado ou importância do livro para que o home-
nageemos? Qual o seu conteúdo, que tanta atenção desperta no público leitor? É o
que passaremos a analisar em seguida, ainda que resumidamente.

- o -
“Nosso Lar” foi psicografado em 1943, cons�tuindo-se no primeiro livro do autor

espiritual que se deu a conhecer por André Luiz, tendo como médium o então jovem
(33 anos) Francisco C. Xavier (Chico Xavier), e foi editado pela Federação Espírita Bra-
sileira (FEB). A iden�dade de André Luiz é discu�da até hoje. Entretanto, não é
obje�vo deste trabalho enveredar por esta questão, que, sem dúvida, cremos, em
nada auxilia ou contribui para o enriquecimento dos nossos estudos. Para tanto, haja
vista para o que disse o Benfeitor Emmanuel, no prefácio da obra: “Embalde os com-
panheiros encarnados procurariam o médico André Luiz no catálogo da convenção”.
E ainda: , para não prejudicar ou“André precisou (...) cerrar a cor�na sobre si mesmo”
ferir corações que lhe são queridos. Assim, a questão da iden�dade é ponto menor. O
que realmente interessa é o conteúdo, o que a obra contém em si, o que ela abre para
todos nós em termos de ensinamentos da realidade da vida no Mundo Espiritual,
visto que, numa análise profunda, nada contém que vá de encontro aos princípios
doutrinários, como veremos a seguir.

No livro, André Luiz, na condição de verdadeiro repórter da Vida Espiritual, relata
que, depois de mais de 8 (oito) anos consecu�vos de sofrimento na região denomi-
nada Umbral, desperta espiritualmente, com a ajuda de benfeitores, para uma nova
e melhor etapa de sua existência de Espírito imortal. É, então, levado para a chamada
colônia “Nosso Lar”, onde passa a residir e a desenvolver trabalhos educa�vos, sob a
orientação e supervisão de vários trabalhadores espirituais (mentores, instrutores),
dos quais se torna amigo.

- o –
A Colônia “Nosso Lar” – É uma cidade espiritual de transição, des�nada a Espíri-

tos que se preparam para a “subida” a esferas superiores e àqueles outros que deve-
rão reencarnar para a execução de tarefas de variadas ordens. Segundo informações
de Chico Xavier, ela está situada num ponto sobre o estado do Rio de Janeiro, entre as
cidades do Rio de Janeiro e de Campos dos Goytacazes Itaperuna, na região da cama-/
da atmosférica denominada (parte da atmosfera ionizada e que se estendeionosfera
de 50 a 1.000 km de al�tude). André Luiz diz que ela foi fundada por portugueses,
desencarnados no Brasil, no século XVI. À época em que descreve a cidade (início da
década de 1940), “Nosso Lar” abrigava cerca de um milhão de habitantes.

A cidade é dotada de uma extensa rede viária, diferentes veículos de transporte

o médium - - 201setembro e outubro 8
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(“aeróbus” e outros), sendo muito arborizada, com várias fontes luminosas, praças,
teatros, hospitais, escolas, entre outros equipamentos urbanos.

A – Do ponto de vista da estrutura organizacional, a cidade possuiAdministração
uma Governadoria, com assessoria de 6 Ministérios, com 12 Ministros cada: da Rege-
neração (no qual os Espíritos sofrem o restringimento do perispírito, preparando-se
para a reencarnação; é onde se situa o Parque Hospitalar da colônia); do Auxílio
(atendimento a doentes; socorro aos que ainda se encontram no Umbral); da Comu-
nicação Esclare-(com grandes edi� cios des�nados aos trabalhos de informação); do
cimento União Divina(com classes de aprendizes e seus instrutores); da (onde se
localiza o belo Parque das Águas) e o da (onde se encontra o Campo da Músi-Elevação
ca). Estes dois úl�mos, que realizam os serviços mais sublimes, estão em contato
permanente com as altas esferas da Espiritualidade.

O “ ” – Na colônia, o trabalho é organizado, especializado, com os tra-bônus-hora
balhadores recebendo o chamado . Este não é exatamente moeda,“bônus-hora”
mas “ficha de serviço individual”, u�lizada com valor aquisi�vo de bens e serviços. É o
padrão de pagamento a todos os colaboradores de “Nosso Lar” (administradores e
subordinados). Assim, todas as u�lidades são adquiridas com essas fichas ou cupons,
ob�dos com o trabalho e a dedicação de cada um. O trabalhador deve oferecer, pelo
menos, oito horas de serviço ú�l, considerando o dia de vinte e quatro horas. Aos que
desejam colaborar, de boa vontade, nas tarefas comuns, é permi�do um esforço
extra de quatro horas por dia.

A em “Nosso Lar” – Os habitantes da colônia usufruem de diversosalimentação
�pos de alimentos, diferenciados em sua substância. Assim, há concentrados fluídi-
cos, frutos, sucos etc.. Cada um recebe a alimentação de acordo com as suas necessi-
dades e seu merecimento. O serviço de alimentação obedece a “inexcedível sobrie-
dade”.

O – Segundo registra André Luiz, é uma “zona escura”, que começa naUmbral
crosta terrestre. Os residentes são Espíritos que não cumpriram os seus deveres
sagrados quando encarnados; são en�dades desequilibradas, e habitam em “regiões
nevoentas, que se seguem aos fluidos carnais”. O Umbral funciona como “região
des�nada a esgotamento de resíduos mentais”. É uma espécie de zona purgatorial.
Da colônia “Nosso Lar”, informa André Luiz, saem caravanas de auxílio para minorar
os sofrimentos desses Espíritos de mentes infelizes. É a misericórdia divina atuando.

As – Situam-se nas regiões ainda inferiores, em “nível para baixo” da super-Trevas
� cie terrestre. São habitadas por Espíritos de índole egoís�ca, afeiçoados ao mal, e
que ali se “demoram séculos e séculos, recapitulando experiências”. Esta região é
também atendida por trabalhadores de “Nosso Lar”.

Personagens de “Nosso Lar” – Alguns dos personagens da colônia-cidade são,
hoje, bastante familiares aos leitores espíritas, que têm lido e estudado a obra, em
todo o Brasil. Além, evidentemente, de André Luiz (cujo nome se tornou popular),
podemos citar: Lísias, Narcisa, Clarêncio (Ministro), Laura (mãe de Lísias), Luísa (mãe

ARTIGOS o médium - - 201setembro e outubro 8



7

ARTIGOSo médium - - 201setembro e outubro 8

de André Luiz), Veneranda (Ministra), Lúcia (noiva de
Lísias), Emmanuel, Anacleto, Tobias.

- o -
Outros variados e interessantes aspectos da vida na

colônia poderiam ser aqui apresentados e analisados.
Permi�mo-nos não nos alongar para não tornar cansa-
�va esta exposição sobre “Nosso Lar”. Por esse mo�vo,
queremos estender um convite ao dis�nto leitor para
que, se ainda não a fez, realize uma “viagem” às pági-
nas luminosas deste livro fundamental da literatura
espírita mediúnica. Nele há muito o que aprender, para
a nossa edificação...

Assim, com pode ser constatado ao longo da obra –
na qual nada há que contrarie os princípios doutrinári-
os –, André Luiz, trabalhando, estudando e observan-
do, descreve, pormenorizadamente, as várias etapas
ou fases de sua evolução espiritual, o que torna a obra
um verdadeiro repositório de ensinamentos sublimes. Contém, para todos nós,
exemplos dignificantes de humildade, perdão, caridade, boa vontade, desprendi-
mento, fraternidade, paciência, amor ao próximo, entre outras virtudes a serem
cul�vadas pelo Espírito em sua caminhada evolu�va. Vale a pena, pois, estudar o
livro “Nosso Lar”!

____________
Observações:
1. Para os interessados em conhecer com mais profundidade os aspectos � sicos da colônia “Nosso Lar”,
sugerimos também a leitura do livro , editado pelo Ins�tuto de Difusão Espírita (IDE), deCidade no Além
Araras (SP), no qual a médium Heigorina Cunha, sob a orientação dos Espíritos Lúcius e André Luiz e o
incen�vo e a colaboração de Chico Xavier, apresenta, em desenhos, a planta baixa e outros detalhes das
edificações da referida cidade;
2. “Nosso Lar” serviu com roteiro do filme de mesmo nome, tendo superado a marca de mais de 4
milhões de espectadores, após o seu lançamento, em setembro de 2010;
3. Há uma série de livros de André Luiz, conhecida como , editada pela“A vida no Mundo Espiritual”
Federação Espírita Brasileira (FEB), composta por 13 obras, a saber: , ,Nosso Lar Os Mensageiros Missio-
nários da Luz Obreiros da Vida Eterna No Mundo Maior Libertação Entre a Terra e o Céu Ação e rea-, , , , ,
ção Mecanismos da mediunidade Sexo e des�no Evolução em dois mundos Nos domínios da mediuni-, , , ,
dade E a vida con�nua...,

____________
Bibliografia:
KARDEC, Allan. . Trad. Evandro Noleto Bezerra. 1.ed. Comemora�va do Sesquicente-O Livro dos Espíritos
nário. Rio de Janeiro: FEB, 2007.
________. . Trad. Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro: FEB, 2009.O Céu e o Inferno
XAVIER, Francisco C. . Pelo Espírito André Luiz. 14.ed. Rio de Janeiro: FEB, 1974.Nosso Lar

Capa da 1ª. edição
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“A vida é tão bela que a gente
devia bater palmas e pedir bis.”

Vicen�na Grincenkov

Vicen�na Grincenkov, já desencarnada, viveu seus úl�mos dias de sua mais
recente reencarnação, internada no setor psiquiátrico da Colônia de Curupai� em
Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro.

Em um de seus momentos de lucidez, irradiando felicidade através de seus olhos
azuis, cunhou a frase em epígrafe ao receber a visita de pessoas de um agrupamento
espírita.

Embora ar�culada por uma criatura subme�da a soez apoucamento mental, essa
frase expressa, em sua in�midade, realidades insofismáveis como a Imortalidade da
Alma Reencarnaçãoe a , além de cantar, também, a beleza de que se reveste o pro-
cesso evolu�vo oferecido pela vida, essa imperecível vida!...

A Doutrina Espírita revela, à luz da razão mais cristalina, esses postulados que
cons�tuem mesmo os seus pontos básicos.

Vicen�na tem toda razão quando afirma ser bela a vida!
O Pai Celes�al oferece a todas as Suas criaturas a possibilidade de evoluir. A vida

estua, exuberante, em ambos os planos: carnal e espiritual, em suas expressões de
beleza e poesia, convidando à ascensão, à emancipação espiritual, ao progresso,
enfim...

E o de Vicen�na, nada mais é do que a expressão inconteste da Reencarna-“bis”

o médium - - 201setembro e outubro 8
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ção: tantas vezes voltaremos ao proscênio terrestre quantas forem as vezes necessá-
rias para o nosso aprimoramento espiritual. E não só pela beleza, como também pela
jus�ça imparcial e distribu�va dos processos palingenésicos, nós deveríamos “bater
palmas” ao Pai Celes�al.

Por certo, nem mesmo Vicen�na possa ter dado conta da riqueza de conteúdo
existente em sua frase tão pequena, mas que sinte�zou muito bem as mais belas
expressões da Jus�ça Divina, bem como cantou as glórias excelsas da Criação, lou-
vando ao Pai e à vida, ao mesmo tempo em que realça a Imortalidade da Alma e a
Reencarnação.

Essa frase de Vicen�na nos faz compreender os mo�vos de Jesus ao agradecer ao Pai
dizendo :¹ “graças Te rendo, meu Pai, Senhor do Céu e da Terra, por haveres ocultado
essas coisas aos doutos e prudentes e por as teres revelado aos simples e aos pequenos”.

A própria situação de debilidade mental de Vicen�na – por paradoxal que possa
parecer – tem também a sua beleza. Basta ter olhos de ver, ou então meditar nessas
palavras de Ayres de Oliveira: “(...) sem que a semente abandone o envoltório, não há
germinação para a sementeira; sem o calor asfixiante, o vaso nobre deixaria de
exis�r; e sem o cinzel que mar�riza a pedra selvagem, a obra-prima de escultura
jamais seria arrancada à matéria bruta, para o nosso ideal de beleza”.

Pela bênção da Doutrina Espírita clareando a noite escura de nossa ignorância e
pelas belas possibilidades de alforria oferecidas a mancheias pelo Pai Celes�al,
“batamos palmas” em agradecimento a Ele, e, a fim de subirmos os infinitos degraus
da grande escada evolu�va, peçamos aos departamentos espirituais que cui-“bis”
dam dos processos da reencarnação, para que se nos ofereçam as condições de ele-
vação espiritual, até que tenhamos, finalmente, esgotado o nosso cálice de prova-
ções redentoras.

Não falece dúvida que nossa irmã Vicen�na Grincenkov já está logrando arrancar
à matéria bruta a obra-prima de escultura espiritual e, nas paragens do Infinito,
con�nua a sua caminhada ascendente, irradiando alegria através de seus olhos azuis
em hosanas de louvor à beleza da vida que tanto aqui como no Além, inques�onavel-
mente con�nuará sendo sempre vida, imperecível vida!
_______________
1 - Mateus, 11:25.

o médium - - 201setembro e outubro 8

VOCÊ SABIA?
No dia 10 de dezembro de 1911 foi inaugurada, no Rio de Janeiro, na Av.

Passos, 30, a sede própria da Federação Espírita Brasileira (FEB), então sob
a Presidência (1900-1913) de .Leopoldo Cirne
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Ricardo Baesso de Oliveira

N�		� � ������ �� ����

André Luiz assevera, no livro : «você está agora em seu melhorCoragem
tempo – o tempo de hoje» O recado do autor é enviado diretamente a cada um.
de seus leitores, ou seja, a cada um de nós. Estamos em nosso melhor momen-
to! Acreditamos, com André Luiz, que nunca �vemos uma encarnação como
esta, tão rica de possibilidades! Provavelmente, em nossa longa história pesso-
al, nunca �vemos acesso a informações tão precisas a respeito da vida e de nós
mesmos. Possivelmente, nunca nos foram oferecidas tantas companhias since-
ras e bem-intencionadas, exemplos de integridade e altruísmo. Quantas pesso-
as boas e amorosas ao nosso lado! Quantas relações ricas em sen�mentos
nobres! Quantas oportunidades de crescimento afe�vo!

O pensamento do autor espiritual nos remete também às óbvias mudanças
psicossociais decorrentes do movimento humanista. Nenhuma cultura na his-
tória jamais deu tanta importância aos sen�mentos, desejos e experiências
humanas.

A visão humanís�ca da vida como uma sequência de experiências tornou-se
o mito que fundamenta todas as a�vidades humanas. Não nos vendem passa-
gens aéreas ou jantares elegantes – eles nos vendem experiências prazerosas
ou inovadoras.

Enquanto as narra�vas an�gas se concentravam nos eventos e ações exteri-

o médium - - 201setembro e outubro 8
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ores, hoje, os romances, filmes e poemas giram em torno de sen�mentos. Os
heróis nunca passavam por um processo significa�vo de mudança interior.
Eram guerreiros destemidos e man�nham-se assim até o fim, sem alterar sua
visão de mundo. Eles pouco aprendiam com os bandidos que matavam, ou com
as donzelas que salvavam. O foco humanista em sen�mentos e experiências
transformou a arte e as expecta�vas humanas. Pouco nos importam cavaleiros
corajosos e sua bravura. Queremos saber dos sen�mentos das pessoas
comuns, suas emoções e seus sonhos, suas carências e sua necessidade de rea-
lização pessoal. Esse meio de cultura favorece, de forma par�cular, o desenvol-
vimento das potências do Espírito.

Acrescenta-se a isso a especialíssima encarnação que vivemos. Uma longa
preparação precedeu o nosso retorno à Terra: estudos con�nuados, treina-
mento de habilidades e assunção de compromissos no bem. Equipes de técni-
cos na dinâmica reencarnatória disponibilizaram-nos os seus melhores recur-
sos. Nossa chegada ao planeta foi saudada com alegria e esperança pelos ava-
listas da nova existência, que con�nuam nos assis�ndo da dimensão espiritual.
Nunca nos faltou suporte! No momento preciso, foram se aproximando de nós
Espíritos afins, vinculados aos mesmos compromissos reencarnatórios, e as
diferentes tarefas per�nentes à nossa programação foram eclodindo, nos
momentos adequados, quando nos encontrávamos prontos para recebê-las.

Estamos agora devidamente aparelhados para fazermos o que nos compe-
te: aglu�nar nossas melhores forças para produzir mais e melhor.

Comenta a teósofa Annie Besant, segundo o relato de Willian James (Livro:
Variedades da experiência religiosa), que muitas pessoas nutrem bons sen�-
mentos para com qualquer boa causa, mas poucas se esforçam por ajudá-la, e
muito poucas arriscarão alguma coisa para apoiá-la.

- “Alguém deve fazê-lo, mas por que eu?” é a pergunta sempre repe�da por
pessoas amáveis, mas acomodadas.

- “Alguém deve fazê-lo, por que não eu?” é o grito de algum zeloso servo do
homem, que se a�ra, animoso, para frente a fim de enfrentar algum dever
perigoso. Entre essas duas sentenças jazem séculos inteiros de evolução moral.
Homens que assumem o segundo pensamento não se limitam a cri�car e
conhecer com o intelecto. Suas ideias os possuem e eles as impõem aos compa-
nheiros ou à sua época.

Ao tomarmos ciência de toda a dinâmica das vidas sucessivas, visualizando a
nós mesmos como almas em busca do “algo mais”, não podemos dizer: Alguém
deve fazê-lo, mas por que eu? Conhecimento implica responsabilidade e as
informações amealhadas precisam produzir frutos. Só uma asser�va, em virtu-
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de do exposto, cabe no pensamento de quem se iden�fica com o sen�do da
reencarnação: Alguém deve fazê-lo, por que não eu?

Não há quem sobreviva sem um significado na vida. Os que não encontra-
ram um significado na vida deram cabo dela, pelo autoextermínio. Muitos
buscam esse sen�do nos prazeres primários, definidos pela evolução biológica,
e que visam à sobrevivência da espécie: comer, beber ou fazer sexo. Alguns vão
buscá-los em gozos um pouco mais sofis�cados: beleza, patrimônio, destaque
e poder. Outros ainda, extrapolando tudo isso, acreditam encontrá-lo nas dro-
gas, e verificam, não muito tardiamente, que era ilusão. Nossa proposta é
outra: buscar esse sen�do na construção de uma personalidade respeitosa,
nobre e generosa. Sermos, enfim, tudo aquilo de podemos ser.

o médium - - 201setembro e outubro 8
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MÉDICO EM NOVOS
CAMPOS DE AÇÃO

José Murillo Neto

“Em mensagem psicografada por Francisco C. Xavier, em Uberaba, no Grupo Espí-
rita da Prece, na noite de 21 de junho de 1980, dirigida à esposa sra. Irene Ne� o, o
médico José Murillo Ne� o fala sobre a sua desencarnação e do que já aprendeu em
quase três anos no mundo espiritual.

José Murillo Ne� o foi médico urologista em Juiz de Fora. Exímio cirurgião, exerceu
com dignidade a sua profissão durante 40 anos, tendo granjeado vasto círculo de
amizade. Desencarnou em 26 de julho de 1977, de infarto do miocárdio, em pleno
exercício da medicina.

Esta a mensagem que transcrevemos, pela riqueza de detalhes que comprovam a
sua auten�cidade e, também, pelo seu excelente conteúdo doutrinário. Alguns
trechos foram suprimidos, por tratarem de assuntos par�culares”.

Com esta apresentação, a revista O Médium (Juiz de Fora, MG, nº 479,
Julho/1980) divulgou, em primeira mão, a referida carta mediúnica.

Posteriormente, solicitamos à viúva do Dr. Murillo Ne� o a devida autorização
para também inclui-la nesta obra, o que conseguimos em atenciosa carta-resposta
assim redigida:

“Juiz de Fora, 10 de janeiro de 1981.
Prezado Senhor,
É fácil imaginar minha sa�sfação em saber que a mensagem recebida de meu

saudoso Murillo, pela abençoada mediunidade do nosso querido Chico, possa levar a
outras pessoas essas no�cias do mundo espiritual e mais confiança na Bondade de
Deus, além do muito que confortou e esclareceu aos meus filhos e a mim própria.

Sr. Hércio, sabendo de sua intenção de publicar em livro a referida mensagem de
meu marido, aproveito a oportunidade para agradecer-lhe e dar-lhe meu pleno e
irrestrito consen�mento.

Desejando-lhe à sua Família muita saúde e paz, subscrevo-me com elevada es�ma,
(a) Irene Neves Ne� o
(Vva. Dr. José Murillo Ne� o)
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“É muito penoso saber tanto acerca do corpo, sem maior discernimento quanto
às realidades da alma”.

Querida Irene, estamos juntos, como sempre.
Ainda não tenho formas de ritual para erguer pensamentos aos Céus; entretanto,

creia que estou desejando a você e aos nossos filhos, com os netos e quantos nos
compar�lham o co�diano, muita saúde e tranquilidade, com as alegrias possíveis,
em nosso tempo de transformações di� ceis e, por vezes, amargosas.

Quase três anos!
Vinte e seis de julho ficou marcado a pranto em nossos dias. Ainda assim, se a

separação aparente nos doeu tanto, a fé permanece em nossa companhia, na condi-
ção de enfermeira eficiente, cicatrizando-nos as chagas do coração.

Posso dizer que as sequelas da desencarnação desapareceram. As primeiras
semanas foram de conflitos graves.

Não é fácil ser despejado de casa sem aviso prévio, e o que me aconteceu não foi
muito diferente, conquanto aquelas indefiníveis dores precordiais que não me che-
gavam a predizer qualquer suspeita de fibrilação.

Acontece, porém, que o inesperado surge de repente, carreando bens ou males
que a criatura, sempre acalentada pela esperança, não conta receber de improviso.

Nesse aspecto, entretanto, as provações superam os prêmios sempre minguados
para quem par�cipa das filas imensas dos necessitados no mundo. A morte é assim
mesmo. Mais do que outros profissionais, o médico sabe disso.

É muito penoso saber tanto acerca do corpo, sem maior discernimento quanto às
realidades da alma.

Não é di� cil estabelecer prognós�cos, nesse ou naquele caso estranho a nós,
contudo, em se tratando de nós mesmos, preferimos desconhecer as possibilidades
nega�vas quando se anunciam para nós pessoalmente. É por isso que, mesmo em
Medicina, o homem conhece com expressiva extensão os males alheios, mantendo-
se de entendimento obscuro sobre os males que lhe sejam próprios.

Você lembrará comigo a estranheza que registrava, de quando em quando, mas
felizmente você mesma cooperava comigo para que me esquecesse de sintomas e
confiasse com mais segurança na Bondade de Deus.

E agora, querida companheira, que os dias fiaram novas linhas de circunstâncias e
confrontos sobre as ocorrências que nos surpreenderam, reconheço que a certeza
estava em sua abençoada capacidade de crer. Graças a Deus, tudo se verificou pelo
melhor.

Se paradas cardíacas me atrasassem a liberação, ignoro como seriam os nossos
sofrimentos. Agora que a neblina da incompreensão não descor�na para nós o sol de
novos dias, afirmo ao seu carinho que o seu “velho moço” está muito grato.

Você ar�culou todas as providências de que desejaria ser o autor se aí es�vesse,
nos momentos de par�lhas e resoluções, que habitualmente criam tantos espetácu-
los de desentendimento e discórdia entre os melhores grupos familiares de nosso
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conhecimento. Felizmente estamos em paz e agradeço a sua ternura de esposa,
reservando-me, noite a noite, o lugar de presença, com a bondade que lhe preside as
intuições claras de sempre.

Não tenho estado tão longe, qual se imagina por aí para o chamado morto que se
despede dos entes amados.

Com o apoio de amigos pres�giosos, procuro permanecer nas organizações
assistenciais de nosso ambiente, em Juiz de Fora.

Encontrei aqui no Mundo Espiritual um princípio altamente benéfico. Os tarefei-
ros do bem, que se inclinam à demora na assistência à família, podem facilmente
obter semelhante privilégio, desde que se sustente em serviço ao próximo, nas vizi-
nhanças do lar que lhes serve de moradia aos pensamentos ainda ves�dos do amor
e da saudade, que simbolizam em si vínculos respeitáveis na vida de cada um. Tenho
o reconforto de me conservar quase rente com você e com os filhos queridos que
nos oferecem agora a colheita dos netos maravilhosos que nos enriquecem o pre-
sente na direção do futuro. Con�nuo esposo e pai, com a ficha de médico, apren-
dendo a servir em novos campos de ação.

E os companheiros são muitos, porque a desencarnação não significa voo imedia-
to aos Espaços Eternos.

Muitos poucos se deslocam do Plano Físico em demanda de regiões mais eleva-
das, porquanto, na Vida Maior, encontramos invariavelmente a con�nuidade do que
somos por dentro de nós mesmos. O desejo parece um ímã poderoso. A criatura se
desliga do veículo denso e, de imediato, se transfere para a região que lhe define os
anseios sa�sfeitos.

Essa an�ga história do céu, inferno e purgatório é autên�ca em se tratando de vida
ín�ma. Cada criatura traz consigo o sinal do ponto geográfico em que passará a
estagiar, após desvencilhar-se dos laços posi�vamente materiais da vida na Terra. As
organizações são man�das com a ordem inerentes às próprias leis que nos governam.

Os semelhantes se atraem e se fixam uns com os outros, até que nos recessos de
cada personalidade espiritual apareça o propósito de renovação para experiências
mais altas pelo sen�do de elevação em que se caracterizem.

Por felicidade a religião não é comba�va, pelo menos do meu ponto de vista, pelo
que já consegui conhecer e deduzir.

Os grupos se sa�sfazem por dentro de si próprios, à maneira de comunidades
autárquicas. Imagine você que vultos respeitáveis de nossa querida terra Juiz de Fora
con�nuam aqui trabalhando e construindo.

O irmão José Ribeiro de Resende, desbravador das margens do Paraibuna, ainda
se acha em ação, colaborando no progresso comunitário. O Dr. Alfredo Ferreira Lage
con�nua em sua magnânima prestação de serviço. D. Jus�no de Sant'Anna prosse-
gue dirigindo a cole�vidade católica, e a vida se amplia, sem coação para ninguém.

Digo tudo isso a você, respondendo a indagações que nós ambos formulávamos
sem resposta.
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Quanto possível, aumenta a sua quota de assistência social. Sei que você é
sempre colaboradora voluntária dos movimentos de confraternização. Pois, quan-
to possa não se canse de auxiliar.

Os seus inves�mentos por aqui serão cada vez mais preciosos. A beneficência é
uma espécie de poupança com valores definidos perante o Câmbio Universal da
Providência Divina.

Mas também não se vá estragar porque eu esteja asseverando isso.
Disciplina e ponderação nunca se perdem. Sigamos devagar. Precisamos muito

de sua contribuição junto aos propriamente mais próximos de nós, que são os
nossos filhos e descendentes.

Agradeço ao Eduardo, ao Henrique e a Elizabeth, as lembranças reconfortantes
com que me recordam. Sou grato a todos.

Con�nue amparando os nossos netos – especialmente no domínio da assistên-
cia espiritual – porque, sem qualquer ideia de crí�ca, noto que os pais da atualida-
de dispõem de muito pouco tempo para dialogar com os filhinhos.

As crianças precisam de alguém que lhes incuta ideias posi�vas de fé e traba-
lho, amor e solidariedade, nas pequenas cabeças esfogueadas pela televisão
aberta (...)

Irene querida, o lápis corre e os minutos já não nos pertencem (...)
Muito amor aos nossos filhos e lembranças aos nossos amigos.
Aqui termino esta carta quilométrica. Isso é saudade querendo reconfortar-se.

Mas não é saudade sem esperança.
Confiando agora na Bondade de Deus, muito mais do que antes, peço a você

guardar sempre em seu coração o coração do seu, sempre seu,
Murillo.
José Murillo Ne� o.

______________
Notas e Iden�ficações (de O Médium)
1 - Vinte e seis de julho – Data da sua desencarnação.
2 - José Ribeiro de Rezende – Barão de Juiz de Fora. Vereador mais votado e 1º Presidente da Câmara
Municipal de 1853 a 1856. Foi dono de uma fazenda de café às margens do rio Paraibuna, daí a alu-
são “desbravador das margens do Paraibuna”.
3 - Dr. Alfredo Ferreira Lage – Vereador em 1892. Grande benfeitor da cidade, tendo doado o castelo
de sua família (construído por seu pai Mariano Procópio), com todo o seu rico acervo, e que é hoje o
Museu Mariano Procópio.
4 - D. Jus�no de Sant'Anna – D. Jus�no José de Sant'Anna (1878-1958), 1º Bispo de Juiz de Fora, cuja
sagração verificou-se em 1925.
5 - Digo tudo isso a você, respondendo a indagações que nós ambos formulávamos sem resposta –
Alusão às conversas ín�mas entre o casal, quando ambos conjecturavam a respeito da vida espiritual.
6 - Eduardo, Henrique e Elizabeth – Filhos.
7 - José Murillo Ne� o – A assinatura completa logo abaixo do nome Murillo era uma caracterís�ca
dele, só conhecida por seus familiares.
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Temos por hábito cuidar da higiene do nosso corpo e da assepsia da nossa casa,
buscando mantê-los a salvo da invasão de agressores de toda ordem, como as bactérias
e a poeira, por exemplo, que se nos apresentam como inimigas da saúde, do bem-estar.
A instalação de cercas, alarmes, câmeras chega a ser medida comum nos tempos em
que vivemos, e que também contribuem com a segurança e proteção da família e do lar.
Contudo, há inimigos bem mais próximos e con�nuamente presentes em nossas vidas,
para os quais, segundo Allan Kardec e Espíritos como Joanna de Ângelis, André Luiz e
Emmanuel, não temos dirigido a atenção e, muito menos, tomado providências com
vistas à nossa proteção: os nossos pensamentos.¹

Na Codificação, lemos que “O pensamento é o atributo caracterís�co do ser espiritu-
al; é ele que dis�ngue o espírito da matéria [...]”. E mais: “Quando o pensamento está²
em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa [...].”³

Nossos pensamentos partem de nós incessantemente. Ainda que vivamos silencio-
samente, sem revelar o que se nos passa no mais interno can�nho da mente, a comu-
nhão de ideias entre os seres é incessante: “[...] não é necessário que o pensamento
seja formulado em palavras; a irradiação fluídica não deixa de exis�r, quer seja ou não
expressa.” Diz ainda mais o Codificador:⁴

Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma,
o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento,
um revelador na sua própria irradiação fluídica, impregnada dele. Se víssemos o meca-
nismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensa-
mento, a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídi-
cos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atraves-
sam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a
ignorância atribui ao acaso.⁵

Nossos pensamentos dimanam incessantemente pelo fluido cósmico universal, que
o propaga tal como o ar propaga o som, e são, como bem escreveu Allan Kardec, “como
os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente”.⁶
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Com os sen�mentos que nutrimos, damos qualidade aos nossos pensamentos, e
estes informam sobre quem somos em qualquer ponto da escala evolu�va em que
es�vermos. Significa dizer que nossos pensamentos dizem mais sobre nós do que as
palavras que tecemos a nosso respeito. São eles que atraem até nós as companhias
espirituais que merecemos. Diz Allan Kardec: “Conhecemos o provérbio: Dize-me com
quem andas e te direi quem és. Podemos parodiá-lo em relação aos nossos Espíritos
simpá�cos, dizendo assim: .” NãoDize-me o que pensas e te direi com quem andas ⁷
temos, pois, como esconder dos Espíritos superiores o nosso mundo ín�mo; eles nos
compreendem as dificuldades, as tentações, as quedas e os esforços de subida, e estão
sempre dispostos a nos apoiar, se nos decidimos pelo ingresso no caminho re�líneo, na
senda da edificação das virtudes, pautados no estudo e no trabalho no Bem. Espíritos
em grau menor de adiantamento, e que estagiam em faixa vibratória como a nossa,
também têm acesso ao que nos povoa a mente, e justamente pela semelhança de gos-
tos é que se nos vincula, caminhando ao nosso lado.

Por conta dos pensamentos, por sua irradiação constante e segundo a qualidade
que lhes damos, influenciamos e somos influenciados con�nuamente por nossos
semelhantes, sejam encarnados, sejam desencarnados. Essa rede de influenciação não
encontra limites geográficos; expande-se por toda parte, de modo que nossos pensa-
mentos roçam o ser mais próximo de nós, como tocam os seres nos mais distantes con-
fins do Universo, uma vez que todos estamos imersos num mesmo e imenso oceano de
vibrações, intercambiando informações e sensações em obediência automá�ca à lei de
afinidade e sintonia.

Em toda a literatura espírita encontramos uma rica fonte de informações sobre esse
tão fundamental atributo, que é, de fato, força viva, atuante e criadora. O tema, do qual
esboçamos aqui breves pinceladas, é, como se pode depreender, dos mais importantes
e, sem dúvida, dos que mais nos apetecem estudar, porque perscrutando-o, vislumbra-
mos horizontes novos, cien�ficos e filosóficos, que nos convidam, amparam e
es�mulam ao exercício da mais fecunda e profunda transformação moral. É com o
esforço em prol do amadurecimento ín�mo, espiritual que saberemos manter a eleva-
ção dos pensamentos, ingressando em faixa vibracional mais alta, mais leve e mais feliz.
Se tal nos interessa, devemos aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a
imprimir-lhes uma direção segura, nobre e digna – já tão bem delineada no Evangelho
do Cristo e retomada pela Terceira Revelação, a Doutrina Espírita –, certos de que, como
alguém muito bem resumiu algures, nós somos, aqui e ali, ontem como hoje, segundo o
que pensamos.
_______________
1 - XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito Emmanuel. . 13 ed. Rio de Janeiro: FEB, 2008.Encontro marcado
2 - KARDEC, Allan. Comunhão de Pensamentos. In: . dez/1864.Revista Espírita
3 - KARDEC, Allan. . 88 ed. Rio de Janeiro: FEB, 2006. Questão 89.O Livro dos Espíritos
4 - KARDEC, Allan. Comunhão de Pensamentos. In: . dez/1864.Revista Espírita
5 - KARDEC, Allan. . 47 ed. Rio de Janeiro: FEB, 2005.A Gênese
6 - Rio de Janeiro: FEB, 2005.KARDEC, Allan. . 47 ed.A Gênese
7 - KARDEC, Allan. Discurso de encerramento do ano social – 1858-1859. In: . jul/1859.Revista Espírita
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COMEJUS:
TRIGÉSIMA EDIÇÃO DE UM EVENTO
PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO
DE EVANGELIZAÇÃO DO JOVEM

A trigésima Confraternização das Mocidades Espíritas de Juiz de Fora e Sub-
Região (Comejus), que ocorrerá no período de 2 a 5 de março de 2019, selará a tercei-
ra década desse precioso trabalho. Trata-se de um evento promovido pelo Departa-
mento de Evangelização do Jovem (DEJ) da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora
que tem como obje�vo contribuir para a unificação do movimento de evangelização
espírita dos jovens da nossa região, oferecendo-lhes oportunidades de estudo da
Doutrina Espírita no período do feriado de Carnaval.

O encontro reúne jovens maiores de 13 anos que frequentam mocidades espíritas
e desejam aproveitar um feriado longo enriquecendo-se com experiências educa�-
vas, aprendendo a ser ú�l. Obje�va ainda o encontro oferecer condições que levem o
par�cipante à análise de seus atos à luz da Doutrina Espírita, bem como sensibilizá-lo
para a prá�ca de ensinamentos cristãos na sociedade.

A ideia de realização da Comejus surgiu depois da par�cipação de alguns compa-
nheiros nossos na Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de
Janeiro. A Comeerj foi a nossa escola. Aprendemos com ela que precisávamos montar
uma equipe de trabalhadores contemplando um conselho diretor, uma coordenação
geral, uma assessoria e várias áreas de trabalho tais como: área de estudos doutriná-
rios, área de atendimento espiritual, área financeira, área administra�va e área de
suprimentos. Todas as áreas �nham as suas equipes de trabalho, perfazendo mais de
sessenta trabalhadores. A Comejus, desde a sua origem, foi montada em regime de
horário integral. Os jovens eram recebidos no sábado, ficavam hospedados no local
do evento e retornavam aos seus lares inicialmente na quarta-feira pela manhã.
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Para a realização da I Comejus foram providenciados: convites às mocidades,
fichas de inscrição, um plano geral do encontro, as normas de ação para os par�ci-
pantes e o regimento geral da confraternização. A primeira edição ocorreu nas
dependências da UFJF, na Faculdade de Educação Física, no período de 4 a 7 de feve-
reiro de 1989; reuniu mais de uma centena de confraternistas e teve como tema cen-
tral: “Amai-vos e Instruí-vos”. Desde o início, a Comejus foi autossustentável. Para
fazer face às despesas do evento, o DEJ realizava promoções durante o ano e os
jovens pagavam e pagam até hoje uma taxa de inscrição. Também foi elaborada uma
dinâmica de trabalho que, em grandes linhas, contemplava reuniões de estudo u�li-
zando técnicas de ensino e discussão em grupo, exposições dialogadas, a�vidades
recrea�vas, oficinas e apresentações teatrais. Foram reservados no planejamento do
evento momentos das refeições, banho e repouso noturno.

Atualmente, a Comejus ocorre, para imensa sa�sfação do Movimento Espírita,
nas dependências do Ins�tuto Jesus, ao qual somos muito gratos por hospedar o
encontro. A confraternização está consolidada e acontece até hoje porque todas as
direções do DEJ, ao longo dos anos, se envolveram com extremada dedicação para
ampliar e enriquecer a qualidade da mesma. Quem já foi trabalhador da Comejus
sabe da necessidade de se envolver com amor e dedicação para torná-la realidade.
Trabalhadores e confraternistas sabem que a Comejus repete-se ao longo dos anos
com muito sucesso porque se trata do resultado de um trabalho em equipe, na qual o
êxito do trabalho é o indica�vo do sucesso do grupo.

Nesses trinta anos de história saudamos efusivamente a Comejus, que é um traba-
lho singular e inesquecível. Singular porque é um ambiente rico de aprendizado e
embalado pela alegria cristã; ademais, é permeado por um entusiasmo contagiante
dos trabalhadores e confraternistas. É inesquecível porque a lembrança da beleza dos
estudos e dos momentos de convivência agradáveis acompanhar-nos-ão para sempre.

Seja bem-vinda a “XXX COMEJUS: Senhor, que queres que eu faça?”. Saudamos os
seus organizadores.

��
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AME DEC-
Osny Mazzoccoli Ba�sta

En�dade intermediária
Que reúne trabalhadores,
AME sempre solidária
Potencializa valores.

Como fonte da cultura,
Um elo nas relações,
Tem núcleos cuja estrutura
Mantém firme gerações.

Especializa o trabalho
À luz do conhecimento,
A ligação cujo atalho
Intensifica o momento.

Tendo o DEC como equipe,
A meta é evangelizar,
A trajetória sublime
Que tudo faz realizar.

Como símbolo o GIRASSOL
Que representa a alegria,
Busca sempre a luz do Sol
Para se erguer todo dia.

Assim como o Sol que é luz,
Também a meta é seguir,
O caminho com Jesus
Para poder progredir.

Em cada trabalho a es�ma
Do DEC sempre exemplar,
Na senda que faz ro�na,
Equipe que sabe amar.

Em um conjunto harmonioso,
O bene� cio eficaz,
Todo estudo é primoroso
Tornando tudo capaz.

Dignificam a missão
Os acordes de harmonia,
Sendo cada coração
Recebido com alegria.

GISELE, muito querida,
Sempre exerce com fervor,
A Direção nobre e al�va
Do DEC com muito amor!
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Daniel Salomão Silva
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2ª parte
Analisando ainda o papel do coordenador, quatro perfis caricaturais permitem2

uma reflexão mais profunda. Importante é salientar que a análise mais importante é
a que fazemos de nós mesmos, enquanto coordenadores.

O primeiro desses perfis é o do coordenador “sabichão”. Portando-se como
aquele que já “leu tudo” ou como o único do grupo com conhecimento suficiente,
normalmente monopoliza a palavra. Se “apenas ele sabe”, é lógica a conclusão de
que só ele pode falar, em detrimento dos outros par�cipantes. Todavia, se o coorde-
nador realmente possui maior instrução espírita que os demais, isso não deve se
manifestar no grupo de forma ostensiva e frequente. Seu importante conhecimento
deve aparecer no momento de dúvida ou de complemento do assunto discu�do,
sem postura arrogante, porém embasada na Codificação Espírita e nas obras subsi-
diárias mais consensuais.

O “sabichão” muitas vezes se vê como indispensável ao grupo, cancelando as
reuniões semanais quando não pode estar presente. Os próprios par�cipantes
podem ser conduzidos a esta conclusão, em estado de imatura dependência do
coordenador. Esta postura naturalmente não é saudável, se se entende como obje-
�vo do trabalho proporcionar amadurecimento intelectual e moral dos frequenta-
dores. Benéfico é promover o grupo, permi�-lo andar com as próprias pernas,
iden�ficar e preparar sucessores ou subs�tutos que, em caso de sua ausência,
possam conduzir também um estudo produ�vo. Permanecer como única referên-
cia e promover-se pessoalmente perante o grupo é muito cômodo e vaidoso. Toda-
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via, devemos lembrar que o trabalho é maior que cada um de nós. É necessário que
Ele cresça e eu diminua (Jo, 3:30)!

O segundo perfil, às vezes ligado ao anterior, é o do coordenador “xerife”. Confun-
dindo autoridade com autoritarismo, aplica de forma ríspida, ou até mesmo doce,
sua vontade de forma absoluta. Altera horários, métodos e sequências de leitura sem
a menor preocupação com as demandas do grupo ou do centro espírita. Só estuda e
discute o que quer, esquecendo que boa parte dos par�cipantes pode não estar no
mesmo nível de instrução espírita que ele. Diante de atrasos ou ausências, age de
forma grosseira ou sarcás�ca, com o argumento de que “os espíritos já estavam ali
esperando”, desconhecendo que, segundo Kardec, se bem os Espíritos prefiram a
regularidade, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram me�culosos a
esse extremo. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como
tudo o que seja pueril3. Enfim, não se deve confundir caridade com permissividade,
nem disciplina com terror! Quando este grupo “sobrevive”, acaba degenerado em
grupo-palestra, sem intera�vidade.

Para sanar ou evitar o problema, importante é que o coordenador valorize o gru-
po, desenvolva a empa�a, a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreen-
dendo suas demandas e dificuldades: as expecta�vas do coordenador podem não
estar coincidentes com as dos par�cipantes! Entendendo os obje�vos do grupo de
estudo , analogamente ao coordenador “sabichão”, o “xerife” deve se lembrar de4

que não é o dono do trabalho e buscar entre os par�cipantes mais comprome�dos
possíveis colaboradores ou sucessores, cuja atuação simultânea à dele naturalmente
diminuirá seu controle “totalitário”. Importante também é abrir-se à avaliação, à
crí�ca fraterna. Pesquisas de avaliação anônimas, realizadas esporadicamente,
podem revelar ao coordenador dificuldades ainda não detectadas por ele, como sua
própria a�tude autoritária. O simples diálogo entre coordenador e par�cipante pode
ser ú�l se realizado com humildade.

Distanciado dos dois perfis anteriores, surge um terceiro: o do coordenador “tran-
quilão”. Diante de qualquer problema ou decisão, esquiva-se argumentando não ter
autoridade. Diante da necessidade de planejamento ou modificações no trabalho,
mostra-se sem organização. Não es�mula o grupo à pontualidade e à assiduidade,
pois também não as possui. Reconhece-se, ao ser cobrado, como sem preparo ou
conhecimento suficiente para estar coordenando. Frequentemente, quando precisa
adver�r algum par�cipante por comportamento inadequado, exime-se de fazê-lo
por pretensa caridade. Na verdade, querendo evitar problemas para si mesmo, deixa
o companheiro permanecer no erro e o grupo, às vezes, prejudicado em seu funcio-
namento. Apresentando uma ou todas essas caracterís�cas, age “tranquilamente”,
ou melhor, irresponsavelmente perante o trabalho que voluntariamente assumiu.

Todavia, se quer permanecer na função, deve se comprometer. Comportar-se
como um frequentador comum sob um falso véu de humildade é descumprir a tarefa
assumida. O bom coordenador esforça-se por resolver os problemas naturais do
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grupo; em prol da organização, dedica mais tempo à preparação do trabalho; chega
mais cedo e sai mais tarde que os demais, pois preocupa-se com o ambiente de estu-
do; é simpá�co na recepção dos que chegam e dispõe-se a sanar dúvidas após a
reunião. Ao perceber deficiência em algum conteúdo doutrinário, procura estudar
humildemente, consciente de seu estado de eterno aprendiz. Por fim, ao perceber
um par�cipante com postura equivocada e contrária ao bom funcionamento da
discussão, segue a orientação do Cristo, também válida neste caso: se teu irmão
pecar contra �, vai, e repreende-o entre � e ele só (Mt, 18:15). Ou seja, dialogue.

O quarto e úl�mo perfil, próximo do anterior, é o do coordenador “ausente”.
Diferencia-se por um único detalhe: seu desinteresse é consciente e não proveniente
de deficiência doutrinária, organizacional ou de autoridade. As frases “estou atrasa-
do”, “estou com pressa”, “não deu tempo”, “deixa só eu resolver uma coisa aqui” são
frequentes em seus discursos. Por mo�vos que não demandam julgamento, não
dedica tempo suficiente ao trabalho que, mais uma vez destacamos, voluntariamen-
te assumiu. Em alguns casos, quando ques�onado pelo dirigente ou pelo próprio
grupo sobre sua postura, escusa-se argumentando ter “caído de paraquedas” no
trabalho, pois não havia outro para assumir. Com frequência, sai do grupo durante a
discussão para resolver problemas pessoais ou mesmo do centro espírita, perdendo
condições de observar e coordenar a discussão. Chegar atrasado ou sair mais cedo
não são problemas para ele, o que decorre naturalmente de seu desinteresse pela
tarefa. Enfim, como já pontuado, seu problema maior não é incapacidade ou desco-
nhecimento, mas falta explícita de compromisso.

Os convites a este coordenador não podem ser outros que não o de comprome-
ter-se ou o de escolher outra tarefa no centro espírita. Se seu problema não envolve
preparação doutrinária, mas apenas mo�vação, talvez possa assumir bem outro
trabalho no lugar da coordenação de grupo (talvez não!). Se quer permanecer, deve
chegar mais cedo, sair mais tarde, evitar ausências durante a discussão, ou seja, dire-
cionar seu foco ao trabalho assumido, como recomendado ao perfil anterior.

Enfim, o coordenador de grupos, sem vaidades, deve reconhecer sua importância
na condução desta tarefa. A falsa modés�a muitas vezes serve de argumento para o
equívoco e a irresponsabilidade. Como em qualquer outro trabalho espírita, os obje-
�vos de esclarecimento e consolação jamais podem ser deixados de lado. Entretan-
to, para esse nobre fim, não há caminho que não envolva comprome�mento, estudo
doutrinário e caridade.

Na terceira e úl�ma parte deste texto serão discu�das algumas posturas dos
par�cipantes dos grupos e formas de se lidar com elas.
____________________
1. Ar�go escrito a par�r de seminário mediado pelo autor na AME/JF em 24 de março de 2018.
2. Estes perfis têm por base seminário apresentado pelo DEJ/AME/JF na AME/JF em 21 de maio de 2017.
3. KARDEC, Allan. . Tradução de Guillon Ribeiro, 49 ed., FEB, 2 p., c. 29, i. 333.O Livro dos Médiuns a a

4. Obje�vos enumerados e discu�dos na 1 parte deste ar�go, na edição anterior desta revista.a
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Homenagem da Revista pelosO Médium

aniversários de fundação das Ins�tuições Espíritas:
Casas Espíritas com aniversários em SETEMBRO

01/09/1953 – Grupo de Estudos Espíritas Garcia
02/09/1974 – Centro Espírita Caminheiros de Jesus
04/09/1949 – Centro Espírita Bezerra de Menezes
06/09/1964 – Instala-se em Juiz de Fora o Conselho Regional Espírita
(7º CRE) na sede da AME-JF.
18/09/1955 – Ins�tuto Jesus
21/09/1963 – Instala-se em Bicas a Aliança Municipal de Bicas e Sub Região.
23/09/1989 – Grupo Espírita de Assistência aos Enfermos (GEDAE)

Casas Espíritas com aniversários em OUTUBRO

05/10/1939 – É fundada, em Juiz de Fora, a Casa de Kardec, depois (1951)
União Espírita de Juiz de Fora, e, desde 08/12/1959, Aliança Municipal
Espírita de Juiz de Fora (AME-JF).
24/10/1908 – A Federação Espírita Mineira passa a chamar-se União
Espírita Mineira.

TROVAS  DA  FAMÍLIA  E  DO  LAR
Educa teu filho, amigo,
com o Evangelho do Senhor,
e terás sempre con�go
alguém de muito valor.

Todo lar deve ser fonte
de luz e de educação:
narra�va que nos conte
o amor de irmão para irmão.

Pode o mundo recompor
todas as suas energias:
o lar é fonte de amor,
de entendimento e alegrias.

Aplicando o amor por norma,
tem o lar a dianteira:
toda a vida se transforma,
ganha a sociedade inteira.

Wagner Marques Lopes



ANIVERSÁRIOS

Henderson Marques Lopes

NOVEMBRO
- 100 anos da desencarnação, em Sacramento (MG), do professor

Eurípedes Barsanulfo; médium, detentor de diversas faculdades
mediúnicas; fundador do Colégio Allan Kardec. Foi cognominado “O
apóstolo do Triângulo Mineiro” (01.NOV.1918);

- 160 anos do casamento do Dr. comAdolfo Bezerra de Menezes
D. , com a qual teve dois filhosMaria Cândida de Lacerda
(06.NOV.1858);

- 110 anos do nascimento, em Itamogi (MG), de Noraldino de
Mello Castro, jornalista, escritor. Foi Vice-Presidente da União Espírita
Mineira (UEM) e seu representante junto ao Conselho Federa�vo
Nacional (CFN) da FEB. Foi um dos signatários do “Pacto Áureo”, em 05
de outubro de 1949, na sede da FEB, no Rio de Janeiro (07.NOV.1918);

- 20 anos da desencarnação, em Juiz de Fora, de .Elias Assaf Maluf
Foi Presidente do Conselho Espírita Municipal (CEM) da AME-JF, e um
dos fundadores, em 1994, do Grupo Espírita Eurípedes Barsanulfo
(22.NOV.1998).

DEZEMBRO
- 130 anos do nascimento, em Vassouras (RJ), de (“Vovô Victorino”),Victorino Eloy dos Santos

dirigente espírita, escritor, expositor; trabalhou, em Nova Iguaçu (RJ), ao lado do Prof. Leopoldo
Machado. Em 1939, lançou, em Três Rios (RJ), a pedra fundamental da construção do “Lar Manoel
Pessoa de Campos” (01.DEZ.1888);

- 30 anos da desencarnação, no Rio de Janeiro, de , que foi Presidente daArmando de Oliveira Assis
FEB (01.DEZ.1988);

- 130 anos do nascimento, em Botucatu (SP), de ; médium dotado de inúmerasCarmine Mirabelli
faculdades (materialização, psicografia, clarividência, levitação, xenoglossia etc.), foi analisado por
inúmeros estudiosos, entre eles, (05.DEZ.1888);Cairbar Schutel

- 80 anos do nascimento, em Pa� do Alferes (RJ), de (desencarnado emElias Assaf Maluf
22.11.1998); dirigente espírita, radialista (responsável por dois programas espíritas em Juiz de
Fora). Foi Vice-Presidente da AME-JF e Presidente do seu Conselho Espírita Municipal (CEM). Um dos
fundadores, em 1994, e Presidente do Grupo Espírita Eurípedes Barsanulfo (15.DEZ.1938);

- 50 anos da desencarnação, em Belo Horizonte (MG), de . Foi Diretor doAlípio Silva Júnior
Departamento de Juventude da União Espírita Mineira (UEM), e um grande incen�vador do movimento
de mocidades espíritas mineiras, tendo organizado a I Confraternização de Mocidades Espíritas do
Estado de Minas Gerais (I COMEMG), em Manhuaçu (MG), em julho de 1963 (17.DEZ.1968);

- 40 anos da fundação, em Juiz de Fora, do C. E. Vinha de Luz (17.DEZ.1978);
- 40 anos da desencarnação do Prof. , jornalista, escritor e conferencistaRubens Costa Romanelli

espírita; foi o primeiro Diretor do an�go Ginásio Espírita O Precursor, da União Espírita Mineira
(24.DEZ.1978);

- 120 anos do nascimento, em Tristão da Câmara, distrito de Petrópolis (RJ), do Prof. Ramiro
Gama; foi escritor, jornalista e expositor. Colaborou, em Três Rios (RJ), na criação das chamadas
“Semanas Espíritas”, sendo o modelo adotado em várias cidades do Brasil, a par�r da década de
1940. Autor dos conhecidos “Lindos casos de Chico Xavier”, “Lindos casos de Bezerra de Menezes”,
entre outras obras (27.DEZ.1898).

ANIVERSÁRIOS EM NÚMEROS REDONDOS
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Eurípedes Barsanulfo
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