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EDITORIAL

o medium
espiri�smo para você´

* Os ar�gos não publicados não serão devolvidos.

Na Terra, contamos o tempo desde segundos até séculos
e milênios. Assim é que, ao findar mais um período de 12
meses, costumamos fazer um balanço do ano que passou e
planejar as ações para o ano seguinte.

Nem sempre nos sen�mos sa�sfeitos com as realizações
efetuadas, e, nesta análise, os espíritas também se incluem.

Assim é que nos propomos avançar no caminho do Bem,
buscando o que nos ensina Jesus e a Doutrina Espírita.

Muitos de nós dizemos e pensamos ser os trabalhadores
da úl�ma hora; porém, se estudarmos com mais cuidado o
cap. XX , item 2, de “O Evangelho segundo o Espiri�smo”,
veremos: “BONS Espíritas, meus bem amados, sois todos
obreiros da úl�ma hora”; e, no item 4: “Ide e pregai... É
chegada a hora em que deveis sacrificar à sua pregação os
vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações
fúteis”... Logo, não são todos, mas os bons espíritas e
trabalhadores.

Meditemos e procuremos nos enquadrar no conceito,
u�lizando o novo período terreno para realmente fazermos
a diferença nesse tempo tão conturbado por que passa a
Terra, vivendo como verdadeiros cristãos e espíritas, que
devem ser sinônimos.

Sabedores como nos ensina André Luiz (“Conduta
Espírita”, cap.57): “Tempo é valor divino na experiência
humana. Cada consciência plasma com ele o próprio
des�no.”

E Paulo nos aconselha (Colossensses, 3:23): “E tudo
quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor,
e não aos homens.”

Roguemos as bênçãos de Jesus e sua inspiração em
nossas vidas em 2020 e sempre...

* Os ar�gos não publicados não serão devolvidos.
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NOTA: "Na edição
anterior de nossa
Revista publicamos
na capa a foto de
uma casa, sem
nenhuma nota a
respei to , o que
procuramos corrigir
agora.
Para aqueles que
d e s c o n h e c em ,
queremos informar,
que a referida casa

foi sede da AME durante muitas décadas,
na Rua Espírito Santo, 646, local onde foi
posteriormente construído o prédio atual.
A pequena sede não mais comportava o
volume de serviço. Resgatamos a casa
histórica através do talento e dedicação de
nosso irmão Antônio Carlos Teixeira, que
buscando informações com antigas fotos
em preto e branco e com confrades que a
frequentaram, pintou um belo quadro que
doou àAliança para que o local em que no
passado tanto se trabalhou no movimento
não seja esquecido.
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Sempre nos aflige, sobremaneira, a ideia de que algum trabalhador da seara
espírita, bem engajado no Movimento, poderia se entregar ao desa�no do autocídio,
conquanto conheça, quiçá com profundidade, a sensatez, a coerência e o atributo
eminentemente esclarecedor e consolador da Doutrina dos Espíritos. Infelizmente,
porém, tal situação poderá ocorrer. É o que constataremos em uma singela reflexão
sobre o caso “Lima”, constante do livro “Instruções Psicofônicas”.

O aludido livro, o primeiro ob�do por meio da psicofonia sonambúlica do saudoso
médium Francisco Cândido Xavier, é um repositório de profundos conhecimentos
acerca da vida espiritual. Pouco conhecido nos grupos de estudiosos da mediunida-
de, nele foram transcritas as mensagens de Espíritos Mentores e de sofredores que,
na década de 50 do século passado, se manifestavam na reunião mediúnica do “Gru-
po Meimei”, dirigida por Arnaldo Rocha, no Centro Espírita “Luiz Gonzaga”, da cidade
de Pedro Leopoldo, MG. Tais comunicações eram gravadas e aconteciam nos
momentos finais de cada reunião. Atualmente, podemos encontrá-lo, também, na
categoria de audiobook, com as gravações originais.

Nas primeiras considerações do capítulo XXIII, in�tulado “Companheiro em Luta”,
Arnaldo Rocha afirma que o Espírito comunicante foi iden�ficado pelo grupo como

O ���� L�� �
José Fernando Silva
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an�go companheiro das lides espiri�stas, da cidade de Belo Horizonte. Chamaram-
no Irmão Lima por respeito fraternal, com o propósito de evitar o constrangimento
de pessoas de seu relacionamento. Pai de família exemplar, Lima desfrutava de exce-
lente posição social e, por muitos anos, exerceu a tarefa mediúnica, em ambientes
ín�mos. No ano de 1949, minado por invencível esgotamento, “suicidou-se sem
razões plausíveis, trazendo, com isso, dolorosa surpresa a todos os seus amigos.”

Tempos depois, na noite de 12 de agosto de 1954, amparado pelos Mentores do
trabalho, Lima narra a sua desdita e os afli�vos e amargurados padecimentos que
experimentou na região dos mortos-vivos, e enfa�za que o Espiri�smo foi sua grande
oportunidade como médium e dialogador.

Sabemos que uma reunião mediúnica tem por escopos primordiais: esclarecer e
consolar os desencarnados por meio dos primorosos recursos do Evangelho, à luz
dos postulados Espíritas; e, em contrapar�da, esclarecer e adver�r os encarnados
quanto à necessidade da vigilância e da prá�ca deste mesmo Evangelho redentor,
tendo em vista as experiências traumá�cas deles, desencarnados, ali expostas.
Infere-se, com isto, que nós, encarnados, somos altamente beneficiados, aprenden-
do com os erros e deslizes dos que nos antecederam na pátria espiritual. Assim cons-
cien�zados, analisaremos, a seguir, quais poderiam ser os prováveis deslizes deste
infeliz confrade.

Vislumbra-se na mensagem, como primeiro fator de sua queda, a questão da dúvi-
da, esta per�naz ideia que avassala o ín�mo do tarefeiro que não tem fé robusta em
sua faculdade e nem na divina condução de nossas vidas. Como consequência deste
estado ín�mo instável, surgem os perseguidores do passado, companheiros de vidas
dissolutas a fus�garem, su�lmente, os gérmens de boa vontade e da fé.

Há, ainda, algo em seu testemunho que vale a pena ressaltar. Declara nosso irmão
que, enquanto permeou pelos árduos caminhos das dificuldades materiais, na luta
do co�diano, o trabalho era seu refúgio. Tão logo, porém, foram amenizando as
agruras da vida, o repouso conquistado se infiltrou como venenoso anestésico,
anulando suas já frágeis defesas morais. Sem entrar em detalhes, o comunicante vai
deixando pistas de outros mo�vos que o induziram à queda em outro momento em
que suplica a Deus a reencarnação em ambiente moralmente conspurcado por haver
desdenhado o lar que lhe fora sustento.

Por fim, alega que o tormento da deserção ao trabalho no bem dói muito mais que
o mar�rio da derrota. Assim, para nossa mais profunda reflexão, transcrevemos seu
angus�oso depoimento quando afirma que: (...) “Contudo, no descanso além do
necessário, nossa vida interior passa a retratar as imagens obscuras de nossas exis-
tências passadas, de que se aproveitam an�gos desafetos, arruinando-nos os propó-
sitos de regeneração.”

Retumbantes fracassos como estes disparam nosso alarme interior, concitando-
nos, cada vez, mais à vigilância ín�ma e ao trabalho com Jesus. Vivendo a transição
planetária que já se opera, desde o advento da Doutrina, cabe-nos recordar que Allan
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Kardec deixou registrada no livro “Obras Póstumas”, na segunda parte, a comunica-
ção sonambúlica dos Srs. M... e T..., em Paris, no dia 25 de abril de 1866, que se segue:

(...) “E como se a destruição não marchasse com bastante rapidez, ver-se-ão mul-
�plicarem-se os suicídios numa proporção inaudita, até entre as crianças. A loucura
nunca terá a�ngido um número tão grande de homens que serão, antes da morte,
riscados do número dos vivos. Aí estão os verdadeiros sinais dos tempos.”

Urgente se faz atender às sábias recomendações: “Orai uns pelos outros, para
serdes curados.” (Tiago 5:16) e “Irmãos, orai por nós.” (Paulo 1 Tes. 5:25). É pelo tra-
balho infa�gável no bem e pelas preces por nós próprios e pelos companheiros de
Doutrina que lograremos êxito em nossos compromissos assumidos antes de nossa
atual encarnação.

E, para que não desanimemos ante gigantescos desafios, lembremos a promessa
do Cristo:

“Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas
tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33

o médium - - 20janeiro e fevereiro 20

Homenagem da Revista pelosO Médium

aniversários de fundação das Ins�tuições Espíritas:

Casas Espíritas com aniversários em JANEIRO

07/01/1962 – Fundação da AME Cataguases
07/01/1995 – Gr. E. Seareiros de Cristo
14/01/1973 – A Casa do Caminho de JF
20/01/1912 – C. E. Fé e Caridade
24/01/1986 – S.E. Joanna de Ângelis

Casas Espíritas com aniversários em FEVEREIRO

02/02/1927 – C.E. D. Pedro II
03/02/1998 – Inst. E. Cáritas
19/02/1991 – C. E. A Caminho da Luz
22/02/1934 – Fund. E. João de Freitas
24/02/1937 – C. E. Paz e Fraternidade

VOCÊ SABIA?
A segunda edição de “O Livro dos Espíritos”, considerada defini�va, lançada
em março de 1860 por Allan Kardec, possui 1.019 questões; a primeira edi-
ção, do dia 18 de abril de 1857, con�nha 501 questões.
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Ricardo Baesso de Oliveira

C	��
�� 
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A desencarnação na infância coloca-nos diante da seguinte questão: o que se passa
com o espírito que, tão precocemente, deixa os fluidos terrenos?

De acordo com Allan Kardec, o espírito de uma criança morta em tenra idade só
recobrará a lucidez primi�va quando desaparecer toda a ligação entre o espírito e
corpo. A ligação a que se refere Kardec é de natureza mental. Durante o período de¹
ligação ao corpo, verificado no processo gestacional e, nos anos vividos, depois do
nascimento, o espírito desvinculou-se parcial e temporariamente da realidade
espiritual, adaptando-se psiquicamente à corporeidade. A libertação desses
condicionamentos mentais não se verificará de forma imediata, excetuando situações
especiais relacionadas a en�dades nobres e muito lúcidas.

Segundo a literatura espírita, três situações podem se iden�ficar com o Espírito que
vem a desencarnar no período de infância.

Primeira possibilidade: o Espírito retoma de imediato a sua personalidade de
adulto, geralmente a da úl�ma encarnação. André Luiz comenta que quando o Espírito
já alcançou elevada classe evolu�va, assumindo o comando mental de si mesmo,
adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as
dificuldades da desencarnação prematura. Isso pode dar-se com grandes almas que
renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o obje�vo de acordar
corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando, logo após o serviço
levado a efeito, a respec�va apresentação que lhes era costumeira.²

Segunda possibilidade: retornar brevemente à Terra para uma nova experiência
corpórea. Não parece ser tão raro que espíritos mortos em tenra idade tenham um
curto período de erra�cidade (meses ou poucos anos), com regresso ao planeta, muitas
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vezes reencarnando na mesma família.
Hernani Guimarães Andrade estudou oito casos de indivíduos que se lembraram de

fatos de encarnações prévias e, após minuciosa pesquisa, acreditou ter dados suficien-
tes para auten�car os fenômenos. Desses oito casos, quatro se relacionavam a espíritos
que haviam desencarnado na infância e regressaram, após breve intervalo de tempo,
na mesma família, sendo que três voltaram ao convívio dos mesmos pais, ou seja, eram
irmãos deles próprios.³

Terceira possibilidade: manter, por um espaço rela�vo de tempo, a forma infan�l,
submetendo-se a um processo natural de desenvolvimento “ sico” e mental, à seme-
lhança do que se verifica na dimensão  sica. A criança cresce em estatura e desenvolvi-
mento cogni�vo, aprende a ler e escrever, se escolariza, e adquire habilidades que vão
capacitá-la a avançar em sua senda evolu�va. A literatura mediúnica se reporta a colô-
nias espirituais especializadas nesse labor.

Ernesto Bozzano se reporta à mensagem mediúnica de uma senhora que teve a
infelicidade de perder dois filhos ainda muito pequenos. Anos mais tarde, ela, por sua
vez, retorna à dimensão espiritual. Durante o desligamento perispiritual, ela iden�fica
dois belos mancebos que vêm recebê-la. Algo de familiar no semblante deles, mas não
se recorda de havê-los conhecido na Terra. Mas quando eles se aproximam mais, ela,
então, os reconhece: seus filhos amados que haviam se tornado homens feitos.⁴

Lembra André Luiz que almas ainda encarceradas no automa�smo inconsciente
acham-se rela�vamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela Natureza, à
maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisio-
nam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso, exigem tempo
para se renovarem no justo desenvolvimento. Comenta ainda que é por esse mo�vo
que, muitas vezes, não se pode prescindir dos períodos de recuperação para quem se
afasta do veículo  sico, na fase infan�l, de vez que, depois do conflito biológico da
reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da
conquista de poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de
restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à
aquisição de luz interior, através do próprio aperfeiçoamento moral.⁵

No entanto, o mais importante é que, independentemente da opção em que o espí-
rito esteja inserido, ele se encontrará sob a amorosa supervisão de almas queridas que
velarão por ele, encaminhando-o da melhor maneira possível. Kardec lembra que a
alma encontra no mundo dos espíritos os parentes que ali a precederam, pois eles vêm
recebê-la e ajudam-na em sua readaptação à nova experiência de vida.⁶

_______________
1. O livro dos espíritos, item 381
2. Entre a Terra e o céu, cap. X
3. Reencarnação no Brasil
4. A crise da morte, Bozzano
5. Entre a Terra e o céu, cap. X
6. O que é o Espiri�smo, cap. 2, item 153

o médium - - 20janeiro e fevereiro 20
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No primeiro semestre do ano de 2019, 1057 espíritas de Juiz de Fora foram convi-
dados a preencher uma pesquisa, com o obje�vo de reunir informações que orien-
tassem ações futuras do Movimento Espírita e dos Centros Espíritas. O ques�onário
foi aplicado em palestras públicas, grupos de estudo, mocidades e eventos espíritas,
em pessoas com mais de 12 anos de idade, frequentadores ou trabalhadores, com
pouco ou muito tempo de frequência aos seus Centros. Após captação e organização
dos dados, alguns gráficos foram gerados e apresentados ao Conselho Espírita Muni-
cipal de Juiz de Fora no dia 6 de outubro, o que proporcionou boas discussões e refle-
xões. O resultado completo pode ser acessado no site da AME/JF.

Com o obje�vo de documentar e divulgar mais amplamente estes dados, apre-
sentamos alguns dos gráficos ob�dos, seguidos de algumas conclusões provisórias.
Naturalmente, reservamos ao leitor fazer suas próprias interpretações, concordar ou
não com as apresentadas.

Neste primeiro gráfico podemos observar a relação entre faixa etária e tempo de
frequência ao Centro Espírita. No eixo ver�cal estão as porcentagens das respostas
ob�das e no eixo horizontal estão destacadas cinco faixas etárias, de 13 a 17 anos, 18
a 24, 25 a 44, 45 a 64, e mais de 65 anos. A cor azul indica frequência menor que 5
anos, a vermelha frequência entre 5 e 15 anos, e a verde maior que 15 anos. As elip-
ses pretas destacam alguns pontos importantes, padrão que adotaremos nos próxi-
mos gráficos.

D���
� ����� �� M���� �
��
E���	���

Daniel Salomão Silva
Robson Carneiro da Silva

1ª PARTE
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Podemos observar que boa parcela dos jovens com menos de 24 anos tem mais
de 5 anos ou até mais de 15 anos de frequência, o que pode surpreender aqueles que
não iden�ficam no jovem experiência ou conhecimento espírita. Sem desconsiderar
a importância da idade nestes dois quesitos, este resultado pode indicar que muitos
jovens têm sido subes�mados e, logo, excluídos de oportunidades de trabalho espíri-
ta. Com mais de 15 anos de Espiri�smo, provavelmente tendo frequentado escolas
de evangelização e mocidades, podem já estar preparados para contribuir em diver-
sas tarefas enquanto prosseguem com seus estudos – voltaremos a este assunto na
discussão do úl�mo gráfico. Por outro lado, naqueles com mais de 65 anos de idade,
é notável a presença de espíritas há menos de 15 ou 5 anos, o que nos indica haver
idosos também iniciantes. Neste caso, podemos nos perguntar: há grupos de estudo
ou outras a�vidades espíritas adequadas a esta faixa etária? Seriam necessários? A
linguagem a ser usada com esta faixa deve ser diferenciada? Algo a se pensar.

Neste segundo gráfico, podemos observar a porcentagem de leitura das cinco
obras da Codificação Espírita, em ordem de publicação, entre as faixas etárias.

o médium - - 20janeiro e fevereiro 20

Como esperado, O Livro dos Espíritos e O Evangelho segundo o Espiri�smo são as
obras mais lidas, e A Gênese a menos lida, em todas as faixas etárias. Interessante
também é notar que, já na juventude, o conhecimento destes textos está presente.
Uma crí�ca justa pode ser feita à pergunta que deu origem a este gráfico: “quais
destas obras você já leu?”. As respostas posi�vas podem apenas indicar a leitura de
algum trecho e não necessariamente da obra toda. Além disso, leitura não necessari-
amente significa estudo! Todavia, o resultado já nos indica a necessidade de incen�-
vo maior à leitura e ao estudo das obras básicas. Por fim, o gráfico referente ao livro A
Gênese é representa�vo de algo também esperado: quanto mais maduro o indiví-
duo, maior a chance de ter lido a Codificação. Resultado semelhante aparece no
gráfico “Leitura x Tempo de frequência”, que não inserimos neste texto.

Outras informações interessantes podem ser ob�das do cruzamento de certos
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dados. Por exemplo, é possível iden�ficar apenas entre os trabalhadores da Mediuni-
dade, e áreas tradicionalmente afins (reunião mediúnica, passe, diálogo fraterno), o
grau de leitura de O Livro dos Médiuns. Na pesquisa realizada, em torno de 70%
declararam conhecer a obra (100% seria a resposta ideal para aqueles que trabalham
efe�vamente com o assunto!).

Outro resultado interessante indica a importância dos grupos de estudo enquan-
to oportunidades de formação e preparação de trabalhadores. Comparando as por-
centagens de leitura das obras básicas entre pessoas que frequentam grupos de estu-
do e pessoas que apenas frequentam palestras públicas, a diferença é notável. Logo,
é importante o incen�vo a que os trabalhadores espíritas frequentem estes grupos e
interessante que os dirigentes busquem neste nicho novos tarefeiros.

No gráfico seguinte, podemos observar a relação entre a leitura de obras subsidiá-
rias e o tempo de frequência da pessoa ao Centro Espírita. Para representar os “clás-
sicos”, escolhemos a figura de Léon Denis. Entre as obras espíritas brasileiras, esco-
lhemos as psicografadas por Francisco Cândido Xavier (par�cularmente de Emmanu-
el e André Luiz), por Divaldo Pereira Franco (par�cularmente de Joanna de Ângelis e
Manoel Philomeno de Miranda) e por Yvonne do Amaral Pereira.

Em primeiro lugar, devemos nos ques�onar: autores como Léon Denis, Gabriel
Dellane, entre outros, deveriam ser mais lidos? Mesmo entre aqueles com mais de
15 de frequência, apenas 40% declaram ter lido algo deste autor que é fundamental
para a compreensão de vários aspectos da Doutrina Espírita. Outro ponto a destacar
é a posição de Chico Xavier como um dos autores/médiuns mais lidos pelo Movimen-
to Espírita atual. Sem, de forma alguma, recomendar a diminuição da leitura de suas
obras, não podemos deixar de notar que os livros de Emmanuel e André Luiz são mais
lidos que O Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno e A Gênese. Devemos nos perguntar
se, da nossa parte, não há um deficit de divulgação das obras básicas, ou um entendi-
mento talvez equivocado de que devemos priorizar as obras subsidiárias sobre as
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fundamentais do Espiri�smo, ou eventualmente outro mo�vo que coloque certas
obras de Allan Kardec em condição lamentavelmente secundária.

No gráfico seguinte, podemos observar a quan�dade de livros emprestados da
biblioteca no intervalo de um ano por faixa etária. No eixo ver�cal temos a porcenta-
gem das respostas e nos dois eixos horizontais a faixa etária e a quan�dade de livros
(nenhum, até 5 livros e mais de 5 livros).

Mesmo com pequenas variações entre as faixas etárias, o que se nota é um baixo
interesse pela biblioteca do Centro Espírita. Todavia, não é simples deduzir os mo�-
vos desta postura, o que nos incen�va a uma pesquisa específica futura sobre a
questão. Diante do primeiro gráfico apresentado e do próximo, não podemos dedu-
zir que a indiferença decorre do desinteresse pela leitura, visto que os espíritas, em
geral, valorizam o livro. Nos centros com público em melhores condições financeiras,
é possível que os frequentadores prefiram comprar os livros ou acessá-los pela inter-
net e, por isso, não usem a biblioteca com frequência. Entre os frequentadores de
menor instrução, o problema pode estar justamente na dificuldade de leitura, o que
também deve ser inves�gado. Diante disso, surgem algumas questões: é possível
incen�var o acesso à biblioteca? Como fazê-lo? Realmente é necessário manter uma
biblioteca “completa” no Centro Espírita ou apenas com obras raras?

O gráfico seguinte mostra as fontes de informação acessadas pelos espíritas por
faixa etária. Foi avaliado o interesse por livros, jornais, revistas, internet, Youtube e
Facebook/Instagram.
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Como já dito, notável é a importância dada às obras espíritas, o que felizmente
confirma uma expecta�va. Mesmo na faixa etária de 18 a 24 anos, os livros aparecem
como a maior fonte de informação espírita, o que mostra certo interesse dos jovens
pela leitura. Jornais e revistas têm recebido menor atenção não apenas entre espíri-
tas, mas da população em geral, o que não nega sua importância. Entretanto, confir-
mando uma percepção geral, a internet e suas plataformas, como as redes sociais e o
Youtube, têm crescido em u�lização, mesmo nas faixas etárias mais altas. O YouTube,
enquanto plataforma de vídeos, é uma ferramenta interessan�ssima de divulgação
doutrinária através de palestras, vídeos curtos, livros em áudio etc., adaptáveis a
todas as idades. Naturalmente, veicula material de boa e má qualidade, como qual-
quer outro meio, mas em mãos responsáveis pode ser de grande contribuição ao
Movimento Espírita.

Por fim, segue o gráfico que indica o que os espíritas buscam no centro por faixa
etária.
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Pode-se notar que, em todas as idades, o interesse maior está na busca de consolo
e estudo/conhecimento, o que realmente são obje�vos da Doutrina Espírita. Apesar
de o entendimento de “lazer” ser múl�plo – deve ser melhor explicado em futuras
reaplicações da pesquisa –, consideramos que inclui fatores como amizade, relaciona-
mentos afe�vos e diversão em geral. Naturalmente, entre os mais jovens esta expec-
ta�va é maior, o que não representa necessariamente algo nega�vo. Desde que este
aspecto não seja o mais importante ou carregue posturas an�doutrinárias, buscar no
Centro Espírita um ambiente de convivência agradável apenas favorece seus obje�vos
principais. A propósito, a questão do acolhimento fraterno ainda tem sido muito negli-
genciada por nós espíritas, todavia, para muitos, é crucial para que permaneçam ou
não na Casa Espírita. Com a confusão equivocada de seriedade com frieza, esquece-
mo-nos de que a mensagem de Jesus é também de alegria e confraternização.

Cabe destaque também aos aspectos “mensagens dos Espíritos” e “cura do cor-
po”, como os menos procurados, e à “cura espiritual”. Entendemos este úl�mo
aspecto como mal definido na pesquisa e que deve ser mais bem detalhado ou excluí-
do das reaplicações. Afinal, o que é entendido como “cura espiritual”? Reforma
ín�ma? Desobsessão?

Por fim, o quesito “trabalho” foi indicado por aproximadamente 35% como algo
buscado nos Centros Espíritas, com destaque para a faixa etária de 18 a 24 anos.
Importante é que estejamos atentos ao convite e à preparação dos candidatos ao
trabalho, visto que o campo de tarefas é amplo e os braços são poucos! Quanto aos
jovens, já é clichê discu�r a dificuldade que os grupos demonstram em incluí-los em
suas tarefas – já abordamos este assunto em ar�go anterior. Em resumo, há certa
incompa�bilidade de discursos: de um lado, os jovens reclamam por não terem
oportunidades; de outro, os mais an�gos reclamam da falta trabalhadores! É urgente
que os jovens se abram mais à tarefa, que se comprometam mais, e que os mais expe-
rientes abram seus olhos e seu coração a eles.

Na próxima edição da revista serão discu�dos mais alguns dados ob�dos.
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DEMOCRACIA
A República democrá�ca é a mais racional
e a mais lógica forma de liberdade e só ela
pode levantar, valorizar as almas que o
despo�smo humilhou. Só ela pode fazer a
verdadeira igualdade entre os homens,
sem rebaixar os grandes ao nível dos
pequenos, porém, dando aos pequenos
os meios de se elevarem gradualmente ao
nível dos grandes, pela instrução, pela
liberdade de trabalho e de associação,
pela uniformidade dos direitos. (De “O

Progresso”, ed. CELD).

EDUCAÇÃO
A tarefa mais urgente, mais necessária
para cada um de nós, seria a de trabalhar
na cultura do “Eu”, na reforma do caráter,
de maneira a servir de exemplo àqueles
que nos cercam, e, de mais em mais à
sociedade toda inteira. Agindo nesse
sen�do, entraremos plenamente nos
caminhos de nossa des�nação já que a
educação da alma é a finalidade úl�ma, o
fim supremo de nossa imensa evolução.
(De “ ”, ed. OSocialismo e Espiri�smo

Clarim).

PROGRESSO
A lei superior do Universo é o progresso
incessante, a ascensão dos seres até
Deus, foco das formas mais rudimentares
da vida; por uma escala infinita, por meio
de transformações inumeráveis, nos apro-
ximamos d'Ele. (De “ ”,O Porquê da Vida

ed. FEB).

NASCIMENTO E MORTE
O nascimento e a morte são os pór�cos
luminosos ou obscuros, sob os quais é
preciso passemos, para entrar no templo
do des�no. (De “O Grande Enigma”, ed.
FEB).

DOR
Fundamentalmente considerada, a dor é
uma lei de equilíbrio e educação. Sem
dúvida, as falhas do passado recaem
sobre nós com todo o seu peso e determi-
nam as condições de nosso des�no. (De
“ ”,O Problema do Ser, do Des�no e da Dor

ed. FEB).

______________________

LÉON DENIS (1846-1927) – Escritor espírita
francês. Um dos pioneiros do Espiri�smo,
considerado um con�nuador do trabalho de
Allan Kardec. Entre os seus livros, de grande
profundidade filosófica, mas com linguagem
acessível a todos, podemos citar, além dos
anteriormente referidos: “Cris�anismo e

Espiri�smo Joana D'Arc, médium No”, “ ”, ”
Invisível”.

O P��	�� ���� ��
LÉON DENIS
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João, o filho mais moço de Zebedeu e Salomé, esta possivelmente irmã de Maria,
mãe de Jesus, era o apóstolo mais jovem do Mestre. Era irmão do apóstolo Tiago,
conhecido como Tiago Maior, e Jesus os denominou, Boanerges. Seu nome significa
"Deus é misericordioso". Acredita-se que o discípulo amado (João 13:23) viveu 94
anos, tendo morrido aproximadamente no ano 103dC.

Estudiosos sugerem que ele deve ter sido discípulo de João Ba�sta antes de
conhecer Jesus. Embora esta informação não esteja nos textos de João, os versículos
35 a 39 do capítulo primeiro de seu Evangelho sugerem que ele seria um dos dois
discípulos de João Ba�sta que seguiram Jesus. O segundo foi André, irmão de Simão
Pedro. No capítulo 4 do livro , Humberto de Campos, autor espiritual, afir-Boa Nova

ma que o apóstolo conhecia o precursor:
Tiago e João, que já conheciam as pregações do Ba�sta e que o �nham ouvido na
véspera, tomados de emoção se lançaram para ele, transbordantes de alegria:
- Mestre! Mestre! exclamavam felizes.

Segundo a tradição, ele saiu de Jerusalém e viveu em Éfeso, onde deve ter escrito
seu evangelho no final do século primeiro. Irineu de Lião afirma que João é o autor
deste Evangelho, segundo ele, escrito naquela cidade. O próprio João sinaliza ser
autor do texto nos versículos 24 e 25 do capítulo 21 de seu evangelho.

O evangelho de João se difere dos outros três evangelistas porque, além de des-
crever a vida e ensinamentos de Jesus, ele acrescenta comentários relacionados à
sua própria experiência na vivência com o Cristo. Os textos são, de modo geral, lon-

A �	���
�� �� J���,
���
�������, 
� � �	� ��
A���
 K�	���

Magda Luzimar de Abreu
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gos, e totalizam 879 versículos. As epístolas de João também são a ele atribuídas.
Quanto ao Apocalipse, do grego, "revelação" trata-se de um livro profé�co, de sua
autoria.

João e Kardec
Na obra de Kardec observamos a par�cipação de João . Parece ser natural que isto¹

ocorra, uma vez que é o Evangelho de João que trata da promessa do Consolador,
citada em João, 14: 16 e 26, João 15: 26 e João 16: 7.

Em , encontramos João, o Evangelista, assinando o Prolegô-O livro dos Espíritos

menos , no primeiro lugar da lista de assinaturas. Lembramos que no texto os espíri-²
tos instruem Kardec a colocar no cabeçalho do livro a cepa que eles mesmos dese-
nharam. Eles explicam que ela representa, dida�camente, a estrutura do espírito
encarnado e o papel da reencarnação no trabalho de reforma ín�ma do ser.

Convidamos o leitor a refle�r que a cepa é um ramo de uma videira. A videira no
Velho Testamento representa Israel, que segundo o espírito Emmanuel, questão 262
do livro O Consolador, deve ser entendido como o símbolo da Humanidade. Por outro
lado, encontramos apenas no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e 5, Jesus
afirmando ser a videira verdadeira e nós as varas. Coincidência? Não entendemos
assim. Deduzimos que os espíritos superiores escolheram um símbolo mencionado
pelo evangelista para representar o papel da Doutrina Consoladora do Cristo. E
defendemos a tese de que João, discípulo amado em razão da imensa afinidade com
a proposta de Jesus, exerceu papel relevante junto da equipe que, em nome do Mes-
tre, assessorou Kardec na implantação da Doutrina Espírita, Consolador Prome�do
por Jesus.

Vejamos outras par�cipações de João, Evangelista nos textos de Kardec.
No , encontramos uma mensagem a ele atri-O Evangelho Segundo o Espiri�smo

buída, da qual destacamos o trecho:
"Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se
tornarão verdades. o sen�do exato das parábolas e vosEnsinar-vos-emos³
mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é."

João Evangelista - Paris, 1863.

Encontra-se também no livro uma mensagem do Evangelista, na qualA Gênese

ele nos alerta sobre o simbolismo con�do em vários conteúdos dos evangelhos:
“Pesai bem os ensinamentos que os Evangelhos contem; sabei dis�nguir o que
ali está em sen�do próprio, ou em sen�do figurado, e os erros que vos hão
cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à bri-
lhante luz da Verdade.”

João Evangelista – Bordéus, 1862.

A também registra a presença de João. Kardec apresenta umaRevista Espírita

Epístola de Erasto aos Espíritas lioneses, por ele lida no banquete em sua homena-⁴

o médium - - 20janeiro e fevereiro 20
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gem na cidade de Lião em 19 de setembro de 1861. Nesta mensagem Erasto mencio-
na João:

"Não é sem a mais grata emoção que venho entreter-me convosco, caros espíri-
tas do grupo lionês. Sinto-me tomado de simpa�a e de ternura num meio como
o vosso, onde todas as condições sociais se dão as mãos, e feliz por vos poder
anunciar que nós todos, os iniciadores do Espiri�smo na França, assis�remos
com a mais viva alegria os vossos ágapes fraternais, aos quais fomos convida-⁵
dos por João e Irineu , vossos eminentes guias espirituais. Ah! esses ágapes⁶
despertam em meu coração a lembrança daqueles em que todos nos reunía-
mos, mil e oitocentos anos atrás, quando comba�amos os costumes dissolutos
do paganismo romano e já comentávamos os ensinos e parábolas do Filho do
Homem, morto pela propagação de uma ideia santa, sobre o lenho da infâmia!"

No ano de 1864, no mês de abril, encontramos uma mensagem do Evangelista.
Reproduzimos o trecho abaixo:

"Venho a vós, meus amigos, a vós que sois os experimentados e os proletários
do sofrimento. Venho saudar-vos, bravos e dignos operários, em nome da
caridade e do amor. Sois os bem-amados de Jesus, do qual fui amigo. Repousai
na crença espírita, como repousei no seio do enviado divino.
...
Assisto às vossas reuniões, porque sois os bem-amados daquele que foi,

João, o Evangelista."

No volume 11, 1868, no mês de fevereiro, ele assina outra mensagem. Vejamos o
trecho a seguir, em que ele comenta sobre o Apocalipse:

...
"Muitas vezes tendes lido a revelação de João e vos perguntastes: Mas, que
quer ele dizer? Como se cumprirão essas coisas surpreendentes? E, confusa,
vossa razão mergulhava num tenebroso labirinto, de onde não podia sair, por-
que queríeis tomar ao pé da letra o que estava escrito em sen�do figurado.
Agora que chegou o tempo em que uma parte dessas predições vai cumprir-se,
pouco a pouco aprendereis a ler nesse livro onde o discípulo bem-amado con-
signou as coisas que lhe �nha sido dado ver. Entretanto, as más traduções e as
falsas interpretações ainda vos aborrecerão um pouco, mas com um trabalho
perseverante chegareis a compreender o que, até o presente, �nha sido para
vós uma carta fechada.
Apenas compreendei que, se Deus permite que os selos sejam levantados mais
cedo para alguns, não é para que esse conhecimento fique estéril em suas
mãos, mas para que, pioneiros infa�gáveis, desbravem as terras incultas; é
para que fecundem com o doce orvalho da caridade os corações ressequidos
pelo orgulho e impedidos pelos embaraços mundanos, onde a boa semente da
palavra de vida não pôde ainda germinar."
...

João Evangelista – Paris, 1866.
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Com relação a comentários ou citações de versículos de autoria de João nas obras
básicas da Codificação, observamos que Kardec cita ou comenta : cinco versículos⁷
em , 30 em , 122 em ,O Livro dos Espíritos O Evangelho Segundo o Espiri�smo A Gênese

66 em e um em , totalizando 224 versículos. IstoObras Póstumas O livro dos Médiuns

corresponde a 25,5% do total do Evangelho de João.
Kardec também cita ou comenta dois versículos da Primeira Epístola de João, um

em e um em .O Evangelho Segundo o Espiri�smo A Gênese

Como vemos, 25,5 % dos versículos de João são u�lizados por Kardec na apresen-
tação de temas doutrinários. Isto demonstra a importância do Evangelista no registro
das mensagens de Jesus que ilustram conceitos da Doutrina Espírita.

Concluímos reafirmando que João, que documentou a promessa de Jesus de nos
enviar um Consolador, não se limitou a fazer este registro, mas par�cipou durante a
implantação da Doutrina Espírita de forma a�va. E em suas par�cipações lembrou-
nos da importância do Evangelho de Jesus nesta Doutrina que abriga três aspectos
fundamentais: Ciência, Filosofia e Religião.

Agradecemos a este espírito de escol, implorando em nome de Jesus e de Deus,
nosso pai, que ele con�nue a nos orientar no esforço de pra�carmos os princípios da
nossa Doutrina Consoladora.
_______________
1. Para a iden�ficação qualita�va da presença de João nas obras doutrinárias apresentadas, foram u�lizadas as
seguintes chamadas: João, Zebedeu, Boanerges, filhos do trovão, a quem Jesus amava e discípulo amado, formas de
tratamento do evangelista nos textos do Novo Testamento. Não foram contabilizadas possíveis citações na Revista
Espírita.
2. Prolegômenos: Conjunto de noções prel iminares de uma ciência; pr incípios, elementos.
h� ps://www.dicio.com.br; acessado em 20/11/2018.
3. Grifo nosso.
4. Erasto, discípulo de Paulo, como ele se apresenta no livro O Evangelho Segundo o Espiri�smo, capítulo I, item 11.
Veja também At. 19:22; Rm. 16:23; II Tm. 4: 20.
5. Ágape: Designação comum para se referir ao amor de Deus; amor divino; amor incondicional. Fes�vidade ocorrida
entre os cristãos, caracterizada pela refeição que era compar�lhada com os demais, sendo também celebrado o rito
eucarís�co.
6. Irineu ou Ireneu, discípulo de João, mencionado por Emmanuel em sua obra, Ave Cristo, capítulo 3.
7. Pesquisa elaborada pela autora.
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“O Espiri�smo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil.”

- Allan Kardec

As portas dos quartos de um hotel pedem chaves diferentes ou cartões magné�cos
com senhas individualizadas; porém, a camareira tem uma única chave ou um único car-
tão magné�co com uma senha comum, com os quais abre todas as portas: a chave mes-
tra... Assim é o Espiri�smo: ele é a chave mestra que abre todas as portas da vereda
evolu�va, rasgando os véus que obstruíam os horizontes novos do entendimento, ense-
jando-nos acesso à Verdade que o Meigo Rabi afirmou ser a nossa libertação. (João 8:32).

A Doutrina Espírita lança luzes nos sombrios terrenos onde até então nos perdíamos
envolvidos pela ignorância. E essa Luz Viva, clareando-nos por dentro, nos proporciona-
rá a paz e a felicidade sem mescla.

Os ensinos de Jesus, sem essa Chave Mestra dormitariam incompreendidos na letra
que mata e limita, vez que Suas palavras têm sabor de eternidade e atravessarão os
milênios plenas de atualidade... Compete, pois, ao Espiri�smo, trazer para a peregrina
luz da razão tudo que se encontra fechado há séculos no simbolismo das parábolas.

Jesus não podia conduzir-Se de outra maneira. Era necessário esperar o tempo de
amadurecimento das crianças espirituais que somos todos nós. Mas, eis que os tem-
pos são chegados e o Espiri�smo veio cumprir na época predita a sua missão junto às
almas em evolução, lançando luzes fortes na noite tenebrosa de nosso entendimento.
A humanidade cresceu e agora não se sa�sfaz mais com a alimentação tão pobre em
nutrientes espirituais. Necessitamos de alimento mais substancioso para que não
venhamos a deperecer de “anemia espiritual”.

A Doutrina Espírita, que é o prome�do por Jesus, chegou para fazer-nos“Consolador”

recordar tudo que Ele disse e ensinou e revelar-nos o que a Seu tempo não �nhamos
maturidade para compreender e suportar... As condições de nossa alforria espiritual já
foram sa�sfeitas. A promessa do cumpriu-se com o advento do Espiri�smo.“Consolador”

Tomemos, pois, da e caminhemos pelas sendas evolu�vas descer-“Chave Mestra”

rando as Portas do Infinito que antes não podíamos abrir nem mesmo vislumbrar.
O acesso aos gloriosos Cimos da Espiritualidade Maior está franqueado; faz-se necessá-
rio buscar a e abri-la com a Chave Mestra que nos foi dada pela miseri-“porta estreita”,

córdia de Deus, vez que é da vontade do Mestre Maior que nenhuma de Suas ovelhas
se perca pelos caminhos, apartadas de Seu aprisco aconchegante.
_______________
- KARDEC, Allan. O Evangelho Seg. o Espiri�smo. 129.ed. Rio [de Janeiro]: FEB, 2009, cap. I, item 5.
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Vós que buscais Jesus, sob a procela,

Toda feita de lágrimas e dores,

Deveis ser os humildes seguidores

Da Luz do Mundo, primorosa e bela.

Deveis ser a Renúncia que revela

O grande amor de todos os amores,

Que perdoa e redime os pecadores,

Na palavra mais terna e mais singela.

Guardai Jesus no mundo de aspereza,

Dentro da mesma luz e da grandeza

Que consola e que eleva o coração...

Sede o Bem, sede Amor e Tolerância,

Que a caridade é toda a substância

Da Lei que nos conduz à Perfeição.
________________
JOÃO DE DEUS de Nogueira Ramos (1830-1896) – Pedagogo
e poeta lírico português, bastante popular em seu tempo. Sua
poesia é plena de riqueza musical e de ritmo. Publicou: “Flores
do Campo Flores Soltas Cartilha Maternal”, “ ”, “ ”, etc. Após a
desencarnação, ditou inúmeras poesias a Francisco Cândido
Xavier. O poema acima, psicografado pelo médium, foi extraído
de “ ”, ed. LAKE/SP, 2. ed., 1966.Lira Imortal
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Esta expressão é de Allan Kardec. Está na (novembro de 1864, pg.Revista Espírita
320), edição brasileira da Editora Cultural Espírita – EDICEL –, de S. Paulo. Não se trata
de nenhum prodígio nem de meninos extraordinários ou coisa equivalente. O que Allan
Kardec chama de “meninos terríveis” são certos espíritas, que, pelas suas atitudes
irrefletidas, podem comprometer a própria causa. Fazendo alusões aos novos adeptos da
Doutrina e também aos seus defensores, justamente aqueles que “militam pela causa com
coragem, perseverança, abnegação e desinteresse, sem segunda intenção pessoal, que
buscam o triunfo da doutrina pela doutrina, e não pela satisfação do amor-próprio”, o
Codificador do Espiritismo mostrou-se muito satisfeito pelo que observara, no interior da
França, durante uma de suas viagens de propaganda doutrinária. Não deixou, também, de
observar que, ao lado daqueles que procuravam realmente servir a Causa com equilíbrio,
com franqueza e dignidade, havia elementos que, ao invés de ajudar a obra, criavam
embaraços por causa de suas precipitações.

São as seguintes as palavras de Allan Kardec, a certa altura de um de seus discursos:
Infelizmente ao lado destes por vezes se acham os MENINOS TERRÍVEIS da Causa, os
impacientes que, não calculando o alcance de suas palavras e de seus atos, podem
comprometê-la; os que, por um zelo irrefletido, por idéias intempestivas e prematuras,
sem o querer fornecem armas aos nossos adversários. (A reprodução em caixa alta é de
nossa iniciativa para dar o devido realce à expressão do Codificador). Eis, aí, uma
declaração textual de Allan Kardec, evidentemente preocupado com uma situação, que
existia naquela época, como existe ainda hoje. Em qualquer movimento, há sempre uns
tantos adeptos, que, muitas vezes por excesso de zelo, chegam a tomar posições
extremadas, prejudicando a própria causa que pretende defender.

Na mesma ordem de considerações, Allan Kardec ainda nos faz sensatíssima e
oportuna advertência, deixando bem claro que a falta de conhecimento, a falta de
compreensão da Doutrina pode levar a conseqüências mais graves ou mais ruinosas do que
as campanhas dos adversários. Diz ele: É fato constante que o Espiritismo é mais
entravado pelos que o compreendem mal do que pelos que o não compreendem
absolutamente e, mesmo, por seu inimigos declarados. E é de notar que os que o
compreendem mal geralmente têm a pretensão de o compreender melhor do que os outros;
não é raro ver noviços que, ao cabo de alguns meses, querem ultrapassar os que têm
experiência adquirida em estudos sérios. São estes, na realidade, os “meninos terríveis”,
de que fala Kardec, tanto faz serem jovens como velhos. A idade física ou biológica tem
significação muito relativa no caso.

Quando Allan Kardec se dirige aos noviços na Doutrina, criticando procedimentos
comprometedores, certamente não quer dizer que o elemento moço não tenha capacidade
para penetrar bem no verdadeiro pensamento doutrinário. Ninguém melhor do que ele
para saber que, à luz da reencarnação, o problema da idade, em relação ao espírito, escapa

Deolindo Amorim

De édium de ontemO M ...
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às nossas possibilidades de cálculo ou julgamento. Há noviços ou principiantes que, em
pouco tempo, fazem mais progressos, aprendem a Doutrina com muito mais lucidez do
que certos veteranos, mais interessados nos fenômenos e nas mensagens do Além do que
propriamente no estudo sério do Espiritismo. Não é, portanto, em termos de idade que
Allan Kardec situa o problema. Noviço na Doutrina pode ser qualquer um que esteja
começando: um jovem de quinze anos ou um ancião de setenta. O que está patente, na
advertência do Codificador, é simplesmente isto: certas pessoas (seja qual for a idade) às
vezes abraçam o Espiritismo com muito entusiasmo, recebem noções deformadas em sua
iniciação, querem fazer muita coisa ao mesmo tempo, sem conhecer bem o terreno, mas
não estudam, não procuram formar uma base de conhecimentos seguros; é lógico, é
natural que essas pessoas não tenham condições para assumir liderança no movimento
espírita, como também não podem na Doutrina, pois não estão preparadas parapontificar
concorrer com aqueles que vivem estudando, observando, anotando, acumulando
experiência vivida, porque levam a Doutrina muito a sério. Quem estuda e pratica tem
mais autoridade. É uma questão, em último caso, do bom-senso. Para demonstrar que,
ainda hoje, há “meninos terríveis” em qualquer idade, vamos citar o caso de um desses
espíritas da primeira hora. E era um homem talvez já na casa dos sessenta. Queria
“empurrar” doutrina espírita em toda parte, fosse onde fosse, em qualquer momento,
dando a impressão de um fanático. Certa vez, no Rio, durante uma viagem de bonde,
sentou-se um padre, no mesmo banco, e o nosso confrade, com entusiasmo de “cristão
novo”, queria dar um jornal espírita ao sacerdote. O padre respondia: “Não, Senhor, muito
obrigado”; mas o espírita insistia: “Tome, leia o jornal”!Assim é demais!Afinal de contas,
isto não é modo de se fazer divulgação da Doutrina. Isto compromete o movimento
espírita, não é verdade?

Há, também, o perigo das interpretações forçadas. Alguns elementos ainda
inexperientes, porque não têm estudos regulares da Doutrina, resolvem firmar
interpretações puramente pessoais, querendo fazer e, assim, criam dificuldadesescola
enormes, porque apresentam o Espiritismo frontalmente desfigurado aos olhos da crítica
ponderada e perante a opinião pública. Um dos maiores perigos, atualmente, é o das
acomodações, procurando abrir uma elasticidade ruinosa e contrária ao legítimo caráter da
Doutrina. Aí estão, por exemplo, as tentativas de falsear os conceitos fundamentais da
Doutrina para confundi-la indiscriminadamente com todas as formas de puro
mediunismo. Tudo isto é muito mais grave do que o combate que nos vem de fora.
EnquantoAllan Kardec chamava a atenção dos espíritas de sua época para as inquietações
dos “meninos terríveis”, que faziam mal à Causa espírita, pensando que estavam
procedendo muito bem, estamos vendo, hoje, depois de mais de um século de experiência
histórica, a repetição do problema, com feições de certo modo diferentes, mas com as
mesmas consequências: causar prejuízos à integridade e pureza da Doutrina. Uma vez que
se considere Espiritismo tudo quanto apareça no campo mediúnico, sem doutrina, sem
princípios normativos, sem características definidas, a porta está aberta para a confusão,
para as distorções mais flagrantes. E tudo isto, por incrível que pareça, não é obra dos
adversários visíveis do Espiritismo, porque está sendo preparado entre as próprias fileiras
espíritas. Como é ainda oportuna a advertência deAllan Kardec!...
_________________
Artigo publicado em O MÉDIUM de nov/dez de 1966, nº. 320, pág. 18-20. DEOLINDO AMORIM

(23.jan.1906-24.abr.1984) foi escritor, jornalista, sociólogo, expositor espírita. Um dos organizadores do
1º. Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil (Rio, 1948); fundou o Instituto de Cultura Espírita do
Brasil e dirigiu outras instituições de divulgação do Espiritismo.Autor de diversos livros (“O Espiritismo
e os problemas humanos Espiritismo e criminologia”, “ ”, etc.).
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ANIVERSÁRIOS

Henderson Marques Lopes

MARÇO
- 120 anos da desencarnação de , escritor francês; como livreiro, emMaurice Lachâtre
Barcelona (Espanha), encomendou 300 obras espíritas a , as quais foramAllan Kardec
queimadas pela Inquisição espanhola em 9 de outubro de 1861 (“Auto-de-fé de Barcelo-

na”) (09.MAR.1900);
- 120 anos do nascimento, em Água Limpa (hoje, município de Coronel Pacheco), do ben-
feitor . Dirigente de empresas da área farmacêu�ca, foi dirigente de “Ali Halfeld O Médi-

um”, construiu e presidiu a Fundação João de Freitas (de amparo a idosos), fundou e pre-
sidiu o Ins�tuto Jesus (de amparo a meninos), Presidente da Orquestra Filarmônica e
Diretor da Associação dos Cegos, ambas de Juiz de Fora (18.MAR.1900);
- 20 anos da desencarnação de , músico, trabalhador do C.E. AmorJosé Victor Fioravante
ao Próximo e do DEC/AME-JF, compositor de dezenas de músicas infan�s cantadas nas
Escolas Espíritas de Evangelização (19.MAR.2000);
- 160 anos do lançamento, em Paris, por , da segunda e defini�va edição deAllan Kardec
“ ”. O dia 20 de março é a data provável (20.MAR.1860);O Livro dos Espíritos

- 150 anos da transferência (dia 29) dos despojos de do Cemitério de Mont-Allan Kardec
martre para o Cemitério de Père-Lachaise, e da inauguração (dia 31) do seu túmulo neste
úl�mo (29 e 31.MAR.1870).

ABRIL
- 110 anos do nascimento, em Pedro Leopoldo (MG), de Francisco
Cândido Xavier Chico Xavier, médium conhecido como . Psico-
grafou mais de 400 livros (doutrinários, romances, poesias etc.),
traduzidos para vários idiomas. Os direitos autorais foram cedi-
dos a editoras e ins�tuições filantrópicas. Desenvolveu, durante a
sua longa vida, um grande trabalho de assistência espiritual e
material, beneficiando milhares de pessoas (02.ABR.1910);
- 120 anos da desencarnação, no Rio de Janeiro, do Dr. Adolfo
Bezerra de Menezes, médico, escritor, Presidente da Federação
Espírita Brasileira (FEB); expoente do trabalho de Unificação do
Movimento Espírita brasileiro; cognominado “Médico dos

Pobres o Kardec Brasileiro” e “ ” (11.ABR.1900);
- 150 anos do nascimento, em Paraíba do Norte (atual João Pessoa/PB), de Leopoldo
Cirne, jornalista, escritor, tradutor; foi Presidente da FEB, tendo subs�tuído no cargo o Dr.
Bezerra de Menezes, quando da desencarnação deste (13.ABR.1870);
- 140 anos do nascimento, em Vassouras (RJ), do poeta espírita , autor deCasimiro Cunha
várias obras de poesias. Após a desencarnação (1914), ditou livros pelos médiuns Fran-
cisco Cândido Xavier Waldo Vieirae (14.ABR.1880);
- 30 anos da desencarnação, em Niterói (RJ), do poeta, escritor e declamador espírita
maranhense (29.ABR.1990).José Brasil

ANIVERSÁRIOS EM NÚMEROS REDONDOS
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NALE 5ª feira 19h30(Núcleo de Apoio à Luz do Evangelho) -
Reunião pública - 6ª feira 20h

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

Endereço: Rua Diogo Álvares - 133 - Benfica

Dra. Maria Célia Werneck
Cirurgiã Dentista
CRO/MG 10.191

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

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

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

Especialista em Projeto de Combate a
Incêndio e Pânico.

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

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

Dra. Diliege Blight Silva
Médica Neurologista

CRMMG:12642

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

(32)3215-5433

Dr. Avelino Caldas Leitão
Médico Ortopedista

CRMMG:5971

AV. Itamar Franco 4001/306,
Torre Oeste

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

Dra. Dilcéa C. S. Leitão
Médica Endocrinologista Pediátrica

CRMMG:6172

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

(32)3215-4025

(32) 3321-2498
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