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Um número que merece registro
A Aliança Municipal Espírita de Juiz

de Fora com a filiação de sua mais
recente cons�tuinte, o Centro Espírita
Templo de Luz Obreiros da Paz, passou a
contar com sessenta Casas Espíritas
para promover a união e unificação do
Movimento Espírita.

Trata-se de um marco que merece
ser registrado, tendo em vista que esse
número expressivo de Centros Espíritas
revela a par�cipação de muitos atores
na construção do Movimento Espírita da
7ª Região.

À medida que mais Centros Espíritas
par�cipam do Movimento Espírita,
todos saímos ganhando porque estamos
enriquecendo nosso propósito de troca
de experiências, pois um dos obje�vos
da AME é trabalhar pela união e
unificação do movimento espírita
municipal, com base na Codificação
kardequiana e nas obras subsidiárias da
Doutrina Espírita.

Quando os Centros Espíritas
deliberam de maneira livre e
espontânea pela par�cipação no
Movimento Espírita, eles estão
compreendendo que a Causa Espírita é
maior que a Casa Espírita, ou seja, há
uma percepção de interdependência
entre as ins�tuições e, ainda mais, que a
agremiação espírita em que atuamos
tem também um papel de ajudar as
outras ins�tuições congêneres que
trabalham em prol da nossa amada
Doutrina Espírita.

Após 60 anos de vida da nossa
Aliança Municipal Espírita, somos 60
Centros Espíritas trabalhando mais
amorosamente na harmonização do
trabalho comum de edificação do
Movimento Espírita Brasileiro.

Saudamos a todos os Grupos
Espíritas que com sacri� cio e dedicação
construíram, ao longo dessas seis
décadas, esse abençoado espaço de
trabalho, solidariedade e tolerância.

* Os ar�gos não publicados não serão devolvidos.
3

O acolhimento do jovem que conclui o período de
mocidade ....................................................................4
Daniel Salomão Silva
Thaís da Silva Barbosa
Tarefeiro Espírita: Testemunho Ontem .......................8
Armando Amaral Loureiro
Espi�rinha ...................................................................9
Wilton Pontes
Tarefeiro espírita: testemunho hoje .........................10
José Fernando Silva
Ressonância progressiva da aprendizagem...............12
Ricardo Baesso de Oliveira
Unir para unificar
Os 55 anos do CRE da 7ª Região ...............................14
Henderson Marques Lopes
Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas -
Âmbito Nacional .......................................................16
Rafaela Doro
Comissão Regional do COFEMG reúne mais de 60
tarefeiros em Barbacena...........................................19
UEM
Homenagem da Revista O Médium pelos aniversários
de fundação das Ins�tuições Espíritas ......................20
Rebelião interior .......................................................21
Rogério Coelho
Casa de Kardec..........................................................23
Allan Kardec ..............................................................25
Aniversários em Números Redondos........................26
Henderson Marques Lopes
Você Sabia? ...............................................................26



ARTIGOS

4

o médium - - 201setembro e outubro 9

É comum a coexistência no Centro Espírita de dois discursos paradoxais. De um lado,
há a frequente reclamação de falta de trabalhadores; de outro, entre os jovens, a cons-
tatação de que não há convites ou oportunidades de trabalho àqueles que concluem o
período de mocidade. Naturalmente, há centros que já incluem competentemente os
jovens adultos em seus quadros de voluntários, enquanto outros nem mocidade possu-
em para incluir. Este segundo dado será tratado em trabalho futuro.

Além disso, é comum a equívoca associação exclusiva dos trabalhos com juventude
aos trabalhos com a infância, quando esta saudável ligação só se efetua até a idade de
13 e 14 anos, em geral. Os jovens mais velhos, e seus dirigentes ou coordenadores,
podem e devem se integrar também a outros setores do Centro, como os de assistência
e promoção sociais, comunicação ou divulgação doutrinária, entre outros. Esta é a ques-
tão que vamos abordar neste texto, a par�r da discussão proposta no primeiro Encon-
tro de Evangelizadores da Juventude (ENEJE) deste ano, também abordada em reu-
niões do CEM e do 7ºCRE de 2019. Importante é salientar que o foco deste ar�go está
no jovem mais velho, que está concluindo seu ciclo de mocidade, e não naquele que
começa ou ainda vivencia esse rico período de estudos doutrinários.

Primeiramente, importante é relembrar brevemente o que é e o que pretende a
mocidade espírita. Seu obje�vo primordial é o de levar a Doutrina Espírita, invariavel-
mente aliada à mensagem cristã, ao jovem espírita, normalmente entre os 13 e 21 anos,
em linguagem apropriada. Além disso, esse grupo de estudos também tem por meta
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propiciar a integração saudável de seus frequentadores entre si e com os demais seto-
res do Centro, como já dito. Por fim, e o que par�cularmente nos interessa nesta
discussão, busca também a formação de novos trabalhadores espíritas, o que não pode
ser a prioridade da mocidade, mas, nem por isso, deve estar fora de suas finalidades.
Nesse sen�do, nossa discussão pode ser dividida em dois aspectos: o incen�vo a que o
jovem que conclui a mocidade con�nue seus estudos espíritas no Centro Espírita; e sua
integração nas demais a�vidades como trabalhador.

Começando pelo primeiro aspecto, devemos relembrar que o processo de evangeli-
zação, se não se conclui no período da infância, tampouco termina nos ciclos de moci-
dade. Estudar o Espiri�smo é tarefa que aquele que quer ser feliz e/ou realizar um
trabalho espírita de qualidade deve abraçar com dedicação e assiduidade. Logo, é
dever de caridade do Centro Espírita oportunizar o estudo a quem o procura, indepen-
dentemente de sua idade ou qualquer outra condição. O convite ao jovem para que
frequente o Estudo Sistema�zado da Doutrina Espírita (ESDE) pode ser interessante,
todavia, se a coordenação de sua mocidade foi bem conduzida, é bem provável que já
domine os conceitos básicos apresentados no curso, deixando-o redundante ao jovem
estudioso. Se a palestra pública é também naturalmente aberta a este jovem mais
velho, notamos que a a�vidade que mais lhe permite aprofundamento e que, curiosa-
mente, também mais se parece com o trabalho da mocidade espírita, é a de grupo de
estudo.

Se a Casa já possui grupos estruturados, o jovem pode ser convidado a frequentá-
los, porém, se estes não existem ou não se mostram compa�veis com a dinâmica de
trabalho a que está acostumado, podem ser criados. Uma a�tude que tem funcionado
em alguns locais e que entendemos como interessante é a transformação de parte ou
da totalidade da mocidade “mais velha” em um grupo de estudos, vinculado ao Depar-
tamento de Divulgação Doutrinária (DDD) ou de Comunicação Social Espírita (DCSE).
Daí termos chamado a atenção para o fato de que a integração do setor de juventude
não deve ocorrer apenas com o setor de infância. Quando o vínculo com o DDD é forta-
lecido, tanto por inicia�va dos diretores envolvidos, como da diretoria como um todo,
fica mais fácil implementar ideias como essa.

Em vez do tradicional funcionamento da mocidade, que demanda convite a exposi-
tores para desenvolver a temá�ca programada, os jovens mais velhos podem adminis-
trar seus próprios estudos, aprofundar-se em leitura e discussão conjunta de obras
espíritas, nos moldes dos grupos de estudo. A coordenação pode ser de responsabilida-
de de um ou mais membros do grupo, agora não mais vinculado ao setor de juventude,
e outros interessados, não oriundos da an�ga mocidade, podem se juntar naturalmen-
te. Entretanto, o caráter do grupo não deve se distanciar do saudável e agradável modo
de discussão da mocidade espírita: os jovens querem falar, perguntar, discordar, ou
seja, par�cipar! Muitos deles, mesmo de idade avançada, insistem em permanecer
vinculados à mocidade por não encontrarem em outros setores a mesma dinâmica.
Bom seria se todos os grupos do Centro Espírita cul�vassem este espírito. Enfim,
fundamental é que a diretoria observe com carinho aquele que se aproxima da conclu-
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são do período de mocidade, para que não se evada por falta de oportunidade.
Todavia, além da chance de prosseguir estudando, ao jovem adulto deve ser ofereci-

da possibilidade de trabalho. Um Centro que tem sua média de idade de trabalhadores
acima dos 60 anos e não valoriza seus jovens corre o risco de fechar as portas! O espírita
que defende o trabalho no Bem como mecanismo de felicidade e não disponibiliza esta
tarefa a seus jovens age de forma incoerente. No entanto, esta inclusão, se bem feita,
deve ser acompanhada de três a�tudes perante o jovem: conhecê-lo, valorizá-lo e
acompanhá-lo.

Conhece-se o jovem abordando-o fraternalmente nos corredores do Centro, acom-
panhando eventualmente os estudos desenvolvidos na mocidade – sentando-se nas
cadeiras da mocidade! – e interessando-se pela sua programação anual. Muitas vezes o
trabalho com a juventude é considerado adequado quando há muitos jovens no grupo,
todavia, se os estudos não são de qualidade doutrinária, a meta não é a�ngida. Incrível
é perceber que há dirigentes que desconhecem a própria existência da mocidade, onde
e quando ocorre, não acompanhando devidamente o desenrolar de suas a�vidades.

Valoriza-se o jovem quando se busca integrá-lo nas a�vidades da Casa, fazendo bem
mais que um convite à simples distribuição de mensagens ou à movimentação de um
armário. Valorizá-lo é convidá-lo efe�vamente ao trabalho, como discu�remos adiante.
E, por fim, acompanha-se o jovem quando, já envolvido em outros setores do Centro,
não é deixado sozinho, aprendendo com os próprios erros ou “reinventando a roda”.
Em verdade, tanto o jovem, quanto qualquer outro trabalhador iniciante, deve ser
seguido de perto pelos mais experientes, a fim de que não comprometa a a�vidade,
nem a abandone por dificuldades inerentes à inexperiência. Caso contrário, quando
errar, ouvirá injustamente: �nha que ser jovem!

Tradicional tem sido o acolhimento do jovem apenas pela própria mocidade, que o
promove à posição de coordenador ou expositor. Há grupos em que três ou quatro
membros assumem tarefas de coordenação por não haver oportunidade de trabalho
em outro setor. Isso pode parecer cômodo aos demais trabalhadores da Casa, que
assim podem permanecer esquecidos da existência do jovem. Todavia, não custa repe-
�r, é um ato de caridade oportunizar o trabalho e arrisca-se ao fechamento o Centro
que não investe na juventude.

No setor de evangelização da infância, o jovem, mesmo se mais novo, pode começar
a trabalhar como auxiliar e, se cul�var o estudo sério, assumir a função de evangeliza-
dor. Naturalmente, nos primeiros meses ou anos de a�vidade, é necessário um acom-
panhamento mais efe�vo por outro trabalhador mais experiente, que não deve tolher
o iniciante, mas apoiá-lo. Se for possível a formação de duplas de evangelizadores por
ciclo, o jovem deve ser alocado junto a outro trabalhador mais an�go. Tarefas acessóri-
as, como a condução da música, a distribuição de água fluidificada, a aplicação de
passes, a limpeza, entre outras, também podem ser assumidas. Levar a Doutrina Espíri-
ta a esses Espíritos recém-reencarnados é nobre tarefa que enriquece também aquele
que a assume.

No setor de assistência e promoção sociais, o jovem pode atuar na montagem de
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cestas básicas, no preparo de alimentos, bem como no trato direto com o frequentador
dos trabalhos, através de reforço escolar, alfabe�zação de adultos ou formação profissi-
onal. Além disso, acolher fraternalmente aquele que passa por dificuldade material ou
mesmo emocional é ensejo ímpar de caridade perante o sofrimento humano, com
resultados posi�vos àquele que faz e àquele que recebe.

Na tarefa de divulgação doutrinária, pode auxiliar na operação dos meios tecnológi-
cos, que dominam, na recepção daquele que chega à palestra pública, na distribuição e
na elaboração de mensagens e informa�vos, mas também na direção das palestras,
bem como na sua condução enquanto expositor. Obviamente, nem todo jovem, ou
melhor, nem toda pessoa, pode assumir qualquer tarefa no Centro Espírita. Há que se
observar caracterís�cas como dedicação, perfil, comprome�mento e conhecimento
doutrinário, que o habilitem para tal.

Os trabalhos mediúnicos também podem ser assumidos por jovens adultos, como já
abordado em ar�go anterior desta revista . Sem buscar repe�r o que já foi apresentado,

1

cabe salientar que a mocidade bem conduzida prepara convenientemente o jovem
para qualquer trabalho, o que não o isenta da par�cipação em grupos ou cursos especí-
ficos. Além disso, independentemente da idade, responsabilidade e comprome�men-
to são fundamentais: o jovem também pode demonstrá-los.

Por fim, o jovem também pode cumprir funções administra�vas, seja em apoio à
manutenção do patrimônio, às ações contábeis ou de secretaria. Pode também par�ci-
par de todas as etapas de preparação e de condução de eventos. Importante lembrar
que os maiores eventos espíritas de nossa região, tanto em público quanto em duração,
são coordenados por jovens adultos.

Em conclusão, deve ocorrer, acima de tudo, uma mi�gação do conflito intergeracio-
nal, tanto a par�r dos jovens quanto dos mais experientes. Essa incompa�bilidade de
visões não é de agora, mas de todos os tempos! Todavia, a consciência espírita de que
somos imortais e carregamos uma experiência mul�milenar contribui para a redução
destas barreiras que insis�mos em manter. Tanto o conhecimento dos mais velhos
como a inovação dos mais novos são fundamentais à vitalidade do Movimento Espírita.
Além disso, a ideia de que o jovem adulto não pode assumir tarefas por vivenciar um
momento de construção familiar ou de enquadramento profissional é claramente
preconceituosa. O que pode ser um problema para um não necessariamente o será
para outro. O mesmo ocorreria se disséssemos que um idoso, por ser avô e cuidar even-
tualmente de netos, deveria se afastar de seus trabalhos espíritas; ou, da mesma for-
ma, a um adulto que recebe um novo filho ou muda de profissão: cada individualidade
reage de forma diferente diante das demandas da vida!

Coordenadores de mocidade, dirigentes dos diversos setores de trabalho, aproxi-
mem-se, visitem-se. Se não houver um esforço de aproximação de ambas as partes, o
jovem con�nuará sendo o futuro enquanto precisamos dele no presente.

________________
1. GT/DEJ/AME. . Revista , nov/dez de 2018, p. 13Mediunidade na juventude O Médium
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Os pioneiros do Espiri�smo
no Brasil conheceram de perto a
face mais sombria do preconcei-
to religioso. As agressões �ve-
ram origem, sobretudo, com a
perversa disseminação da des-
confiança e do medo em relação
aos espíritas e à Doutrina.

Quando o expediente de
amedrontar para afastar adep-
tos não sur�a o efeito esperado,
os perseguidores não hesitavam
em usar o código penal e as dele-
gacias de polícia para o sucesso
de seus propósitos. O Código
Penal de 1892 (ar�go 157), com
vigência de cinquenta anos, foi
muito u�lizado para perseguir
médiuns e o Espiri�smo. Um dos perseguidos com base nessa Lei foi o conhecido e
abnegado médium Eurípedes Barsanulfo, processado em 1917.

O Código Penal de 1940, que entrou em vigor em 1942 (ar�gos 282 e 284), con�-
nuou dando margem às interpretações contra os médiuns. Nessa década, alguns
setores da medicina, provavelmente incomodados com a grande procura por médi-
uns de cura e receituários de homeopa�a, reavivaram uma série de velhas restrições
ao Espiri�smo. Essa falsa argumentação foi imediatamente adotada pelo clero e
passou a ser divulgada nos sermões e na imprensa, em persistente campanha contra

o médium - - 201setembro e outubro 9

Armando Amaral Loureiro

TAREFEIRO ESPÍRITA:
TESTEMUNHO ONTEM
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os seguidores de Kardec.
As autoridades, diante dessa pressão, publicaram portarias que interferiam dire-

tamente no funcionamento das Casas Espíritas. Os Centros �nham que manter um
livro registrado na delegacia, constando os dados pessoais dos médiuns, com foto e
atestado médico. Esse livro era periodicamente conferido pela polícia, que também
fiscalizava presencialmente as reuniões nas ins�tuições. Nessa época, os espíritas,
principalmente os do Rio de Janeiro, passaram por grandes constrangimentos, inclu-
sive diante das exigências das temidas delegacias policiais da ditadura Vargas. Em
1953, quando a perseguição do Estado já havia cessado, líderes do Clero ainda lança-
ram uma campanha de âmbito nacional contra o Espiri�smo.

Com a bandeira da caridade à frente, os pioneiros espíritas levaram de vencida as
barreiras impostas pelos adversários da doutrina. Da lealdade e da coragem dos que
nos antecederam, e da assistência generosa dos Planos Superiores, herdamos, na
atualidade, desde o conforto das instalações � sicas dos Centros ao patrimônio da
pureza doutrinária, da liberdade de culto e da consideração da sociedade. A eles, a
nossa gra�dão pelo exemplo de incondicional dedicação e amor ao Espiri�smo.

Com o avanço das leis e as facilidades nas comunicações, a intolerância religiosa é
considerada a�tude retrógada, poli�camente incorreta, o que desacredita e desmo-
raliza seus autores. Infelizmente, mesmo assim os preconceituosos e os perseguido-
res ainda existem nos dois lados da vida. Adaptaram seus métodos aos novos tempos
e não vacilam para colocá-los em prá�ca. “Tem, pois, cuidado consigo mesmo. Se te
sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor,
recorda que o farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo. Visível ou invisível e
obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra valor da tua
fé e contra a força do teu ideal.” ¹

Estejamos vigilantes, mas sempre pacificados e dispostos ao perdão, a exemplo
da primeva Comunidade do Caminho, que acolheu amorosamente Paulo de Tarso,
recém-liberto da fileira dos perseguidores.

_______________
1. Xavier F. C. Emmanuel-Vinha de Luz-Rio de Janeiro-FEB-cap. 61 pag. 135- Também Tu
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José Fernando Silva

TAREFEIRO ESPÍRITA:
TESTEMUNHO HOJE

O primoroso ar�go das páginas anteriores tem como �tulo “Tarefeiro Espírita:
Testemunho Ontem”. Refere-se ele ao heroico testemunho manifestado pelos
espíritas da primeira hora diante da perseguição acirrada que a sociedade do início
do século passado empreendeu contra as Ins�tuições Espíritas e seus adeptos.
Clérigos em sermões exaltados concitavam a população incauta a agredir espiri�stas
e a depredar suas ins�tuições. A força policial era recrutada para paralisar as
reuniões, amparada em ar�gos de lei preconceituosos e intolerantes. Este era o
panorama do início da implantação da Doutrina Espírita nas plagas brasileiras.
Pedimos vênia ao querido amigo ar�culista para estender a interpretação da ideia
central de sacri� cios pessoais na seara doutrinária neste ar�go ora in�tulado
“Tarefeiro Espírita: Testemunho Hoje”.

Passaremos a conjecturar como estão sendo provados e testados, em suas con-
vicções e obras, os espiri�stas do início deste tão conturbado e materialista século
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XXI. Como reflexão inicial, constatamos que as perseguições aos companheiros de
Doutrina não mais se originam do exterior. A comunidade não espírita passou a res-
peitar ainda mais o Espiri�smo a par�r do exemplo de fidelidade cristã do apóstolo
da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Com seus testemunhos de amor e sacri� -
cios desinteressados, em prol do Evangelho, pavimentou caminhos seguros e sere-
nos para a aceitação e valorização da nossa querida Doutrina. Portanto, a persegui-
ção não mais ocorre de fora para dentro e, sim, na in�midade das organizações kar-
dequianas. As forças da ignorância, representadas por falanges de en�dades espiri-
tuais que ainda porfiam no mal, recusam-se, terminantemente em se refrescar com
os ventos da renovação que sopram de todos os cantos da Terra nestas horas sofridas
de transição. Estas forças, em hordas numerosas, investem implacáveis sobre as men-
tes negligentes de quantos mourejam na seara evangélica, descuidados de seus reais
deveres. Para concre�zarem seus infelizes intentos, escoram suas a�tudes malsãs
em três pilares, �picos da era moderna, quais sejam: Comodismo, Vaidade e Inveja.

Pelo comodismo, o discípulo invigilante permuta suas horas de trabalho no Bem
por festas sociais, por prazeres infindáveis ou férias demoradas. Por conta dos exces-
sos de compromissos familiares e sociais, que poderia equacionar melhor, desvia-se
das tarefas assumidas com a chamada família universal, como nos conclamou Jesus:
“Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque, qualquer que fizer a vontade de meu Pai
que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe”. (Mt. 12:46)

Pela excitação da vaidade interior, os obreiros infiéis se tornam presa fácil dos
obsessores. No processo de fascinação da personalidade, por si mesma, mentes
enfermiças u�lizam-se da supervalorização de pequenas vitórias que o indivíduo
alcança, ora na vida material, ora nas aquisições intelectuais e o faz se julgar melhor
do que os demais, perdendo, então, sua sintonia com os Espíritos Benfeitores.

Por úl�mo, a inveja, instaurando-se no espírito desprevenido, passa a corroê-lo
por dentro levando o lidador cristão a vivenciar angús�as ín�mas indescri�veis. O
trabalhador invejoso tende, então, a desdenhar e a menosprezar o trabalho alheio
provocando dissidências entre grupos e acirrando os melindres naqueles que lhes
par�lham a insensatez. São estes os verdadeiros escolhos da tarefa doutrinária que
necessitam ser ex�rpados do seio da grei espiri�sta para que o Movimento Doutriná-
rio, que venceu renhidas perseguições externas, também triunfe sobre o comodis-
mo, a vaidade e a inveja que assolam nosso mundo interior.

Urge relembrar ensinamento forte e obje�vo que norteia nossa caminhada e
cons�tui sinal de alerta contra sugestões, aparentemente sensatas daqueles que não
querem nosso progresso espiritual quando nos sugerem o abandono das tarefas.
“Vigiai e orai para não cairdes em tentação” Jesus sabia também que na solidão da
arena do livre-arbítrio é que aconteceriam as lutas de resistência, os testemunhos de
fé e a sublime libertação das nossas seculares reincidências.
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Ricardo Baesso de Oliveira
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Os seres humanos deveriam ser capazes de aprender mais facilmente o que
outros já aprenderam? Aplicada a certos animais – ratos, pelo menos – esta indaga-
ção poderia ter uma resposta afirma�va. Estudos bem-fundamentados mostraram
que se ratos aprendem um novo truque em algum lugar, então ratos do mundo todo
deverão ser capazes de aprender o mesmo truque mais rapidamente. Uma das mais
longas séries de experimentos realizados na história da psicologia revelou evidências
de que os ratos realmente parecem aprender mais rápido aquilo que outros ratos já
aprenderam.

Quanto mais ratos aprendiam a escapar de um labirinto de água, mais fácil ficava
para outros ratos fazerem o mesmo. Esses experimentos, realizados primeiramente
na Harvard University e depois nas universidades de Edimburgo e Melbourne, mos-
traram que ratos escoceses e australianos começaram mais ou menos de onde os
ratos de Harvard haviam terminado, e seus descendentes aprenderam ainda mais
rápido. Alguns se saíram bem da primeira vez, sem necessidade de aprendizagem
alguma.

Tal fenômeno poderia ser encontrado em seres humanos? Rupert Sheldrake,
biólogo e bioquímico inglês, acredita que sim. Em seu livro , eleCiência sem dogmas
levanta essa possibilidade e lança mão dela para explicar o denominado ,Efeito Flynn
a evidência de que o QI (coeficiente de inteligência) vem aumentando através das
décadas.

James Flynn, filósofo norte-americano, examinou a evolução do QI durante gran-
de parte do século XX, em 30 países do mundo. Estudos mostram um aumento do QI

apren
diza
gem
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de três pontos a cada dez anos. Calculou-se que um cidadão de inteligência mediana
no ano de 1920, se hoje fizesse um teste comum de QI, teria na faixa de 70 pontos,
enquanto a média é 100. 70 pontos no QI colocam-no no limite do retardo mental.
Flynn acredita que respondemos melhor que nossos ancestrais às mesmas pergun-
tas. Alguns fatores têm sido relacionados ao : um ambiente crescente-Efeito Flynn
mente tecnológico, uma vida muito rica em símbolos e a popularização da ciência,
levando o raciocínio abstrato dos centros acadêmicos de pesquisa para as ruas. As
pessoas tornaram-se mais habituadas à abstração mental e ao raciocínio lógico.

Sheldrake, no entanto, levanta a possibilidade de que as pontuações dos testes se
elevaram não porque as pessoas estão ficando mais inteligentes, mas porque está
ficando mais fácil fazer os testes, na medida em que outras fizeram antes. A explica-
ção de Sheldrake se baseia na ideia de que cada um de nós cria em torno de sua indi-
vidualidade um campo vibratório, que se irmana aos campos vibratórios de todos os
seres da mesma espécie, construindo um imenso campo magné�co espé-
cie/específica, onde permutamos ideias, impressões, comportamentos e habilida-
des.

Tal pensamento parece ter sido apresentado por Kardec, já em sua época. Em dois
textos produzidos pelo codificador, nos quais estuda a fotografia e telegrafia do
pensamento, e apresentados em , nosso codificador, se antecipandoObras póstumas
à proposta de Sheldrake, colocou que existem relações ocultas, que ligam, de manei-
ra inconsciente, os pensamentos dos homens. Denominou esse fenômeno de tele-
grafia espiritual.

Através desse processo, comenta Kardec, o homem exerce ação direta sobre as
coisas, assim como sobre as pessoas que o cercam e se pode atuar sobre o espírito
dos homens, à revelia deles. Um pensamento superior, fortemente pensado pode,
conforme a sua força e a sua elevação, tocar de perto ou de longe, homens que não
fazem a mínima ideia da maneira por que ele lhes chega, da mesma maneira que
aquele que o emite não faz ideia do efeito produzido pela sua emissão.

Acrescenta Kardec que aí se encontra um jogo constante das inteligências
humanas e da ação recíproca de umas sobre as outras: Juntai-lhe a ação das
inteligências dos desencarnados e imaginai o poder incalculável dessa força
composta de tantas forças reunidas.

E conclui Kardec:
Se se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos

efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outro grupo e,
afinal, da ação universal dos pensamentos das criaturas umas sobre as outras, o
homem ficaria assombrado.

E ainda:
Não há um pensamento, seja criminoso, seja virtuoso, ou de outro gênero, que

não tenha ação real sobre o conjunto dos pensamentos humanos e sobre cada um
deles.



14

ARTIGOS o médium - - 201setembro e outubro 9

Desde o início de seu trabalho missionário, o Codificador Allan Kardec expôs a
necessidade de se difundir os princípios doutrinários. Mas, para isso, considerava vital,
para o desenvolvimento do Espiri�smo, a união dos espíritas, por meio dos grupos.
Desse modo, para que essa união seja indissociável, homogênea, diz ele, “...no interesse
dos estudos e para o bem da própria causa, as reuniões espíritas devem mul�plicar-se
mais pela cons�tuição de pequenos grupos do que de grandes associações. Esses gru-
pos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando suas observações, podem
desde logo formar um núcleo da grande família espírita que um dia reunirá todas as
opiniões, unindo os homens no mesmo sen�mento de fraternidade, caracterizado pela
caridade cristã”. (“O Livro dos Médiuns”, item 334).

Atentos a essa importante observação do Codificador, dirigentes espíritas mineiros
reuniram-se em Belo Horizonte, de 22 a 24 de junho de 1958, no III Congresso Espírita
Mineiro, com o obje�vo de estabelecer normas para a organização federa�va do
Movimento Espírita do Estado, de acordo com o espírito de UNIFICAÇÃO preconizado
pelo Pacto Áureo, de 5 de outubro de 1949. Foi criado o COFEMG (Conselho Federa�vo
Espírita de Minas Gerais), fixadas as funções dos CRE (Conselho Regional Espírita), feita
a divisão regional do estado (com a área de abrangência do respec�vo CRE), estabele-
cendo, ainda, as funções das AMEs (Alianças Municipais Espíritas) e dos CEMs (Conse-
lhos Espíritas Municipais), para congregar as ins�tuições de sua cidade. Na divisão
regional, ficou estabelecido que a AME de Juiz de Fora congregaria as AMEs e demais
ins�tuições espíritas situadas na área de abrangência do então criado 7º. CRE (Zona da
Mata-Sul).

Atendendo ao estabelecido pelo III Congresso, o qual, por sua vez, é uma resultante
do , foi oficialmente instalado em Juiz de Fora, em 6 de setembro de 1964, oPacto Áureo
Conselho Regional Espírita (CRE) da 7ª. Região de Minas Gerais (Zona da Mata-Sul), com
sede na Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora.

A reunião, realizada nos dias 6 e 7 de setembro, teve lugar no Ins�tuto Jesus, ins�tui-

Henderson Marques Lopes

UNIR PARA UNIFICAR
O� 55 ��� � � CRE � 7ª R
����
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ção de acolhimento à criança e ao jovem. Com a presença de representantes das cida-
des de Além Paraíba, Astolfo Dutra, Cataguases, São João Nepomuceno, Rio Pomba,
Ubá e Visconde do Rio Branco, o evento contou ainda com a presença do confrade Virgí-
lio Pedro de Almeida, pela União Espírita Mineira (UEM). Na reunião do dia 6, foi apro-
vado o Regimento do CRE e designados os Diretores do CRE da 7ª. Região, conforme
estabelecido no III Congresso.

Assim, de acordo com os disposi�vos estatutários vigentes, a primeira Diretora
Execu�va do CRE da 7ª Região foi , então 2ª Vice-PresidenteIrene de Carvalho Oliveira
da AME-JF, sendo seu primeiro Presidente , que era, à época, oIsal�no da Silveira Filho
Presidente da Aliança. Os demais dirigentes empossados foram Humberto Benedito
Filho Jacy Ma� os Joaquim de Mello Costa(1º. Secretário), (2º. Secretário), (1º. Tesou-
reiro) e (2º. Tesoureiro).José Caldas

O CRE obje�va coordenar e unir as ins�tuições espíritas sob a sua área de abrangên-
cia, de modo fraterno e colabora�vo, sem interferência na autonomia das mesmas;
funciona, assim, como órgão delibera�vo e consul�vo, de acordo com as suas disposi-
ções estatutárias.

O trabalho do 7º. CRE, ao longo das úl�mas cinco décadas, foi: manter e incen�var o
espírito de fraternidade, companheirismo e união de esforços para o aperfeiçoamento
do trabalho de Unificação, fortalecendo o Movimento Espírita nacional.

O CRE sempre buscou, em todas as gestões que o dirigiram, consolidar o ideal de
UNIÃO dos espíritas de sua Região. Para cumprir esse desiderato, esteve sempre atento
à necessidade de fortalecimento das AME e demais ins�tuições sob sua jurisdição,
procurando par�cipar a�vamente dos Movimentos Espíritas Regional, Estadual e
Nacional, fornecendo e recebendo, em todos os momentos, contribuições valiosas.

Transcorridos 55 anos de instalação oficial do CRE da 7ª. Região, voltamos as vistas
para o passado, agradecendo a todos aqueles que contribuíram decisivamente para
concre�zar o sonho de UNIÃO para se alcançar a desejada UNIFICAÇÃO dos Espíritas.
Os agradecimentos, devemos estendê-los à Espiritualidade Maior pelo constante
apoio, e, acima de tudo, ao Mestre Jesus, pela oportunidade de trabalho em Sua Seara
de Amor e Luz!
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Rafaela Doro

Semeai, pois, semeai hoje, amanhã
e sempre, a mensagem luminosa do

Evangelho. Avante mocidade! O Cristo
está no leme.

Leopoldo Machado¹

Era exatamente meio-dia, em 20 de
junho de 2019, quando dois jovens juiz-
foranos aterrissaram em terras brasili-
enses, representando o Departamento
de Evangelização do Jovem (DEJ) da
AME/JF. Suas malas estavam cheias, é
verdade, pois de Juiz de Fora levavam
colchões, travesseiros e cobertores.
Porém, eram seus corações que estavam
mais carregados: com eles, um misto de

ansiedade, de curiosidade e de vontade. Mal sabiam que, três dias depois, seus cora-
ções estariam transbordando de amor, de afeto e de saudade. Estavam rumo à
CONBRAJE (Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas), promovida pela
Federação Espírita Brasileira (FEB), a primeira de âmbito nacional. Anos antes, em
2013, outros representantes da juventude espírita de Juiz de Fora já haviam par�ci-
pado da CONBRAJE – Regional Centro, em Goiânia (GO). Outros confraternistas, de
todas as regiões do Brasil, também já haviam passado pelas CONBRAJE – Regional Sul
(2015), Regional Nordeste (2015) e Regional Norte (2017). Desta vez, porém, espíri-
tas de todo o país se reuniam em um mesmo evento, mo�vados pela mesma temá�-
ca: Jovem, “tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração [...]” (Cl 3:23).

Logo nos primeiros momentos do encontro, em meio à euforia de estarem juntos
de outros 800 integrantes de mocidades espíritas, das mais diversas localidades, um
momento de emoção: a leitura de uma psicografia ditada por Leopoldo Machado, no
dia 13 de junho de 2019, direcionada especialmente àqueles par�cipantes. Nela, um
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convite, em resposta a 1 Co 14:8: que diante do som da trombeta, que representa a
ordenação divina, tenhamos coragem para ouvir e servir ao chamado do Senhor.

Os jovens que ora se reúnem em mais um Encontro de júbilo e paz recebem a opor-
tunidade – bendita – de par�ciparem mais efe�vamente da construção de um
mundo melhor. Os jovens reunidos neste evento, que conta com o apoio dos bons
Espíritos, recebem, agora, o convite de se transformarem, efe�vamente, em pessoas
melhores (...). Outros sons e chamamentos incertos, egoís�cos, vaidosos, personalis-
tas, entre outros, serão emi�dos. Estejam, pois, atentos!

Leopoldo Machado²

Após três dias de grupos de estudos, oficinas, momentos de confraternização e de
integração, músicas e preces, os confraternistas fizeram uma excursão até a sede da
FEB, onde puderam conhecer as diversas atrações que o local oferece, como a expo-
sição de , o Museu de Obras Raras, a sede do Conselho Federa�-O Filme dos Espíritos
vo Nacional, entre outras.

O fim do encontro chegou e, por todos os cantos, ouvia-se “eu não quero ir embo-
ra”. Os mais de 800 jovens, representando todos os estados do Brasil, foram tomados
por um sen�mento de pertencimento tão forte, que, inicialmente, a ideia de voltar
para casa deixara-os desencantados. Porém, eles aprenderam tantas coisas, viveram
tantas experiências indescri�veis, criaram conexões e relações tão intensas, que se
permi�ram ser inspirados por outro sen�mento: o de vontade. Vontade de voltar
para suas cidades, repletos de mo�vação e ânimo, para trabalhar por Jesus e pelo
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Espiri�smo. Vontade de mostrar ao mundo a importância e o valor da Juventude no
Movimento Espírita. E foi assim que aqueles dois jovens retornaram para Juiz de
Fora, após os três dias que mudaram suas vidas. Em seus corações, apenas uma men-
sagem: “Avante, mocidade! Cristo está no leme”.

Vídeo oficial do encontro:
h� ps://www.youtube.com/watch?v=P5TQ8dkWeFY&t=2s

_______________
1. Mensagem psicografada recebida em 08 de outubro de 2015, em reunião mediúnica na sede da

FEB em Brasília, pela médium Marta Antunes de Moura
2. Mensagem psicografada recebida em 13 de junho de 2019, em reunião mediúnica na sede da FEB

em Brasília, pela médium Marta Antunes de Moura
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O ciclo de viagens pelas Comissões Regionais (CRs) do COFEMG - Conselho Fede-
ra�vo Espírita de Minas Gerais - con�nua. O segundo encontro aconteceu nos dias 3 e
4 de agosto, em Barbacena, pela CR Zona da Mata.

A reunião levou mais de 60 tarefeiros, entre membros da União Espírita Mineira
(UEM) e representantes das casas espíritas, Alianças Municipais Espíritas (AMEs) e
Conselho Regional Espírita (CRE) locais, à Sociedade Espírita “A Caminho da Luz” (Se-
luz), que sediou o encontro.

Na pauta, os par�cipantes debateram assuntos de interesse do Movimento
Espírita e das a�vidades ligadas à divulgação doutrinária e expansão da mensagem
do Evangelho de Jesus. Além disso, representantes das Áreas de trabalho, como medi-
unidade, comunicação, infância e juventude, evangelho, estudos doutrinários e Espe-
ranto, também se reuniram para planejar a�vidades.

“Foi um excelente trabalho e uma oportunidade muito gra�ficante para nos
integrarmos, aprendermos mais e darmos andamento em nossas a�vidades. É muito
bom saber que temos companheiros, irmãos, junto a nós, como colaboradores do
Cristo no trabalho de divulgação da Doutrina Espírita”, avaliou a coordenadora-geral
do 8ª CRE - Barbacena, Patrícia Bortolucci.

A união dos corações em prol de um mesmo obje�vo - o trabalho na unificação -
também foi destacada pelo presidente da União Espírita Mineira e COFEMG, Alisson
Pontes: “Os espíritos sempre nos dizem que existe um evangelho pouco conhecido de
nós, espíritas, que é o 'evangelho vivenciado'. Então, a união e unificação do Movi-

UEM
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mento Espírita mineiro sob a regência do Cristo representa o ponto principal de tra-
balho”.

Além da união, o 1º vice-presidente da UEM-COFEMG, José Ávila Neto, destacou
outra questão que vem permeando com frequência os debates: a par�cipação dos
jovens nas a�vidades doutrinárias.

“A infância e a juventude são uma preocupação de nível nacional, tanto da UEM
como das demais Federa�vas Espíritas e da própria FEB (Federação Espírita Brasilei-
ra). Aqui, foram tomadas resoluções importantes que serão levadas à Reunião-Geral
do COFEMG, em novembro, sobre as mocidades espíritas e os planos de transição
entre juventude e fase adulta”, afirmou Neto.

______________
h� ps://www.uemmg.org.br

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

(7ºCRE) 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



21

ARTIGOSo médium - - 201setembro e outubro 9

“O Cris�anismo prá�co, isto é, a prá�ca indiscriminada
e constante da vera Caridade é o único recurso de que

podemos nos valer para nossa alforria espiritual.”
- François C. Liran

Vinculados à Lei de Causa e Efeito que, na verdade, é neutra, recebemos – obri-
gatoriamente – o contragolpe de nossos atos presentes e passados. Se forem bons
esses atos, eles transformar-se-ão em asas de luz com as quais nos elevaremos na
hierarquia espiritual; se forem maus, transformar-se-ão em algemas a constran-
ger-nos sob a pedagogia da dor a redimensionarmos o livre-arbítrio, canalizando-o
para os caminhos retos...

O egoísmo e o orgulho têm sido os grandes vilões da história de nossa vida. Cha-
gas purulentas a tresandar as mais ignóbeis paixões. Erradicá-los, tal é a meta que
devemos almejar.

Em capítulo cinco, itens quatro e sete,“O Evangelho Segundo o Espiri�smo”,
Kardec ensina: “(...) de duas fontes promanam as vicissitudes da vida: umas têm a
sua causa na vida presente; outras, fora desta vida... Remontando-se à origem dos
males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter
e do proceder dos que os suportam. A quem então, há de o homem responsabilizar
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por todas as aflições senão a si mesmo? Os males dessa natureza fornecem um
notável con�ngente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará
quando trabalhar por melhorar-se moralmente tanto quanto intelectualmente”.

Na questão nº. 919-a de Santo Agos�nho afirma que há“O Livro dos Espíritos”,
quase dois milênios e meio, Sócrates nos deu a chave do progresso individual ao
propagar a célebre frase de Sólon grafada no Templo de Delfos: “conhece-te a �
mesmo”.

Assim, examinando o que obramos contra Deus, depois contra o próximo e,
finalmente, contra nós mesmos, as respostas nos darão ou o descanso para a nossa
consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado.

Completando essas ilações de Santo Agos�nho, diz Kardec: “se interrogásse-
mos mais amiúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o
suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel de nossos
atos. A forma interroga�va tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer
máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige res-
posta categórica, por um sim ou por um não, que não abrem lugar para qualquer
alterna�va. Pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de
bem ou de mal que existe em nós”.

A luz da vitória sobre nós mesmos brilhará a par�r do momento em que os
alvitres equivocados do forem subs�tuídos pela tenacidade do“homem velho”
homem renovado em permanecer sob os auspícios dos ensinamentos de Jesus.

Pincemos algumas palavras da nobre mentora Joanna de Ângelis con�das no
capítulo sessenta do livro psicografado por Divaldo Franco:“Lampadário espírita”,
“(...) as tuas horas transcorrem entre os problemas do lar e da oficina de trabalho e,
ao defrontares a ânsia dos que esperam solução repen�na para as inquietações
que os dominam, deixas-te arrastar por dominadora rebelião interior e paula�na-
mente te enclausuras na lamentação em palavras, no pessimismo impenitente, na
rebeldia silenciosa... Retempera, porém, o ânimo! Esquece as sombras que �ngem
de escuridade as tuas esperanças, e a luz que acendas no caminho dos que te bus-
cam será a lâmpada clarificadora para iluminar a rota dos teus pés.

Ama, esforçando-te a princípio, mesmo que se demorem no teu paladar afe�vo
os ressaibos de muitos desamores que te lancearam, e constatarás, sorrindo, que a
maior felicidade no amor pertence a quem ama.

Jesus, incompreendido no reduto das mais carinhosas afeições, dilatou as
expressões do próprio sacri� cio, sorvendo sem reclamações ou queixumes o
abundante conteúdo do fel e vinagre da má vontade, encorajando, amando os
companheiros �bios e cantando com eles a música da esperança, para a fixação da
Boa Nova no país dos corações, fazendo-Se, Ele mesmo, a mais augusta oferenda
de amor à humanidade.
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05-1939... É fundada, em Juiz de Fora, a Casa de Kardec, depois (1951) União Espí-

rita de Juiz de Fora, e, desde 08.12.1959, Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora

(AME-JF). Seu primeiro Presidente foi DemaisJoão de Campos Monteiro Bastos.

fundadores: Raymimdo Tavares, Ali Halfeld, Braz Magaldi e Aleixo Victor Magaldi.

Instalada na Av. Rio Branco no Edi� cio Ciampi, 4º andar e depois, em fevereiro de

1940, transferindo-se para a Rua Halfeld, 811, sobrado.

Transcrevemos em ortografia da época a matéria publicada na Revista O Médium,

de novembro de 1039, no�ciando a criação da Casa de Kardec.

CASA DE KARDEC
Por inicia�va do nosso dinâmico companheiro, presidente A. P. E., João deda

Campos Bastos, e creação, nesta de ponto de concentra-Monteiro para a Cidade, um
ção dos espiri�stas, com uma bibliotéca própria, realisara-se em Outubro, ul�mo,
uma sembléa exposta a idéia e aplaudida, ficou creada oas preliminar, em que,
Comissão encarregada da elaboração dos estatutos, para a Associação diretora,
Comissão essa cous pelos Snrs. dr. Raymundo Tavares, Braz Magaldi e Ali�tuida dr.
Halíeld.
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A 6 de Novembro, sob nova convocação, uma segunda Assembléa se reuniu,
fazendo-se representarem as seguinte legalizadas: "Casaen�dades espiritas Espiri-
ta", Seara de C. aos"C. E. Jesus", E. Dias da Cruz, Grupo E. Amor Desincarnados", "C. E.
Fé e Caridade", "C. E. D. Pedro II", "Grupo E. Paz e Fraternidade", "C. E. Venancio
Café", E. S. Jorge", "Associacão de Publicidade Espirita"."C.

Foi lido, discu�do, emenda do e projeto de estatutos.aprovado o

Foi aclamado o seguinte Conselho Delibera�vo, tendo como seus membros e man-
dato por dois anos, pelas en�dades acima alinhadas, Antônio B. d'Oliveira, Paulo
Apóstolo, João d' Agosto, dr. Aleixo Vitor Magaldi, Mario Barreto, João César,B. Oscar
da Orville by A. Corrêa to Oliveira e, porSilva Franco, Der Dutra, Luiz Pin e Jesus de
escolha os presentes, Ali Halfeld, Hercules Magaldi, Osório Pacheco, Isal�no Sil-entre
veira, Tácito Souza Lima, Antônio Peralva, Álvaro Moreira Campos, João de Cam-de
pos Monteiro Bastos, Mar�ns do Couto, João Braz Sobrinho e Teixeira.Marcos Gil

Esse Conselho anos: deaclamou a seguinte diretoria, por dois Presidente, João
Campos cretario, Silveira; Tesoureiro, Hercules Magaldi;Monteiro Bastos; Se Isal�no
Procurador, Antônio Peralva. Comissão de contas: Paulo Apóstolo, Tácito de Souza
Lima e Álvaro Moreira Campos.

A Associação teve como aprovado, por indicação do membro dr. Aleixo Vitor Ma-
galdi, o �tulo – "CASA de KARDEC", e tratará da fundação de uma biblioteca com
Titulo “Biblioteca Dr. Agos�nho de Magalhães”

Presidiu essa assembléa, nosso Antônio liveira, secretariado peloo redator B. d'O
dr. Vitor Magaldi.

"0 Médium" não pode dei de tão auspicioso acontecimento quexar louvar vem
próporcionar aos espiri�stas em geral, um de reuniões e intercâmbio culturalponto
da difusão das luzes e, augura a novel o auxiliopropaganda e doutrinárias associação,
dos do Espaço, para um progresso e o maiorluminares rápido êxito.

Redação.
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03-OUTUBRO DE 1804... Allan Kardec

(Hippolyte Léon Denizard Rivail), o Codifi-
cador do Espiri�smo, nasce às 7 horas da
noite, na rua Sala, 76, em Lyon, França. Era
filho de Jean-Bap�ste-Antoine Rivail,
magistrado, e IniciouJeanne Duhamel.
seus estudos em Lyon. Mais tarde, jovem
ainda, ingressou no Ins�tuto de Yverdon
(Suíça), onde completou os seus estudos
com o pedagogo Johann Heinrich Pesta-
lozzi, suíço, célebre por sua "pedagogia do
amor". era poliglota, tradutor, autorRivail
de várias obras pedagógicas bastante apre-
ciadas ("Curso prá�co e teórico de aritmé�-
ca", "Gramá�ca francesa clássica", "Plano proposto para a melhoria dade 1824;
educação pública", "Manual dos exames para os �tulos de capacidade", "Gramá�ca
normal dos exames", "Programa dos cursos usuais de Física, Química, Astronomia e
Fisiologia", entre outros). Em 06 de fevereiro de 1832, casou-seRivail com Amélie-
Gabrielle Boudet, professora de Belas Artes. Não �veram filhos. Em 1854, ouviu falar,
pela primeira vez, dos fenômenos das mesas girantes, então em voga na Europa. Em
1855, observou os fenômenos; estudando-os de�da e me�culosamente, empregando
o método experimental, chegou à conclusão que os mesmos eram provocados por
uma força "extra corpórea" – os Espíritos ou Almas dos chamados "mortos" –, compro-
vando a imortalidade do Ser. Con�nuando as pesquisas, reuniu os seus estudos em
várias obras (editadas sob o pseudônimo de sendo a primeira delasAllan Kardec), "O
livro dos espíritos", a obra básica do Espiri�smo, lançada em 18 de abril de 1857, em
Paris. O livro con�nha, inicialmente, 501 itens ou questões. Em março de 1860, lançou
a segunda e defini�va edição, com 1.019 questões. Mais tarde, publicou "O livro dos
médiuns" (1861). Nos anos de 1860, 1861 e 1862, realizou uma série deAllan Kardec
viagens pelo interior da França, entrando em contato com espíritas de dezenas de cida-
des, confraternizando e esclarecendo sobre os princípios doutrinários. Quanto às
obras da Codificação, lançou ainda (1864),"O Evangelho segundo o Espiri�smo" "O céu
e o inferno" "A gênese" Sociedade(1865) e (1868). Em 1º de abril de 1868, fundou a
Parisiense de Estudos Espíritas. "RevistaLançou também, em 1º de janeiro de 1868, a
Espírita" ("Revue Spirite"), que dirigiu até a sua desencarnação, ocorrida em 31 de
março de 1869, em Paris.

Livro: / Henderson MarquesMemória Espírita - Datas Históricas e Personagens

Lopes (Organizador)



VOCÊ SABIA?
“O Espiri�smo, que tem por base o conhecimento de leis até agora
incompreendidas, não vem destruir os fatos religiosos, mas sancioná-los, ao dar-
lhes uma explicação racional. Vem destruir apenas as falsas consequências que
deles foram deduzidas, em virtude da ignorância ou da interpretação equivocada
daquelas leis.” Obras Póstumas– Allan Kardec ( , item 7, Primeira Parte).

ANIVERSÁRIOS

Henderson Marques Lopes

NOVEMBRO
- 80 anos do nascimento, em Ituiutaba (MG), de Jerônimo Mendonça Ribeiro, escritor e
palestrante espírita; tetraplégico, ficou conhecido como “o Gigante Deitado”. Desenvol-
veu um intenso trabalho de divulgação da Doutrina Espírita (01.NOV.1939);
- 20 anos da desencarnação, em Juiz de Fora, do tenente Jorge Nascif, que foi um dos
fundadores do C. E. Amor ao Próximo (06.NOV.1999);
- 40 anos da fundação, em Juiz de Fora, do Grupo Espírita Boa
Nova (07.NOV.1979);
- 80 anos da instalação, no Rio de Janeiro, do I Congresso
Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, realizado de 15
a 25 de novembro. O Congresso foi coordenado pelo escritor
e jornalista Deolindo Amorim (1906-1984), sendo presidido
pelo educador e jornalista Leôncio Correia (1865-1950)
(15.NOV.1939);
- 10 anos da desencarnação, em Juiz de Fora, de Maria Glorita
Monteiro Mendes Maluf. Par�cipou da criação do Grupo
Espírita Eurípedes Barsanulfo, do qual foi Presidente
(18.NOV.2009);
- 30 anos da desencarnação, em Ituiutaba (MG), de Jerônimo
Mendonça, destacado trabalhador espírita (26.NOV.1989).

DEZEMBRO
- 60 anos da transformação da União Espírita de Juiz de Fora em Aliança Municipal Espí-
rita de Juiz de Fora (AME-JF), atendendo aos princípios de Unificação do Movimento
Espírita mineiro, estabelecidos no III Congresso Espírita Mineiro, de 1958
(08.DEZ.1959);
- 80 anos da eleição da primeira Diretoria da Casa de Kardec (depois, União Espírita de
Juiz de Fora, e, atualmente, AME-JF). Seu primeiro Presidente foi João de Campos Mon-
teiro Bastos (10.DEZ.1939);
- 10 anos da desencarnação, em Uberaba (MG), de Aparecida Conceição Ferreira, funda-
dora, naquele cidade, do Lar da Caridade (an�go Hospital do Pênfigo) (22.DEZ.2009).

ANIVERSÁRIOS EM NÚMEROS REDONDOS

26

o médium - - 201setembro e outubro 9

Jerônimo Mendonça
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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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Allan Kardec

Os 55 anos do CRE




