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Fome, miséria, violência
desmedida e guerras. Há
pessoas que veem nisso tudo o
final dos tempos.

Jesus, no Sermão Profé�co,
disse que haveria, sim, tudo isso,
mas que ainda esse não seria o
fim. O fim viria depois, viria no
tempo em que o Evangelho do
Reino passasse a ser ensinado
em todos os lugares. O final dos
tempos, segundo as palavras de
Jesus, corresponderia assim, no
entendimento espírita, à
transformação deste globo em
um Mundo de Regeneração, e
não a sua destruição, como
ingenuamente imaginam certas
pessoas.

Quando isso se dará? Ninguém o
sabe, disse Jesus, somente o Pai.

Nada disso, no entanto, é
mo�vo para medo ou alarme.
São oportunidades de
crescimento. A expiação e a
prova jamais devem assustar
quem detém o conhecimento
espírita. As tragédias são
ocasiões de auxiliar. Se a crença
espírita já faz parte de nós
mesmos, então temos o dever
de consolar e socorrer. O adepto
do Espiri�smo é contemplado
com algo – o conhecimento
espírita – que deve ser posto a
serviço da humanidade. Mas
não se deve propalá-lo
irrefle�damente, causando
assim mais desconforto que
consolação, porque nem todos
estão preparados para certas
verdades.

Os princípios espíritas hão de
fazer parte da crença de todos
os povos. Não sabemos sequer
se será ainda chamado de
Espiri�smo, mas temos a certeza
que a Doutrina da caridade será
a car�lha pela qual os homens
pautarão seus caminhos.
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Humberto Schubert Coelho

DE DEUS NA
VISÃO ESPÍRITA

No capítulo I de , deparamo-nos com a dificuldade deO Livro dos Espíritos

expressar, por meios conceituais, a diferença entre a natureza de Deus e Sua revela-
ção. O problema surge do fato de ser a compreensão de Deus o ponto de par�da da
religião, bem como da filosofia perene. Não é, pois, sem mo�vo que O Livro dos

Espíritos se inicia por um capítulo acerca de Deus. Mas na pergunta número 10 as
dificuldades de tal conceituação se tornam patentes.

10 - Pode o homem compreender a natureza ín�ma de Deus?
“Não; para isso lhe falta um sen�do.”

Antes de entrarmos nos méritos da condição pela qual o homem poderá um dia
lograr conhecer Deus, expressa na resposta à pergunta 11, bem como no sermão da
montanha em referência aos puros de coração, chamamos atenção para o fato de
que não nos é possível conhecer a natureza de Deus.

O capítulo primeiro de , repe�mo-lo, contém todas asO Livro dos Espíritos

par�cularidades necessárias a uma teoria completa das condições de compreensibi-
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lidade da natureza de Deus. Ao longo deste capítulo se expõem os atributos da
divindade, expressamente condicionados pelos limites da compreensão humana.
Revela-se-nos o caráter de mistério profundo da divindade, somente palidamente
representada pelos conceitos de infinito, de Uno e das perfeições de atributos que
derivamos de nossas percepções ro�neiras.

É dado ao homem, portanto, inferir algumas das qualidades que, em franca
analogia com as nossas, deveriam estar presentes na essência da divindade.
Doravante as questões que tocam mais de perto a natureza ín�ma de Deus deixam
claro que todas as aproximações mais não são do que didá�cas, parábolas mesmo
que nos apontam mais uma direção do que uma meta. Tanto que na pergunta de
número 14, após vários apontamentos neste sen�do, os Espíritos asseveram:

“...Deus existe; disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades
além. Não vos percais num labirinto donde não logreis sair...”

A resposta em forma de decreto dos Espíritos não dá margem para dúvidas. A
natureza ín�ma de Deus, como já o diziam os mís�cos, é mistério, inacessível e
incompreensível para o homem imperfeito que habita a Terra. O que nos leva à
questão: A que oramos então?

Toda a nossa filosofia não tocou senão nos reflexos da criação, e deduziu da obra
os atributos do autor. A religião, em sua representação simbólica, expressou a
dinâmica da ação de Deus na criação, mas sempre enxergando o lado compreensível,
do ato, e nunca o incompreensível, do agente. Ambas as a�vidades humanas que
tentaram entender Deus, não lograram descrevê-lo em Sua natureza, mas nos
esclareceram muito sobre os elementos da Lei.

A pergunta 10, ora destacada, nos situa bem quanto à questão, visto que todo o
nosso conhecimento e experiência nos mostraram o quão pueril é o nosso entendi-
mento e quão superficiais os nossos sen�dos. Que pretender, pois, quanto a um
sen�do que sequer se possui, quando os que possuímos nos levam a erro?

Bem sabiam os mís�cos que os mil nomes de Deus, em todas as religiões, mais não
definem que as nossas concepções das “aparências” do Criador. Notamos que a
definição possível da natureza de Deus, seja na Revelação, na filosofia ou para os
santos que o experimentam pela fé, é de causa úl�ma, motor primeiro, infinito,
absoluto... Todas as analogias que partem do que se conhece (o Mundo, o homem)
para o que não se conhece (o que sustenta o Mundo). Mas não se deduza daí que não
possamos saber nada acerca de Deus, pois que todos os sábios reconheceram de
comum que a obra testemunha a favor do Criador, e que do produto se percebe a
intenção e o caráter do produtor.

A Natureza é, portanto, a “face” de Deus, e conquanto não Lhe conheçamos o
Espírito (e Deus é Espírito), iden�ficamos-lhe na face o caráter, lemos o rosto de Deus
como lemos o de um homem, sem lhe alcançarmos o espírito, mas vislumbrando na
expressão � sica algo do que lhe cons�tui a essência.

Ora, não conhecemos a Natureza tal qual conhecemos um homem, mas podemos
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conhecê-la, e eis o que importa. O Espírito que desconhecemos, se revela na
Natureza que podemos conhecer, e assim, no finito vislumbramos o infinito. É o que
se chama de conhecimento de causa, e o homem não só está equipado para, um dia,
conhecer a Natureza exterior, como guarda em sua essência interior a herança
gené�ca do infinito que busca. Pela razão e intuição, o homem compreende e sente
as leis naturais cada vez mais perfeitamente, fortalecendo o espírito para um dia
conhecer o fundamento delas.

Vejamos como se refere à Lei divina:O Livro dos Espíritos

619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei?
“Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de

bem e os que se decidem a inves�gá-la são os que melhor a compreendem. Todos,

entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se

efetue.”

Claro está que a Lei divina é plenamente compreensível, embora os pré-requisitos
para tal compreensão dependam diretamente de nosso esforço e evolução. A
natureza ín�ma de Deus começa a desvelar-se na medida em que compreendemos
profundamente a Natureza, ou seja, a Revelação maior de Deus em todos os fenôme-
nos, dos materiais aos espirituais, das leis � sicas às morais.

Todo o Evangelho de João dedica especial atenção à natureza de Deus, expressa de
forma patente no comportamento de Jesus. Ele afirma:

“Vós não conheceis nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecêsseis, conheceríeis

também a meu Pai”. João 8:19
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O que nos dá claro exemplo de que se conhece Deus pela Sua obra, e a comunhão
do Cristo com Deus tes�fica o Criador por meio da criatura, o que, não tendo sido
bem compreendido, gerou as complicações da Trindade.

Não percebendo na Natureza uma revelação perene de Deus, os homens precisa-
ram dos profetas e da revelação do que têm parte com Ele. Mas não só os espíritos,
como também toda a Natureza, eternamente e em toda parte, revela a ação de Deus
àqueles que a sabem enxergar. Como disse Goethe: “A Natureza é sempre Jeová”.

Camille Flammarion em seu “Deus na Natureza” desenvolveu profundamente a
concepção do “Deus vivo”, o mistério que vivifica o Universo. Nomeando como
“Força” a parte aparente de Deus, a condensação de sua vontade na energia onipre-
sente que dá existência aos seres e movimento ao Universo.

Pietro Ubaldi em “A Grande Síntese”, nos fala de um Deus incognoscível em si, mas
que se revela aos homens no desenvolvimento de sua visão espiritual da Natureza
viva. Ele esclarece que os seres com menos liberdade e inteligência (seres inanima-
dos, por exemplo) nos são mais fáceis de perscrutar, visto que mais simples. Ao se
aproximar de Deus, os seres tornam-se muito mais complexos, fazendo-nos di� cil
compreender adequadamente as leis morais e psíquicas de seu estado, pois que
algumas estão mesmo além de nossa compreensão e experiência. Embora não
entenda tão bem as leis do espírito, o homem vê nos santos e nos profetas uma
revelação mais clara de Deus, dada a sua proximidade com Ele. Toda a Natureza, no
entanto, O revela igualmente, cada elemento em seu grau, espelhando em toda a
parte a origem de que se formou e na qual subsiste.

Há, portanto, muitas referências de como a compreensão humana se acerca de
Deus e se espelha em Sua onipresente revelação. A arte refina a sensibilidade e
mostra beleza em todas as partes; a ciência revela as leis perfeitas de controle e
desenvolvimento da matéria em vida, da vida em espírito; a filosofia vê a unidade dos
conhecimentos humanos e os espiritualiza, revelando que tudo remonta ao Absoluto
por iden�dade de origem; a religião transforma a contemplação e o conhecimento
da Natureza em amor sublime a ela e, sobretudo, ao seu fundamento.

Assim progride o Universo, ele mesmo revelando-se como manifestação de Deus.
E quando o Espírito, conhecendo as leis da Natureza, chega a conhecer-se a si
mesmo, ele contempla a úl�ma revelação, a de si próprio como manifestação da
vontade e da inteligência de Deus.

Não é, pois, vã a marcha do conhecimento, ela leva a Deus. Mas é preciso descer ao
fundo dos fenômenos naturais, ao fundo de si mesmo, para contemplar plenamente
a natureza revelada de Deus, e então, daí, compreender Sua natureza ín�ma.
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TERESA DE CALCUTÁ:
UMA VIDA DE EXEMPLOS

Daniel Salomão Silva

1ª parte
Em setembro de 1928, a jovem Gonxha

Agnes Bojaxhiu, futura irmã Teresa , saía da¹
atual capital da Macedônia e par�a para a
Irlanda. Aos dezoito anos, deixava para trás
pais e irmãos para entrar na congregação que
seria o ponto de par�da da sua jornada de lutas
e exemplos inesquecíveis. As irmãs de Loreto,
como eram conhecidas, viviam em regime não
enclausurado e dedicavam-se especialmente à
nobre tarefa da educação. Após pouquíssimo
tempo de preparação na Irlanda, Teresa logo
par�u para Índia, desembarcando em janeiro
de 1929 em Calcutá, cidade que ficaria para
sempre atrelada ao seu nome. Seu compromis-
so de levar Jesus aos sofredores, tantas vezes
afirmado em cartas e discursos, começava a ser exemplarmente cumprido.

Teresa concluiu sua formação religiosa e foi nomeada professora de uma escola para
meninas em Calcutá. Em 1937, seguindo os costumes católicos, proferiu seu “sim”
defini�vo à ordem, sendo a par�r de então chamada Madre Teresa. Em todo o tempo que
passou entre as irmãs de Loreto, destacou-se pelo comprome�mento, pela eficiência
administra�va e pela coragem. Cumpria todas as suas obrigações e exercia sua liderança
de forma respeitosa e carinhosa. Atravessou o período da Segunda Guerra Mundial,
conflitos religiosos internos da Índia e épocas de fome sem desanimar. Todavia, apesar da
grande dedicação demandada pelas suas tarefas co�dianas, sua inquietude diante do
sofrimento humano a impulsionava a se doar ainda mais. Além daqueles muros, daquela
organização religiosa rela�vamente confortável, jazia uma massa de desamparados. O
mesmo incômodo que caracterizou outros nobres espíritos, como Francisco de Assis ou
Sidarta Gautama, foi o estopim de mais uma saga inspiradora.

Ainda em 1937, já declarava em carta sua sa�sfação em visitar semanalmente as
favelas de Calcutá. “Não posso ajudá-los”, dizia, “porque nada tenho, mas vou levar-lhes
alegria” . Para Teresa, “a alegria é sinal de uma pessoa generosa e mor�ficada que, se²
esquecendo de todas as coisas, incluindo a si própria, tenta agradar ao seu Deus em tudo
o que ela faz pelas almas” . Seu sorriso caracterís�co não resolvia o problema material³
daquele grupo familiar, nem traduzia, todas as vezes, a situação ín�ma de quem o
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oferecia. Era um ato de renúncia, uma pequena luz para vidas di� ceis. Era também, como
foi todo esse período inicial dos trabalhos de Madre Teresa, um sinal à Espiritualidade de
que era capaz de muito mais.

Após quase dez anos de trabalhos incessantes recebeu, em 1946, em uma viagem de
repouso, já aos 36 anos, um importante convite. Segundo seu relato, uma voz, que ela
atribuía ao próprio Cristo, propunha-lhe abandonar sua congregação e servir os mais
pobres dos pobres. “Venha, venha, leve-me aos buracos dos pobres. Venha, seja minha
luz” . Mais uma vez a Espiritualidade convocava um grande espírito a uma grande tarefa.⁴
Da visão de Paulo de Tarso ao convite a Francisco de Assis, o fenômeno mediúnico, a
interação saudável entre encarnados e desencarnados, mostra-se como ferramenta de
despertamento. Os diálogos mediúnicos de Madre Teresa permaneceriam ainda por um
bom tempo, mas só as primeiras conversas já foram suficientes para a ação. Começaria,
então, o longo processo até a concre�zação de seu projeto.

Conversando através de cartas ou pessoalmente com diversas autoridades da Igreja,
expunha suas nobres intenções de forma insistente, porém sempre respeitosa e obedi-
ente. Diante de incen�vos, desconfianças e da natural len�dão burocrá�ca, dava agora
exemplo de paciência. Confiava plenamente em que sua proposta era, em verdade, do
próprio Cristo, como o são todas aquelas voltadas à caridade, e que, por isso, aconteceria
no tempo certo. Seu esforço é exemplo também neste aspecto. O espírito Lázaro destaca
a obediência e a resignação como virtudes ensinadas e exemplificadas por Jesus. Longe
de significar passividade ou ina�vidade, são “forças a�vas, porquanto carregam o fardo
das provações que a revolta insensata deixa cair” . Teresa sabia esperar sem se revoltar.⁵
Muitos projetos e trabalhos do centro ou do movimento espírita se perdem por falta de
fé, dedicação e paciência. Uma primeira nega�va da diretoria ou uma simples crí�ca às
vezes são suficientes para a desistência.

Enfim, em agosto de 1948, Madre Teresa recebeu a autorização do papa Pio XII para
deixar sua congregação e criar a congregação das Missionárias da Caridade . Após os⁶
prepara�vos iniciais, iria em dezembro do mesmo ano às favelas já como “missionária”.
Superando as crí�cas ácidas que a in�tulavam “irmã das favelas”, entendia cada vez
melhor a pobreza lidando com os pobres. Em determinado dia de trabalho, após andar
exaus�vamente procurando uma casa, sen�u-se “tentada” a voltar aos palacetes de
Loreto, a “todas as coisas belas e confortos”. “Pensei como devem também doer o corpo e
a alma deles procurando casa, comida, ajuda”, relatou em carta . Muitas vezes, no⁷
trabalho de assistência e promoção social no centro espírita, notam-se dificuldades em
tolerar falas e posturas “grosseiras” de pessoas em situação de risco social. Espera-se delas
comportamentos de quem recebeu educação familiar e escola, de quem sempre dormiu
em colchões limpos ou comeu bem. Comumente, essa não é a realidade. Saber colocar-se
no lugar daquele que pede é a única forma de dispor-se a ajudar com efe�vidade.

Com essa forma de pensar, Madre Teresa elaborou as regras da congregação visando
aproximar profundamente as freiras dos mais pobres . A finalidade par�cular das⁸
Missionárias da Caridade será “levar Cristo às casas e às ruas das favelas, entre os
doentes, os moribundos, os mendigos e as criancinhas da rua. Os doentes serão tratados,
na medida do possível, em seus próprios lares. As criancinhas terão escolas nas favelas.
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10

ARTIGOS

Os mendigos serão procurados e visitados nos buracos onde eles vivem, fora da cidade
ou nas ruas”. Os trabalhos e as visitas serão realizados normalmente em duplas, seja para
o cuidado com os doentes ou mesmo para levar um úl�mo carinho aos moribundos. A
alegria estará sempre estampada nos rostos, como tempero indispensável. As freiras não
possuirão quaisquer diferenciações entre si e deverão aprender a cozinhar, plantar,
cuidar dos doentes e ensinar. Seu vestuário será um ves�do indiano simples, distante dos
hábitos pesados e próximo das simples ves�mentas dos mais necessitados. Entre os
votos estaria a pobreza absoluta, ou seja, a abstenção de quaisquer posses, a alimenta-
ção simples e de acordo com a cultura local, o cul�vo dos próprios alimentos e até mesmo
a confecção das próprias roupas, quando possível. A tarefa seria árdua, talvez com
poucas candidatas, mas o convite estava feito.

Em 1950 a congregação já contava com 12 membros. Crí�cas não faltavam mesmo
entre algumas an�gas companheiras de Loreto, que atribuíram até ao demônio seu
nobre trabalho. Outros, talvez tentando desanimá-la, diziam-lhe friamente que devia
“dar graças a Deus pelo fato de, até aquele momento, não ter levado nenhum �ro” nem
“uma surra”. Tranquilamente respondia a eles já estar preparada para “morrer por
Deus” . Superando tudo isso, prosseguia em seu projeto.⁹

A postura de Teresa foi sempre aquela descrita por Kardec em O Evangelho segundo o

Espiri�smo¹⁰: busca do infortúnio do próximo antes do pedido de assistência, trajes
simples “para não insultar a miséria” com qualquer “luxo”, ação ampla e atenta a todas as
necessidades do outro, despreocupação com vinculação religiosa do assis�do e
desnecessidade de reconhecimento ou destaque pessoal.

Estudar a vida de personalidades exemplares em conduta cristã, independentemente
das confissões religiosas que abraçaram, é, sem dúvida, fonte de ânimo e mo�vação a
todos nós. Incomodar-se com o brilho natural de tão nobre figura católica ou com sua
presença em um texto ou discurso espírita é compreender de forma equivocada os
princípios espíritas. Kardec alerta-nos que a única condição para a salvação, segundo o
Cristo, é a prá�ca da caridade , não a religião escolhida. Madre Teresa, indubitavelmen-¹¹
te, está entre os grandes exemplos de amor do úl�mo século.

Na con�nuação deste ar�go, outros aspectos engrandecedores da vida de Madre
Teresa serão apresentados.

____________________
1. KOLODIEJCHUK, Brian. . 3a ed., Petra,Venha, seja minha luz: os escritos privados da santa de Calcutá

p. 25 (todas as informações sobre Madre Teresa neste ar�go têm por fonte esta obra).
2. ___________________, p. 39.
3. ___________________, p. 46.
4. ___________________, p. 58.
5. KARDEC, Allan. . Tradução de Guillon Ribeiro, 112a ed., FEB, c. 9, i. 8.O Evangelho segundo o Espiri�smo
6. Apenas em 7 de outubro de 1950 a congregação seria ins�tuída oficialmente
7. KOLODIEJCHUK, Brian. . 3ª ed., Petra, p. 143Venha, seja minha luz: os escritos privados da santa de Calcutá
8. ___________________, p. 344.
9. ___________________, p. 162.
10. KARDEC, Allan. . Tradução de Guillon Ribeiro, 112a ed., FEB,O Evangelho segundo o Espiri�smo
c. 13, i. 4.
11. ___________________, c. 15, i. 3.
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RUSSEL WALLACE E
O ESPIRITISMO

Ricardo Baesso de Oliveira

O nome de Charles Darwin (1809-
1882) é, em geral, imediatamente
relacionado com a evolução orgânica.
Existe, entretanto, um outro nome
que diversas vezes aparece associado
ao de Darwin: Alfred Russel Wallace
(1823-1913). Alguns historiadores da
ciência consideram que estes dois
naturalistas chegaram independente-
mente à concepção de seleção natu-
ral. Suas teorias de evolução são con-
sideradas bastante similares, já que
ambos comunicaram conjuntamente
seus resultados em julho de 1858 à
Linnean Society de Londres e logo a
seguir publicaram-nos na revista
dessa sociedade.

Consta-se que Darwin e Wallace eram amigos e trocavam frequentes correspon-
dências, todavia, a par�r dos anos 1869/1870, romperam de forma defini�va e o
mo�vo foi este: Wallace assumiu publicamente seu profundo interesse pelos fenôme-
nos mediúnicos, admi�ndo que a seleção natural não fosse capaz de explicar, por si só,
a evolução da mente humana. «Há que se admi�r que inteligências superiores guiem,
com nobres propósitos, o desenvolvimento humano», afirmou.

Wallace argumentou que algumas caracterís�cas que se desenvolveram no homem
pré-histórico e nos selvagens seriam inúteis ou mesmo prejudiciais aos indivíduos
nessas condições. Não poderiam, portanto, ter sido desenvolvidas pela seleção
natural, que seleciona o que é bom e ú�l à sobrevivência imediata do ser. Além disso,
uma caracterís�ca desenvolvida pela seleção natural teria como atributo estar mais ou
menos presente em todos os indivíduos da mesma espécie, e de maneira
razoavelmente uniforme. O mesmo não se poderia notar a respeito das qualidades
intelectuais, que variariam muito de indivíduo para indivíduo. Pouquíssimos seres
humanos seriam, por exemplo, efe�vamente dotados de talento para a matemá�ca ou
a música, e, esses indivíduos, se comparados à população normal, exibiriam essas
qualidades de maneira extraordinariamente superior. Tais caracterís�cas peculiares
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dessas faculdades, segundo Wallace, mostravam que elas não eram produzidas pelo
mecanismo de seleção natural, mas sim por alguma causa extra.

Para Wallace, certas inteligências externas atuavam no desenvolvimento humano,
analogamente ao modo como o homem agia na seleção ar�ficial de plantas e animais,
numa direção definida e com um propósito especial. Essas inteligências seriam
responsáveis por antecipar necessidades futuras. Segundo Wallace, no caso do
desenvolvimento das faculdades intelectuais e morais humanas, uma nova causa
havia agido. Wallace propôs, para explicar a natureza intelectual e moral do homem, a
existência dentro dele de uma essência espiritual capaz de se desenvolver
progressivamente. Como se nota na obra , para ele, o propósito do mundoDarwinism

seria o desenvolvimento do espírito humano em associação com o corpo. Havia um
mundo invisível, o mundo dos espíritos.

Darwin demonstra sua contrariedade em duas cartas dirigidas a Wallace:
«Se você não me �vesse avisado, acharia que essas ideias teriam par�do de outra

pessoa. Como você já esperava, discordo profundamente de suas ideias, e lamento
muito por isso.» (Darwin para Wallace, 14/4/1869. Reproduzida em Marchant, 1916,
vol. 1, pp. 242-3)

«Mas lamento sobre o homem – você escreve como um naturalista que passou por
uma metamorfose (na direção retrógrada). Justo você, o autor do melhor ar�go que já
apareceu na ! Ai! Ai! Ai! Seu pobre amigo.» (Darwin paraAnthropological Review

Wallace, 26/1/ [1870]. Reproduzida em Marchant, 1916, vol. 1, p. 251)

Alfred Russel Wallace entrou em contato com as manifestações espíritas em 1865,

em casa de um amigo, mas havia se dedicado, na juventude, ao magne�smo. Durante

12 anos de viagem nos trópicos, entre 1848 e 1862, voltados para o estudo da história

natural, ouviu ocasionalmente sobre os estranhos fenômenos que diziam estar

acontecendo na América e na Europa sob os nomes genéricos de “mesas girantes” e

“pancadas espirituais”, mas se manteve cé�co por 25 anos.

A par�r de 1865, a frequência a diversas residências onde médiuns promoviam

notáveis manifestações e depois em sua própria residência, Wallace se convenceu da

realidade espiritual e, em 1866, publicou seu primeiro livro espiritualista, O aspecto

cien�fico do sobrenatural, em que convoca os cien�stas de então a estudarem

seriamente o fenômeno:

Seria apenas um assunto a ser inves�gado e testado como qualquer outra questão

de ciência. As evidências teriam que ser colhidas e examinadas. Os resultados das

pesquisas de diferentes observadores quanto a conhecimento, exa�dão e

hones�dade seriam ponderados e, no mínimo, alguns dos fatos confiáveis teriam de

ser novamente observados. Apenas dessa maneira todas as fontes de erro seriam

eliminadas e uma doutrina de extraordinária importância seria considerada

verdadeira. Eu proponho agora que se ques�one se tais provas foram dadas e se a

evidência pode ser ob�da por qualquer um que deseje inves�gar o assunto da única

forma que a verdade pode ser alcançada: pela observação direta e pela
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experimentação.

Nessa obra, assume pública e corajosamente seu pensamento, mostrando de forma

racional que a existência de consciências extracorpóreas é perfeitamente plausível.

Afirmou que �nha fortes razões para supor a existência de outras formas de matéria,

além daquelas que nossos sen�dos nos permitem reconhecer e de organizações

adaptadas para agir sobre e receber impressões destas formas de matéria. Ao

examinar a possibilidade da existência de seres de uma ordem etérea, comentou:

Eles devem ter uma capacidade de movimento tão rápida quanto a luz ou a corrente

elétrica. Devem ter uma capacidade de visão tão aguda quanto a dos nossos mais

poderosos telescópios e microscópios. Devem ter um sen�do de alguma forma

análogo aos poderes de um dos úl�mos triunfos da ciência, o espectroscópio, e por

meio dele são capazes de perceber instantaneamente a cons�tuição ín�ma da

matéria em cada uma das suas formas.

Russel Wallace manteve-se espiritualista por toda a vida, tendo escrito dezenas de

ar�gos sobre o tema, o que lhe causou alguns dissabores profissionais. Toda a

publicidade nega�va sobre ele fez com que Wallace não fosse eleito secretário da

Sociedade Britânica para o progresso da ciência e também dificultou a concessão de

uma pensão do governo britânico, numa época em que ele passava por dificuldades

financeiras. Algum tempo depois, por intercessão de Darwin, ele alcançou a referida

pensão (1881).

Wallace foi um gigante no movimento espiritualista nascente, mas é pouco

conhecido entre os espíritas. Isso talvez se deva ao fato de sua obra mais importante,

On miracles and modern spiritualism, publicada em 1875, nunca ter sido traduzida

para nosso idioma. Fica a sugestão para as editoras espíritas.
____________________
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Lucy Dias Ramos

ENTREVISTA

A Revista entrevista, nestaO Médium

edição, a escritora espírita Lucy Dias
Ramos, que publicou recentemente seu
nono livro, "Luzes e sombras". Natural de
Rio Novo-MG, a incansável trabalhadora
radicou-se na tarefa espírita em Juiz de
Fora, tendo atuado especialmente na
Casa Espírita e na AME-JF. Lucy é formada
em Ciências Sociais e Administração Hos-
pitalar. Hoje, é aposentada, viúva, mãe de
seis filhos, e avó 17 netos e sete bisnetos.

1) O fato de ter nascido em "berço
espírita", para você, significa responsabi-
lidade ou privilégio? Por quê?

Eu estava com oito anos quando meus pais mudaram para Barra do Piraí-RJ. Eu e
meus irmãos fomos encaminhados para as "aulas de moral cristã". Meus pais
trabalhavam no Grêmio Espírita de Beneficência daquela cidade e logo nos
entrosamos com as a�vidades que ali eram desenvolvidas. Essa mudança foi decisiva
em minha vida, despertando desde muito cedo o interesse pelo estudo e pela prá�ca
dos preceitos espíritas sob a luz do Evangelho de Jesus. Aos 12 anos, fui para a
Mocidade Espírita João Ba�sta daquele centro e posteriormente para a Mocidade
Espírita Humberto de Campos, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, que meus pais
fundaram com outros espíritas amigos. Aos 13 anos, par�cipei do Primeiro
Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 1948, o
que considero um marco importante em minha vida. Quanto ao privilégio, não me
considero sob esse prisma e sim como espírito em processo de redenção espiritual,
sendo beneficiada pelos recursos insuperáveis da Doutrina Espírita.

2) A faculdade mediúnica é uma das a�vidades que integram as muitas tarefas
que você desempenhou na seara espírita. Isso, inclusive, foi tema de um livro
publicado por você – "Mediunidade e nós". Qual é a importância do trabalho
mediúnico e a de ser médium nos dias de hoje?

Quando iniciei minhas a�vidades na Casa Espírita, ao lado de outras
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companheiras, par�cipávamos de um grupo mediúnico que funcionava na casa de
um grande amigo de nossa família, Sr. Lindolfo Dutra. Por recomendação de um
mentor espiritual, Almada Horta, foi indicada a Casa Espírita, por não ser mais
conveniente realizar as tarefas mediúnicas na referida residência. Adiantou-nos que
teríamos muitos compromissos de trabalho que deveriam ser realizados,
posteriormente.

Ser médium, nos dias atuais, não é diferente de tempos recuados, acrescentando
a responsabilidade, ainda maior, diante da facilidade dos meios de comunicação, o
aumento sempre crescente dos que buscam o Espiri�smo com problemas
existenciais e muitos deles oriundos de distúrbios de sintonia pela mediunidade
aflorada e alguns provocados pela perturbação reinante nesta fase de transição
planetária, na qual todos sofremos uma diversidade de problemas e dificuldades
condizentes com nossa evolução espiritual.

3) Como já dissemos, ao longo de toda a sua vida, você esteve envolvida com
muitos �pos de trabalhos na doutrina espírita. Qual deles foi o mais marcante para
você? Por quê?

Todos foram muito importantes. Em cada fase de minha vida e na tarefa que
desenvolvia, procurei fazer o melhor possível, elegendo sempre o que era prioritário
naquele momento. Entretanto, considero a tarefa mediúnica como o fator mais
marcante no meu processo de desenvolvimento moral e no caminho da redenção
espiritual. Sem essa tarefa, talvez, eu não �vesse dado conta de tantas outras que
foram sendo solicitadas como a de divulgação espírita que foi muito importante,
também, quando par�cipei, convidada pela minha amiga Suely Schubert, da Revista
O Médium na AME-JF e depois no Departamento de Assuntos da Mediunidade,
organizado pela equipe na qual trabalhávamos. Depois, já no final da década de
1970, comecei a publicar ar�gos em revistas e jornais espíritas.

4) Sua história de vida também simboliza, em alguns momentos, a tes�ficação
dos preceitos espíritas, especialmente no tocante à perda de entes queridos, por
ocasião dos desencarnes próximos de sua filha e de seu esposo. De alguma
maneira, isso está refle�do, inclusive, em algumas de suas obras. O que essas
experiências representaram na sua vida? O que poderia dizer para as pessoas que
estão sofrendo com essa dor?

Desde criança, em nosso lar, fomos educados para compreender a morte como
uma mudança, uma transformação e, assim, mesmo sofrendo muitas perdas desde
muito jovem, soube discernir e enfrentar com respeito e serenidade a dor que
sen�amos com o distanciamento � sico daqueles que amamos.

Compreendendo a imortalidade da alma e a possibilidade do intercâmbio com
aqueles que par�ram, mesmo estando longe de mim, através do pensamento, o que
a mediunidade comprova e facilita. Fui abençoada com essa dádiva porque através
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das mensagens recebidas pela psicografia de outros médiuns ou mesmo em
momentos de desprendimento ou exteriorização do períspirito, pelo sono � sico,
posso estar com eles, quando é permi�do pelas leis que regem estes fenômenos.
Ainda hoje, posso dialogar com meus entes queridos sem que necessite de suas
presenças ao meu lado, embora os sinta em momentos especiais ou de justa
necessidade.

Outro procedimento saudável e que me faz muito bem é o hábito de escrever para
eles, sabendo que de alguma forma irão tomar conhecimento do que repasso... Faço
isto desde que perdi minha irmã mais velha, quando eu estava com 21 anos e ela,
36... Sendo espíritas, esse intercâmbio é bem natural e facilitado pelo conhecimento.
Depois foram meus pais, alguns amigos e amigas, meu companheiro, minha filha e
mais recentemente uma grande amiga que me ajudou a enfrentar uma das piores
fases de minha atual existência, quando Sandra par�u para a dimensão espiritual. A
perda de um filho ou filha supera todas as demais dores da alma... É indescri�vel!

Aos que passam por momentos de dor pela perda � sica dos entes queridos,
gostaria de enfa�zar que tudo na vida se altera, esse sofrimento também passará,
mas a saudade permanecerá para sempre, em diferentes nuanças... Nossas preces,
nossas vibrações de amor e paz a eles endereçadas caem como bálsamos de luz em
suas almas sequiosas de compreensão e afeto. Eles sentem nossa falta, mas precisam
prosseguir agora nessa nova vida. Nossos lamentos e desespero os retêm presos aos
problemas que terão que abandonar e seguir sua des�nação espiritual. Se você ama
os que a morte arrebatou de seus braços, ore e confie em Jesus. Na mesma
proporção em que se sen�r equilibrado (a) e aceitando com resignação os desígnios
de Deus, eles também irão se sen�ndo melhor e mais tranquilos. Não se desfizeram
com a morte aqueles que amamos. Sobrevivem em outra dimensão de vida –
des�nação de todos nós. Pense no reencontro como um fator decisivo para que sua
fé se fortaleça e seu coração se acalme.

5) Como surgiu o ensejo de se tornar uma escritora espírita? Que valor essa
a�vidade representa para você?

Quando criança desejava ser escritora. Sempre gostei de ler. Esse hábito saudável
man�ve ao longo da vida. Leio e estudo muito até hoje. Aquele sonho infan�l de ser
escritora foi sendo adiado, pelas inúmeras obrigações familiares, profissionais e nas
tarefas espíritas que preenchiam minha vida até que algo muito especial aconteceu
através de um sonho... Sonhei que estava descendo a rampa do andar superior da
Casa Espírita, tendo ao meu lado o querido e saudoso Chico Xavier, que havia
ministrado uma aula para alguns trabalhadores de nossa casa. Considerando que
aquele sonho foi premonitório, esclareço que não havia naquela ocasião a rampa,
nem o prédio do Ins�tuto Eugênia Braga havia sido reformado e também que conheci
desde muito nova o querido médium, amigo de meus pais, tendo já sonhado outras
vezes com ele em momentos especiais... Con�nuando a narra�va do sonho, ele
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sorridente me falou: "minha irmã, você precisa �rar da gaveta seus escritos e

começar a publicá-los. Há um longo caminho a ser percorrido e chegou o momento de

começar a escrever." Um tanto �mida, indaguei – Acha que estão bons? E ele
sorrindo respondeu: – "Recorde a parábola dos talentos perdidos. Use-os em

bene� cio de seu próximo. Não se omita."

Esse sonho foi o primeiro passo para iniciar a escrever na Revista eO Médium

depois em outros periódicos espíritas. Todavia, a ser autora de livros espíritas, o que
é uma grande responsabilidade, aconteceu sem que eu soubesse antecipadamente.
Quando completei 70 anos, fui presenteada com uma cópia digitada, em formato de
apos�la, de um livro com o �tulo "Recados de Amor", contendo vários ar�gos meus
publicados em diversas revistas e jornais espíritas. Estávamos no ano de 2005.
Durante um almoço comemora�vo, minhas filhas entregaram-me a apos�la e
disseram que eles (Sandra, Valéria e o querido Carlos Augusto Abranches) haviam
feito uma coletânea de vários escritos meus e que a FEB iria publicar. Fiquei
emocionada e feliz. Dias depois, relendo alguns capítulos, enriquecidos com
comentários de alguns amigos espíritas, pensei sem falsa modés�a: "se eles
gostaram do que escrevi há algum tempo, possivelmente irão gostar do que eu
escrever agora, já que meu espírito teve muitas experiências que enriqueceram
meus dias, e minhas emoções e sen�mentos estão sendo equilibrados e educados
pelo sofrimento". Animei e escrevi o segundo livro "Luzes do Entardecer", editado
também pela FEB. E assim tem sido... As coisas acontecem na hora certa.

6) Poderia, por gen�leza, nos contar o que o leitor pode esperar da sua mais
recente publicação, "Luzes e sombras"?

Escrever é outra a�vidade de criação ar�s�ca que exterioriza os sen�mentos do
autor, demanda um estado emocional condizente com o que se pretende realizar...
Acredito que muitos conseguem em processos de intenso sofrimento... A mo�vação
poderá ser diferente em cada ser humano. Comigo, acontece em processo de
sofrimento que poderá ser intenso ou não, mas reconheço que escrevo com mais
facilidade quando estou procurando entender as dores da alma... O livro "Luzes e
sombras" foi escrito num ano muito di� cil para mim. Em alguns capítulos, falei sobre
sofrimento, quando as sombras da alma perturbam nosso psiquismo com o
desencanto e a solidão. A mensagem que desejei passar foi da observação que faço,
sob a visão espírita do momento de transição planetária que todos vivenciamos,
caracterizando o final de um ciclo evolu�vo e o alvorecer de uma nova era.

Analiso, também, as mudanças comportamentais do ser humano, os desafios
existenciais, a falta de moralidade, gerando excessiva preocupação com os
problemas materiais, causadores do baixo nível de sintonia espiritual e das sombras
que perduram causadoras da insensatez e desregramentos...

Ao fazer esses comentários, não me deixo levar pelo pessimismo com relação ao
futuro espiritual de nosso planeta e de seus habitantes que já estejam em processo
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de redenção espiritual, determinado pela Lei do progresso moral.
Luzes e sombras se alternam... Luzes de amor e esperança, gerando bênçãos de

paz a espraiar-se nos corações que buscam o caminho da verdade e da vida,
preconizado por Jesus.

Sombras que ainda perduram, escurecendo os horizontes de nosso planeta, como
se tudo es�vesse perdido, mas a misericórdia divina ilumina nossas consciências
para o despertar ante um novo tempo, na era de regeneração da Humanidade...

Falo também, em relatos simples, de minhas vivências, nas quais luzes e sombras
se alternam... E procuro demonstrar como a fé e a esperança foram soluções
adequadas nos momentos de dolorosas experiências, nas quais o amor e os recursos
espíritas fortaleceram meu espírito, levando-me a superar o desencanto.

E orando e confiando, conseguimos vencer o desânimo e o desalento,
encontrando os meios mais eficazes para uma vida plena de amor, iluminada pela fé e
pacificada pela gra�dão.

7) Você gostaria de comentar mais alguma coisa que, eventualmente, não
tenhamos perguntado?

Agradeço à diretoria da AME-JF, pela oportunidade dessa entrevista na Revista O

Médium; a você, Allan Gouvêa, elaborando as perguntas, colocando-me bem à
vontade para falar de meus livros e de meu trabalho na seara espírita, ferramentas
essenciais ao ressarcimento de meus débitos e fortalecimento de minha fé.

E, aos leitores da Revista , minhas melhores vibrações de amor eO Médium

fraternidade, rogando a Jesus nos envolva em Sua paz e ilumine nossos caminhos na
busca da verdade e da vida, como nos indicou, em que teríamos nossos espíritos
fortalecidos pelo amor sem limites.
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A MULHER ESPÍRITA
AMÁLIA DOMINGO Y SOLER

José Fernando

A situação do espírito reencarnado em corpo
feminino tem sido uma epopeia de renúncia,
sacri� cio e descrédito da sociedade terrestre,
em todas as eras da Humanidade. Na cultura
judaico-cristã, através dos textos bíblicos,
propaga-se que a criação da humanidade tem
início por um “erro” do personagem feminino
que sucumbe à tentação da serpente do mal e
seduz seu parceiro no éden, sendo ambos
penalizados com a expulsão do paraíso e
condenados a trabalhos forçados. O Alcorão,
livro sagrado do Islã, incita o homem às vias de
fato, determinando: “E tome à sua mão um
galho seco e bata nela com o galho e não quebre
o seu juramento” (Alcorão 38:44). Nesse trecho
Alá está dizendo a Jó para bater na sua esposa.
Na religião hindu, embora o Livro dos Vedas
registre a igualdade de direitos, na prá�ca,
como informam as reportagens sobre os gastos milionários dos casamentos entre as
famílias da Índia, elas são consideradas propriedades de seus maridos e trocadas por
vultosos dotes sem sequer poderem opinar.

Depois de conquistarem direitos como o de ter emprego, votar, estudar, e escolher
seus maridos, tudo a duras penas, as mulheres do nosso tempo, ainda não desfrutam
de liberdade plena. Sem mencionar as imensas dificuldades daquelas que vivem em
países dominados pelo radicalismo religioso, temos, em nossa sociedade, dita cristã,
discriminações flagrantes e costumes machistas que as relegam a posições
subalternas dentro do lar, nas empresas e até mesmo nos templos religiosos. O
aforismo popular: “por trás de um grande homem, há sempre uma grande mulher”,
hoje em dia considerado poli�camente incorreto e já corrigido para “ao lado de um
grande homem, há sempre uma grande mulher” vem corroborar a frase lapidar: “A
grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las”, atribuída ao filósofo
grego Aristóteles – 360 anos antes de Cristo.

Jesus, um dos pioneiros no reconhecimento e na valorização da mulher, deixou-
nos inumeráveis exemplos de consideração das potencialidades femininas. No
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capítulo 19, versículo 8 do Evangelho de Mateus, Jesus respondeu às indagações
maliciosas dos fariseus sobre o assunto divórcio: "Moisés permi�u que vocês se
divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de vossos corações. ”Os Espíritos
foram enfá�cos ao responder à indagação de Allan Kardec, na questão 817 (LE): “O
homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? - Deus não
deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? São muitas“
as mulheres espíritas que deram sua contribuição para um mundo melhor. Para nos
ater apenas às que já retornaram ao Mundo Maior, nomeamos algumas, como: Anita
Borela, Yvonne Pereira, Auta de Souza, Aura Celeste, Anália Franco, e Benedita
Fernandes. Também Maria José de Carvalho, a Dona Zezé, fundadora da Assistência
Social Marina Lustosa, do Centro Espírita “ União, Humildade e Caridade”, - casa

mater – do Espiri�smo em Juiz de Fora. E, de valor inques�onável, Amelie Boudet a
carinhosa e dedicada esposa do Codificador da Doutrina que honrosamente
professamos.

Evidenciamos a mulher espírita neste mês em que a comunidade internacional
elegeu o dia 8 de março como data magna de homenagem e reverência ao papel
feminino na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Dentre
respeitáveis nomes, escolhemos uma personagem quase desconhecida no meio
espiri�sta da atualidade. Contemporânea de Kardec, foi uma das primeiras mulheres
a assumir sua condição de espírita e a desafiar o europeu do séculoestablishment

XIX. Falamos de Amália Domingo ySoler (Sevilha 10-11-1835; Barcelona,29-04-1909)
escritora, costureira, poe�sa e grande expoente do movimento espírita espanhol.
Portadora de grave enfermidade ocular congênita, teve em sua mãe, alma bondosa e
culta, o arrimo para sua espinhosa infância e juventude, tendo em vista que seu pai as
havia abandonado desde mais tenra idade. Aos 5 anos, já sabia ler e aos 10 anos
escrevia poesias. Trabalhando desde cedo para prover as necessidades do lar, ficou
órfã em plena juventude. Sozinha e sem parentes, passou por período de extrema
carência material a ponto de ter que mendigar. Aconselhada por amigos para que
entrasse em um convento, desde cedo recusou por não concordar com as ideias
católicas. Pressionada para que se casasse com um homem mais velho, optou pela
solidão pois recusava se casar por interesse. Sobrevindo uma crise aguda, quase cega
e sem condições de trabalhar, uma amiga lhe indicou um médico homeopata, ateu e
materialista, porém de grande bondade. Tal faculta�vo, além de tratar-lhe
gratuitamente, oferece a ela o periódico espírita “El Critério” para ler, dizendo-lhe
que, embora não acreditasse naquelas “loucuras”, quem sabe, poderia se sen�r
consolada, principalmente pela visão reencarnacionista de tal Doutrina. A par�r
deste momento, apaixonou-se pelos estudos espíritas e passou a escrever seu
primeiro ar�go para este jornal com o �tulo “La Fé Espiri�sta”, em 1872. Publicou um
periódico próprio cuja primeira edição foi censurada pelo governo espanhol. Não
desis�u. Editou outro periódico e se tornou ardorosa defensora da Doutrina,
refutando as perseguições diariamente alimentadas pelo clero católico. Coeva de
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uma época em que o universo feminino se restringia aos compromissos do lar,
Amália, de mente lúcida e racional, rompeu com o machismo e patriarcalismo
dominantes, eivado de resquícios da recém ex�nta Inquisição Espanhola, avaliada
como uma das mais cruéis da Europa. Deixou como legado cultural livros e poesias,
sendo destaque o livro “Memórias do Padre Germano”. Neste livro, Amália publicou
os contos ditados pelo espírito do aludido padre ao médium Eudaldo Pagés y Comas
que os recebia em transe sonambúlico e ela, com uma rapidez espantosa e com
pouca visão, copiava-os simultaneamente.

Diante de tantos testemunhos e de acirrada luta contra preconceitos e
discriminações enfrentados pelos espíritos em experiências no campo da
feminilidade em planetas de expiação e provas, como a Terra, seria cabível entender
que a opção de reencarnar em corpo feminino nos levaria mais rápido ao cume da
nossa evolução? A mulher moderna, além de ter que compe�r com o homem nas
obrigações profissionais, de ter que exercer os encargos de filha e esposa, traz ainda
a sublime tarefa da gestação e tudo o que a ela se relaciona, mormente no que tange
ao labor materno de apoio e sustentação moral e sen�mental do lar. Pelo que
sabemos, os Espíritos Superiores ainda não se posicionaram especificamente sobre
essa questão. No entanto, deixaram-nos para refle�r a resposta que ofereceram a
Kardec na questão 821 de O Livro dos Espíritos: “As funções a que a mulher é
des�nada pela Natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao
homem? “Sim, . É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. ”maior até

Registramos estas considerações como homenagem às nossas mães, irmãs, filhas
e esposas, enaltecendo suas lutas acérrimas e rogando a Jesus, o Divino Amigo, que
as ampare e fortaleça em tantos lances provacionais. Deixa-nos Amália, no verdor de
sua juventude, singela poesia, transcrita em castelhano para não perder sua beleza
natural.

A una Rosa Flor de hermosura ideal, Bella y delicada rosa,

Yo te contemplé orgullosa En un jardín oriental.

Hubo un ser que compreendió Que admiraba tu hermosura;

Temerário te arrancó: En mi mano te dejó, Y le miré con ternura.

Otra vez nos encontramos Y en memoria de la rosa cariño eterno juramos;

De amistad pura y preciosa Un santo lazo formamos.

Hoy tus hojas sin color Las contemplo y bendigo;

Pues me dieron un amigo Que es una ignorada flor.

Amalia Domingo Soler- Memorias de una Mujer
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Jacobson Santana Trovão, Coordenador Nacional
da Área da Mediunidade do Conselho Federa�vo
Nacional, da FEB, nos dias 18 e 19 de março, do
corrente ano, esteve em Juiz de Fora, para palestras
e Seminário, a convite do Departamento de Assun-
tos da Mediunidade- DAM- AMEJF. Na ocasião
concedeu a entrevista que se segue:

• Em que momento de sua vida você se tornou
espírita?
– Sou de família espírita, assim, entrei em contato
com o Espiri�smo desde a infância.
• Fale-nos de sua trajetória no Movimento Espírita.
– Fui evangelizador infan�l, coordenador de moci-
dade espírita em Centro Espírita, Coordenador Estadual da Área da Mediunidade, secretário e
vice-presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, atualmente respondo pela Área Naci-
onal da Mediunidade junto ao Conselho Federa�vo Nacional (CFN) da FEB.
• Gostaríamos de saber como funciona a Coordenação Nacional da Área da Mediunidade, em
seus aspectos administra�vo e doutrinário.
– A Área Nacional da Mediunidade é responsável pelas ações de união e de unificação das áreas
estaduais da mediunidade, mediando ações de interesse comum. Atendendo às deliberações do
CFN, elabora documentos que norteiam as ações da mediunidade nos estados, como «por exem-
plo» o curso «Mediunidade: estudo e prá�ca» e o opúsculo «Orientação à prá�ca mediúnica»
Sem esquecer que é sempre a obra orientadora das a�vidades mediúnicasO Livro dos médiuns

e, portanto, é objeto de permanente es�mulo aos médiuns para seu estudo. Realiza, também,
capacitações em todo o país, por meio de seminários, cursos, palestras.
• É fato corrente que suas viagens pelo brasil representando a FEB têm sido de grande proveito
para os trabalhadores da mediunidade. Como é sua visão par�cular das prá�cas mediúnicas
por onde passa?
– Nós vemos trabalhadores espíritas da mediunidade com extremo zelo e dedicação à causa
espírita, voltados ao estudo e à prá�ca mediúnica nos moldes de Jesus e de Allan Kardec. Mas
verificamos também que infelizmente ainda é bastante desconhecido,O livro dos médiuns

pouco estudado, superficialmente compreendido por grande parte dos lidadores espíritas. A
ausência de um domínio das orientações dessa obra magnânima tem gerado exo�smos, distor-
ções, extravagâncias na prá�ca mediúnica. Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, afirma
que em função da falta de domínio dos postulados espíritas, permite-se que inimigos da verda-
de, adversários ferrenhos de todas as expressões do progresso espiritual da humanidade sofre-
dora adentrem os ambientes espíritas complicando o trabalho que se realiza. O livro dos médi-

uns é o manual do qual não se pode afastar o trabalhador da mediunidade pela orientação espí-
rita, sob pena de seguir por conta própria assumindo a responsabilidade consigo mesmo e com
aqueles que com ele se afinem ante as decepções que a prá�ca mediúnica sem o conhecimento
e sem Jesus podem ensejar.

Jacobson Santana Trovão

ENTREVISTA
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• Lembra-se de algum caso pitoresco ocorrido nessas viagens?
– Em geral, temos encontrado nos ambientes espíritas, nos quais ministramos capacitações,
irmãos e amigos cientes das responsabilidades que possuem ante a mediunidade e que acolhem
as reflexões em torno de Allan Kardec e de autores encarnados e desencarnados que guardam
concordância com as Obras Básicas com muita fraternidade. Não posso dizer propriamente um
fato pitoresco, mas nos intervalos buscamos conversar, na medida do possível, com todos aque-
les que trazem dúvidas individuais rela�vas à prá�ca mediúnica, e sempre noto uma ansiedade
pela compreensão da mediunidade apenas em seu aspecto técnico, esquecidos de que Kardec
sempre recomenda ao médium a transformação moral, transformação emocional, psíquica,
comportamental. Assim, deve ser estudado não apenas para se conhecer oO Livro dos médiuns

fenômeno, mas para modificar o modo de encarar a vida; sempre observei dialogadores ou
esclarecedores em reunião mediúnica com uma grande dificuldade em argumentar com Espíri-
tos sofredores, vejamos, se na psicologia para se atender ao enfermo o profissional recorre aos
textos e argumentos das variadas escolas dessa ciência buscando especializar-se, o livro base
para o diálogo com o Espírito perturbado ou perturbador é O Evangelho segundo o Espiri�smo.
Sem conhecer essa obra a fundo, sem o domínio do seu conteúdo, não se pode ter argumento
para esclarecer. As teses e explicações con�das nessa Obra Básica cons�tuem o material a ser
u�lizado na desobsessão. Consequentemente, seu estudo bem conduzido leva à transformação
moral do dialogador e ele falará com melhor capacidade. Não para falar muito, mas para falar
com proveito.
• Em sua opinião, qual seria o maior escolho para a prá�ca mediúnica?
– Cremos que o maior obstáculo que temos para a prá�ca mediúnica espírita é a ausência de
estudo sério, falta de bom senso, personalismo, melindre, e pouco evangelho nos corações. A
grande preocupação do médium deve ser com ele mesmo, buscando aperfeiçoar-se para aperfei-
çoar suas ações, pautadas no bem e no total desinteresse no serviço que presta através da mediu-
nidade cristã. A busca da evidência, de ganhos diretos ou indiretos com a mediunidade, causa
graves perturbações no médium e em todos aqueles que lhe buscam a assistência.
• Sabemos que você conhece a Revista "O Médium" desde os tempos de Mocidade Espírita.
Como era sua impressão ao recebê-la?
– A primeira vez que li a revista "O Médium" foi em 1978, eu então com 16 anos de idade, quando
assumimos os estudos da mocidade espírita que eu frequentava. U�lizávamos os ar�gos para
nossos estudos. Adquiri assim grande admiração pelo periódico e por seus ar�culistas. As revis-
tas chegavam ao centro espírita e também à Federação de Goiás. Desde então acompanho, ora
mais próximo ora mais distante, a grande contribuição que a revista oferece ao Movimento Espí-
rita. Vendo a qualidade com que ela se apresenta na atualidade, tanto na forma quanto no seu
conteúdo, vejo que ela tem progredido sempre, na compreensão de que o tempo favorece o
aperfeiçoamento de tudo, quando nos dedicamos com seriedade à tarefa.
• Disse-nos que esta foi a primeira vez que esteve em Juiz de Fora. Qual foi sua impressão da
cidade e do Movimento Espírita local?
– Sempre admirei com muito respeito o Movimento Espírita Mineiro, e naturalmente o de Juiz de
Fora (MG), que desde muito ansiava conhecer. Marcou-me muito o Coral de Juiz de Fora, sobre-
tudo quando interpretava as músicas de João Cabete; a fidelidade a Kardec do Prof. Passini;
nossa querida Suely Caldas Schubert; Yvonne Pereira que ali residiu, dentre outros, que têm
levado a Doutrina Espírita nesta cidade com grande louvor. Em nossa visita pude atestar a segu-
rança doutrinária daqueles que estão à frente da Aliança Municipal Espírita e o empenho em
materializar o ideal de Ismael em terras mineiras, buscando a união e a unificação dos espíritas,
visando servir Jesus na redenção do homem.
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XXVIII COMEJUS: SÓLIDO COMO A

ROCHA, FLUIDO COMO A ALMA - A EXPERIÊNCIA
DE PEDRO E A JUVENTUDE DE JOÃO

Entre os dias 25 e 28 de fevereiro deste ano, aconteceu a 28ª Confraternização de
Mocidades Espíritas de Juiz de Fora e Sub-região (COMEJUS), organizada pelo
DEJ/AME-JF e aberto a jovens par�cipantes de mocidades espíritas com idades entre
13 e 24 anos. O evento foi realizado no Ins�tuto Jesus e teve como tema proposto e
escolhido pelos jovens da XXVII COMEJUS em 2016: Sólido como a rocha, Fluido
como a alma – A experiência de Pedro e a juventude de João.

Aproximadamente 180 pessoas, entre confraternistas e trabalhadores,
representando 22 centros espíritas de nove cidades diferentes es�veram presentes
no evento. Durante os quatro dias de COMEJUS, os jovens foram levados a uma
reflexão sobre a mensagem de Jesus a par�r dos exemplos dos apóstolos Pedro e
João, fazendo-os pensar sobre as dificuldades que enfrentamos todos pela nossa
condição de espíritos em evolução e convidando-os ao autoconhecimento e ao
trabalho edificante na seara do Cristo.

A COMEJUS contou também com a apresentação da peça “O abismo e a estrela”
pela sua equipe de teatro, no sábado, momento em que o evento contou com a
presença de outras pessoas além dos confraternistas. A peça ilustrou momentos da
vida dos apóstolos, proporcionando uma experiência emocionante aos presentes e
importantes ganchos a serem discu�dos com os jovens nos momentos posteriores
do evento.

Já na terça, úl�mo dia do evento, os jovens foram reunidos para propor e votar o
tema da XXIX COMEJUS, tendo sido escolhido por maioria o tema: Andai como Filhos
da Luz - O papel do espírita no mundo contemporâneo. Que venha, então, 2018!

Thaís Barbosa
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III ENLUZES: SÓLIDO COMO A ROCHA,

FLUIDO COMO A ALMA - A EXPERIÊNCIA DE
PEDRO E A JUVENTUDE DE JOÃO

Também ocorreu na Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, entre os dias 25 e
28 de fevereiro de 2017, o III ENLUZES, Encontro à Luz do Espiri�smo.

Evento que vem enriquecendo o movimento espírita de Juiz de Fora, criando
oportunidade de um estudo aprofundado nos dias de carnaval, teve o mesmo tema
da COMEJUS: Sólido como a rocha, fluido como a alma – a experiência de Pedro e a
juventude de João.

Com a par�cipação de 15 centros espíritas e mais de 60 pessoas, criou-se um
ambiente muito agradável, com troca de ideias, dinâmica, música, em que os
par�cipantes puderam renovar suas energias e refle�r um pouco mais sobre nosso
papel como cristãos no mundo. Tudo isso inspirado pela vida e pelos exemplos
desses destacados apóstolos: Pedro e João.

Numa doce viagem aos tempos de Jesus, pudemos estreitar os laços com Pedro,
com suas dúvidas e inseguranças, mas, sobretudo, seu imenso amor ao Cristo e ao
Cris�anismo nascente. Conhecemos um pouco mais sobre João, o discípulo mais
jovem, seu entusiasmo, sua energia, e percebemos seu amadurecimento através das
dificuldades. E procuramos entender principalmente como a vida desses apóstolos
deve nos inspirar em nosso papel no mundo, em aceitar o chamado de Jesus.

O III ENLUZES foi um momento muito especial de aprendizado e convívio. Saímos
mais fortes, mais experientes como Pedro, e com o coração cheio de entusiasmo,
como João. Por isso só temos a agradecer a Deus por mais essa oportunidade de
estudo e trabalho à luz da nossa amada Doutrina Espírita.

José Augusto Rocha
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Henderson Marques Lopes

VOCÊ SABIA?

MAIO
– anos do nascimento, em Tulle (França), de ; foi190 Pierre-Gaëtan Leymarie
um importante colaborador de . Após a desencarnação deste,Allan Kardec
deu con�nuidade à publicação das obras da Codificação, incluindo a “Revue

Spirite”, da qual foi redator-chefe e diretor. Sob sua inicia�va, os livros do
Codificador foram traduzidos para vários idiomas (02.MAIO.1827);
– anos da criação, em Juiz de Fora, da Fundação Espírita Allan Kardec30
(06.MAIO.1987);
– anos da fundação, em Juiz de Fora, do Centro Espírita Irmã Sheila (hoje,60
Casa Espírita Irmã Scheilla) (19.MAIO.1957);
– do nascimento, na França, de , pesquisador, cien�sta;180 Albert de Rochas
estudioso do Espiri�smo e do Magne�smo, analisou inúmeros fenômenos
mediúnicos, lançando dezenas de obras sobre o assunto, como ,“A levitação”

publicada pela FEB (20.MAIO.1837).

JUNHO
– anos da fundação, em Pedro Leopoldo (MG), por90 Francisco Cândido
Xavier e um grupo de amigos, do Centro Espírita Luiz Gonzaga (21.JUN.1927);
– anos da publicação de , a primeira obra,80 “Crônicas de Além-Túmulo”

editada pela FEB, do Espírito (mais tarde, ),Humberto de Campos Irmão X
psicografada por (26.JUN.1937).Francisco Cândido Xavier

“O Espiri�smo e a Ciência se completam reciprocamente; a Ciência, sem o
Espiri�smo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só
pelas leis da matéria; ao Espiri�smo, sem a Ciência, faltariam apoio e
comprovação. O estudo das leis da matéria �nha que preceder o da
espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sen�dos. Se o
Espiri�smo �vesse vindo antes das descobertas cien�ficas, teria abortado,
como tudo quanto surge antes do tempo.”

(Allan Kardec – , cap. I, item 16)“A gênese”
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Ins�tuto Jesus
Fundado em 19.03.1944

Obra Espírita de Amparo à Criança e ao Adolescente
Há quase um século desenvolvendo a�vidades

assistenciais voltadas para crianças (5 a 12 anos)
e adolescentes (Aprendizes).

Reuniões de Estudos Doutrinários
Quinta-feira - 20 horas

Rua Inácio Gama, 813 - B. Lourdes
Juiz de Fora - MG - 36070-420 - (32) 3235-2038

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

Casa Espírita
Reuniões Públicas

Segunda-feira - 20h
Quarta-feira - 20h

Quinta-feira - 14h30min
Sexta-feira - 20h

Sábado - 19h

Rua Sampaio, 425, Centro
Juiz de Fora - MG - 36010-359 -

(32)3217-8786

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

Centro Espírita
União, Humildade e Caridade
Primeiro Centro Espírita de Juiz de Fora - Fundado em 1901

Reuniões Públicas
Segunda-feira - 15h

Terça-feira - 20h

Rua Doutor Villaça, 206, Poço Rico
Juiz de Fora - MG - 36020-030

(32)3212-4459 - ceuhc1901@yahoo.com.br
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