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Este número da revista “O
Médium” encerra mais um ano
de vida desse nosso precioso
periódico espírita da Aliança
Municipal Espírita de Juiz de
Fora.

Muitos colaboradores trouxe-
ram à baila temas que enrique-
ceram as páginas da nossa
revista. Registramos o preito de
gra�dão da Aliança Municipal
Espírita de Juiz de Fora a todos
que com a sua dedicação e
espírito de construção do bem
cole�vo, contribuíram para a
manutenção e o crescimento
desse veículo de comunicação
dos mais longevos da história do
periodismo nacional.

O Médium, sem sombra de
dúvidas, é o resultado da colabo-
ração fraterna e cristã de vários
irmãos nossos na divulgação dos
eventos do movimento espírita,
bem como na abordagem de
temas que trazem esclarecimen-
to e consolo aos nossos corações
à luz da Doutrina Espírita.

Rogamos à Providência Divina
que em 2020 estejamos juntos e
irmanados na construção de um
Movimento Espírita cada vez
mais operoso e fraterno, de tal
maneira que aquele que sabe
mais ajude o irmão que menos
aprendeu para que prossigamos
unidos trabalhando pela paz e
equilíbrio de toda a humanidade.

Obrigado a todos os ar�culis-
tas e à equipe responsável pela
manutenção desse veículo de
divulgação do espiri�smo. Feliz
2020 para todos nós. Sigamos
todos, com as nossas melhores
forças, colaborando para a
construção de um mundo
melhor. Muita Paz.* Os ar�gos não publicados não serão devolvidos.
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Alguns estudiosos do Novo Testamento, dentre eles o teólogo Kenneth Bailey,
iden�ficaram uma estrutura literária bem precisa, situada entre Lc 9:51 e 19:48, que
descreve a viagem de Jesus, da Galileia a Jerusalém, a que denominaram Narra�va da
Viagem . Com intenções teológicas e literárias, é possível admi�r certo ordenamento1

proposital do texto pelo evangelista, o que o torna, além de belo, extremamente
elucida�vo quanto às ações e aos ensinamentos de Jesus. Neste ar�go propomos a
análise de um de seus trechos iniciais, em que três pessoas se aproximam do Cristo
com intenções diferentes de segui-lo. Estes três diálogos são muito ricos para o
entendimento dos pré-requisitos necessários àquele que se propõe a caminhar junto
ao Mestre:

Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: “Eu te
seguirei para onde quer que vás”. Ao que Jesus respondeu: “As raposas
têm tocas e as aves do céu, ninhos; mas o Filho do Homem não tem onde
reclinar a cabeça”. Disse a outro: “Segue-me”. Este respondeu: “Permi-
te-me ir primeiro enterrar meu pai”. Ele replicou: “Deixa que os mortos
enterrem os seus mortos; quanto a �, vai anunciar o Reino de Deus”.
Outro disse-lhe ainda: “Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro
despedir-me dos que estão em minha casa”. Jesus, porém, lhe respon-
deu: “Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o Reino
de Deus”. (Lc 9:57-62)

S��� ��J��� �
Daniel Salomão Silva
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Logo no primeiro diálogo, uma leitura superficial já nos permite concluir que
seguir Jesus é uma a�tude de renúncia ao conforto, em sen�do amplo. Se mesmo os
animais encontram abrigo na Natureza, o próprio Filho do Homem não tem onde
descansar. Muito menos terão os que se propõem a ser seus discípulos!

Para compreensão da conversa inicial, interpretada como fazendo referência às
preocupações materiais, vamos traçar um paralelo com outro encontro semelhante:
o de Jesus com um jovem rico (Mt 19:16-22). Neste famoso trecho, sendo ques�ona-
do sobre a obtenção da “vida eterna”, o Mestre destaca ao jovem a importância do
cumprimento dos mandamentos. Ouvindo do interlocutor a confirmação de que
atendia plenamente à Lei Divina, Jesus fez a ele o inesquecível convite: “vai, vende o
que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me”. Toda-
via, para cada um de nós, o entendimento literal desta proposta seria adequado?

Recorrendo à Codificação Espírita, vamos entender que a leitura mais adequada
desta passagem é a simbólica. Entender ao pé da letra esta proposta é negar a impor-
tância do trabalho e condenar incondicionalmente a riqueza, o que contradiz a Lei de
Deus . Propondo ao jovem uma prova decisiva, fazia-o refle�r in�mamente sobre seu

2

“apego aos bens terrenos”, sobre os limites da virtude que alegava ter. Para Kardec,
devemos compreendê-la como um convite ao desapego, a que demos o devido valor
aos bens materiais, subordinando-os às preocupações espirituais . Compreendendo3

que seguir Jesus é pra�car a caridade, como vivenciá-la, ainda apenas em aspecto
material, apegados excessivamente ao que possuímos? Como abrir mão dos bens
materiais em favor do próximo se temos neles o mais importante da vida? Entenden-
do sempre a proposta cristã como de felicidade, apegar-se ao que é temporário é
caminho certo para seu oposto, o sofrimento.

No segundo diálogo, é Jesus quem convida alguém a segui-lo. Este aceita, mas
coloca uma condição: que primeiro enterre o pai. A resposta que recebe é também
bem conhecida, recomendando-lhe que deixe aos mortos a preocupação com os
mortos, mas que priorize o anúncio do Reino de Deus. Não atribuindo ao Cristo tama-
nha insensibilidade perante um ritual funerário tradicional, mais uma vez somos
convidados a uma análise simbólica. Para Kardec, o Mestre reforça neste momento a
prioridade das preocupações espirituais sobre as materiais, do Espírito que vive
sobre o corpo que morre .

4

Se vimos no primeiro diálogo uma preocupação mais material, neste vemos a
reflexão de Jesus tomando um caminho mais abstrato, com ênfase agora no desape-
go da família, ou, de forma mais ampla, das tradições ou convenções sociais. Em
outro trecho, o Codificador, ao comentar Mt 12:46-50, que inclui a famosa resposta
de Jesus, “quem é minha mãe e quem são meus irmaõs?”, entende-o como um convi-
te à ampliação do conceito de família. Sem, de forma alguma, menosprezar os laços
familiares sanguíneos, que aproximam saudavelmente Espíritos afins ou não nas
lides reencarnatórias, incita-nos a olhar aqueles fora do círculo parental também
como irmãos, filhos do mesmo Pai Amoroso. Afinal, se há uma “parentela corporal”,
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há também uma “espiritual”, que se sobressai em durabilidade Do mesmo modo, se5
.

há convenções sociais estabelecidas, devemos respeitá-las subordinando-as às Leis
de Deus. Devem ser deixadas de lado aquelas eivadas de preconceitos ou desconec-
tadas da moral cristã, mesmo que propaladas pela sociedade. Jesus agiu assim, por
exemplo, quando curou no dia de sábado (Mc 3:1-5 etc.). Enfim, para o Cristo, viver é
abrir-se ao ponto de vista espiritual, enquanto morrer é fechar-se para a Realidade,
imergir-se nas preocupações mundanas: “pois aquele que quiser salvar a sua vida a
perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim a encontrará” (Mt 16:25).

No úl�mo diálogo, o interlocutor se propõe a seguir Jesus, mas também impõe
uma condição: deveria despedir-se primeiro dos que estão em sua casa. Kardec inter-
preta esta passagem de forma bem semelhante à anterior, entendendo-a como con-
vite ao desapego da família, não ao abandono . Todavia, buscando uma reflexão

6

complementar, podemos perceber na resposta de Jesus, também simbólica, uma
referência temporal. Não olhar “para trás” poderia remeter-nos a um esquecimento,
ou melhor, a um desapego do nosso passado e do nosso presente de ignorância. Para
Emmanuel, devemos meditar “nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericór-
dia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso
espírito, (...) nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade
e a indiferença” Refle�ndo sobre os equívocos do passado, sobre os vícios do

7
.

presente, aliviando qualquer sen�mento de culpa que habite nossa “casa” mental,
somos invitados ao manuseio do arado, um dos mais an�gos instrumentos de traba-
lho da Humanidade, que abre a terra que acolherá a semente da renovação interior.
Se o uso do arado demanda disciplina e esforço, devemos nos lembrar de que, “depo-
is dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos”

8
.

Por fim, se queremos seguir Jesus, o exercício de desapego do impermanente é
condição necessária. Dedicar-se ao que realmente importa, ao que “levamos conos-
co após a morte”, é impera�vo a que abracemos o exemplo do Cristo, tão bem
demonstrado em sua vida � sica, de prá�ca da caridade abnegada, que não espera
reconhecimentos, pois deles também devemos nos desapegar.

1. BAILEY, Kenneth. . 3 ed., São Paulo: Vida Nova, 1995, p. 30As parábolas de Lucas a

2. KARDEC, Allan. . 1 ed., Rio de Janeiro: FEB, 2010, c. 16, i. 7O Evangelho segundo o Espiri�smo a

3. Idem, c. 2, i. 5
4. Idem, c. 23, i. 8
5. Idem, c. 14, i. 5 a 8
6. Idem, c. 23, i. 6
7. XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito Emmanuel. . 29 ed., Rio de Janeiro: FEB, 2009, c. 3Pão Nosso a

8. Idem
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Carlos Abranches

A HERANÇA DE PANDORA

Quem diria! A primeira mulher a exis�r na Terra, segundo a mitologia grega, teria
surgido de uma combinação de forças de vários deuses. Dada como presente ao �tã
Epimeteu, irmão de Prometeu, Pandora já chegara carregada de qualidades e pronta
para cas�gar os homens.

O mo�vo? Zeus teria ficado bravo pela ousadia desse tal Prometeu em ter rouba-
do aos céus o segredo do fogo. O presente que pensou em dar ao guerreiro fora recu-
sado e acabou caindo nas mãos do irmão, que se casou com o ser recém-acabado.

A mitologia revela que essa primeira mulher levava consigo uma caixa que con�-
nha todos os bens e males do mundo, desde os do corpo até os do espírito.

***
Epimeteu havia colocado duas gaiolas com gralhas no fundo da caverna onde

morava, escondendo a caixa entre elas. Desse modo, caso alguém se aproximasse
sem que ele o percebesse, as gralhas fariam um barulho insuportável, alertando-o
sobre o intruso.

Mas Pandora, seduzindo-o, conseguiu convencê-lo a �rar as gralhas da caverna,
alegando que não se sen�a bem com as aves por perto, por causa do medo que �nha
delas.

Após uma noite de amor e de ter deixado o esposo em sono profundo, Pandora
teria ido até a caixa e, ao abri-la, deixou que males como men�ra, doenças, inveja,
guerra, morte e outros mais de lá saíssem aos montes, de forma tão assustadora que
ela entrou em pânico e fechou o estojo antes que a úl�ma das qualidades, a esperan-
ça, conseguisse escapar.
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É por isso que expressões como "a esperança é a úl�ma que morre" remetem ao
mito de Pandora, que destaca essa virtude como um es�mulo do homem para o
enfrentamento de todos os males com que a vida o maltrata.

***
Diante dos dias sombrios por que passamos, ter esperança é uma habilidade

indispensável para suportar com nobreza as adversidades do caminho.
Acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicações opostas, é convicção

ín�ma de quem está aprendendo a conviver bem com a perseverança e a disciplina
da con�nuidade.

Esperança é a capacidade de esperar por aquilo por que ninguém mais espera.
Por ser filha da fé, é a habilidade de acreditar até o fim, para além das perspec�vas
que apontam para o contrário.

Esperança é esperar pelo ciclo natural do amparo superior, mesmo após os trope-
ços comuns à caminhada, ainda que sem desqualificar o empenho pessoal para a
necessária transformação interior.

Essa é a posição de Emmanuel*, ao afirmar que “Deus permi�u que as quedas
d'água exis�ssem para aprendermos quanta força de trabalho e renovação podemos
extrair de nossas próprias quedas.” Ou seja, apesar de nossa pequenez, é preciso ir
além, fazendo a nossa parte e confiando que dias melhores virão... e o combus�vel
emocional para isso é a esperança.

***
Em meio a tantas dores e crises por que a humanidade passa, ficamos a imaginar

que essa caixa de Pandora - um verdadeiro "presente de grego" trocado entre os
deuses - não deveria ser pequena para conter tamanhos problemas.

Ainda bem que ficou alguma coisa boa no fundo do baú, pra gente usar quando
for preciso. E você, costuma u�lizar a esperança nas horas mais di� ceis de suas
provações?
______________
*Emmanuel, F.C.Xavier. Companheiro, cap. 12, 23ª ed., IDE.

o médium - - 201novembro e dezembro 9
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José Passini

A VIDA NO MOMENTO
PRESENTE

Há pessoas que, depois de tomarem conhecimento de que já viveram na Terra
noutros tempos, passam a desejar saber o que foram, em que país viveram, que car-
gos ocuparam e outras preocupações pueris.

Na Doutrina Espírita não são encontrados ensinamentos que nos levem a tomar
a�tudes como essa. Pelo contrário, há orientações de Espíritos Superiores no sen�do
de não nos preocuparmos com o que fomos: ”Havendo Deus entendido lançar um
véu sobre o passado, é que nisso há vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravís-
simos inconvenientes.”¹

O passado é morto, não podemos modificá-lo. Importa-nos, sim, observarmos
como estamos nos conduzindo na presente experiência � sica. Inegavelmente, a vida
presente é muito mais dinâmica e nos oferece muito mais oportunidades de ação,
tanto no Bem quanto no Mal.

Entretanto, existem meios de saciarmos essa curiosidade sobre outras encarna-
ções. Há meios seguros que nos possibilitam a formação de ideias do que fomos no
passado, fazendo uma análise honesta e profunda dos nossos pensamentos, interes-
ses e ações no presente. Se temos muito amor ao dinheiro, ao luxo e às posições de
destaque, certamente não teremos sido humildes servidores do Evangelho, pois
ninguém regride. Quem ainda hoje precisa esforçar-se para devolver um troco maior
que recebeu, não pode ter sido alguém cujo comportamento primou pela lisura, pela
hones�dade. Quem se irrita com certa facilidade e reage com violência ainda hoje,
não pode ter sido um exemplo de mansidão. Se revistas e filmes portadores de
mensagens sensuais ainda cons�tuem atra�vos, é sinal que existe grande campo
interior a ser trabalhado, pois não o foi noutras encarnações.
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Observando-nos interiormente, podemos ver que a encarnação presente nos
oferece grandes oportunidades de progresso espiritual. A vida, em tempos passados,
era muito menos dinâmica que a de hoje. Os meios de comunicação aumentaram
espantosamente tanto em quan�dade quanto em diversidade. Pela televisão e pela
internet, temos atualmente possibilidade de entrar em contato com os mais variados
programas, que podem nos conduzir tanto a a�tudes sublimes quanto a outras
reprováveis. Hoje, somos levados a decidir entre a�tudes enobrecedoras ou degra-
dantes com muito mais frequência do que no passado. A vida está cada vez mais dinâ-
mica. O mesmo televisor que apresenta belíssimos programas religiosos pode nos
apresentar outros a exibirem violência de toda espécie, personagens principais de
caráter duvidoso, ou demonstrações de sexo desequilibrado.

Seria oportuno nos perguntássemos como nos sen�ríamos se, subitamente,
aparecesse um Espírito Superior ao nosso lado, quando estamos assis�ndo a algu-
mas dessas novelas, ou algum desses filmes violentos, sensuais, desequilibrantes
que são comumente exibidos, até mesmo para crianças.

Até o futebol, prá�ca tão prazerosa, pode ser palco de violência e brutalidade sem
limites por falta de uma verdadeira educação é�ca e religiosa, pois as sublimes lições
de ainda estão – para algumas religiões - aprisionadas nosO Sermão da Montanha
templos religiosos.

Entretanto, estamos vivendo uma época de aferição de valores. Todos estamos
sendo testados a fim de demonstrarmos realmente o que queremos da vida, o valor
que atribuímos à religião que dizemos seguir. O nosso livre-arbítrio parece ter se
dilatado e urge nos lembremos de Paulo: “Todas as coisas me são lícitas, mas nem
todas as coisas convêm.” (I Co, 10: 23).

Mas, afinal, vivemos num país que se diz cristão. Será que o Cris�anismo é para
ser vivenciado apenas no interior das comunidades religiosas? Será que se
deveriam isolar do mundo aqueles que não desejam compactuar com esse estado
de coisas, ou lutar para que o mundo se torne compa�vel com os ensinamentos do
Cristo? Se aqueles desejosos de manter uma vida equilibrada, respeitosa
pretenderem afastar-se do convívio com a sociedade, como interpretariam a
recomendação de Jesus, registrada por dois evangelistas: “Eis que vos envio como
ovelhas no meio de lobos (...)” (Mt, 10: 16) e “Ide; eis que vos mando como cordeiros
ao meio de lobos.” (Lc, 10: 3)?

Diante da recomendação de Jesus, não devemos pretender criar ilhas onde possa-
mos viver cristãmente, ou esperar nosso regresso ao Mundo Espiritual para proce-
dermos a uma reforma ín�ma. Devemos sim, trabalhar aqui e agora no sen�do de
convivermos com os ensinamentos e as prá�cas do Evangelho e agirmos buscando
cris�anizar todos os lugares. Embora existam para o Espírito duas situações, ou seja, a
condição de encarnado e de desencarnado, em verdade a realidade eterna é uma só.

_______________
1. O Evangelho segundo o Espiri�smo, cap 5, item 11.
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Lucy Dias Ramos

B� ���
�� � ����	����

Através da literatura espírita, desde as obras da Codificação que cons�tuem o
pentateuco, indispensáveis à formação estrutural do conhecimento do Espiri�smo,
todos nós dispomos de ensinamentos através da mediunidade de Chico Xavier, Dival-
do Franco, Yvonne Pereira e muitos escritores que se empenham em ampliar as fon-
tes de informações; para clarear nosso pensamento em torno de assuntos ligados ao
enfrentamento das dificuldades que o sofrimento acarreta...

Infelizmente, muitos são levados ao desespero e à revolta, perdendo valiosas
oportunidades de crescimento espiritual, por não conhecerem as causas dos sofri-
mentos e mesmo aqueles que as conhecem, sentem-se desamparados quando falta
fé e humildade para aceitar os desígnios de Deus, justo e compassivo diante de nos-
sas dores morais...

Allan Kardec, no cap. V de O Evangelho Segundo o Espiri�smo, deixa bem claro
com suas colocações e as instruções dos Espíritos Superiores que o assessoraram,
que as dores e os padecimentos � sicos ou morais têm causas anteriores ou nesta
mesma existência e nos adverte:

“Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois, que Deus é justo, justa
há de ser essa causa. Isso o que de cada um deve bem compenetrar-se...” (Kardec,
Allan. 2009, cap. V, item 3)

E na sequência das explicações, comenta o que mo�vou o sofrimento atual nas
duas situações – por equívocos desta mesma existência ou faltas come�das em vidas
anteriores...

E pela lógica que a fé raciocinada nos concede, vamos compreendendo as razões
das diversidades, das dores morais causadas pelas perdas de entes queridos prema-
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turamente, das enfermidades incuráveis, das privações materiais e todos os sofri-
mentos que a miséria social causa em muitos países vi�mados pelas guerras e exter-
mínios por diversas mo�vações, sempre ligadas ao egoísmo e à ambição.

Considerando que estamos na fase de transição planetária, muitos acontecimen-
tos têm sido alarmantes e de distorcidas explicações se, apenas, nos determos à uni-
cidade da existência...

A História das raças e civilizações demonstra que há um encadeamento nos acon-
tecimentos, que às vezes parecem retroagir, mas são causados por espíritos que vivi-
am em tempos remotos e há muito não reencarnavam por não terem condições de
ressarcir seus débitos em estado de rebeldia e insubmissão. Retornam periodica-
mente, para, em oportunidades renovadoras, serem avaliados se poderão prosse-
guir sua romagem evolu�va em nosso planeta...

Causa muita confusão e perplexidade todos os acontecimentos, quando falsas
colocações e obje�vos dúbios são usados como soluções para os problemas sociais e
morais da Humanidade...

Mas, para os que já têm lucidez e percebem as armadilhas que são arquitetadas
para ludibriar e retardar nosso progresso moral, terão que se armar com as balizas da
fé e os sen�mentos de amor e compaixão, orando e acreditando na vitória do Bem já
que Jesus conduz nosso planeta, com inefável amor e solicitude, para sua des�nação
feliz!

Aqueles que não se redimirem através da dor, que con�nuarem perseguindo e
usando de todos os meios para dominar os mais fracos, esquecidos das orientações
que receberam quando aqui retornaram após todas as instruções dos abnegados
Mentores espirituais, secundados por Jesus, perderão as valiosas oportunidades de
aqui permanecerem e irão reencarnar em mundos primi�vos, nivelados por suas
condições morais, refle�das em suas ações sob o jugo do egoísmo e da presunção...

Mas um dia voltarão, como todos nós, humildes e tranquilos na aceitação dos
sofrimentos que serão os instrumentos da libertação de nossas almas redimidas pelo
amor e pela humildade diante do poder maior que nos conduz, direcionando nossas
vidas para ações dignas e cristãs...

Com essas experiências, já preparados para compreender muitos percalços e
dificuldades que temos �do na fase atual, iremos ressarcir nossos débitos e seguir
com lucidez e fé as vidas que se sucedem regidas pelas leis morais.

Compreenderemos que a Lei Divina é irrevogável, estabelecendo metas e
prioridades que cada um de nós seguirá com maior lucidez, na escala do progresso
moral, aceitando nossa des�nação espiritual estabelecida pela Jus�ça e Misericórdia
de Deus!

Portanto, a reencarnação é a maior prova da Jus�ça Divina, colocando como
oportunidade de redenção e resgate dos débitos e equívocos do passado recente ou
mais remoto, em vidas anteriores, que expressando a Misericórdia de Deus por todos
nós, seus filhos muito amados e jamais esquecidos na voragem do tempo!
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MEDIUNIDADE
A faculdade mediúnica se radica no

organismo, independendo dos valores
morais do indivíduo, sendo, portanto,
desse ponto de vista, neutra. Nada obs-
tante, os requisitos pessoais de cada um
cons�tuem significa�vo polo de atração
para os Espíritos que, mediante a afini-
dade vibratória, passam a acompanhá-
lo, interferindo em seus pensamentos,
palavras e atos. (De “Espiri�smo e Vida”,
cap. 3, ed. Leal).

ESPIRITISMO
O Espiri�smo é o elo de segurança

entre a ciência e a religião, a fé e a razão,
a virtude e a ação. (De “Reflexões Espíri-
tas”, cap. 9, ed. Leal).

PRECE
Orando, o ser consegue a força para

superar-se e alcançar o patamar da felici-
dade, vencendo todos os desafios que
defronta, porque ligado a Deus de onde
tudo procede. (De “Atualidade do Pensa-
mento Espírita”, item 189, ed. Leal).

RELIGIÃO
A religião tem por finalidade cien�fi-

car o homem a respeito da sua realidade
imortal, dos fenômenos epost-mortem
da conduta filosófica a viver enquanto
no estágio carnal. (De “Médiuns e Medi-
unidades”, cap. 1, ed. Arte & Cultura).

MOCIDADE
Voltemo-nos para os moços. Demos-

lhes as mãos e sigamos destemerosos,
mantendo-nos leais à consciência reta,
certos de que o nome da Doutrina Espíri-
ta, que ora acolhe a mocidade, está em
nossas vidas, aguardando nossa ação.
(De “À Luz do Espiri�smo”, cap. 14, ed.
Leal).

__________________

Manuel (1874-1926)VIANNA DE CARVALHO
– Orador espírita, militar, escritor, músico,
polemista nascido em Icó (Ceará). Bastante
apreciado por sua oratória, é considerado
um dos maiores tribunos espíritas do Brasil.
Incen�vou, em várias cidades do território
nacional, a criação, nas ins�tuições, de
escolas espíritas de evangelização para crian-
ças.
Obs.: Todas as obras citadas foram psicografa-
das pelo médium Divaldo P. Franco.

O P�
��� �
	� ��
VIANNA DE CARVALHO
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A asser�va da Mentora Amiga pode parecer um tanto paradoxal numa análise
superficial; entanto, procurando aprofundar as ilações rumo ao cerne da questão,
chegaremos à conclusão de que, na verdade, as doenças são os resultados naturais dos
equívocos que se dão ao arrepio das Leis Divinas e fazem parte da pedagogia da dor,
muitas vezes a única linguagem que os Espíritos calcetas, que somos todos nós, enten-
demos.

Refratários aos processos mais suaves da evolução, fazemos ouvidos moucos às
palavras de Jesus: Tal a�tude nos leva a recalci-“leve é o meu fardo, suave o meu jugo”.
trar antes os aguilhões que nos convidam ao progresso espiritual. Distraídos no pernici-
oso pedestal do egoísmo e dos gozos materiais, não conseguimos vislumbrar, em nosso
apoucamento mental, a urgente necessidade de nos empenharmos com todo vigor nos
transcendentes trabalhos da emancipação espiritual...

A “ ” da menção neotestamentária é extremamente di� cil de serporta estreita
encontrada e mais di� cil ainda é ultrapassar seus umbrais, em virtude das enormes
quotas de sacri� cio e renúncias exigidas... Mas Deus, em Sua infinita misericórdia,
permite então, sob os auspícios da Lei Natural, o retorno da ovelha tresmalhada ao
Aprisco Divino. Eis que chegam as dores maceradoras, que na verdade, são os abenço-,
ados e incompreendidos chamados à reflexão.

Sob o guante do desequilíbrio orgânico, interrompemos o exaus�vo frenesi no qual
permanecemos distraídos e omissos para com as coisas espirituais; sossegamos interi-
ormente auscultando a in�midade da Alma e, quase sem que o percebamos, passamos
a promover um “ ” moral de nossa vida; reflexionamos mais acuradamente abalanço
respeito de tudo e chegamos à conclusão lógica: há que se cuidar melhor do Espírito.
Daí, para uma mudança radical rumo ao aperfeiçoamento espiritual falta pouco.

Inúmeras criaturas, embaladas pelas an�gas crenças dogmá�cas aceitas sem
maiores reflexões, aportam no Mundo Espiritual em lamentáveis situações de ignorân-
cia e perplexidades. Lá, no Mundo Real, longe das ilusões materiais, veem, no “ ”replay
da vida que acabaram de deixar, a magnitude dos enganos, dos equívocos, e observam,
pesarosas, a pobreza de sua bagagem espiritual. Verificam, então, tardiamente, quão
ruinoso foi para o Espírito Imortal as noites de sono perdidas com coisa nenhuma, com
os desregramentos e excessos de variegado ma�z, incluindo-se aí os da área sexual,

Rogério Coelho

C��� �� � �������
A ��� ������� ����� ���� �� ��
���  ��

“As doenças fazem parte do processo normal da vida
como  parcela  integrante  do  fenômeno  da saúde.”

- Joanna de Ângelis.
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responsáveis estes úl�mos pela maioria dos tristes quadros de loucura em nosso
Orbe... Passam, então a lamentar – amargamente – a falta de créditos espirituais que
são angariados na lavoura do Bem sem limites.

Chamados, assim, à reflexão pelo desabar das dores, e envolvidos em processos de
degenerescência da saúde, não nos deixemos sucumbir sob tal injunção. Através da
mente sã reconquistaremos o equilíbrio somá�co, superando o momento di� cil. Afinal,
não é a tempestade perturbadora que saneia o ar?

O corpo � sico, frágil por natureza, enferma, estropia-se, desgasta e morre, final-
mente. Ele, em razão de sua própria função, é transitório por excelência, no entanto, é o
instrumento excelente e abençoado do progresso do Espírito em sua marcha ascensio-
nal. Preservá-lo, pois, dos desgastes voluntários vinculados às viciações dispensáveis e
desnecessárias, tal é o dever de todos nós, para que ele possa cumprir seu desiderato.

Tenhamos em mente que nosso corpo � sico as mazelas das reencarnações“enxuga”
passadas, como também sofrerá, nas reencarnações futuras, as consequências dano-
sas de nosso descaso de hoje.

Nosso hoje, nosso amanhã, porque foi o próprio Cristo Quem afirmou, sem rebuços,
conforme registro de Mateus, capítulo dezesseis, versículo vinte e sete: “a cada um será
dado de acordo com as suas obras”.

Portanto, saúde ou doença, equilíbrio ou desequilíbrio, harmonia ou inarmonia,
são arbitrados por nós mesmos.
_______________
1 - Mt., 11:30.
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Mul�dões atormentadas, corações inquietos, almas indecisas perguntando pela
jus�ça de Deus espalham-se pelo planeta.

Caminhando na longa jornada evolu�va, deparamo-nos com doentes e desalen-
tados esperando a intervenção Divina e, na condição de necessitados, aguardamos
cuidadosamente, no ín�mo da acomodação, a manifestação do Alto a nosso favor,
esquecendo-nos de que Jesus é o Amigo renovador que transforma, convidando-nos
mais para alçar às esferas mais altas.

Fica claro para nós que os discípulos que conviveram mais diretamente com o
Cristo, recebendo o impulso renovador, experimentaram verdades extremamente
entendidas, vivendo no mundo, mas fora dele, transformando seus obje�vos e o
sen�do de suas existências. No curso do tempo, os apóstolos dispersaram-se, ensi-
nando em várias regiões que “ ”. Assim, os séculos se passa-mais vale dar que receber
ram e suas obras resis�ram e con�nuam a ser espalhadas como sementes. Todavia,
entendemos que viver hoje os ensinamentos de Jesus ainda nos é di� cil, porque as
dificuldades estão dentro de nós, por tomarmos atalhos que mais sa�sfazem nossos
interesses, desejos e caprichos imedia�stas.

Então, como poderemos resis�r a esses impulsos? O desafio é grande e está

N ��� J �
��� �  T�� �

Temi Mary Faccio Simionato
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exatamente em sairmos do comodismo, aceitando o sofrimento como uma alavanca
que nos impulsiona, combatendo as paixões do mundo com vontade firme, confian-
do sempre, acreditando que os puros de coração serão bem-aventurados e verão a
Deus. Mas, na verdade, até o momento não amenizamos as agressões, não consegui-
mos perdoar com facilidade, não toleramos as falhas alheias nem procuramos dimi-
nuir a miséria do mundo, porque ainda precisamos entender que “fora da caridade
não há salvação.”

A mensagem redentora trazida pelo Mestre representa, a cada um de nós, o remé-
dio para todos os males, pois, o Evangelho exprime um patrimônio precioso que indi-
cará o caminho a ser a�ngido, mais cedo ou mais tarde: a compreensão à elevada
des�nação que nos aguarda. Entretanto, muitas vezes nos perdemos nas estradas
sinuosas da existência, porém, sempre haverá novas oportunidades de recomeçar a
jornada ao encontro de Deus.

Em certa ocasião, Jesus convidou-nos: “Vinde a Mim todos vós que sofreis e vos
aliviarei”. Assim, através do tempo, todos nós, imperfeitos, O procuramos: os oprimi-
dos, os aflitos, os doentes, os perseguidos, os desamparados, os tristes e toda uma
legião de sofredores, a fim de ouvir-Lhe as instruções. E o Mestre, suavemente nos
reconforta e esclarece, mostrando-nos a trajetória para chegarmos até Ele. Reergue
o nosso ânimo e nos guia para a verdade, iluminando nossos corações e inteligência.

O meigo Rabi traz consigo a fé e o o�mismo, que �veram seu início na estrebaria
singela e con�nuam até hoje, porque sabe o que existe em nós, conhece nossa pesa-
da e escura bagagem do pretérito e mesmo assim, não deixa de nos estender amoro-
samente Suas mãos. Por isso, é imprescindível vivermos esses ensinamentos através
de nossas renovações, ainda que passo a passo, para um novo amanhecer, apoiados
e sustentados na fé e na misericórdia Divina.

Estamos na senda evolu�va do aprimoramento, na qual a mais profunda felicida-
de será vivida nas oportunidades infinitas de servir, desprendendo-nos e nos doando
sempre, aumentando a capacidade de amar e de nos integrar à vontade Maior.

Um dia chegaremos a nos iden�ficar todo o universo, pois viveremos e sen�re-
mos os ensinamentos benditos, anunciados: “ ”; “Eu e o Pai somos um Eu sou o Cami-
nho, a Verdade e a Vida Ninguém vem ao Pai senão por Mim” e “ ”. (João,14:6)

Desta forma, entenderemos que somente em Jesus encontraremos força neces-
sária para domar nossas paixões, pois só Ele tem a verdade que esclarece, a vida que
alimenta e o caminho que nos conduz a encontrar Deus em nós.

Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo-O nas lições abençoadas, bendizendo
os empecilhos da marcha e conservando a esperança, a fé e a alegria na transforma-
ção do tempo, em dádivas do bem-estar maior. A verdadeira renúncia, percebere-
mos, não está na desistência da luta edificante, e sim, no trabalho silencioso ao auxí-
lio àqueles que nos propomos auxiliar. Em matéria de renunciação, não nos esqueça-
mos do exemplo do Mestre que vilipendiado, escarnecido, dilacerado e crucificado,
renunciou a alegria de permanecer em Seu divino apostolado, aceitando o sacri� cio,
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voltando aos discípulos enfraquecidos, para revelar Seu excelso e sublime Amor por
toda a humanidade.

A Terra é grande escola para nosso espírito, um livro enorme em que poderemos
ler a mensagem do Amor Universal que o Pai nos envia, desde a gota de orvalho até a
luz do sol que brilha a todos. Desta maneira, poderemos sen�r o apelo da Infinita
Sabedoria ao serviço de cooperação a todos nossos irmãos em humanidade.

O sinal dos novos tempos que se avizinham está visível aos olhos de todos, e com
os conhecimentos evangélicos que já possuímos, estaremos capacitados a reconhe-
cer esses ciclos. Sejamos uma carta viva do evangelho através do esforço e da vonta-
de, a fim de sermos verdadeiros seguidores e servos de Jesus, batalhando para que
Seus ensinamentos encontrem guarida em nosso mundo e que se efe�vem o Seu
reino de glória e de fraternidade, unidos para fazermos parte do imenso rebanho que
obedecerá à voz de um só pastor.

_______________

Bibliografia:

GODOY, Paulo Alves ? – 2ªedição – São Paulo /SP/ Editora FEESP – 1990 –– Quando Jesus teria sido maior
páginas: 7 e 15.

SCHUTEL, Cairbar – -2ª parte – 13ª edição – Matão / SP/ Editora O Clarim –Parábolas e ensinos de Jesus
1993 – página 360.

Homenagem da Revista pelosO Médium

aniversários de fundação das Ins�tuições Espíritas:

Casas Espíritas com aniversários em NOVEMBRO
01/11/1994 - Grupo Espírita Eurípedes Barsanulfo
01/11/2007 - Centro Espírita Amor e Luz
07/11/1979 - Grupo Espírita Boa Nova
09/11/1963 - Instala-se em Além Paraíba a AME de Além Paraíba e Sub

Região
23/11/1981 - Grupo Espírita Em Busca da Caridade
28/11/1937 - Cruzada Cristã de Caridade
28/11/1970 - Centro Espírita Unidos pelo Amor

Casa Espírita com aniversário em DEZEMBRO
17/12/1978 - Centro Espírita Vinha de Luz
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MOMENTO ESPÍRITA

E eis que o dia chega outra vez. E outra
vez nos fala de amor, de esperança.

É o aniversário do Ser mais importante
que a Terra já agasalhou. Rei das estrelas,
Governador de nosso planeta, Rei solar.

Cristo de Deus, o ungido. Os homens
Lhe adivinham a existência, desde tem-
pos recuados. Mais de uma vez, pela Sua
grandeza, foi confundido com o próprio
Deus.

No entanto, esse Ser especial, nosso
Mestre e Senhor, veio habitar entre nós.
Quando tantos reclamamos do planeta
em que nos encontramos, das condições
adversas em que se vive, o Rei solar
tomou de um corpo e aqui nasceu.

Nasceu indefeso, entregando-Se aos
cuidados de uma jovem mulher. Foi seu
primeiro filho.

Quando alguns apontam a inexperiên-
cia das mães de primeira viagem, Ele não
temeu Se entregar aos cuidados de
alguém que não concebera anteriormen-
te.

Nem mesmo temeu por ela ser jovem.
Entregou-Se, tanto quanto confiou em
um homem a quem, durante os anos da
infância e adolescência, honrou e cha-
mou amorosamente pai, a ele Se subme-
tendo.

E permi�u-Se ilustrar na lei hebraica,
na História de um povo sofrido, embora
soubesse muito mais e além da ciência e
da jus�ça dos homens.

Senhor e Mestre, escolheu uma noite
silenciosa, quase fria, para estar entre os
Seus irmãos, Suas ovelhas, Seu rebanho.

Pediu ao Grande Pai que, para atestar
a Sua chegada, enchesse de estrelas os
céus. Tudo porque Ele, a luz do mundo,
chegava ao planeta, para estar com os
Seus mais demoradamente.

Solicitou ainda ao Pai Celeste que
enviasse um mensageiro às gentes sim-
ples, ao encontro das quais Ele vinha,
para lhes dizer que Ele nascera.

E que os aguardava, pobre e pequeni-
no, numa manjedoura, resguardado pelo
amor dos pais, envolto em panos.

E uma estrela de brilho inigualável
pairou no céu, chamando a atenção de
ilustres estudiosos, que aguardavam o
sinal especial para seguir ao encontro do
Rei.

Recebeu a visita dos pastores e dos
magos do Oriente, a uns e outros ofertan-
do o Seu sorriso, assegurando-lhes que
Ele viera. A esperança estava no meio dos
homens.

Serviu na carpintaria, nas estradas da
Galileia e da Judeia.

Realizou proezas inimagináveis, devol-
vendo a vista a cegos, a audição a surdos,
movimentos a membros paralisados,
saúde a corpos enfermos.

No lago de Genesaré, em plena natu-
reza, dedilhou as mais belas canções que
o amor pode conceber.

C����	� A
�������
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Vinde a mim, vós todos que estais
fa�gados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre
vós o meu jugo que é suave e o meu far-
do, que é leve.

Quem toma da água que ofereço,
jamais terá sede. Vinde a mim...

Sua voz era de ensino, de alegria e de
esperança.

Quando tantos se rebelavam contra a
escravidão a que eram subme�dos, Ele
ensinou que a liberdade está acima e
além de questões materiais.

Ensinou-nos a sermos livres, na cons-
ciência, no dever cumprido, na re�dão,
sem nada que nos detenha na retaguarda
das dores.

Mestre e Senhor. Mestre da sensibili-
dade, do amor e da sabedoria. Senhor da
Terra. Nosso Pastor.

Ele veio. Que neste Natal O lembre-
mos outra vez e unamos as nossas vozes
às dos Mensageiros Celes�ais:

Hosana ao Senhor da vida! Ave, Cris-
to! Os que desejamos estar con�go, Te
recordamos a glória augusta e Te pedi-
mos luz, paz e bênçãos.

Sê conosco, Celeste menino, hoje e
sempre.

Redação do Momento Espírita

Federação Espírita do Paraná -
h� p://www.momento.com.br

XXXI COMEJUS � VI ENLUZES
Entre os dias 22 e 25 de fevereiro do próximo ano, aproximadamente 250 pessoas

se reunirão para estudar Espiri�smo, refle�r e confraternizar. Com o tema “Forças do
ser: as potências da alma”, jovens e adultos discu�rão as potencialidades do espírito
diante a existência, a importância do cul�vo de bons pensamentos, questões rela�vas
à sintonia e à mediunidade, as responsabilidades perante a experiência encarnatória,
e as ferramentas apresentadas pelo Espiri�smo e, naturalmente, por Jesus, para a
busca da felicidade.

Sob responsabilidade do Departamento de Assuntos da Família (DAF), no VI Encon-
tro à Luz do Espiri�smo (ENLUZES), na AME/JF, os maiores de 24 anos conversarão
sobre a temá�ca em questão, em grupos de estudo, a�vidades musicais e palestras.

Sob responsabilidade do Departamento de Evangelização do Jovem (DEJ), com
proposta semelhante, a XXXI Confraternização de Mocidades de Juiz de Fora e Sub-
região (COMEJUS), no Ins�tuto Jesus, para os jovens de 13 a 24 anos, tratará dos mes-
mos temas. De forma dinâmica e par�cipa�va, os jovens espíritas serão convidados a
reflexões profundas, em grupos de estudo, oficinas e a�vidades lúdicas e ar�s�cas.

As inscrições para ambos começam em 1º de novembro e devem ser feitas on-line.
Em caso de dúvidas, o interessado pode ligar para a AME/JF ou para os contatos indica-
dos nos cartazes. Estão todos convidados!

DEJ e DAF/AME/JF
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O ��
��� �
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Ricardo Baesso de Oliveira

O conceito, rela�vamente recente, de , apresentado pelacomportamento pró-social
psicologia - as ações humanas que aumentam o bem-estar do próximo e da cole�vidade
- transcende a modernidade, e pode ser visto em autores muito an�gos.

Rela�vamente aos textos bíblicos, Paulo, antecipando-se aos conceitos da psicologia
social, se valeu da palavra grega , para referir-se a um �po de amor que transcendeágape
o amor român�co, o amor maternal e o amor entre amigos. se iden�fica comoÁgape
um �po de amor incondicional, que nada espera em troca, que não se jus�fica, que é
puro e espontâneo, capaz de amar até mesmo os inimigos.

A que traduziu a Bíblia do grego para o la�m, traduziu a palavra peloVulgata, ágape
termo la�no , ou seja, o que é caro, de alto valor, digno de apreço, e que chegoucaritas
até nós pela palavra .caridade

Em nossos dias, a perdeu, em grande parte, seu valor, pois vem sendo rela-caridade
cionada apenas à esmola, à filantropia - uma ação que, muitas vezes, promove a indolên-
cia e gera uma a�tude de acomodação no beneficiado.

Allan Kardec se u�lizou muitas vezes do termo , mas dando a ele uma cono-caridade
tação muito mais profunda, ao relacioná-lo à bondade, à tolerância nas relações huma-
nas e ao esquecimento das ofensas ( , item 886). Em ar�go denomi-O livro dos espíritos
nado , publicado na , setembro deUma reconciliação pelo Espiri�smo Revista Espírita
1862, Kardec colocou que a caridade resume todos os nobres impulsos da alma para com
o próximo, con�nuum, desde a simples esmola até oapresentando-a como um que varia
amor aos inimigos, que é o suprassumo da caridade.

Observamos que Kardec apresenta a caridade com um espectro, que varia conforme
o mérito da ação, que se relaciona, obviamente, com a dificuldade em pra�cá-lo. Em um
extremo do espectro, Kardec coloca a (que também é uma forma desimples esmola
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caridade, embora de menor valor, porque, geralmente, custa-nos menos esforço: damos
o que nos sobra). No outro extremo, Kardec coloca o , que considera oamor aos inimigos
suprassumo da caridade, pois exige do envolvido uma grande dose de abnegação.

E, nesse texto, Kardec volta a se valer da expressão , já apre-sen�mento de caridade
sentada por ele em algumas passagens do (cap. 17,Evangelho segundo o Espiri�smo
itens 2 e 3 e cap. 28, item 5) e em , itens 717 e 918. No comentário aoO livro dos espíritos
item 717 quando examinando a ação an�ssocial de indivíduos que açambarcam os bens,
da Terra, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário, nosso codificador escreve
que é . Noo sen�mento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio
item 918, por sua vez, Kardec, dissertando sobre as qualidades do verdadeiro homem de
bem, escreve que possuído do sen�mento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem
pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à jus�ça.

O que podemos entender por Talvez Kardec se refira àsen�mento de caridade?
vivência ín�ma do comportamento de ajuda, à interiorização da ação exterior e que dá
significado profundo ao ato. Muitos de nós temos automa�zado a ação carita�va,
fazendo-a mecanicamente, sem enriquecê-la de um sen�mento do belo, do nobre, do
generoso. Sabemos que toda ação que beneficia alguém é meritória e credita o benefici-
ador, porque reduz o sofrimento alheio. Todavia, entendemos que só o comportamento
de ajuda que se acompanha do representa crescimento espiritu-sen�mento de caridade
al real, ou seja, que ilumina de dentro para fora aquele que o pra�ca.

Sob esse aspecto, pode ser entendido como a boa vontadeo sen�mento de caridade
permanente, o desejo incessante de ser ú�l, um estado ín�mo de encantamento ante a
possibilidade de efe�vação do comportamento de ajuda, o estado de graça ante a expe-
riência do bom e do ú�l.

Kardec conclui o ar�go afirmando que um dos resultados do Espiri�smo bem
compreendido é desenvolver o sen�mento de caridade e que quando todos nós es�ver-
mos imbuídos desse belo e nobre sen�mento, viveremos em permanente harmonia
com o nosso próximo e que se dois indivíduos podem viver em boa harmonia, o maior
número também o pode. E, então, serão tão felizes quanto é possível sê-lo na Terra.
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Há médiuns e médiuns.
Por que estamos dizendo isto?
Analisemos esta questão, ainda que de modo resumido ou simplificado.

Allan Kardec, em “ ” (cap. XIV – , item 159), diz:O Livro dos Médiuns Os médiuns
“Toda pessoa que sente a influência dos Espíritos, em qualquer grau de intensidade, é
médium. Essa faculdade é inerente ao homem. (...) e são raras as pessoas que não a

possuem pelo menos em estado rudimentar.” (grifamos).

Mas, que é MEDIUNIDADE?
Afiança-nos o ilustre Codificador que “...a mediunidade é inerente a uma condição

orgânica, , como a de ver, ouvir e falar.”de que todos podem ser dotados (“O Evange-
lho segundo o Espiri�smo”, cap. XXIV, item 12). (grifamos). E, mais à frente, esclare-
ce: “É simplesmente uma ap�dão, para servir de instrumento, mais ou menos dócil,
aos Espíritos em geral.” Que é ? E ? Segundo os dicionários, éap�dão dócil ap�dão

vocação inclinação série de condições necessárias para exercer determina-, , e, ainda,
da a�vidade, função etc aquele que se submete à vonta-.; , por sua vez, significadócil

de de outro. Aí estão, pois, os requisitos básicos caracterís�cos do indivíduo que
serve de (intermediário) entre encarnados e desencarnados, ou seja,traço de união

requisitos da pessoa à qual denominamos MÉDIUM.
Allan Kardec diz que há a possibilidade de exis�r pelo menos algum “rudimento”

de mediunidade em TODOS os homens. Mas, que é “rudimento”? Estrutura ou
conhecimento inicial, princípio, origem etc. de qualquer coisa (ciência, vida, arte).
Por isso, salvo engano, pela tradução de Herculano Pires fica claro que pessoas a
possuem (grifamos). A expressão “pelo menos”“ em estado rudimentar”pelo menos

mostra que ela existe, embora de modo simples, inicial, elementar, potencialmente,
como faculdade inata do SER imortal.

O Codificador diz que TODA pessoa que sente a ( )influência poder de interferência
dos Espíritos, , é médium. Esse grau comporta umaem qualquer grau de intensidade
gama ou escala de níveis (variações), dependendo da situação ou posição evolu�va
da pessoa encarnada. Assim, essa influência pode variar - em graus diversos de inten-
sidade (força, vigor) -, de momento a momento, de pessoa para pessoa.

Observe-se que Kardec não afirma – em nenhum momento - que exista pessoa

Henderson Marques Lopes

MÉDIUM?
TODOS O SOMOS...



24

ARTIGOS o médium - - 201novembro e dezembro 9

que não possua mediunidade. Tanto que, ainda nas suas primeiras palavras, diz: “Po-
de-se dizer (...) que são ou médiuns”todos mais menos . (grifamos).

Na “Introdução” de “ ”, escreve Kardec:O Livro dos Médiuns
“Embora cada qual já traga em si mesmo os germes das qualidades necessárias,

essas qualidades apresentam-se em graus diversos, e o seu desenvolvimento depen-
de de causas estranhas à vontade humana.”

Kardec diz também, logo no início, que a faculdade de sen�r a influência é
INERENTE ao homem. Que é INERENTE? É aquilo que existe como caracterís�ca
ESSENCIAL (própria, inseparável) de alguém ou de algo ( ). Assim,Dicionário Houaiss
algumas pessoas possuem a faculdade mediúnica de modo mais OSTENSIVO (evi-
dente, claro, patente, que não dá margem à dúvida), e mesmo, podemos dizer, de
modo mais INTENSIVO (com força, de maneira vigorosa). Em outras pessoas, no
entanto, a faculdade não se manifesta desse modo ostensivo: ela existe, mas está, de
alguma forma, “oculta”, não se mostra, ou então, apresenta-se em “germe” (estágio
inicial de desenvolvimento), não se manifestando, até o momento presente, de
maneira clara ou ostensiva. Por isso, repe�mos o que Kardec disse: TODOS SÃO MAIS
[MÉDIUNS] OU MÉDIUNS.MENOS

Acrescenta o Codificador: , a denominação (ou qualificação) deusualmente
MÉDIUM só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra e sebem caracterizada
traduz por “ ”... (grifamos). E explica que essaefeitos patentes intensidade, de certa
faculdade não se revela ou se mostra da mesma maneira nessas pessoas que são
também chamadas de “sensi�vas”. Em seguida, enumera as principais variedades de
médiuns: de efeitos � sicos, sensi�vos ou impressionáveis, audi�vos, falantes,
videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos.

Um aspecto importante a considerar: muitas vezes confunde-se o daexercício
mediunidade com a Doutrina Espírita. Ora, o Espiri�smo orienta de modo aprofun-
dado, detalhado, cien�fico, a parte prá�ca do relacionamento entre os Mundos
Espiritual e Material, de modo que esse importante trabalho possa se realizar de
modo seguro, sereno, equilibrado, com ordem e harmonia, para o bem dos encarna-
dos e desencarnados. A orientação é encontrada em ”, obra“O Livro dos Médiuns
integrante do grupo dos denominados “livros básicos”, organizados e publicados, na
segunda metade do século XIX, por Allan Kardec.

Assim, é uma coisa, é outra coisa. A Doutrina explicaEspiri�smo mediunidade
cien�ficamente a mediunidade e esclarece quanto a seus obje�vos no processo
evolu�vo da criatura. MÉDIUNS existem em todas as la�tudes da Terra, independen-
temente de religião, sexo, cor, idade, profissão, estado de saúde, condição social,
nível de renda ou grau cultural. Mesmo o homem que se diz ateu ou não manifesta
interesse pelas questões religiosas ou espirituais é, de alguma forma, sem que o sai-
ba, perceba ou queira, pelos Espíritos desencarnados. Em “influenciado O Livro dos
Espíritos”, item 459, os Espíritos Superiores assim responderam à questão sobre se
os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações: “Nesse sen�do
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a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que
vos dirigem.” Além do mais, informam-nos os Amigos Espirituais, existe uma quan�-
dade de habitantes no Mundo Espiritual muito maior dos que os encarnados no Pla-
neta...

Afirmamos, no início deste trabalho, que “há médiuns e médiuns”, ou, em outras
palavras, ampliando agora o entendimento, “há médiuns espíritas e médiuns não
espíritas”. Os primeiros, das realidadesse realmente responsáveis e conscientes
espirituais, como se espera, devem valer-se do estudo constante e metódico das
obras doutrinárias e da prá�ca do Bem para realizarem um trabalho bom, correto e
saudável; os segundos – salvo as chamadas , evidentemente –, sehonrosas exceções
não observarem o devido equilíbrio na prá�ca mediúnica, pelo fato de não possuí-
rem a orientação básica cien�fica que o Espiri�smo proporciona, poderão cair,
lamentavelmente, nas terríveis redes da obsessão.

Em resumo:
1) as pessoas sofrem (maior ou menor) dos Espíritos;Todas influência
2) A faculdade mediúnica é , ao homem;própria inerente
3) A mediunidade não é privilégio de ninguém;
4) Todas as pessoas possuem mediunidade (pelo menos em estado ,rudimentar

elementar, pouco desenvolvido);
5) , entretanto, é considerado MÉDIUM quem possui a faculdadeUSUALMENTE

bem caracterizada evidente percep	vel, que se revele , bem , com “efeitos patentes
de certa intensidade” (Kardec, “ ”, item 159).O Livro dos Médiuns

Finalizando: é um fenômeno de entre seresMediunidade comunicação mental
inteligentes, manifestando-se através de implementos � sicos, ou seja, é faculdade
do Espírito no organismo. Desde que todos somos Espíritos, a faculdade éradicada
natural e sempre exis�rá. Ainda que, por algum mo�vo, presentemente, não se
manifeste de modo patente (por exemplo, por questões do organismo, por impedi-
mentos espirituais), ela existe, e tem a possibilidade de vir, em algum momento, a
exteriorizar-se.

Em Espiri�smo, mediunidade é instrumento u�lizado para auxiliar o alcance dos
obje�vos da Doutrina, que é a reforma ín�ma para o Bem, seja recebendo orienta-
ções do Plano Superior, seja exercendo a Caridade moral junto aos encarnados em
dificuldades.

- o -
_______________
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VOCÊ SABIA?
O CFN (Conselho Federa�vo Nacional), que completará 70 anos de criação em
janeiro de 2020, é o órgão de Unificação e da Organização Federa�va da FEB, com
a missão de unificar e dinamizar o Movimento Espírita do Brasil, facilitar o inter-
câmbio entre as ins�tuições e promover a união e a solidariedade entre elas.

ANIVERSÁRIOS

Henderson Marques Lopes

JANEIRO/2020
- 70 anos da instalação, no Rio de Janeiro, do Conselho Federa�vo Nacional
(CFN), conforme estabelecido no assinado em 5 de outubro dePacto Áureo,
1949 entre a Federação Espírita Brasileira e ins�tuições estaduais federa�-
vas, com vistas à unificação do Movimento Espírita do Brasil (01.JAN.1950);
- 100 anos do nascimento, em São João del-Rei (MG), de Humberto Benedito
Filho, que foi um dos fundadores do C. E. Bezerra de Menezes e Presidente da
Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora (02.JAN.1920);
- 100 anos do nascimento, em Volta Redonda (RJ), do pesquisador, tradutor e
escritor espírita (05.JAN.1920);Hermínio Corrêa de Miranda
- 110 anos da desencarnação, nos Estados Unidos, de ,Andrew Jackson Davis
médium e escritor, considerado um dos precursores do Espiri�smo e
cognominado “o Allan Kardec americano” (13.JAN.1910);
- 20 anos da desencarnação, em Juiz de Fora, de , queAelci Horácio de Souza
foi evangelizadora de crianças e Presidente da Casa Espírita (20.JAN.2000);
- 90 anos do nascimento, em São Paulo (SP), de ; foiAlberto Pavam
Presidente do C. E. Paz e Fraternidade, do C. E. União, Humildade e Caridade
e da AME-JF (25.JAN.1930).

FEVEREIRO
- 90 anos da eleição, como Presidente da FEB, de Luís
Olímpio Guillon Ribeiro, tradutor para a língua portu-
guesa das obras de Allan Kardec (28.FEV.1930).

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

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

Endereço: Rua Diogo Álvares - 133 - Benfica

Dra. Maria Célia Werneck
Cirurgiã Dentista
CRO/MG 10.191

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

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

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

Especialista em Projeto de Combate a
Incêndio e Pânico.

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

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

Dra. Diliege Blight Silva
Médica Neurologista

CRMMG:12642

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

(32)3215-5433

Dr. Avelino Caldas Leitão
Médico Ortopedista

CRMMG:5971

AV. Itamar Franco 4001/306,
Torre Oeste

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

Dra. Dilcéa C. S. Leitão
Médica Endocrinologista Pediátrica

CRMMG:6172

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

(32)3215-4025

(32) 3321-2498
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