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É chegado o tempo em

que não podemos mais

tratar as questões espirituais

como elementos secundários

de nossas vidas. Os dias

atuais parecem sinalizar,

cada vez mais, para a

necessidade de nos

associarmos firmemente ao

bem que não conhece

fronteiras nem divisões.

Devemos fazer dele um

propósito de vida, a fim de

que sejamos úteis ao

processo de transformação

individual e cole�va. Dessa

forma, importa refle�r, a

todo instante, sobre se nossa

consciência, nosso agir, nosso

pensar e nosso falar estão

próximos da proposta

sublimadora do Mestre Jesus.

Já não se pode mais

confundir nem misturar

nossas paixões e nossos

impulsos menos nobres à real

essência da mensagem

cristã, tão bem clarificada

pela doutrina espírita. Em

suma, cumpre transformar

cada gesto, cada a�tude e

cada palavra em expressões

de legí�mo amor.
* Os ar�gos não publicados não serão devolvidos.
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Estrutura basilar no processo de progressão do espírito, a família como nos infor-
mam os Espíritos amigos, “é escola bendita”, verifica-se que esta possibilita sermos
testados em nossa capacidade de aprender a amar, segundo preceitos con�dos nos
ensinamentos do querido Mestre Jesus.

Na terra, apresenta-se como pequenas células, em constante transformação. Elas
fazem parte de um grande sistema, que possui um propósito maior, no qual, no futu-
ro, todos nós seremos irmãos, filhos de um único Pai.

Entende-se que são duas as espécies de famílias, há aquelas formadas por laços
espirituais, que se perpetuam para além da vida terrena, e aquelas por laços corpo-
rais, que tendem a ser mais efêmeras, no entanto não se diferem no tocante às res-
ponsabilidades existentes entre os Espíritos que a compõem.

Na questão 175, da obra “O Consolador”, Emmanuel, pela psicografia de Francis-
co Cândido Xavier, nos esclarece acerca da origem dessas responsabilidades.

“O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços,
reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no Além, a desenvolver na Terra
uma tarefa constru�va de fraternidade real e defini�va.”

Em uma análise sob a ó�ca da vida eterna, verificamos que esse comprome�men-
to, anteriormente assumido, não deveria, por vezes, ser tão ignorado, pois, claras são
as implicações reencarnatórias, que resultam, muitas vezes, de a�tudes equivocadas
e negligentes nas relações familiares. Além da frustração de expecta�vas que giram
em torno do progresso espiritual a ser alcançado, há o acionamento da Lei de Causa e
Efeito, que é a resposta direta às nossas a�tudes, que são frutos da nossa liberdade
de pensar e agir diante da vida.

o médium - - 201janeiro e fevereiro 9

Aida Alcenio
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Assim sendo, é possível concluir que, estando nós neste mundo para evoluirmos,
e que o convívio familiar, mais próximo, com espíritos encarnados, sejam afins ou
antagônicos, se traduz em grande oportunidade de crescimento espiritual, ajustan-
do o passo no caminho do progresso.

Aqui, um destaque especial para o papel dos pais, tratando-se de uma missão.
Santo Agos�nho assevera, no Evangelho Segundo o Espiri�smo, em seu capítulo XIV,
item 8.

“Tomai conhecimento dos vossos deveres, e ponde todo o vosso amor em aproxi-
mar essa alma de Deus: é essa missão que vos está confiada, e da qual recebereis a
recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes,
auxiliarão o seu aperfeiçoamento e sua felicidades futura.”

Na família, aos pais é delegada a missão de semear no ín�mo do espírito a eles
tutelado, valores e princípios, que servirão de diretrizes, bem como de ferramentas
de apoio na importante jornada do progresso, e é nesta também, que se pode extrair
a necessidade de aprendermos as importan�ssimas lições, que nos são impostas
pelo convívio mais ín�mo, com aqueles espíritos companheiros desta jornada. Tendo
em sua formação um propósito tão relevante, a família se revela um ninho de respon-
sabilidades, que devem ser assumidas por todos aqueles que dela fazem parte.

Não se trata apenas do conviver, mas de comprometer-se com o sucesso daquele
irmão que divide essa jornada conosco, e é justamente isto que, muitas vezes, nos
exige um intenso autoburilamento, uma vez que passa pela capacidade de perceber
que a dificuldade na convivência nasce da pequenez que ainda reside em nós, o que
ainda não nos permite amar sem julgar, amparar sem esperar reconhecimento, nos
sen�rmos felizes com o sucesso do nosso irmão, ou seja, simplesmente amar na sua
verdadeira essência.

Preocupa-nos muito o despreparo e a falta da responsabilidade, que permeiam as
atuais uniões, momentos errados, mo�vos errados, laços cada vez mais regados a
lágrimas.

Há quem possa afirmar que se trata de mais uma prova, das inúmeras do processo
reencarnatório. Preferimos acreditar que o aprendizado pode dar-se tanto pelo
amor, quanto pela dor, se tratando, apenas, de uma escolha, que sempre será nossa.

Negligenciar as Leis de Deus, o sen�mento do outro, e frustrar a expecta�va do
próximo em receber de nós o melhor em auxílio à sua evolução, é sempre nossa esco-
lha, cuja responsabilidade se mul�plica no seio familiar.

Vivemos um momento ímpar, em que a solidez de nossos valores e de nossas con-
vicções estão sendo testadas, ou abraçamos os ensinamentos do Cristo e u�lizamos
estes como rochas, em que construiremos os pilares da família ou é bem possível que
con�nuaremos atolados no pântano da ignorância espiritual por mais algum tempo,
já que, dessa forma, abriremos mão de aproveitar as bênçãos da bendita escola de
amor, de bases sólidas, e que se traduz em Porto Seguro para os espíritos viajores, a
família.

o médium - - 201janeiro e fevereiro 9
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Scheila Mara Ba�sta Pereira
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No belíssimo poema “Mãos dadas”, Carlos Drummond de Andrade convida o
leitor para uma prosa e, desde o início, já dá o tom da reflexão. No primeiro verso,
afirma: “ .”Não serei o poeta de um mundo caduco

Curiosa a forma como o poeta vê o mundo – CADUCO – que em clara definição
significa o que é senil, o que perdeu o viço, a energia, o que está ultrapassado.

Semelhante a essa visão, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman afirma, em sua
obra “Modernidade líquida”, estarmos vivendo tempos fluidos, pois, na sociedade
moderna atual, não há espaço para projetos a longo prazo; nela, tudo é efêmero,
feito sem perspec�vas de duração. O estudioso chama atenção para o fato de
convivermos, hoje, com uma mul�dão de valores, normas e es�los de vida em
compe�ção, sem referências firmes e confiáveis. E isso, diz ele, cobra-nos um alto
preço psicológico, e produz uma enorme sensação de vazio e de cansaço.

No tempo que passa, diante de tantos acontecimentos e transformações,
temos sido diariamente convocados a olhar para nós mesmos, a fim de conhecer-
mos, sem idealizações, nossa realidade emocional e espiritual. E para vencer os
atritos necessários à nossa evolução e os conflitos resultantes da luta regenera�va,
nas palavras esclarecedores de Emmanuel, “[a criatura] precisa alimentar-se com¹
recursos da alma e apoiar-se neles”. No propósito de construir e mul�plicar em nós
as reservas espirituais a que nosso querido benfeitor faz referência, buscamos, nas
profundas lições de Jesus, o mais belo código moral registrado na Terra – as BEM-
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AVENTURANÇAS. Delas, nascem asser�vas que compõem um roteiro sublime de
edificação interior, fazendo-nos pensar em todos os recursos que a Pedagogia
Divina oferece a fim de trabalharmos em nosso crescimento e amadurecimento
espiritual.

Falar das bem-aventuranças é falar da conquista de VIRTUDES, vistas aqui não
como a qualidade de quem já é bom, mas como a qualidade de quem se esforça
para ser bom. As bem-aventuranças não dizem respeito apenas àqueles que já
trilharam o caminho, mas àqueles que estão a caminho e seguem com as vestes
empoeiradas, com o andar, muita vez, cambaleante, porque o Mestre afirmou que
a Boa Nova não é para os sãos, mas para os doentes, não é para anjos, mas para
nós, homens e mulheres, que reconhecemos o quanto precisamos vencer. Relem-
brando as palavras de Adolfo, bispo de Argel, em O Evangelho Segundo o Espiri�s-
mo, cap. VII, item 11: “Na balança divina são iguais todos os homens; só as virtu-
des os dis�nguem aos olhos de Deus.”

Todavia, mesmo reconhecendo a riqueza dessa página moral que intriga filóso-
fos, pensadores, teólogos e estudiosos do mundo inteiro, o Código do Monte tem
sido um desafio! Aos ouvidos de ontem, que contemplaram a figura de Jesus no
monte e foram arrebatados pela fala enovelada de amor e acolhimento, aos ouvi-
dos de hoje, as palavras proferidas pelo Mestre são propostas geradoras de confli-
to. O Divino Amigo convida à humildade num mundo onde ainda nos arrojamos na
busca desesperada pelo sucesso. Propõe perseverança e paciência para atravessar
obstáculos dolorosos num mundo onde o “aqui e o agora” tem sido nossa referên-
cia. Exalta a mansidão num mundo cheio de atribulações.

Daí a relevância, mais que nunca, das bem-aventuranças celes�ais... É Jesus
falando-nos do Reino de Deus, dizendo da ventura de nos esforçarmos para dar
conta das lições desafiadoras e ensinando como alcançar esse sublime obje�vo.

A fala do Rabi da Galileia é uma alocução afetuosa originada de um coração que
nos ama sem a presença dos “SE”, de um coração que vê em nós, hoje, a pequenina
semente que será, indubitavelmente, a árvore vigorosa de amanhã.

Ao se dirigir ao monte, nas margens do Tiberíades, ao crepúsculo que descia
�ngindo o céu de dourado, Jesus olhava com ternura infinita a mul�dão de
velhinhos trêmulos, pescadores e homens simples do campo, mulheres do povo,
cegos, paralí�cos. Todos ansiosos pela lição que acalma as dores da alma mais que
as do corpo, pelo consolo e pelo olhar amigo que acalentam. Ao pronunciar pela
primeira vez as bem-aventuranças, o Divino Amigo deixava perceber que falava
aos vencidos do mundo, aos sofredores. Falava também ao futuro da humanidade.
E falava sobre as virtudes a serem conquistadas ao longo da caminhada evolu�va
do ser rumo à sua PLENITUDE.

E assim ensinava o Mestre:
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Bem-aventurados os pobres de espírito, recomendando a HUMILDADE.
Bem-aventurados os aflitos, es�mulando a RESIGNAÇÃO.
Bem-aventurados os mansos, aconselhando a MANSUETUDE.²

Narrando os bas�dores espirituais do Sermão Profé�co, Humberto de Campos,
pelas mãos carinhosas de Chico Xavier, registra a emoção diferente que assomou o
coração de quantos ali estavam. Todos, tomados de imenso CONFORTO e
ESPERANÇA, desciam o monte envoltos em júbilo e vontade de fazer diferente.

Procuremos, com sinceridade, ouvir, compreender e vivenciar esse abençoado
roteiro. Coloquemo-nos aos pés do monte de nossas dificuldades e aquietemos a
ansiedade em Jesus. O Mestre dirige-se a nós desde sempre, acolhendo-nos em
um abraço de ternura e de amor. Bem-aventurados seremos se nos entregarmos a
esse abraço, pois seguiremos mais confiantes e fortalecidos.

“Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As
brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestru�vel
daquelas palavras e, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se
entre todos os aflitos da Terra.”³

_______________
1 Espíritos diversos/Francisco Cândido Xavier. , cap. 12.Entre irmãos de outras terras
2 Mateus, 5: 1-12
3 Campos, Humberto/Francisco Cândido Xavier. Boa Nova, cap. 11.
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"Pior que medo de alma de outro mundo
é o medo do mundo que há na alma do outro".

Quem tem medo de fantasma? An�gamente não era bem esse o sen�mento
que se nutria pelas almas de outro mundo – as pessoas �nham pavor mesmo.
Fantasma significava coisa ruim, algo a ser evitado a todo custo porque trazia sinais
de mau agouro.

Revistas, livros, filmes e até gibis de histórias em quadrinhos reforçam até hoje a
cultura an�ga da falta de tato em se lidar com os seres do além. Enquanto estão em
nosso convívio, eles são nossos amados e amores, mas depois que partem para o
outro lado da vida são despejados na vala comum da ignorância, a serem evitados
de qualquer jeito, mesmo que para isso seja preciso uma "reza brava", como os
mais empedernidos costumam falar.

Uma conhecida avisou a própria mãe quanto a esse receio. Confirmou-lhe que a
amava muito, mas que não aparecesse para uma conversa depois que morresse,
porque seria considerada fantasma e tratada como tal!

Ainda bem que os espíritas estão livres desse medo infan�l. Aprendemos nas
primeiras lições de espiri�smo que fantasmas não existem. Chamar nossos afetos
que partem para outra dimensão da vida com esse termo é no mínimo indelicadeza
com quem nos provou tantas vezes amor e carinho. Preferimos ser mais educados.

o médium - - 201janeiro e fevereiro 9

ALMA DE OUTRO MUNDO

Carlos Abranches
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Nosso maior desafio não é bem esse. Nossa meta é perder o medo de outra
faceta dessa realidade.

Leia de novo a frase que dá origem à reflexão desta página. Poe�camente ela dá
a dimensão exata da nossa grande batalha, a da superação dos muitos medos de
nossa relação com os outros seres que dividem conosco a lida de exis�r.

Descobrir o mundo que habita a alma dos outros é muitas vezes mais desafia-
dor do que fugir de fantasmas.

Há monstros guardados no oculto da imaginação tenebrosa de muita gente,
assim como há gigantes silenciosos de sen�mento na prece de um ser anônimo,
em roga�va por alguém a quem deseja o bem.

Este segue a vida com uma aparente tranquilidade até a vida adulta. De repen-
te, em um rasgo de brutalidade, agride cruelmente um filho, �rando-lhe a vida e a
paz da família.

Aquele, mais adiante, raramente manifesta emoção nos gestos, até o dia em
que algum parente mais próximo sofre um grave problema de saúde e ele surge –
disponível e providencial – a cumprir o o� cio da bondade silenciosa, amparando e
atendendo, mesmo na quietude do afeto �mido.

Um outro acolá revela desinteresse em demonstrar opinião sobre questões do
co�diano, junto a colegas de trabalho, amigos e familiares. Até o dia em que, na
hora de decidir sobre questão crucial de convivência, assusta os próximos com
uma postura radical, inegociável e autoritária, afetando a delicadeza das relações.

Em determinado dia, aquela pessoa até então retraída e séria em excesso des-
cobre que pode comunicar-se com o mundo de maneira mais asser�va e leve;
passa, então, a revelar-se corajosa, disposta e mais alegre, provocando desconfi-
ança em quem nunca a viu agindo assim. Ironias e descréditos à parte, segue deci-
dida a viver de forma diferente e mais espontânea, consolidando um novo modo
de conviver consigo e com o mundo.

E então, de onde vêm os maiores perigos – das fronteiras do além ou do ainda
desconhecido mundo interior da criatura humana?

O certo é que os espíritas conscientes colocam os espíritos em seus devidos
lugares. Merecem nosso total respeito, mas não precisam, para isso, ocupar nossa
preocupação em razão de a maioria ignorar os paradigmas da realidade espiritual.
Estaremos atentos as suas influências su�s em nossas vidas, mas focaremos a
atenção no mundo muitas vezes surpreendente que há na alma dos outros, sobre-
tudo dos encarnados.

Nessa condição, podemos vencer grandes desafios da vida imediata, de relação
entre os seres que par�lham de nossa relação humana, encontrando não só as
pessoas originais e únicas com quem convivemos diariamente, mas também o
amplo e muitas vezes desconhecido universo de possibilidades que habita em nós
mesmos.
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Um confrade muito es�mado em nosso movimento espírita foi alçado a um cargo de
alta posição hierárquica em uma Universidade pública federal. Ao ser indagado porque
aceitara tal tarefa administra�va, na medida em que era um cidadão plenamente
realizado do ponto de vista pessoal, familiar, profissional e religioso, ele respondeu:

- Estou cansado de ser mandado por quem é pior do que eu!
O fato nos leva a refle�r sobre a grave questão da autoridade humana, e Kardec não

se omi�u, dando o seu parecer. Ao examinar, no ,Evangelho segundo o Espiri�smo
capítulo X, a passagem evangélica da mulher adúltera, colocou que autoridade legí�ma
é a que se apoia no exemplo que dá do bem. consciência ín�maE acrescentou que a
nega respeito e submissão voluntária àquele que, inves�do de um poder qualquer, viola
as leis e os princípios que está encarregado de aplicar.

Todos temos nos subme�do (involuntariamente e a contra gosto) a dirigentes de
conduta é�ca pouco recomendável, e não poderíamos agir de outra forma. A insubmis-
são civil levaria a sociedade para a anarquia, a balbúrdia e a violência. Mas, in�mamen-
te, sonhamos com o fim de todos esses desmandos.

Obviamente, que a convivência obrigatória com a perversidade humana faz parte
das experiências de crescimento em um orbe de provas e expiações, mas sempre pode-
mos reduzir a influência do mal agindo de forma elevada. Mostra André Luiz (Entre a
terra e o céu, cap. I) que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando
temporariamente aqueles que o criaram, qual se fora um quisto a dissolver-se à medida
que se reeducam as almas que a ele se aglu�nam e afeiçoam. Deus tolera a desarmonia
a fim de que por intermédio dela mesma se efetue o reajustamento moral dos espíritos
que a sustentam.

Kardec aborda ainda o tema, no cap. VII do E.S.E., ao afirmar que estando em expia-
ção na Terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, mas acres-
centa, de forma consoladora, que quando es�verem cansados de sofrer devido ao mal,
buscarão o remédio no bem.

Para dissolvermos, portanto, o “quisto” da autoridade nefasta nos compete pautar
nossas a�tudes em uma é�ca universal da criatura humana, respeitando os princípios
da hones�dade, jus�ça e fraternidade. Não inserirmos em nossa vida as prá�cas
perniciosas que condenamos nos dirigentes e não nos negarmos a par�cipar dos pro-
cessos de escolha, fazendo-o de forma altruísta e abnegada.

Quando solicitaram ao filósofo grego Tales de Mileto uma regra de bem agir, ele
disse:

- Nunca faças o que te desagrada ver os outros fazerem.
Atuando sempre assim, amealharemos créditos para um dia – oxalá seja breve –

possamos ser mandados por quem é melhor do que nós.

o médium - - 201janeiro e fevereiro 9

Ricardo Baesso de Oliveira

AUTORIDADE LEGÍTIMA
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XXX COMEJUS
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Daniel Salomão Silva

O fim do ano de 2007 deixaria a juventude espírita de Juiz de Fora apreensiva. As
instalações que seriam de uso da COMEJUS no ano seguinte não estariam mais dispo-
níveis. O ano de 2008 se iniciaria com reuniões emergenciais para se decidir o que
fazer. Seria possível usar um outro local? As instalações da própria AME/JF seriam
apropriadas? Enfim, concluiu-se, prudente e acertadamente, que o melhor seria a
não realização da XX COMEJUS em 2008, por mais triste que fosse essa decisão. E se
passaram 10 anos...

A XXIX COMEJUS, em 2018, contou com a presença de 172 confraternistas, entre
jovens e trabalhadores, confirmando o retorno, com força total, de um evento ines-
quecível nos corações dos espíritas de Juiz de Fora. Todavia, a equipe que abraçou o
evento dez anos antes, em 2008, não teve facilidades. Mostrar ao movimento espíri-
ta da região que a COMEJUS poderia recomeçar não seria tarefa simples. Após árdua
preparação e divulgação ainda neste ano, a XX COMEJUS, em 2009, seria realizada.
Com apenas 66 par�cipantes, na Escola Municipal Professor Oswaldo Velloso, no
bairro Santa Luzia, os jovens trabalhariam o tema “O Homem Integral”, em clima de
paz e alegria: a COMEJUS estava de volta!

Os anos seguintes observariam o aumento do interesse pelo evento. A XXI
COMEJUS contaria já com 96 inscritos, a seguinte com 104. Da XXIII à XXVI observa-
ríamos uma estabilização em aproximadamente 160 pessoas e, a par�r da XXVII,
contaríamos com 180 presentes.

A XXI COMEJUS ocorreu na Escola Municipal Professor Augusto Gotardelo, no
bairro São Pedro, mas, a par�r da seguinte, em 2011, o evento voltaria a um local, que
já o havia recebido antes, e que hoje é dele indissociável.
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A 22 segunda edição marcaria o retorno ao Ins�tuto Jesus, no bairro Nossaª
Senhora de Lourdes. Ins�tuição espírita de grande importância para a cidade de Juiz
de Fora, pelo rico trabalho realizado junto a crianças e jovens da região onde se situa,
tornar-se-ia amada pelos jovens espíritas de Juiz de Fora. Com suas instalações
amplas, bem conservadas, com sua área verde encantadora, é local ideal para a reali-
zação de um encontro que busca imergir o par�cipante em um clima fraterno e
saudável, nos moldes da proposta cristã.

Em 2015, a COMEJUS, em sua 26 edição, desdobrar-se-ia em um segundo polo.ª
Dado o interesse de ex-frequentadores, já com mais de 24 anos, em par�cipar do
evento, foi pensado um encontro similar, mas realizado apenas no turno da tarde.
Nascia o Encontro à Luz do Espiri�smo, o ENLUZES! Nas instalações da própria
AME/JF, em formato de grupos de estudo, “jovens há mais tempo” se voltariam ao
tema “Espiri�smo e Saúde”, o mesmo da COMEJUS. Acompanhado também de
momentos musicais e palestras, o ENLUZES veio para ficar e comemorará sua quinta
edição no próximo ano. Enfim, a AME/JF agora concentra, em média, 260 pessoas, no
período do Carnaval, dedicadas ao estudo da Doutrina Espírita!

A COMEJUS, junto ao ENLUZES, é um dos pilares da unificação espírita em Juiz de
Fora. Maior evento espírita da cidade, considerando que os 180 jovens se reúnem em
quatro dias completos e consecu�vos, é fruto da união dos centros espíritas da
região e, em um círculo virtuoso, contribui para o fortalecimento desta união. Nos
úl�mos 7 anos, em média, 21 centros foram representados no evento, sendo alguns
de outras cidades. O estreitamento dos laços entre os espíritas dessas ins�tuições
presentes é notável. A par�r da COMEJUS, novos expositores são conhecidos, conta-
tos são trocados, trabalhos conjuntos são agendados. Percebendo a saudade que
inunda os corações dos confraternistas após o evento, os próprios jovens passaram a
promover as famosas caravanas que, em sequência ao encontro, visitavam alguns
centros espíritas. Destas visitas surgiu, anos depois, a Caravana de Mocidades Espíri-
tas de Juiz de Fora, que já há seis anos visita mensalmente os centros da cidade e da
sub-região, promovendo a evangelização juvenil.

Outros frutos da COMEJUS são as peças de teatro que, tradicionalmente, ocorrem
durante o evento e, mais recentemente, também se abrem ao público em teatros da
cidade. O tema da XXX COMEJUS será “Senhor, que queres que eu faça?”, em clara
referência a Paulo de Tarso, e, naturalmente, contará com a apresentação de peça
sobre a vida deste grande cristão. Em 1995 e em 2007, Paulo também foi tema de
peça espírita na COMEJUS e, em março de 2019, em texto derivado dos anteriores,
voltará aos palcos do Ins�tuto Jesus e do Teatro Solar.

Concluindo, entendemos como bem clara a importância deste evento para cada
um dos confraternistas, para suas famílias, para a unificação do movimento espírita
e, sim, para a divulgação da nossa querida doutrina. Que tenhamos ainda muitas
COMEJUS!

Veja em seguida os cartazes da COMEJUS da primeira 1ª até a 30ª:
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4º Encontro Nacional de Surdos e Ouvintes Espíritas (ENSOE)
Em 2017 a AME/JF iniciou o “Projeto Inclusão”, cujo obje�vo é promover a inclu-

são de pessoas com deficiência nas Casas Espíritas da região, bem como conscien�-
zar os tarefeiros sobre suas responsabilidades frente a esses “novos” frequentadores
das mais diversas a�vidades espíritas.

Dentre as ações deste projeto, destacamos as interpretações em Língua Brasileira
de Sinais (Libras) de algumas palestras públicas em duas casas de Juiz de Fora. São
elas o Centro Espírita D. Pedro II e o Grupo de Estudos Espíritas Garcia. Além destas
interpretações, novas a�vidades estão sendo programadas para os próximos anos.

Em dezembro de 2018 aconteceu em Belo Horizonte, nos dias 8 e 9, o º4 Encontro
de Surdos e Ouvintes Espíritas: Em busca do reconhecimento à Luz da Fraternidade. O
evento foi dividido em duas etapas: no dia 08, no Grupo da Fraternidade Espírita Irmã
Scheilla, ocorreram palestras doutrinárias, a�vidades culturais (teatro e música) e
apresentações sobre o trabalho de inclusão dos surdos em diversos pontos do país.
No dia seguinte, os par�cipantes viajaram à cidade de Pedro Leopoldo para visita ao
Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado por Chico Xavier, e a Fazenda Modelo, local
onde Chico trabalhou como escriturário e tarefeiro da Doutrina.

Fato que nos chamou atenção foi a quan�dade significa�va de pessoas surdas,
das mais diferentes faixas etárias e locais do Brasil, par�cipando do evento. Destaca-
mos também a par�cipação de dois surdos cegos no evento, o que fez com que o
trabalho dos intérpretes demandasse uma especialização maior do que de costume.

As a�vidades começaram com a execução do Hino Nacional Brasileiro, cantado
por um cego e interpretado para os surdos presentes. Após, foi solicitada a um par�-
cipante a realização de uma oração solicitando permissão e bênçãos para realização
dos trabalhos. Estavam, assim, abertos os trabalhos. Uma pequena observação: todo

Gabriel Mar�ns e Dandara Diniz
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o evento aconteceu com tradução e interpretação de LIBRAS para Língua Portuguesa
e vice-versa.

A composição da mesa de abertura contou com representantes da União Espírita
Mineira, da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, com o presidente do Grupo
da Fraternidade Espírita Irmã Scheilla e um representante do Grupo de Estudos Sur-
dos (GES). Neste momento, foi destacado o empenho da equipe do Scheilla na seara
de evangelização e acessibilidade dos surdos, com mais de 10 anos de experiência e
várias ações realizadas pelo grupo. Logo em seguida aconteceu a apresentação, em
vídeo, da “Pílula do Evangelho” pela primeira vez na história com interpretação para
LIBRAS, cujo tema foi “aceitação”. Encerrado o vídeo, houve uma palestra com Helia-
ne e Daniel (representantes do GES). Neste momento, destacaram a importância do
trabalho de inclusão, apresentando aos presentes uma perspec�va do sujeito surdo
para além do déficit, ou seja, um sujeito social, cultural, antropológico e polí�co,
enfa�zando o respeito à LIBRAS, além de à cultura e às iden�dades surdas.

A segunda palestra teve como orador Simão Pedro, que trouxe ensinamentos
sobre o evangelho de Jesus. Simão enfa�zou que o Cristo “veio para que todos
tenham vida”, ou seja, a universalidade dos ensinamentos do Pai. Terminada a pales-
tra, fomos todos agraciados com um “Teatro Surdo” cujo tema foi a reforma ín�ma.

À tarde, os trabalhos se iniciaram com a fala do presidente do Grupo Scheilla, que
trouxe para nossa reflexão o “Movimento Espírita e a família universal”, apresentan-
do exemplos de superação e determinação, como os dos próprios surdos que com-
põem hoje o quadro de trabalhadores do centro. Destacou o papel dinâmico da casa
e ressaltou que por ela passam aproximadamente 8 mil pessoas por semana. Termi-
nada sua preleção, os par�cipantes foram presenteados com as suaves canções
(orações) apresentadas por Lau Porto, em momento de reabastecimento espiritual.

A segunda parte das a�vidades da tarde aconteceu com uma sucessão de apre-
sentações sobre a inclusão dos surdos em diversas casas espíritas espalhadas pelo
país. Segue abaixo o que foi apresentado por cada representante:

Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Scheilla (Belo Horizonte): o trabalho com
surdos se iniciou em 2007, mas somente em 2014 foi criado o Grupo de Estudos
(GES). Esse grupo vem se fortalecendo há anos e servindo de modelo para vários
outros centros espíritas. Está atualmente em processo de pesquisa, criação e divul-
gação de sinais em LIBRAS específicos para a Doutrina Espírita. Além disso, trabalha
na promoção de debates sobre acessibilidade, com presença de intérpretes em suas
reuniões públicas aos domingos. Oferecem oficinas de LIBRAS, abertas à comunida-
de, e realizam traduções de músicas, textos e outros materiais.

Grupo Libras Espírita (Curi�ba): É o primeiro Centro Espírita do Paraná a ter aces-
sibilidade para surdos, trabalho que teve início em 2013/2014 a par�r de um casal
(um surdo e um ouvinte) que frequentava a Casa Espírita. O marido (ouvinte) inter-
pretava a reunião pública para a esposa (surda). A par�r disso, outros surdos passa-
ram a frequentar a Sociedade Espírita Leocádio José Correia. Em 2015 os primeiros
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intérpretes começaram a chegar e a par�r de 2017 ações inclusivas começaram a
fazer parte do debate da Sociedade Espírita. O próximo ENSOE acontecerá em Curi�-
ba em 2019.

Porto Alegre (RS): o trabalho começou em 2013, com o obje�vo de “ouvir o cora-
ção”. . As principais ações inclusivas estãoO amor é a conversa entre dois corações
relacionadas às palestras públicas, ao passe, ao pronto socorro espiritual, à mediuni-
dade, ao ESDE etc. A tarefa se iniciou com a apresentação do Espiri�smo para os
surdos, respeitando suas especificidades linguís�cas, visuais e culturais, bem como
com a criação de um espaço apenas para surdos estudarem os ensinamentos evan-
gélicos. Há neste trabalho um estudo sistema�zado para a criação de sinais, além de
interpretações mediúnicas, ou seja, quando os surdos necessitam de atendimento
espiritual há uma intérprete que faz essa mediação entre médium/espírito e surdo.

São Paulo (SP): existem algumas casas espíritas frequentadas por surdos, como a
Casa do Auxílio, onde somente surdos se encontram para estudo sistema�zado da
Doutrina Espírita.

Rio de Janeiro (RJ): o representante falou sobre a importância da presença dos
surdos no movimento espírita. Em 2015 foi iniciado um trabalho via WhatsApp, bus-
cando mi�gar a evasão dos surdos. Consiste na apresentação nos grupos do aplica�-
vo de temas relacionados à Doutrina Espírita (todos em LIBRAS), o que permite inte-
ração e estudo aos surdos. No primeiro 1º ENSOE, realizado no Rio de Janeiro, foi
elaborado um documento para a Federação Espírita Brasileira (FEB) para tratar de
questões sobre acessibilidade. Há também uma oficina de LIBRAS em parceria com
CEERJ, com estágio para os alunos nas Casas Espíritas.

Palmas (TO): possui um trabalho recente que conta com interpretações em pales-
tras públicas durante as segundas-feiras. O representante trouxe como desafio o
precário conhecimento do Espiri�smo pelos surdos e propôs a sistema�zação de
ações e terminologias (sinais) da área.

Após todas as apresentações, o GES retornou para explicar como se deu a siste-
ma�zação e criação dos sinais espíritas, publicados em forma de dicionário. Este
resultado foi fruto de uma pesquisa que soma quatro anos, mas o Grupo Scheilla já
tem 11 anos de acessibilidade para surdos em suas a�vidades.

Enfim, percebemos que as dificuldades apresentadas por todos os representan-
tes são bem semelhantes às que enfrentamos aqui em Juiz de Fora, como a dificulda-
de em sistema�zar algumas ações, em encontrar vocabulário específico, e até
mesmo em atrair os surdos espíritas para os centros. É um trabalho que requer perse-
verança de todos os envolvidos, para que se a�nja o principal obje�vo: a acessibilida-
de e a inclusão de surdos nas casas espíritas de nosso município. Acreditamos que
este encontro foi de grande valia para nossa formação e para pensarmos em estraté-
gias futuras. Registramos ainda a gra�dão aos companheiros da AME/JF pelo apoio e
oportunidade de par�cipar do 4ºENSOE.
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A R T E  E
E V A N G E L I Z A Ç Ã O

Osny Mazzoccoli Ba�sta

Arte transmite o que é belo
Envolta na própria luz,
Faz do exis�r um castelo
A realidade produz.

Arte é canal de expressão
Por onde se comunica,
A força do coração
Que dá vida à própria vida.

A�vidade criadora
Do sen�r e do querer,
A fonte mantenedora
Incen�vo de viver.

Sen�r e querer, amar
Arte é tudo que sublima,
A vontade, o dedicar
De quem aprende e que ensina.

Eis que a Evangelização
Enaltece o sen�mento,
Sendo a arte do coração
Em fase aprimoramento.

Cabe ao evangelizador
O Evangelho conduzir,
Aplicando com amor
As luzes que irão surgir.
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Criadora por excelência
Que toda criança conduz,
A força da Inteligência
Sempre à procura da luz.

A luz do conhecimento
Caminho de elevação,
Para a criança eis o momento
De iluminar coração.

O saber traz a bonança
Fazendo assim despertar,
Sempre o coração da criança
Para viver, para amar.

O coração fortalece
No caminho que é de luz,
A alma então se enriquece
Sob a bênção de Jesus.

O amor ilumina as almas
Faz reviver sen�mentos,
Toda ternura que acalma
Adorna nossos momentos.

o médium - - 201janeiro e fevereiro 9

Homenagem da Revista pelosO Médium

aniversários de fundação das Ins�tuições Espíritas:

Casas Espíritas com aniversários em JANEIRO

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

Casas Espíritas com aniversários em FEVEREIRO

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

“Um centro espírita é uma escola onde poderemos aprender e
ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e
aperfeiçoar os outros, na senda eterna” Emmanuel. ⁽¹⁾

Ao observarmos essas palavras de Emmanuel, imergimos em uma reflexão a respeito
dos irmãos que procuram o centro espírita. Na atualidade, muitos procuram o espiri�s-
mo na expecta�va de, através de seus ensinamentos, encontrarem um leni�vo para seus
sofrimentos, outros tantos desejam o socorro material, visto que, durante muitos anos,
os centros espíritas man�nham grandes grupos de trabalhadores nas fileiras desse �po
de auxílio exclusivamente material.

O caráter consolador da Doutrina Espírita pode ser traduzido pelo esclarecimento,
autoeducação e espiritualização diante das lutas e dos desafios que a vida nos propõe.
Assim sendo por ter como lastro a razão e a análise dos acontecimentos, o indivíduo se
ilumina através da libertação da consciência encarcerada pelos séculos de opressão e do
culto ao determinismo e fatalismo impostos pelas prá�cas religiosas do passado.

Ansiando liberdade de pensamento, o recém-chegado ao centro espírita deseja res-
postas, o que pode levá-lo a novas perguntas, sempre obje�vando subsídios para novas
análises, reflexões, discussões e esclarecimentos, possibilitando-o assim, tomar decisões
diferenciadas das que já havia buscado.

Bezerra de Menezes, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz:
“Libertação da palavra divina é desentranhar o ensinamento do Cris-
to de todos os cárceres a que foi algemado e, na atualidade sem que-
rer qualquer privilégio para nós, apenas o espiri�smo retém bastante
força moral para não se perder a interesses subalternos e efetuar a
recuperação da luz que se derrama do verbo cristalino do mestre
dessedentando e orientando almas” ⁽²⁾

Bezerra nos adverte sobre a necessidade das casas espíritas estarem atentas para o
socorro aos frequentadores, no que diz respeito à libertação das amarras do raciocínio.
Sem esquecer as carências materiais, tão desconfortantes para qualquer ser humano, o
espírita deve estar comprome�do com as lições libertadoras de Jesus, iluminadas pela
clareza e obje�vidade da Doutrina Espírita.

A extensão e profundidade dos ensinamentos do Cristo cons�tuem numa proposta
de aperfeiçoamento do indivíduo, onde o esforço pessoal e o seu despertar para a com-
preensão das Leis Divinas são apresentadas através do estudo, da reflexão, obediente à
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recomendação do Espírito da Verdade: “Espíritas! Amai-vos, este o primeiro ensinamen-
to; instruí-vos, este o segundo.” (ESSE, cap. 6 – item 5). Jesus sempre nos ensinou a neces-
sidade do esforço próprio: “renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me.”
(Mt, 16:24), “Assim resplandeça a sua luz diante dos homens.” (Mt, 5:16).

Guillon Ribeiro em mensagem in�tulada “Devotos de Super� cie” nos alerta.
“Os celeiros do Espiri�smo estão abarrotados, sim, de consolo e de
esperança, de es�mulo e de bom ânimo, trazendo, igualmente, as
advertências em torno do valor do tempo e das oportunidades que a
vida nos confere, para que nos fortaleçamos no conhecimento e na
sabedoria que nos equilibrarão, frente ao amor, para os Cimos da
Vida... Temos os espíritos ainda tão carentes de entendimento e
disciplina, quanto reconhecemos nossas organizações somá�cas
necessitadas de pão.” ⁽³⁾

A prá�ca da caridade, conforme a concepção espírita, tem como base prioritária a
promoção espiritual e moral daqueles que buscam o socorro na ins�tuição. Quando a
equipe de voluntários está ciente dessa premissa, o trabalho se desenvolve em conformi-
dade com a questão 886 de O Livro dos Espíritos, qual seja:

“Qual o verdadeiro sen�do da palavra caridade, tal como entendia
Jesus?
Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfei-
ções dos outros, perdão das ofensas.”⁽⁴⁾

Como é possível observar o trabalho de Assistência e Promoção Social Espírita não
deve ser realizado baseado apenas na boa vontade dos voluntários. Embora seja de gran-
de relevância, essa virtude deve ser acompanhada de planejamento cuidadoso, prepara-
ção, capacitação dos trabalhadores e muita organização.

� Quais serão as frentes de trabalho?

� Qual o nível socioeconômico da população alvo?

� Qual é a caracterís�ca geográfica da região?

� Existe algum �po de suporte material, psicológico, médico oferecido pelos órgãos
governamentais? Quais são eles?

� Quais requisitos precisam ser preenchidos para que tais órgãos sejam acionados?
Inúmeras outras perguntas precisam ser levantadas e respondidas e, para tanto, é

fundamental contextualizar o trabalho através do envolvimento de toda a equipe. Com
um quadro das circunstâncias bem descrito e com um grupo definido para cada tarefa,
evitar-se-á desperdícios de recursos e a duplicidade de esforços.

Aos frequentadores da casa espírita, serão oferecidas reflexões que os ajudem a
Pensar com Indulgência, Sen�r o Perdão e a Agir com Benevolência. Tais virtudes são
sementes lançadas através do estudo, da discussão, do debate nos momentos dos
encontros com a equipe de voluntários. Evidentemente, essa conduta precisa ser muito
bem planejada, pois a contextualização das experiências de vida dos assis�dos pelo
trabalho fará com que as reuniões se tornem atraentes e agradáveis. Por isso, os textos
para discussão precisam ser previamente escolhidos, bem como a técnica pedagógica de
apresentação necessita ser cuidadosamente selecionada.
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Outro fator não menos importante é o tempo de duração das reflexões. Lembrando
que muitos chegam a esses grupos de apoio carregando o cansaço das dores de suas
provações e escolhas. Indivíduos centrados em suas dores ín�mas e com profundos
sofrimentos na alma possuem capacidade de concentração mais limitados. Muitos pos-
suem o chamado Transtorno do Déficit de Atenção com Hipera�vidade (TDAH), outros
tantos carregam a conhecida Síndrome de Burnout (estresse excessivo), além de grande
parcela chegarem com depressão. Não podemos negligenciar tais distúrbios, por isso o
preparo do conteúdo a ser tratado não deve ser maior que vinte minutos. Algumas a�vi-
dades manuais podem ser propostas, tais como, colorir um desenho rela�vo ao conteú-
do abordado, uma pintura à guache, colagem de figuras de recortes de revistas, dentre
outras.

Paralelo às a�vidades manuais será oportuno oferecer aos necessitados o diálogo
fraterno e o passe. Caso haja alguma suspeita de algum �po de transtorno emocional ou
� sico, o dialogador deverá incen�var a procura de ajuda profissional, além de informar à
equipe de trabalhadores, para que sejam tomadas as providências que estejam ao alcan-
ce do grupo.

As necessidades e expecta�vas das pessoas são as mesmas, comparando-as com as
do passado e as atuais, ou seja, suportar a dor com menos sofrimento. Dessa forma, as
ins�tuições espíritas, em conformidade com a sua proposta transformadora da humani-
dade, não podem deixar de propor um tratamento mais espiritualizado, que abra novos
horizontes para o ser, promovendo-o moralmente através de reflexões a respeito da vida
em sociedade e principalmente no seio familiar, visto que conforme nos ensina a doutri-
na espírita “o lar é o coração do organismo social”. ⁽⁵⁾

Manoel Philomeno de Miranda nos traz o seguinte comentário:
“Pensa-se muito em estômagos a saciar, corpos a cobrir, doenças a
curar... Sem menosprezar-lhes a urgência, o Consolador tem por
meta primacial o espírito, o ser em sua realidade imortal, donde
procedem todas as conjunturas e situações que se exteriorizam pelo
corpo e pelos con�ngentes humanos e sociais da Terra...” ⁽⁶⁾

Joanna de Ângelis nos adverte no livro Dimensões da Verdade.
“A caridade tem regime de urgência, mas também o esclarecimento
ao seu lado tem tarefa prioritária funcionando como combus�vel de
sustentação” ⁽⁷⁾

A universalidade desse pensamento rela�vo à caridade é patente entre os Amigos
Espirituais. Diante de tais reflexões, duas frentes de trabalho se despontam, quando
pensamos na tarefa de Assistência e Promoção Social Espírita.

A primeira se refere à atenção às necessidades básicas do indivíduo, bem como àque-
las de sua família. Orientações rela�vas à saúde, à educação, ao trabalho, à segurança
precisam ser desenvolvidas, na medida do possível, sem esquecer do amparo à terceira
idade.

A segunda frente a ser desenvolvida, em paralelo com a primeira, se refere à atenção
às necessidades espirituais, tais como: diálogo fraterno, terapia do passe e água fluidifi-
cada, evangelização da criança, do jovem, dos adultos e dos idosos, sem se esquecer,
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evidentemente, de incen�var a implementação e o acompanhamento do estudo do
evangelho no lar.

Nas reuniões de orientação espiritual, jamais se esquecer de apresentar temas essen-
cialmente espíritas e manter o foco no conteúdo doutrinário, mostrando o evangelho do
Cristo sempre à luz do espiri�smo.

Caso a ins�tuição opte por um temário de discussões, o mesmo deverá estar em
conformidade com os pontos apresentados na introdução de O Livro do Espíritos: Deus,
Imortalidade da Alma, Comunicabilidade dos Espíritos, Pluralidade das Existências e
Pluralidade dos Mundos Habitados, acrescidos de três outros: a Prece, Cris�anismo e
Conduta Evangélica. Com esse currículo, poder-se-á então preparar o temário com
assuntos relacionados ao co�diano dos frequentadores dessas reuniões.

Periodicamente, o grupo de trabalhadores deve promover reunião de pais ou respon-
sáveis pelas crianças e pelos jovens, quando temas específicos sobre educação, discipli-
na, sexo, drogas, importância do estudo, acompanhamento escolar dos filhos, entre
outros, serão deba�dos com os frequentadores.

A tarefa da Assistência Fraterna e Promoção Social Espírita necessita estar em conso-
nância com a proposta do Cristo, cujos ensinamentos educam os sen�mentos. Por isso,
nesse momento de transformação do Planeta, os homens voltam, mais do que nunca, a
necessitar do Evangelho de Jesus, para dar combate ao materialismo promovido pelas
trevas densas do egoísmo.

O exemplo de Jesus, associado aos ensinamentos libertadores de sua mensagem fize-
ram um marco na história da humanidade. Depois d'Ele o amparo ao sofredor, a assistên-
cia fraternal, iniciados na Casa do Caminho, em Jerusalém, indicam, para nós espíritas, o
trabalho a ser realizado junto aos necessitados que chegam clamando socorro.

Quando lembramos a promessa do Cristo em Mateus 11:28 “Vinde a mim, todos os
que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.” Percebemos que o alívio poderá ser
oferecido, de maneira ampla, através da Assistência Fraterna e Promoção Social Espírita.

_______________
(1) Xavier, Francisco Cândido. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografada pelo médium Francisco Cândido

Xavier, em sessão pública, no Centro Espírita "Luiz Gonzaga", em Pedro Leopoldo (MG), na noite de
10/04/1950. (Texto extraído da revista Reformador de Novembro 2006).

(2) Xavier, Francisco Cândido. Pelo Espírito Bezerra de Menezes. Psicografada pelo médium Francisco
Cândido Xavier, em reunião da Comunhão “Espírita Cristã”, em Uberaba, (MG), em 20-4-1963).
(Texto extraído da revista Reformador de dezembro 1975).

(3) Ribeiro, Júlio Cezar Grandi. Pelo Espírito Guillon Ribeiro. Pisicografada pelo médium Júlio Cezar Gran-
di Ribeiro. (Texto extraído da revista Reformador de março 1977.

(4) KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Tradução de Guillon Ribeiro. 89. ed. Rio de Janeiro: FEB, 2007.
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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

VOCÊ SABIA?
No mês de março de 1860, lançou a segunda – e defini�vaAllan Kardec
– edição de , com 1.019 questões. A primeira“O livro dos espíritos”
edição da obra fundamental da Doutrina, lançada em 18 de abril de
1857, con�nha 501 questões/itens.



ANIVERSÁRIOS

Henderson Marques Lopes

MARÇO
- Carlos Joaquim de Lima e Cirne180 anos de . Médium e conferencista. Integrou a Comissão que foi à
presença de D. Pedro II, em setembro de 1881, em defesa da causa espírita. Foi um dos fundadores da
FEB (05.MAR.1839);
- 40 anos da desencarnação de , escritor, tradutor, destacado propagandista eJosé Herculano Pires
defensor da Doutrina Espírita (09.MAR.1979);
- 200 anos do nascimento, na Espanha, de , escritor, tradutor das obrasJosé María Fernández Colavida
de para o espanhol. Em razão de seu intenso trabalho de divulgação do Espiri�smo, foiAllan Kardec
cognominado (19.MAR.1819);“o Kardec espanhol”
- 180 anos do nascimento, em Portugal, de , pioneiro do Espiri�smoAntônio Gonçalves da Silva (Batuíra)
no Brasil Fundou centros em vários estados do Brasil, e foi, também, um dos criadores da União Espírita.
do Estado de São Paulo, obje�vando a unificação das ins�tuições espíritas daquele Estado (19.MAR.1839);
- 110 anos do nascimento, em Portugal, de . Depois de dirigir ins�tuições espíri-Virgílio Pais dos Santos
tas no Rio de Janeiro, veio para Astolfo Dutra (MG), onde foi Presidente da Fundação Espírita Abel
Gomes (de amparo a órfãs) e organizou dezenas de Semanas Espíritas (21.MAR.1909);
- 80 anos da desencarnação, em Salvador (BA), de , jornalista,José Pe��nga (José Floren�no Sena)
historiador, pioneiro do Espiri�smo na Bahia, fundador e primeiro Presidente da União Espírita Baiana
(hoje, Federação Espírita do Estado da Bahia);
- 70 anos do incêndio que destruiu totalmente o prédio (sobrado) da
rua Halfeld, 635, em Juiz de Fora, onde se localizava a Casa de Kardec
(hoje, em outro endereço, Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora).
No local também funcionava a Associação de Publicidade Espírita, que
publicava a revista Dias depois, o grupo dirigente iniciou“O MÉDIUM”.
os trabalhos de reerguimento da ins�tuição (29.MAR.1949);
- 50 anos da desencarnação, em Barra do Piraí (RJ), de Sebastão Lasne-
au, poeta e expositor espírita (30.MAR.1969);
- 150 anos da desencarnação, em Paris, de , o CodificadorAllan Kardec
do Espiri�smo, ocorrida em sua residência (2º. andar, rua ,Sainte-Anne
59, Passagem ). O corpo foi sepultado no dia 02 de abril, noSainte-Anne
Cemitério Montmartre, com o acompanhamento es�mado em mais de
mil pessoas; em 31 de março de 1870, os despojos foram transladados
para o Cemitério de Père-Lachaise (31.MAR.1869).

ABRIL
- 50 anos da realização, de 4 a 6 de abril, em Cataguases (MG), da II CORMEZOM (Confraternização Regi-
onal de Mocidades Espíritas da Zona da Mata-MG), organizada pelo Departamento de Mocidade (DM)
da AME-JF, com a presença de mais de uma centena de jovens e adultos de várias cidades de Minas (04-
06.ABR.1969);
- 130 anos do nascimento, na Turquia, de , caixeiro viajante. Transferindo-se para oJaks (Jacques) Aboab
Brasil, dirigiu ins�tuições espíritas no Rio de Janeiro; par�cipou, como expositor, de inúmeras Semanas
Espíritas em diversos Estados (15.ABR.1889);
- 120 anos do nascimento, em Uberaba (MG), de ; médium, evangelizadora deMaria Modesto Cravo
crianças e jovens, fundou várias ins�tuições de assistência, como o Sanatório Espírita de Uberaba
(16.ABR.1899);
- 70 anos da aprovação da cessão da revista da Associação de Publicidade Espírita à Casa“O MÉDIUM”
de Kardec (depois, União Espírita de Juiz de Fora, e, atualmente, AME-JF) (17.ABR.1949);
- 110 anos da desencarnação, na Espanha, de , destacada trabalhadora do movi-Amália Domingo Soler
mento espírita espanhol (29.ABR.1909).

ANIVERSÁRIOS EM NÚMEROS REDONDOS
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ALLAN KARDEC
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Cons. (32)3215-0601 - Res. (32)3218-2005

Especialista em Projeto de Combate a
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Av. Barão do Rio Branco, 2001/701,
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cynthia@mgengenhariajf.com.br
www.mgengenhariajf.com.br

Dra. Diliege Blight Silva
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CRMMG:12642
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(32)3215-5433

Dr. Avelino Caldas Leitão
Médico Ortopedista
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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
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