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GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS, PAZ
SOBRE A TERRA, BOA VONTADE

PARA COM OS HOMENS.
Lucas, 2:14
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Em 25 de dezembro os
espíritas comemoram o

Natal como uma revivescência
do nascimento de Jesus na
Terra.

A data é um precioso
momento para reflexões sobre
a nossa vida analisando se de
fato temos sido seguidores das
lições do Cristo.

Nesse clima natalino,
rogamos a Jesus, a proteção
para todos nós e aproveitamos
a lembrança para analisarmos
se Ele já nasceu realmente em
nossos corações. Se de fato Ele
nasceu, que a sua presença
possa ser constante em nossas
vidas.

Rogamos para todos nós, ao
Mestre Jesus: - Amigo, Irmão e
Terapeuta, de todas as horas, a
inspiração para que
aproveitemos o Natal e
recordemos na simbólica
manjedoura do nosso coração,
a exortação do Evangelista
Lucas: glória a Deus nas Alturas,
paz sobre a Terra, boa vontade
para com os homens.

Glorifiquemos a Deus
guardando a Paz em nossos
corações e reservando uma
grande dose de boa vontade
para com todos os nossos
irmãos de caminhada no ano
vindouro.

Que assim possa ser.

* Os ar�gos não publicados não serão devolvidos.
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Dizem os estudiosos das ciências do comportamento humano que temos mais de
50 mil pensamentos diários. Naturalmente, não podemos ter profunda consciência
de todo o volume de ideias que nos passa pela mente, mas, para nossa saúde mental
e psíquica,  sica e espiritual, é conveniente observarmos algumas caracterís�cas
dessa gama de energia criadora que estamos produzindo, porque é sabido que nossa
posição na escala evolu�va hoje, aqui e agora, tem relação direta com a qualidade ou
o teor dos pensamentos que até o presente cul�vamos.

Está ao nosso alcance, por exemplo, observar o �po de pensamentos predomi-
nantes em nosso dia: serão eles envoltos em tristeza, revolta, preocupação, raiva,
culpa, medo, ressen�mento, enfim, serão eles marcados pelo peso das ideias pessi-
mistas? Ou serão de bom humor, de alegria, de esperança, de gra�dão pelas expe-
riências vividas?

Jesus já nos ensinara: Orai e vigiai! Vigie o que você pensa! O que você pensa atua
em você e está lhe informando sobre o seu estado vibratório. Se não podemos dar
conta dos milhares de pensamentos que permeiam nossa mente diariamente, pode-
mos certamente observar os estados de ânimo que eles promovem em nós. Como
temos passado pelos dias? Como os amigos nos veem? Eles nos percebem como
pessoas alegres e fortes, ou como pessoas invariavelmente tensas, preocupadas,
ansiosas ou deprimidas? Se os amigos nos são por demais caridosos para opinar
sobre nós, será interessante saber o que pensam aqueles que se encontram distantes
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do nosso coração, ou que nos são adversários, porque estes não guardam nenhuma
intenção de nos poupar e falam abertamente o que veem em nossa personalidade:
“Você é um revoltado, isso sim!”, ou então: “Você fala de Fulano, mas faz pior do que
ele” etc. É sensato não absorvermos suas palavras sem exame de consciência, a fim
de verificarmos se são recados maliciosos, a que não devemos dar atenção, ou se a
indicação procede de fato. Esse exame não dispensará a nossa mais funda humilda-
de, naturalmente, ou tomaremos atalhos perniciosos e contrários ao autoconheci-
mento.

Emmanuel nos alerta: se nos man�vermos sob o império de uma nuvem de pen-
samentos nega�vos, teremos facilidade para absorver do meio externo elementos
corrosivos que nos prejudicarão tremendamente: “Incorporamos (...) quando moral-
mente desalentados os princípios corrosivos que emanam de todas as Inteligências,
encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa a�vida-
de e influência.” Fica fácil compreender, aqui, o impera�vo do Cristo, porque, se
es�vermos vigilantes, ao percebermos a aproximação dessa nuvem de desalento,
imediatamente poderemos fazer algo para não sucumbirmos ao seu triste chamado:
façamos uma prece, solicitando o apoio dos amigos espirituais para elevarmos a faixa
dos nossos pensamentos, de modo a não favorecermos a nociva sintonia; a seguir,
caberá fazermos algo prá�co, que nos ajude a manter o pensamento ocupado com
coisa ú�l e salutar – uma leitura edificante, uma conversa com amigos, uma a�vidade
domés�ca, uma dedicação mais concentrada no trabalho, uma caminhada... O
importante é agirmos rapidamente e não nos descuidarmos da direção que quere-
mos dar às nossas experiências, escolhendo, conscientemente, um bom caminho a
seguir, em vez de nos deixar passivos diante das circunstâncias mais diversas e dos
acontecimentos, sucumbindo ao peso de ideias nocivas, sombrias, pessimistas.

Nossos pensamentos têm implicação direta em nossa saúde: os bons e posi�vos
favorecem a circulação do princípio vital em nosso organismo; os de cunho pessimis-
ta debilitam nossa condição  sica, baixando nossa imunidade e nos colocando à
mercê de variadas enfermidades. Emmanuel, por exemplo, ensina que: “a mente é
mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus
conhecidos”. E André Luiz: “Da mente [...] partem as forças que asseguram o equilí-
brio orgânico, por intermédio de raios [...] que vitalizam os centros perispirí�cos [...]”.
O benfeitor se refere aos centros de força, que os orientais chamam de “chakras” (em
sânscrito, significa “rodas”). Esses centros situam-se no perispírito – corpo semima-
terial, intermediário entre o corpo  sico e a alma, que tem, entre outras, a tarefa de
nutrir, manter e preservar o veículo  sico que a alma u�liza na sua reencarnação – e,
entre as muitas funções de importância ines�mável em nossa organização integral,
coordenam toda a recepção e distribuição da energia vital em nosso organismo. O
papel do corpo espiritual é tão fundamental que Allan Kardec, sabendo de sua liga-
ção com uma “mul�dão de afecções, que se ligam à fisiologia, assim como à psicolo-
gia”, ressalta:

o médium - - 201novembro e dezembro 8
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Quando as ciências médicas �verem na devida conta o elemento espiritual [o

perispírito] na economia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente

novos se lhes patentearão. As causas de muitas molés�as serão a esse tempo desco-

bertas e encontrados poderosos meios de combatê-las.

E diz ainda mais o Codificador: “O perispírito, portanto, é uma couraça a que se
deve dar a melhor têmpera possível”, haja vista que ele é o corpo que registra nossas
ações, tanto no bem, quanto no mal, sendo, por isso mesmo, um exemplar funcioná-
rio a serviço da lei de causa e efeito, de ação e reação. É que nossos atos ficam marca-
dos nesse corpo su�l, e, por conta desse mecanismo justo e sábio, colhemos o que ali
houvermos plantado, em forma de a�tudes, pensamentos, sen�mentos, emoções
cul�vadas. Se adoecemos em virtude de ideais malsãs, isso se dá porque as células
mantêm um relacionamento ín�mo com nossas escolhas mentais. O médico indiano
Deepak Chopra foi feliz ao sinte�zar que “O corpo material é um rio de átomos; a
mente, um rio de pensamentos; e o que os mantém unidos é um rio de inteligência”.
Esse rio de inteligência se apresenta, para nós, como o perispírito, que, responsável
direto pela ligação do Espírito ao corpo  sico, molécula a molécula, responde pela
relação automá�ca entre causas (como a manutenção de ideia destru�va ou de ideia
salutar) e efeitos (como a instalação de enfermidade ou a sustentação do bem-estar).

As asser�vas tão bem fundamentadas pelos Espíritos, informando sobre a reali-
dade de que nossos pensamentos comandam nossa vida – nossa alegria ou nossa
melancolia, nossa saúde ou nossa enfermidade – guardam similaridade com a ideia
de um dos pais da medicina psicossomá�ca, Dr. Franz Alexander, que concluiu, nos
meados do século XX, que “a mente governa o corpo”. Esses entendimentos esclare-
cedores e relevantes convergem para uma noção muito clara, também fartamente
trazida à luz pelos benfeitores espirituais numa infinidade de obras literárias: a de
que o número de ocorrências de , isto é, que têm origem fora dedoenças exógenas

nós (provenientes de alimentação inadequada, em excesso ou em falta, ingestão de
tóxicos, condições precárias de higiene etc.) é bem menor do que o número das doen-

ças endógenas, cuja causa está em nós mesmos – ou seja, nas imperfeições do Espíri-
to.

É possível examinar e constatar essas informações em diferentes e fartos estudos,
dentro e fora do ambiente espírita. Faz-se evidente a realidade de que a mente está
sempre respondendo pela imensa maioria das infelicidades (ou felicidades) que cria-
mos para nossas vidas. Nossos pensamentos não apenas dizem mais sobre nós do
que as palavras que tecemos a nosso respeito, como também atraem até nós as com-
panhias espirituais que merecemos. Com toda a razão, escreveu Allan Kardec: “Co-
nhecemos o provérbio: . Podemos paro-Dize-me com quem andas e te direi quem és

diá-lo em relação aos nossos Espíritos simpá�cos, dizendo assim: Dize-me o que

pensas e te direi com quem andas.”
Disse de forma bela o teólogo Teilhard de Chardin: “Não somos seres humanos

vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiên-

ARTIGOS o médium - - 201novembro e dezembro 8
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cia humana.” Se nos reconhecemos assim, faremos bem ajustando o nosso passo,
rumando nossa vida para o caminho seguro evidenciado na Boa Nova – o roteiro de
Cristo. Faremos um bem para nós (e irradiaremos os fluidos do bom exemplo) se,
como experimentaram Allan Kardec e tantos outros benfeitores da Humanidade, nos
elevarmos sobre a torrente de coisas miúdas da vida material, sobrepondo-nos no
mundo como Espíritos em jornada evolu�va, mirando algo mais e maior do que as
atribulações mundanas que tantas vezes nos apequenam e entristecem. Com humil-
dade, cabe-nos lançar “para diante o olhar”, sempre para a frente e para o alto, por-
que quanto mais nos elevarmos pelo pensamento, acima da vida material, tanto
menos nos magoarão as coisas da Terra”. Está, pois, em nossa mão o controle do pen-
samento, o que é

um pré-requisito fundamental para o desenvolvimento dos poderes da alma [...].

Pelo pensamento a pessoa pode afastar estados de nega�vismo, de depressão, de

cólera, de medo ou qualquer outra emoção desagradável e desviar a atenção de um

problema inconveniente ou sem proveito.

Para bem dirigir nossos passos, ouçamos Allan Kardec, que nos fala da importân-
cia de nos colocarmos, “pelo pensamento, na vida espiritual, que é indefinida”,
porque, assim fazendo, “a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada
num país ingrato”:

As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele [Espírito

encarnado] suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-

se-lhes um estado mais ditoso. [...]

Sabendo temporária e não defini�va a sua estada no lugar onde se encontra,

menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de

espírito que �ra àquela muito do seu amargor.

Do ser que se põe a caminhar retamente e a conquistar a serenidade, que é pri-
mordial para a saúde  sica, saem os melhores e mais salutares pensamentos, sen�-
mentos, atos. E tudo isso impregnará seu des�no, como semeadura boa que anuncia
a colheita justa. Já nos foi fartamente ensinado que, “o ser humano tem compromis-
so inadiável com a sua evolução consciente”, e, então, se o Espírito se evangeliza, seu
organismo muito bem o acompanha – resumiu, numa palestra, o orador espírita
Jason de Camargo.
____________________
XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito Emmanuel. .Pensamento e Vida

XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito Emmanuel. .Leis de Amor

XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Ação e reação.

KARDEC, Allan. .A Gênese

KARDEC, Allan. Obras Póstumas.

CHOPRA, Deepak. A . O poder da mente e da consciência na busca da saúde integral.cura quân�ca

KARDEC, Allan. Discurso de encerramento do ano social – 1858-1859. In: . jul/1859.Revista Espírita

KARDEC, Allan. .O Evangelho Segundo o Espiri�smo

BRÓLIO, Roberto. .Psicologia da Alma

FRANCO, Divaldo Pereira. Pelo Espírito Joanna de Ângelis. .O amor como solução
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Você já avaliou como anda sua disposição para mudar de a�tude diante da necessida-
de de evoluir?

Não há mudança sem empenho e sem renúncia. Empenho em reunir forças para a
superação. Renúncia para abandonar hábitos an�gos que não servem mais ao novo ser
que pretende nascer.

Recebi de uma amiga uma lista de caracterís�cas específicas de quem está em estado
de paz interior. É esta a condição de quem resolve assumir a responsabilidade por cuidar
das próprias emoções e assumir a direção da vida emocional.

A primeira delas é a tendência a pensar e agir espontaneamente, ao invés de baseado
no medo e nas experiências do passado.

Importante observação, desde que se considere a espontaneidade como resultado
direto de disciplinas conscientemente assumidas. O homem de bem estuda-se e aprimo-
ra-se com tarefas de comprome�mento nos ideais elevados.

A segunda é uma habilidade imensa de valorizar e aproveitar cada momento.
O que está acontecendo agora precisa ser aproveitado intensamente agora. O precei-

to cristão reconhece que cada dia transporta em si suas preocupações. Carregar fardos
do passado pesa nos ombros da alma. Livrar-se deles deixa espaço emocional aberto
para colaborar com o alívio dos fardos alheios.

A terceira é a perda pelo interesse de julgar pessoas.
Amadurecer passa necessariamente pela vivência integral do não julgueis. Romper

defini�vamente com o vício da maledicência, do desmerecimento dos outros é a�tude
caracterís�ca de quem está levando a sério seus propósitos de transformação pessoal.
Quem quer evoluir não tem tempo de ficar julgando os outros.

A quarta é a perda pelo interesse de interpretar a ação alheia.
Esta consideração é válida em termos. Às vezes a análise lógica e racional dos fatos é

o médium - - 201novembro e dezembro 8
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necessária para se entender melhor os obje�vos e as a�tudes do outro. O limite é quando a
interpretação invade o livre-arbítrio alheio sem autorização. O risco de cometer erros é
redobrado, além de ser falta de educação e de caridade.

A quinta caracterís�ca é a perda pelo interesse de par�cipar de conflitos.
Abrir mão de brigas desnecessárias, da defesa de bandeiras de impacto vazio que não

vão resultar em melhorias de nada é viver a sugestão evangélica do não jogueis pérolas aos
porcos. Sem atritos no horizonte de nossas horas, fica mais fácil nos concentrarmos no que
é importante para inves�r na própria melhoria.

A sexta é a perda da habilidade de se pré-ocupar.
Ocupar-se exagerada e previamente das coisas costuma encher a mente de tensões

que poderiam ser resolvidas a seu devido tempo. Viver em paz interior é comprometer-se
com a sabedoria de usar o tempo a seu favor, e não contra.

A sé�ma caracterís�ca aparece na pessoa que é frequentemente dominada por
episódios de agradável apreciação.

Saber cul�var e observar a beleza das coisas. Encontrar canais adequados para usufruir
da harmonia da vida e dos seres vivos. Esses são caminhos seguros para a felicidade pessoal.

A oitava percepção tem relação com a anterior. Fala dos sen�mentos de sa�sfação pela
conexão com os outros e com a natureza. Esse prazer repercute em uma pessoa marcada-
mente serena, mesmo se afetada por dificuldades da vida que possam trazer dores e
incômodos.

A nona diz respeito a recorrentes ataques de sorrisos.
Ser reconhecido como alguém que gosta de sorrir revela uma pessoa agradável de se

conviver e no mínimo interessada em fazer da vida uma experiência posi�va de aprendiza-
do. Mau humor não faz bem a ninguém, nem à pessoa nem a quem com ela convive.

A décima caracterís�ca revela uma tendência a deixar as coisas acontecerem, ao invés
de forçá-las a acontecer.

Mais uma observação em termos. Se eu quero assumir o controle da minha vida, devo
agir sim, com decisão e firmeza, para que ocorra o que faz parte de meus obje�vos. Mas se o
ocorrido se refere a fatos que não tenho como alterar, a postura é outra. Vale aqui a asser�va
do Espírito Lázaro*, quando afirma que a obediência é o consen�mento da razão. Resigna-
ção é o consen�mento do coração. Resignar-se com sabedoria é a�tude extremamente
dinâmica. É o ato de colaborar com a execução dos desígnios de Deus em mim e em meu
redor, sem perder a integridade, mantendo o controle sobre os próprios passos existenciais.

Por fim, a úl�ma caracterís�ca é uma considerável susce�bilidade ao amor recebido de
outros, tanto quanto à incontrolável necessidade de estendê-lo ao próximo.

Gra�dão é débito que não se encerra na vida do homem reconhecido. Se alguém nos
fez bem, isso deve repercu�r em um ser melhor para tudo, inclusive para par�lhar as
belezas da paz interior com o próximo.

Os detalhes aqui apresentados caracterizam o homem de bem, em contato com seus
recursos internos de tranquilidade pessoal.

Segundo S. Agos�nho, paz é a "tranquilidade da ordem". Se estamos em ordem com
nossos estados ín�mos, estamos tranquilos, estamos em paz.
____________________
Evangelho segundo o Espiri�smo, cap. IX, item 8.

o médium - - 201novembro e dezembro 8
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Ricardo Baesso de Oliveira
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O Evangelho Segundo o Espiri�smo, capítulo XXV – Buscai e achareis – Kardec, ao
examinar o conceito de progresso como filho do trabalho (na medida em que o
trabalho põe em ação as forças da inteligência), se vale da expressão desejo

incessante do melhor.

Lembra o codificador que, na infância da humanidade, o homem só aplicava a
inteligência à procura do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se
defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe concedeu mais do que facultou aos
animais, o , e é esse desejo que o impele à pesquisa dosdesejo incessante do melhor

meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções e ao
aperfeiçoamento da ciência.

O pensamento kardequiano se iden�fica com conceitos recentes apresentados
pela Psicologia evolu�va, segundo os quais a evolução selecionou genes

o médium - - 201novembro e dezembro 8
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relacionados à construção e ao funcionamento do cérebro, que o equiparam com
recursos geradores de prazer, possivelmente relacionados à sobrevivência humana.
Centros geradores de prazer, estabelecidos em regiões específicas do cérebro, são
a�vados por alimentos saborosos, intercurso sexual, sensação de segurança, certa
dose de poder ou a condição de ser considerado como uma pessoa especial e
importante. Situações como essas, por serem prazerosas, são buscadas com
frequência, e nessa busca o indivíduo desenvolve as inteligências, como citado
previamente por Kardec.

Se ingerir alimentos, sen�r-se importante ou fazer sexo não gerasse certa dose de
prazer, o homem se descuidaria de tudo isso e caminharia para a estagnação ou a
morte.

Em decorrência dessa caixa prazerosa de ferramentas evolu�vas chegamos
aonde estamos, em um nível de progresso intelectual jamais imaginado pela criatura
humana, no entanto, o perfeito equilíbrio no trato com essa ferramenta evolu�va
está ainda bem distante de nós. O prazer decorrente da ingestão de alimentos
saborosos e altamente calóricos tem sido responsável pela mais obesa geração da
história e os prazeres da libido têm atormentado milhões de almas e destruído lares e
relações afe�vas sinceras. O desejo de segurança se transformou para muitos em
transtorno de personalidade, assustados diante de medos reais e imaginários,
vivendo acuados em verdadeiras fortalezas. O prazer decorrente da sensação de
controle vem sendo canalizado para o vício do poder com suas consequências
danosas e a necessidade de destaque tem feito de muitas pessoas fantoches da
opinião alheia, viciados no sucesso, no aplauso e no elogio.

Necessário tomarmos ciência dessa dinâmica e nos equiparmos de recursos que
nos levem a um saudável equilíbrio entre a sa�sfação dos desejos através de prazeres
universais e a�tudes corretas, justas, responsáveis e nobres.

Viver em harmonia a fase evolu�va em que nos encontramos é saber adequar
desejo e ponderação, uso e con�nência, prazer e responsabilidade.

o médium - - 201novembro e dezembro 8
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QUANDO VIRÁ O MESSIAS?
Alcione Andries Lopes

“- .” – Jesus (Jo,4:26)Sou eu, aquele que fala con�go

Dentre os fastos extraordinários que marcam a vinda de Jesus à Terra, encarnando entre nós o
Amor em plenitude, ressalta aquele diálogo inesquecível com a mulher samaritana, no poço de Jacó.(1)

O local, a hora em que se dá o acontecimento, a privacidade observada pelo Mestre para as
revelações que seriam feitas à mulher, a profundidade dos ensinamentos vazados em encantadora
simplicidade, os desdobramentos e as consequências do encontro, tudo evidencia um planeja-
mento perfeito da missão do Cristo e seu integral cumprimento.(2)

Vejamos algo dos aspectos citados da rica passagem registrada por João: (1) local, horário,

privacidade do encontro – por que Jesus, indo de Jerusalém para a Galileia, abandona a estrada
habitual que seguia o curso do Jordão, e galga as montanhas de Efraim, penetrando os limites da
Samaria (região evitada e hos�lizada pelos nascidos em Judá, por abrigar diversidade de crenças),
e fica a sós no poço de Jacó, no calor escaldante da hora sexta (meio-dia), como aguardando
alguém que seria importante em Seu messianato?; (2) – por que Jesus escolhe para inter-a mulher

locutora uma mulher, quando os costumes vigentes condenavam tal procedimento, sendo especi-
almente aquela mulher, samaritana e considerada de vida irregular? Seria ela, afinal, capaz de se
interessar pela essência dos ensinamentos que estava prestes a receber e, mais que isso, entendê-
los, aceitá-los? E por que a mulher vai em busca de água em horário incomum, debaixo de um sol
severo?; (3) Jesus se coloca como o Messias esperado, com recursos a ofere-com que autoridade

cer para que construamos, dentro de nós e por nós mesmos a esperada salvação, o Reino de
Deus?; (4) a felicidade incon�da de Fo�na (este o nome da samaritana) ao reco-consequências:

nhecer nAquele judeu o Messias, a ponto de, vencendo as barreiras da vergonha, do medo, do
desprezo social, da baixa autoes�ma, correr para anunciá-Lo no povoado, e, mais tarde, pela
acolhida sincera dada aos Seus ensinamentos, sua incorporação à conduta e a divulgação dos
mesmos, ser conhecida na tradição oral como “A Iluminadora”!

Dada a proximidade do mês de dezembro, convidamos o prezado leitor a fazer conosco breve
analogia entre a passagem singelamente comentada e o significado, para nós, das comemorações
do Natal de Jesus.

E SE este “tempo da transição” que vivemos, tão conturbado, for, espiritualmente falando,
como aquele sol escaldante a nos intensificar a sede de paz e harmonia?

E SE, a sós com nossa lutas, angús�as, viciações an�gas, temores, fragilidades, personificarmos
a mulher samaritana, buscando a “água” que sabemos nos há de dessedentar para a eternidade?

E SE, neste Natal, enfim aceitarmos Jesus, que retorna acessível, amoroso, paciente, Consola-
dor, buscando-nos a manjedoura do coração?

Copiaremos Fo�na, fazendo-nos pequeninos pontos de luz a exercitar a fé operosa em cin�la-
ções de esperança, fraternidade, alegria, bom ânimo? Tomara que sim!

Com estas reflexões, ao ensejo da data convencionada para as comemorações do Natal de
Jesus, apresentamos às(aos) queridas(os) leitoras(es) de “O Médium”, em nome da Revista,
votos de muita Esperança e Serenidade, augurando, ao mesmo tempo, que o Ano de 2019 enseje
a todos oportunidades de ascensão espiritual, sob as bênçãos amorosas do Divino Amigo.
_______________
(1) João, 4:1-42
(2) Primícias do Reino. Amélia Rodrigues (Espírito)/Divaldo P. Franco, cap. 9, LEAL.
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No segundo Encontro de Evangelizadores da Juventude Espírita (ENEJE) deste
ano, os Departamentos de Evangelização do Jovem e de Assuntos da Mediunidade da
AME/JF promoveram uma rica discussão sobre a questão da mediunidade na juven-
tude. Este ar�go não tem a pretensão de conter a palavra final sobre o assunto, mas
reúne as conclusões, não necessariamente unânimes, de um grupo que se propôs a
discu�r sem deixar de lado a experiência no assunto e as bases doutrinárias.

Apesar dos diversos casos já conhecidos de despertamento da mediunidade
ostensiva na juventude, observamos que o assunto ainda é tabu em alguns centros2

espíritas. Yvonne Pereira, Divaldo Franco e Chico Xavier, importantes médiuns
brasileiros, relatam o início de seu intercâmbio com o plano espiritual ainda na
infância, e o fundamental trabalho de Allan Kardec, como se sabe, contou com a forte
contribuição de médiuns ainda adolescentes. Todavia, ao receber um jovem com a
faculdade mediúnica ostensiva no centro, não se sabe o que fazer.

Sem considerar os casos em que o jovem médium passa por processo obsessivo
ou apresenta problemas psiquiátricos, que merecem abordagem mais profunda, o
afloramento da mediunidade deve ser encarado com naturalidade, mas com
responsabilidade tanto por parte do jovem quanto do grupo que o acolhe. Em geral,
diante de questões espirituais, hormonais, familiares e profissionais, a juventude é
uma fase complexa, logo, a presença de mais um fator, se não considerado com
carinho e atenção, pode ser um complicador. Abraçar o jovem médium, portanto, é
um ato de caridade para com ele, mas também para com a Humanidade, dada a

DEJ/AME/JF

M���� ������ ��
J� ���	� ��¹
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importância da mediunidade como instrumento de
consolação e esclarecimento. Porém, quais ações seriam
mais adequadas a este acolhimento?

Em primeiro lugar, o coordenador deve estar atento
às declarações dos jovens quanto ao assunto e se
demonstram “sintomas” de ostensividade. O
acompanhamento de outros dirigentes da casa, caso os
coordenadores sejam muito jovens ou iniciantes na
tarefa, é fundamental para a qualidade do acolhimento.
Deve-se pensar na possibilidade de se alocar algum
trabalhador mais experiente no centro, durante a
realização do estudo da mocidade, para casos
emergenciais. Se se conclui pela possibilidade de o
jovem ser médium, o mesmo deve ser encaminhado, de
forma fraterna e sem alarde, ao diálogo fraterno e/ou ao
departamento mediúnico, com consen�mento dos familiares caso seja menor de
idade. Muito cuidado deve ser tomado para que não se despreze o relato do jovem
por preconceito. Expressões do �po “ele está inventando” ou “não sabe o que está
falando” denotam falta de caridade ou mesmo desconhecimento do fenômeno
mediúnico pelo trabalhador espírita. Além disso, desinformação, fantasias e
invenções não são par�cularidades da idade juvenil. Mesmo que se conclua
futuramente que aquele jovem não é médium ostensivo, o carinho e o respeito
devem ser constantes.

Quando o jovem médium aparece na casa, sem ser frequentador de mocidade ou
mesmo espírita, deve ser acolhido com ainda mais cuidado. É até mesmo comum a
busca do centro, por jovens e adultos, devido a questões mediúnicas. Com base
doutrinária inexistente e às vezes ví�ma de preconceito familiar, chegam com medo
ou se achando “loucos”. Além do encaminhamento ao setor de diálogo fraterno, que
deliberará sobre a necessidade de fluidoterapia e esclarecimento, deve também ser
convidado a frequentar a mocidade espírita e/ou outros grupos de estudo. Inegável é
a importância da integração entre os diversos setores e departamentos do centro
espírita! Se a família procura o centro junto ao jovem, mas não é espírita, deve
também ser convidada a frequentar a casa, o que, porém, não é condição necessária
para que se acolha o adolescente.

Em segundo lugar, em consonância com o Codificador, o estudo é fundamental.
“Estudai antes de pra�cardes, porquanto é esse o único meio de não adquirirdes
experiência à vossa própria custa” , afirma Kardec. A mocidade espírita deve abordar

3

de forma responsável o tema mediunidade! Os coordenadores devem se preparar
constantemente e os dirigentes do centro devem observar a qualidade dos trabalhos
desenvolvidos, de forma a assegurar uma base doutrinária sólida à juventude.
Independentemente de apresentarem faculdade mediúnica ostensiva, os membros

o médium - - 201novembro e dezembro 8
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da mocidade devem ser também convidados à
par�cipação nos cursos de mediunidade do centro
espírita (PROGEM, COEM, MEP etc.), que fortalecerão o
conhecimento e permi�rão a troca de experiências com
médiuns mais amadurecidos.

Porém, e quando o jovem é “bem jovem”? Se
estamos pensando nos médiuns de 18 ou “vinte e poucos
anos”, geralmente mais amadurecidos intelectual e
emocionalmente, não podemos esquecer os de 13 e 14
anos. Sempre em diálogo com a família e com seu
consen�mento, os dirigentes do centro podem sim
incluir o jovem nos estudos do tema, porém
acompanhado de um “tutor”, que verificará de forma
mais próxima ao tutelado a compreensão dos assuntos
desenvolvidos, � rará dúvidas e o acolherá nos

momentos de incômodo, medo ou insegurança. Isto, de forma alguma, é um
incen�vo ao “desenvolvimento” da mediunidade nestes indivíduos, mas
acolhimento àqueles que naturalmente já a demonstram.

Em terceiro lugar, iden�ficando a mediunidade no jovem e proporcionando a ele
oportunidades de estudo e preparação prévia, chega o momento de avaliar sua
condição de par�cipar de reuniões mediúnicas. Como todos os trabalhos do centro
espírita, o mediúnico demanda estudo, esforço pela melhoria moral e disciplina. Se a
questão moral é de foro ín�mo, a responsabilidade quanto à dedicação ao estudo, à
assiduidade e à pontualidade nos grupos e reuniões pode e deve ser avaliada pelos
dirigentes antes de se aprovar o candidato ao trabalho. Aquele que não tem este
compromisso não está apto à tarefa espírita. Todavia, ouve-se com frequência que o
jovem não tem responsabilidade ou disponibilidade, como se esses problemas não
exis�ssem também entre alguns trabalhadores já adultos. Se há um perfil ideal para o
trabalhador da mediunidade, o jovem tem potencial para desenvolvê-lo. Dizer a um
adolescente que não pode trabalhar na mediunidade, simplesmente por causa da
idade, carece de bases doutrinárias. Segundo Allan Kardec, quando o afloramento da
mediunidade é espontâneo, mesmo em uma criança, “é que [a faculdade] está na sua
natureza e que a sua cons�tuição se presta a isso”. Em seguida, afirma que, para se
ocupar desta tarefa sem inconvenientes, “não há idade precisa, tudo dependendo
inteiramente do desenvolvimento  sico e, ainda mais, do desenvolvimento moral.
Há crianças de doze anos a quem tal coisa afetará menos do que a algumas pessoas já
feitas” . Todavia, para a admissão dos jovens “bem jovens”, a atenção e o

4

acompanhamento dos demais médiuns deve ser redobrada. A atuação do já citado
“tutor” é fundamental.

É comum a opinião de que apenas após a conclusão do curso superior ou a
obtenção de estabilidade profissional se pode assumir o trabalho. No extremo

o médium - - 201novembro e dezembro 8
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oposto, há centros também que rápida e irresponsavelmente já colocam o jovem
na reunião mediúnica, sem preparo e acompanhamento. Devemos caminhar no
meio! Se o jovem tem comprome�mento, o fato de estar em época escolar não é
um impedimento, da mesma forma que, enquanto adulto, ter filhos e vida
profissional não proíbe o trabalho espírita. Impressiona também o argumento de
que a juventude de hoje é diferente da juventude do passado ou da época de
Kardec, logo os argumentos do Codificador seriam hoje inválidos. Além de, às
vezes, nem terem conhecimento da cultura do século XIX para fazerem tal
afirmação, os defensores desta ideia favorecem também perigosas dúvidas: os
adultos de hoje também seriam diferentes dos do passado? Quais argumentos de
Kardec ainda valeriam para a prá�ca mediúnica atual diante dessas possíveis
diferenças?

Naturalmente, há jovens e adultos que não possuem equilíbrio para o trabalho
mediúnico. O próprio Kardec já alerta quanto à existência de pessoas para quem o
exercício desta tarefa é inconveniente. Para estas, deve-se evitar “todas as causas
de sobre-excitação e o exercício da mediunidade é uma delas” . Cabe aos5

responsáveis pelo setor esta avaliação, através de conversas e observações. Se o
jovem médium, pelo seu livre-arbítrio ou por apresentar caracterís�cas que lhe
contraindiquem a tarefa, não a assumir, pode e deve ser encaminhado a outros
estudos e trabalhos da casa, tão importantes quanto. Naturalmente, o tratamento
fluidoterápico, se recomendado pelo setor responsável, o convite à reforma
ín�ma e ao esclarecimento devem permanecer.

Enfim, talvez o jovem espírita esteja sendo subes�mado. Há um problema de
comunicação nos centros espíritas: os trabalhadores mais an�gos reclamam da
falta de tarefeiros enquanto os jovens reclamam da falta de oportunidades! Além
disso, concepções que colocam o trabalho mediúnico como superior aos demais
trabalhos da casa tendem a fortalecer o afastamento dos “menos experientes”.
Afinal, o estudo da mediunidade seria uma espécie de “pós-graduação espírita”.
Grande engano! Todos os trabalhos merecem dedicação e estudo sério.

Maturidade, compromisso, estudo, esforço pela transformação moral: pilares
de um bom trabalho mediúnico, de um bom trabalho espírita. Para adultos e
jovens.
_______________
1. Ar�go escrito a par�r de seminário mediado pelos GTs do DEJ e do DAM/AME/JF em 16 de

setembro de 2018, com base em estudos dos mediadores do ENEJE e depoimentos dos presentes.
2. Conforme o item 159 de , todos somos, mais ou menos, médiuns, entretanto,O Livro dos Médiuns

“usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem

caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade”. Esses denominamos “médiuns

ostensivos”.
3. KARDEC, Allan. Tradução de Guillon Ribeiro, 49 ed., FEB, 2 p., c. 31, XXXIV.O Livro dos Médiuns.

a a

4. ____________, 2 p., c. 18, i. 221.a

5. ____________, 2 p., c. 18, i. 221 e 222.a
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L.E. 804. Por que não outorgou Deus as mesmas ap�dões a todos os homens?

“(...) Necessária é a variedade das ap�dões, a fim de que cada um possa concorrer
para a execução dos desígnios da Providência, no limite do desenvolvimento de suas
forças  sicas e intelectuais. O que um não faz, fá-lo outro. Assim é que cada qual tem

seu papel ú�l a desempenhar. (...)”.

Somos acostumados a nos movimentar somente em prol daquilo que nos a�nge e,
constantemente, aguardamos a dor para tornar-nos móveis da modificação do ambien-
te social em que fomos colocados a viver, por afinidade ou necessidade, segundo nos-
sas experiências evolu�vas, pelas quais precisamos passar.

Par�ndo de uma sensibilização ocorrida na sede da UEM (União Espírita Mineira),
Belo Horizonte, com o desejo de oportunizar o acesso à Doutrina Espírita a todos, estru-
tura-se em 2017 o , na Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, reu-Projeto Inclusão
nindo os departamentos DEC, DEJ e DCSE, com a proposta de criar formas de acolher e
atender as mais variadas necessidades inclusivas dos nossos irmãos.

Buscamos contato com essa realidade obje�vando extrair da própria pessoa com
deficiência conhecimentos que pudessem nos colocar a par das expecta�vas, dos
desejos e dos déficits encontrados nas casas e no movimento espírita. O mesmo foi
feito com relação àqueles que poderiam nos auxiliar em termos técnicos profissionais.

Um novo olhar sobre acolhimento surgiu.
Sem a pretensão de sermos conhecedores profundos de todas as nuances que

envolvem essa realidade, mas sim contribuintes para a integração desses irmãos no
meio, materiais de apoio, como car�lhas orientadoras sobre deficiência visual,  sica,
audi�va e intelectual, foram confeccionadas com orientações importantes sobre o
recebimento, a ambientação e o direcionamento nas casas espíritas, assim como
audiobooks adultos e infan�s, adequação no site, livros e mensagens em Braille,
palestras com interpretação em LIBRAS, entre outros.

O não comparecimento em nossas reuniões e estudos não significa o desinteresse,
por parte deles, pela Doutrina, mas sim uma impossibilidade de acesso, não só  sico, a
esses ambientes. Grandes modificações podem ser feitas na divulgação doutrinária
com pequenos ajustes. Como exemplo, uma pessoa assentada ao lado de outra com
deficiência visual pode descrever os slides das palestras, se atento a essa necessidade.

Assim conclamamos a todos a olharem esses Espíritos, que têm em seus corpos
 sicos as limitações necessárias para seus reajustes e crescimento, com os potenciais
que trazem, ofertando-lhes múl�plas possibilidades de encontrarem na Doutrina
Espírita meios encorajadores para as reformas morais a que se propuseram.

Lembremos que o mais importante em qualquer processo inclusivo é o respeito, e
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só respeitamos o que realmente conhecemos.
Todos nós somos capacitados às grandes realizações no trabalho com o Cristo,

necessitando apenas de auxílio para o nosso desenvolvimento.
Lembremos sempre: respeito que subes�ma não é respeito.

_______________
*DEC: Departamento de Evangelização da Criança
DEJ: Departamento de Evangelização do Jovem
DCSE: Departamento de Comunicação Social Espírita

*LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais
*O Braille é um sistema de escrita tá�l u�lizado por pessoas cegas ou com baixa visão. É tradicional-
mente escrito em papel em relevo.
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Telefone: (32)98810-6487
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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
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“Pois onde dois ou três es�verem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.”

Jesus (Mt, 18:20)

“Um Jeito de ser feliz”! Esse foi o tema da primeira COMEJUS – Confraternização
de Mocidades Espíritas de Juiz de Fora e Sub-região de que par�cipei. Essa escolha
não poderia ser mais auspiciosa, principalmente por ter se tornado um divisor de
águas na minha vida. A par�r dessa data, somente dois acontecimentos �nham
presenças ca�vas na minha agenda. O Natal, com a família escolhida na espiritualida-
de, e a COMEJUS, com seu universo de possibilidades para a construção do Homem
Integral, através do autoconhecimento e da troca de experiências em um ambiente
permeado pela gen�leza, cooperação e generosidade dos par�cipantes.

Embora já �vesse no�cias dessa confraternização, a escolha demorou a se
concre�zar porque não poderia ser apenas mais uma! Não poderia ser pautada no
“não tenho nada para fazer”, mas precisava ter sen�do e razão para acontecer. Então,
foi movido pela possibilidade de ter o que fazer, falar e aprender, que essa decisão se
efe�vou. E, por muitos anos, esse encontro se tornou a parada obrigatória, ou
melhor, voluntária para as vivências e transformações do homem velho para aquilo
que sou hoje. Ainda imperfeito, mas ú�l para os desígnios de Deus na construção do
Homem de Bem.

Na COMEJUS temos a oportunidade de colocar o Espiri�smo em prá�ca através

o médium - - 201novembro e dezembro 8
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da vivência plena do Evangelho de Jesus. E isso só é possível na troca das experiências
e aprendizados com o outro. O homem não nasceu para viver sozinho, portanto, a
vida em sociedade é fundamental para o progresso do indivíduo. E o ensinamento do
Espírito da Verdade é claro: “Amai-vos e instruí-vos”. A COMEJUS – como espaço de
sociabilidade por excelência –, toca os “nossos corações e arrasta o cérebro” para
refle�r acerca das coisas duradouras da vida, que permanecerão em nossas ações
para a eternidade.

O ambiente  sico e espiritual da COMEJUS é de harmonia e paz, tocando as “fibras
mais ín�mas do nosso ser”. Tudo é envolvente. Os trabalhadores (dos dois lados da
vida) sabem da necessidade, do esforço de mobilização, paciência, perseverança,
carinho, dedicação e empenho necessários para o evento acontecer. A alegria é con-
tagiante, pois essa é a reunião de Filhos de Deus, cujo “amor inunda o Universo”. São
companheiros, amigos e irmãos vibrando numa única energia. Tudo contribui para
equilibrarmos as asas da razão e do sen�mento. A música, os estudos, as lágrimas, os
sorrisos, os abraços, as a�vidades socializadoras, o papo no atendimento fraterno, o
teatro, as palestras, a comida, as oficinas, as dinâmicas de grupo são os ingredientes
que nos mo�vam, deixando a sensação de que o tempo não passa. Isso aumenta em
nós a saudade, e a vontade de querer voltar outra vez, e mais uma vez...

Saímos da COMEJUS, mas o que fora apreendido permanece em nós! E, a exem-
plo do semeador, somos nós a plantar em outros corações a esperança da construção
de um mundo novo e bem melhor, a par�r de nós mesmos. Que possamos não só
comemorar as três décadas da COMEJUS, mas desejar que muitas outras ocorram!

o médium - - 201novembro e dezembro 8

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

Casas Espíritas com aniversários em DEZEMBRO
17/12/1978 - Centro Espírita Vinha de Luz
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Humberto Schubert Coelho

O Espiri�smo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma

doutrina filosófica. Como ciência prá�ca consiste nas relações que se

podem estabelecer entre nós e os Espíritos; como filosofia, compreende

todas as consequências morais que decorrem de tais relações.
Allan Kardec. .O que é o espiri�smo

Teve lugar em Belo Horizonte, na sede da União Espírita Mineira, o décimo quarto
encontro da Liga de Pesquisadores do Espiri�smo (LIHPE), nos dias 25 e 26 de agosto, que
se dedicou ao tema .A Sobrevivência da Alma

Os encontros da Liga celebrizaram-se por agregar os poucos e solitários esforços de
pesquisadores e historiadores do espiri�smo em favor de estudos acadêmica e
metodologicamente rigorosos sobre os fenômenos, literatura, ideias e eventos ou
personalidades relevantes para o vasto campo de trabalho do pensamento espirita.

Saímos de Juiz de Fora eu e Marcelo Gulão (historiador), entre�dos em animadíssimo
colóquio sobre o evento, seus par�cipantes e trabalhos, a ponto de mal notarmos passar
a uma hora extra parados ao sol por mo�vo de bloqueio da pista.

Lá chegados, fomos recebidos pela pres�mosa equipe de voluntários da UEM, os
quais se desdobraram para atender a todas as necessidades da tarefa e dos par�cipantes.

A variadíssima agenda de exposições (endereço eletrônico disponível abaixo) incluía:
considerações sobre a vigência do paradigma materialista e os consequentes escolhos da
pesquisa espirita; questões metodológicas sobre o escopo cien�fico e filosófico do
espiri�smo, com destaque para o grave problema do uso indiscriminado de analogias
rasas entre  sica quân�ca e espiri�smo – frequentemente via textos de divulgação
cien�fica popular e/ou de tons esotéricos, sem fundamentação cien�fica –; a questão da
auten�cidade da quinta edição de , primorosamente escru�nada sobA Gênese

diferentes pontos de vista; algo da história da LIHPE e da CCDPE-EM; técnicas de
varredura medianímica; o caminho percorrido por Kardec entre relatos e ocorrências
mediúnicos e suas conclusões teóricas; a força evidencial da EQM; e sobre a ligação de
Lombroso, Kerner, Sócrates e Allan Gauld com as pesquisas ou argumentos em favor da
imortalidade da alma.

Ao término da primeira manhã, fui vi�mado por um descolamento completo da sola
de um dos sapatos, o que foi prontamente remediado por Cris�na, atenciosíssima
trabalhadora da UEM. O calçado passa bem.

Entre os momentos icônicos do evento, destacou-se uma sensível homenagem a
Alfred Russel Wallace, que com Charles Darwin divide a paternidade da teoria da seleção
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natural e que foi peça-chave das pesquisas sobre a possibilidade de sobrevivência da
alma. A apresentação desta vida estoica e idealista, inteiramente dedicada ao trabalho e
ao progresso da humanidade, levou às lágrimas muitos dos presentes.

O evento também propiciou o lançamento e a divulgação de numerosos livros, entre
os quais se destaca a coletânea produzida pela própria , in�tuladaLiga A sobrevivência da

alma em foco, com trabalhos apresentados no evento, acrescidos de um trabalho sobre
análises semân�cas das cartas de Chico Xavier, um sobre a credibilidade de cartas
psicografadas, também de Chico Xavier, e um estudo es�lís�co compara�vo entre Os

Miseráveis Párias em redenção, de Victor Hugo, e , psicografado por Divaldo Franco.
Jáder Sampaio, um dos organizadores do livro e do evento, assim sinte�zou a

relevância da obra:
O que se observa, neste livro, é o surgimento e o descobrimento de novos
autores interessados no estudo do espiri�smo em diálogo com suas áreas
de formação superior e com as novas metodologias de pesquisa que
aprenderam nas universidades. Destaca-se a boa resposta em número de
textos para o tema central do evento, que permi�u uma análise das
pesquisas em diferentes momentos no tempo, desde a argumentação
filosófica de Sócrates até os modelos de pesquisa qualita�vos e
quan�ta�vos contemporâneos. Ainda não se pode falar em uma massa
crí�ca de pesquisadores interessados no espiri�smo, mas na consolidação
paula�na do tratamento dos temas espíritas sob uma ó�ca cien�fica e
filosófica e na aproximação entre espíritas interessados nessa forma de
abordagem e pesquisadores do universo acadêmico.

A organização do evento brindou-nos ainda com um passeio a Pedro Leopoldo,
onde conhecemos museus dedicados a Chico Xavier, que em vida lhe foram residência, as
casas espíritas Meimei e Luiz Gonzaga, bem como o local de trabalho, onde foi
psicografado .Paulo e Estevão

Em clima agradável, contando com a colaboração de representantes de diversos
estados e das mais dis�ntas áreas acadêmicas, o encontro propiciou reflexões,
divulgação, contatos; e o debate franco, isento de melindres e de pudores que se espera
de um simpósio crí�co e ilustrado.

Com isso, o encontro do LIHPE se confirma mais uma vez como espaço privilegiado
de cul�vo da análise racional dos fenômenos e teorias que �pificam o espiri�smo como
filosofia espiritualista, moderna, progressista e universalista.

Site do evento: h� p://www.lihpe.net/wordpress/?p=1790

Bibliografia:
SAMPAIO, Jáder dos Reis; MILANI FILHO, Marco A. F. (Org.). A sobrevivência da alma em

foco. Série: Pesquisas Brasileiras sobre o Espiri�smo. São Paulo: CCDPE-LIHPE-USE, 2018.
_____________
1 Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiri�smo Eduardo Carvalho Monteiro.
2 SAMPAIO, Jáder dos Reis; MILANI FILHO, Marco. A sobrevivência da alma em foco. p. 21.
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Daniel Salomão Silva
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3ª parte

Nesta terceira e úl�ma parte do ar�go, voltaremos nossa atenção aos par�cipan-
tes dos grupos e às formas de se lidar com suas par�cularidades. De forma semelhan-
te à adotada com os coordenadores, u�lizaremos perfis caricaturais para nossa
análise.

Entre os diversos perfis, um que se destaca é o do par�cipante “interessado”.
Sempre quer comentar, perguntar ou assumir tarefas no grupo. Todavia, suas
mo�vações e caracterís�cas podem ser diferentes. O par�cipante “interessado”
pode ser “sabichão” ou ter pouca base doutrinária. Quando conhecedor do
Espiri�smo, por razões nem sempre nobres faz interferências constantes na
discussão, travando-a e inibindo a par�cipação dos demais membros. Alguns, de
pequeno ou nenhum conhecimento doutrinário, fazem intervenções frequentes
com conclusões fantasiosas ou confusas, prejudicando a discussão. A causa desta
postura está, em algumas ocasiões, na empolgação ou no deslumbramento com a
Doutrina Espírita, a qual recentemente abraçou. Pode também derivar de um
interesse digno (ou não) de construir “carreira” no centro espírita, ambicionando
funções ou cargos futuros, como a própria coordenação do grupo.

Independentemente das par�cularidades e dos mo�vos apontados acima, o
coordenador deve interrompê-lo fraternalmente quando, na discussão, sua
par�cipação se fizer prejudicial. Além disso, se o “interessado” realmente se mostra
capaz e comprome�do com o Espiri�smo, pode ser “promovido” pelo coordenador,
sendo convidado a assumir tarefas ou a própria coordenação do grupo em
determinados dias ou momentos. Constatada a boa intenção e o real compromisso,
pode ser tranquilamente convidado a assumir outros trabalhos no centro. O grupo
de estudo é, defini�vamente, um excelente lugar para se iden�ficar e recrutar novos
trabalhadores espíritas. A despeito disso, uma conversa franca e fraterna, em
par�cular, apontando ao par�cipante os bene cios e male cios de sua postura, é
sempre saudável. É mesmo um , para com ele e para com o grupo,dever de caridade

conforme aponta Allan Kardec .2

Um outro sub�po do “interessado” é o “incrédulo” que, iniciante ou não,
ques�ona insistentemente pontos doutrinários, muitas vezes já esclarecidos, devido
a dificuldades de entendimento ou até mesmo má intenção. Iden�ficado um
comprome�mento intelectual do par�cipante, o grupo deve ser convidado à
tolerância, e o par�cipante a avaliar se realmente aquele grupo está atendendo às
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suas necessidades. O diálogo permanece como o melhor caminho. Iden�ficada a má
intenção, o convite ao afastamento do grupo pode ser necessário, também em
acordo com Kardec , quando o par�cipante por si só não toma esta inicia�va. Cabe2

salientar mais uma vez que estamos analisando uma caricatura. O par�cipante
interessado, quando sóbrio e respeitoso, é o que todo coordenador espera!

O perfil oposto é o do “desinteressado”. Não lê, não fala, não sabe onde a leitura
parou e, incrivelmente, esquece até qual livro está sendo estudado. Se não atrapalha
o grupo, prejudica-se por problemas ín�mos que, talvez, o coordenador possa
suavizar. Mais uma vez, o diálogo é a ferramenta ideal. Se o par�cipante não
consegue acompanhar o nível da discussão, pode ser indicado a ele a mudança para
um grupo de iniciantes ou de obra menos complexa. Se sua presença no grupo é
mo�vada por outros interesses que não o do estudo, devem ser lembrados a ele os
obje�vos desta tarefa. Se essa postura se deve a uma sensação de menos-valia,
promovê-lo dentro do grupo pode ser interessante, oferecendo tarefas ou
coordenação em determinados momentos, caso este frequentador possua preparo
para tal.

Entretanto, se a conversa não sur�r efeito, a postura do frequentador deve ser
respeitada enquanto ele atrapalhar apenas a si mesmo. Ninguém é obrigado a ler ou
a comentar em um grupo de estudos. Além disso, seu desinteresse pode ser apenas
aparente. Não par�cipa, mas reflete, raciocina e compreende. Um sub�po
“desinteressado” mais complicado é o que promove conversas paralelas com
frequência. Seu descaso passa a prejudicar os demais. Logo, deve ser interrompido
fraternalmente e, em par�cular, alertado quanto às consequências desagradáveis de
sua a�tude.

Confundido muitas vezes com o “desinteressado” é o par�cipante “�mido”.
Aparentemente tem todas as caracterís�cas que denotam descaso, mas sua a�tude
deriva de grande �midez. Compreende a discussão, às vezes tem vontade de
comentar ou carrega dúvidas, mas jamais ou pouco externa suas demandas. Se
convidado à leitura ou a fazer a prece final, por exemplo, faz com grande dificuldade
ín�ma ou nem mesmo aceita o convite. Para o coordenador, a diferença entre ele e o
“desinteressado” será detectada no diálogo. Percebida a �midez, a óbvia a�tude
deve ser de respeito. O �mido deve ser incen�vado à par�cipação, como qualquer
outro frequentador, mas sem imposições ou insistências, que tendem a afastá-lo do
grupo.

Por fim, o úl�mo �po é o par�cipante “depressivo”. Com essa expressão não nos
referimos necessariamente à pessoa com depressão diagnos�cada, mas àquela que
pode estar passando por um momento di cil. Este par�cipante, por não
compreender os obje�vos do grupo ou por estar em desespero, faz constantes
desabafos ou reclamações, tomando considerável parte do tempo de discussão.
Naturalmente, todos os par�cipantes são convidados à tolerância. Todavia, este não
é local e momento para esta postura. O “depressivo”, além disso, acaba por expor
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problemas pessoais a um grupo não preparado para ajudá-lo, arriscando ter sua
in�midade devassada por pessoas que talvez não sejam de sua confiança.

Se isso ocorre pontualmente, caberá ao bom senso do coordenador lidar com o
caso. Entretanto, se o fato é frequente, o responsável deve interromper a fala
fraternalmente, buscando informar em conversa par�cular os reais obje�vos do
grupo. O frequentador deve ser encaminhado ao setor de diálogo ou atendimento
fraterno do centro espírita, onde encontrará equipe preparada para orientá-lo. Têm
sido criados também outros grupos voltados ao amparo dos que estão em sofrimento,
com abordagem mais simples e com espaço para a exposição das aflições ín�mas.

Concluindo, uma palavra pode ser observada como constante em toda proposta
acima: diálogo. Os problemas de comunicação podem ocorrer em todas as
a�vidades do centro espírita. Às vezes, evita-se a conversa franca e direta e cul�va-se
a crí�ca de corredor ou de telefone. Um argumento apresentado pelo coordenador
ou dirigente que se isenta de dialogar é, por incrível que pareça, a caridade .3

Apresentar o problema, mesmo que de forma delicada, poderia magoar o
par�cipante do grupo! Porém, onde está a caridade quando, ao observamos um
irmão em erro, não o alertamos? Um segundo argumento é que, tendo também
equívocos, o coordenador não teria autoridade para apontá-los no outro. Todavia, de
forma alguma se propõe aqui o julgamento ou a censura desrespeitosa. Allan Kardec
preocupou-se com este problema, em questão ao Espírito São Luís:

Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o

seu próximo?

Certamente que não é essa a conclusão a �rar-se, porquanto cada um de vós deve

trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada.

Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim ú�l, e não, como as

mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste úl�mo caso, a repreensão é uma

maldade; no primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o
cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo

tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido .
4 (grifos nossos)

Logo, que além da dedicação aos estudos e do compromisso com o grupo,
incluamos em nossa agenda a preocupação com o diálogo com aqueles que,
eventualmente, es�verem sob nossa coordenação e apresentarem quaisquer
peculiaridades. Lembremo-nos sempre de que Jesus nos fez a promessa de que onde

es�verem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles (Mt, 18:20).
Contribuamos para que as reuniões dos nossos grupos sejam realizadas doem nome

Mestre, para que possamos recebê-Lo em nossos corações.
______________
1. Ar�go escrito a par�r de seminário mediado pelo autor na AME/JF em 24 de março de 2018.
2. KARDEC, Allan. . Tradução de Guillon Ribeiro, 49a ed., FEB, 2a p., c. 29, i. 337.O Livro dos Médiuns

3. Tocamos neste ponto ao tratarmos do coordenador “tranquilão”, na 2a parte deste ar�go (edição
anterior).
4. KARDEC, Allan. . Tradução de Guillon Ribeiro, 112a ed., FEB, c. 10, i. 19.O Evangelho segundo o Espiri�smo
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Henderson Marques Lopes

JANEIRO/2019
- 60 anos da mudança, da cidade de Pedro Leopoldo
para Uberaba, do médium Francisco Cândido Xavier
(05.JAN.1959);
- 50 anos da desencarnação, no Rio de Janeiro, da
médium (10.JAN.1969);Zilda Augusta da Gama
- 20 anos da desencarnação, em Belo Horizonte, de
Oswaldo de Abreu, expositor, dirigente da União
Espírita Mineira e ex-Presidente da Aliança Municipal
Espírita da capital mineira (14.JAN.1999);
- 50 anos da desencarnação, no Rio de Janeiro, do
dirigente da FEB, escritor e esperan�sta espírita
Ismael Gomes Braga (18.JAN.1969);
- 100 anos da desencarnação, em São Paulo (SP), da escritora, educadora e
benfeitora (20.JAN.1919);Anália Emília Franco
- 110 anos da desencarnação, em São Paulo, de Batuíra (Antônio Gonçalves da
Silva), pioneiro do Espiri�smo no Brasil (22.JAN.1909).

FEVEREIRO
- 30 anos da realização, em Juiz de Fora, de 5 a 7 de fevereiro, da I COMEJUS-
Confraternização de Mocidades Espíritas de Juiz de Fora e Sub-Região,
organizada pelo DEJ da AME-JF (05-07.FEV.1989);
- 50 anos da desencarnação, no Rio de Janeiro, do dirigente e expositor espírita
Jaks (Jacques) Aboab (07.FEV.1969);
- 80 anos do término da psicografia do livro , ditado pelo“Há dois mil anos...”

Espírito ao médium (09.FEV.1939).Emmanuel Francisco Cândido Xavier

ANIVERSÁRIOS EM NÚMEROS REDONDOS
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ANÁLIA  FRANCO

VOCÊ SABIA?
Que o dia 1º de janeiro é considerado “DIA MUNDIAL DA IMPRENSA
ESPÍRITA”? A data está relacionada com a , editada por“Revista Espírita”

Allan Kardec, cujo primeiro número, com 36 páginas, saiu em Paris, no
primeiro dia de janeiro de 1858.
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