
O

M
ÉDIUM

anos86

o m diuméo m diumé
espiritismo para você

ALIANÇA MUNICIPAL ESPÍRITA DE JUIZ DE FORA-ANO8 -N°7 - / -2016 22 JULHO AGOSTO 8
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ALIANÇA MUNICIPAL ESPÍRITA DE JUIZ DE FORA-ANO8 -N°7 - / -2016 22 JULHO AGOSTO 8
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

“O mundo está cheio dessas criaturas que têm o sorriso nos lábios
e o veneno no coração; que são brandas, desde que nada as
aborreça, mas que mordem à menor contrariedade; cuja língua, de
ouro quando falam pela frente, transforma-se em dardo
peçonhento, quando estão por detrás.”

Allan Kardec – O Evangelho Segundo o Espiri�smo
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Odesenvolvimento do

Espiri�smo, ao longo

dos seus mais de 160 anos,

revela, de maneira

significa�va, a validade de

seus ensinos, de suas prá�cas

e de seus princípios. Com

bases sólidas, lançadas por

seu codificador, a doutrina

espírita tem a capacidade de

vencer todos os desafios e

todas as dificuldades, a fim de

consolidar-se. Isso porque o

atributo da racionalidade e o

de consolar mentes e corações

têm transformado

consciências, iluminando-as e

apresentando-lhes um novo

sen�do para a vida. Por essas

razões, são úteis todas as

formas de levar Espiri�smo

para mais e mais pessoas,

nunca de maneira imposi�va;

até porque o respeito à

liberdade de cada indivíduo é

também uma prerroga�va

fundamental das a�vidades

que se pretendem espíritas.

Em suma, que sejamos,

portanto, divulgadores

pacientes e pacíficos, e que as

nossas a�tudes sejam os

nossos melhores advogados

em qualquer parte, como diria

Emmanuel.

* Os ar�gos não publicados não serão devolvidos.
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EDUCAÇÃO ESPÍRITA

O Espiri�smo veio ao mundo através da Ciência. Kardec, ao se debruçar sobre os
fenômenos que lhe foram apresentados, não o fez com unção religiosa, prejudicada
por qualquer visão sectária. Examinou os fenômenos como pesquisador, valendo-se
de critério cien�fico, aplicando o método experimental com clareza de raciocínio, a
fim de não se perder no deslumbramento do novo mundo que se lhe revelava através
dos diálogos extraordinários que man�nha com os Espíritos. Entretanto, depois de
constatada cien�ficamente a veracidade da existência e da comunicabilidade dos
Espíritos, teve o Missionário o discernimento que lhe permi�u não se deter apenas
no campo experimental. Entendeu, desde logo, que a Revelação Espírita �nha finali-
dade mais ampla e mais nobre do que a simples comprovação da imortalidade e a
comunicabilidade dos Espíritos.

Deixando o campo cien�fico para outros Espíritos que vieram em sua equipe,
deteve-se no campo filosófico, onde dialogou com os Espíritos, propondo-lhes
questões a respeito de Deus, da Criação, da Criatura, dos problemas do ser, do des�-
no e da dor.

Poderia Kardec ter-se projetado como teólogo e ter-se perdido, como tantos
outros, nos sinuosos caminhos das intermináveis discussões a respeito de cosmogo-
nia, cristologia, exegese bíblica e tantos muitos temas tão a gosto de muitos filósofos
e teólogos.

Mas, o Missionário não se reencarnara para enriquecer, dessa forma, a galeria dos
filósofos, nem dos teólogos, limitando sua atuação apenas ao campo da teoria. Não.

o médium - - 201julho e agosto 8
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Antes mesmo de os Espíritos lhe revelarem o caráter da sua missão, ele já agia em
função do compromisso assumido com Jesus, no sen�do de trazer de volta o Evange-
lho, na sua feição de obra libertadora, logo educadora. Embora não filiado a nenhum
grupo religioso, era profundamente cristão, repar�ndo com o próximo aquilo que
�nha – o saber, ministrando, gratuitamente, aulas noturnas a grupos de jovens que
se preparavam para a universidade.

É de se notar que o Espiri�smo veio �rar o halo de mis�cismo inoperante, extá�co
que fora imposto à mensagem cristã, devolvendo-lhe a simplicidade encantadora, o
dinamismo profundamente atuante na vida diária da criatura humana.

Já houve quem ques�onasse o caráter religioso do Espiri�smo pelo fato de não ter
lugares considerados sagrados, como templos, santuários, de não ter culto externo,
de não ter sacerdócio organizado, nem ministrar sacramentos. Em verdade, o Espiri-
�smo não tem nada disso, mas nem por isso deixa de ser religião. Se, para que uma
religião se legi�me como tal, é necessário que inclua essas prá�cas e possua templos,
então Jesus não trouxe mensagem religiosa alguma.

Considerando-se Jesus a maior expressão religiosa de todos os tempos, e anali-
sando-se a Sua atuação, diante daquilo que foi apresentado como religião nos sécu-
los subsequentes, chega-se a uma pergunta: o que é religião? Será um conjunto de
prá�cas desenvolvidas no interior dos templos, ou uma prá�ca de vida, capaz de
fazer a criatura crescer espiritualmente, pela educação?

Que é educação? Será algo a ser imposto ao Espírito? Ou será incen�vo para que
ele revele a luz que traz em si por herança divina? O verbo educar, na sua origem,
significa Jesus, dialogando com seus contemporâneos, ensinando a�rar para fora.

origem divina comum a todos, perguntou-lhes: “Não está escrito na vossa lei: eu
disse: sois deuses?” No Sermão do Monte, recomenda: “Assim resplandeça a vossa¹
luz diante dos homens.”²

Toda a mensagem religiosa de Jesus se fundamenta no esforço da criatura no sen-
�do de revelar essa herança divina que todos trazemos. Nada de graças, além da
graça da vida. Nada de privilégios. “... e então dará cada um segundo as suas obras.”³

A educação religiosa que Jesus propicia ao homem leva-o a conscien�zar-se de
que não será através de orações repe�das que estaremos agradando a Deus: “E,
orando, não useis de vãs repe�ções, como os gen�os, que pensam que por muito
falarem serão ouvidos.” Nem através de oferendas ou bajulações: “Portanto, se⁴
trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa
contra �, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu
irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta.”⁵

“O corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito, porquanto o
Espírito já exis�a antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o Espírito de seu
filho; ele mais não faz do que fornecer-lhe o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no
entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progre-
dir.” Por essa citação, vê-se que o enfoque educacional da Doutrina Espírita é diferente,⁶

o médium - - 201julho e agosto 8
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por considerar a criança não como um ser, cuja vida começou no ventre materno, mas
um Espírito imortal, dotado de bagagem própria, individual, que se irá manifestando à
medida que o corpo o permita. Por isso é que, conscientes de que o Espírito está com o
seu passado amortecido, beneficiado pelo esquecimento, aqueles que procuram
educar a criança à luz dos ensinamentos espíritas buscam não perder tempo, aprovei-
tando essa fase de aceitação de novas informações, a fim de sensibilizá-lo em relação às
verdades e à noção de valores trazida pelo Evangelho, para que, mais tarde, quando as
tendências de sua bagagem aflorarem, o espaço já esteja ocupado, pelo menos parcial-
mente, pelas ideias renovadoras, conforme nos ensinam os Espíritos Superiores, em
resposta a Kardec: “Encarnando, com o obje�vo de se aperfeiçoar, o Espírito, durante
esse período, é mais sensível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o
adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo.”⁷

Educadores modernos valorizam a educação desde o nascimento. A educação, à
luz do Espiri�smo, reconhece isso e vai um passo além, lembrando à mãe que ela
deve dialogar com o nascituro desde que se percebeu grávida, pois esse novo ser é,
em verdade, um Espírito imortal, an�go aluno da escola da Terra, rematriculado
agora, envergando um novo uniforme. A noção de imortalidade que o Espiri�smo
faculta ao homem abre-lhe a possibilidade de desenvolver um estado de consciência
que se poderia chamar de cidadania espiritual. Esse estado de consciência leva-o a
aprender, desde cedo, que o túmulo não representa, nem uma desgraça, nem a solu-
ção de problemas internos do Espírito. Representa apenas uma mudança de estado,
de encarnado para o de desencarnado, uma mudança de residência, para onde o
Espírito leva o produto dos seus trabalhos evolu�vos, seus méritos e deméritos.

A educação espírita nos ensina que Deus é justo e, como tal, cria todos os seus
filhos dotados da mesma capacidade de progredir. Não há privilégios. Em princípio
somos todos iguais. As diferenças individuais correm por conta do degrau evolu�vo
em que o Espírito se encontra.

A educação espírita é voltada no sen�do de derrubar as fronteiras milenares que
separam o sagrado do profano, o celeste do terrestre, levando o homem à aplicação
dos princípios é�co-morais do Evangelho em todas as situações da vida, conforme
Jesus ensinou e exemplificou. Moralmente, não há diferença nem mesmo entre o
material e o espiritual. A vida material e a espiritual são vistas apenas como oportuni-
dades dis�ntas, deferidas ao Espírito imortal, mas não como situações capazes de
legi�mar posturas é�co-morais diferentes.
______________________
1 - João, 10: 34
2 - Mateus, 5: 16
3 - Mateus, 16: 27
4 - Mateus, 6: 7
5 - Mateus, 5: 23 e 24
6 - O Evangelho segundo o Espiri�smo, cap. 18, item 8
7 - O Livro dos Espíritos, item 383

ARTIGOS o médium - - 201julho e agosto 8
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“Descer para ajudar é a arte divina de quantos
alcançaram conscienciosamente a vida mais alta.”

Emmanuel (XAVIER, 2009. Fonte viva. Cap. 72)

Todos nós temos um livro de cabeceira, aquele que nos acompanha sempre.
Se viajamos, ele é peça imprescindível em nossa bagagem.
Se reorganizamos nossos livros e objetos de uso pessoal, ele é man�do com

seu lugar definido.
Vamos lendo e relendo suas páginas em diversas situações da vida,

diariamente, além das orações e estudos em obras que requerem nossa consulta
e mesmo aquelas que nos chegam às mãos, mais recentemente, não ocupam o
lugar de nosso livro preferido.

Já �ve vários exemplares. Adquiria um novo porque alguém o levara
emprestado e eu não reclamava a devolução, outros porque sendo usado no
Culto do Evangelho no Lar, algum familiar visitante pedia, eu o deixava levar,
providenciando a subs�tuição.

O que venho usando nos úl�mos anos, faço questão de conservar porque foi
dado por uma amiga muito querida que já par�u para outra dimensão espiritual,
e está assinalado por ela, em vários itens, destacando alguns trechos e outras
observações.

O nome desse livro tão querido é Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de
Chico Xavier.

A 	
�� �����
�
 �� ����


Lucy Dias Ramos

o médium - - 201julho e agosto 8
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Hoje, pela manhã, ao ler uma de suas páginas, deparei com um ensinamento
muito oportuno – a compreensão das limitações de nosso próximo ante os
problemas existenciais e suas necessidades mais urgentes.

Parece simples, mas não é.
Requer paciência, compaixão, equilíbrio na manifestação de nosso apoio,

expressando palavras ou gestos de amor, para que ele não se ressinta de nossa
incompreensão ou manifestações de falsa superioridade por excessivo rigor.

A frase lapidar com que iniciei essa conversa de hoje, “descer para ajudar é a

arte divina de quantos já conquistaram a vida mais alta”, merece atenção e
acuradas reflexões, porque não temos, ainda, a humildade de reconhecer que
somos falíveis e se já conhecemos as diretrizes que norteiam nossa caminhada
terrena, muitos as desconhecem e necessitam de nossa compreensão e
generosidade.

A conquista da vida mais alta a que se refere Emmanuel não se coaduna a um
posicionamento superior como se fôssemos melhores e mais aquinhoados que
os outros, mas simboliza o quanto já assimilamos das elucidações e do
conhecimento amplo do Evangelho de Jesus.

Muito mais que isso, se já vivenciamos seus ensinamentos.
E o Benfeitor espiritual esclarece nosso entendimento, afirmando:
“Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes

quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade.” (XAVIER, 2009. Cap. 72,
in Fonte Viva. FEB. )

Seria então:
Falar ao coração do outro que sofre e se debate nas sombras densas da

ignorância e necessita de nossa compreensão, de nossa solicitude e
generosidade.

Usar a moderação e o equilíbrio para não o sufocar com palavras frias e
eruditas, sem o bálsamo do perdão, compreendendo que nós também erramos e
estamos incursos em processo de redenção espiritual, graças à misericórdia
divina.

Usar de meios simples e fraternos, envolvendo-o em vibrações de paz e desejo
sincero de ajudar, externando os melhores sen�mentos, tornando-nos humildes
e caridosos para que ele sinta que o compreendemos.

Mesmo em momentos de testemunhos e dores na alma, combalidos e tristes,
levantemo-nos para ajudar, orando e confiando porque todas as vezes que
esquecemos nosso sofrimento para soerguer o irmão que padece, mãos
invisíveis virão nos sustentar e amparar para que possamos prosseguir na nobre
tarefa de auxílio.

E assim estaremos compar�lhando com todos aqueles que seguem Jesus para
a vitória do Bem!

Certamente, seremos mais tranquilos e felizes.

o médium - - 201julho e agosto 8
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Capacitando-nos para um crescimento espiritual harmonioso com nossos
valores morais, ampliando nossos horizontes e nossas percepções do Universo e
da presença de Deus em nossas vidas!

“Estamos construindo para o futuro. (.)

Cristo vela e comanda a barca terrestre, na condição de Nauta sublime, e

conta conosco, como colaboradores, para que a mensagem de amor e de paz, de

sabedoria e de libertação, não seja confundida com os ouropéis men�rosos do

mundo, nem com as vanglórias que se diluem ao Sol da vontade na alegria do

amanhecer.

As vitórias logradas cons�tuem responsabilidades a mais. Cada passo dado

amplia as fronteiras do serviço, exigindo-vos mais dedicação e sacri� cio.

Uni-vos, amai-vos e ajudai-vos!” (FRANCO, 2014. Cap. 14, Joanna de Ângelis,
in Compromissos de amor, LEAL)

o médium - - 201julho e agosto 8
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Ricardo Baesso de Oliveira

A��� K����

Alfred Adler (1870-1937) foi um médico psiquiatra, membro original do pequeno
grupo de médicos que se encontrava, na casa de Freud, nas noites de quarta-feira, para
discu�r temas psicológicos. No entanto, quando surgiram as diferenças teóricas e pesso-
ais entre Adler e Freud, Adler abandonou o círculo de Freud e estabeleceu uma teoria
oposta, a qual se tornou conhecida como Enquanto ainda era mem-Psicologia individual.

bro do círculo restrito de Freud, converteu-se ao protestan�smo. Embora, aparente-
mente, ele não man�vesse convicções religiosas profundas, nem tenha se referido
explicitamente à dimensão do Espírito, sua teoria se iden�fica, em grande parte, com os
princípios espíritas. Por isso, decidimos estabelecer um diálogo entre suas ideias e o
pensamento kardequiano.

Em síntese, a teoria adleriana diz o seguinte: todas as pessoas nascem com uma ten-
dência inata para a completude e a totalidade. Mesmo os bebês possuem um impulso
inato em direção ao crescimento, à completude ou ao sucesso. As pessoas, por sua natu-
reza, são con�nuamente impulsionadas pela necessidade de superar sen�mentos de
inferioridades e atraídas pelo desejo de completude. O sen�mento de inferioridade,
iden�ficado em todas as criaturas, surge em decorrência da fragilidade e dependência
da criança ao nascer. As deficiências � sicas, naturais do indivíduo nos primeiros anos de
vida, a�vam complexos de inferioridade, que mo�vam a pessoa a lutar pela superiorida-
de ou pelo sucesso. Indivíduos que não são psicologicamente saudáveis lutam pela supe-
rioridade pessoal, enquanto aqueles psicologicamente saudáveis procuram o sucesso
para toda a humanidade.

Em sua teoria, Adler, portanto, iden�ficou dois caminhos principais para superar o
complexo de inferioridade. O primeiro é a tenta�va socialmente não produ�va de obter

o médium - - 201julho e agosto 8
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superioridade pessoal; a segunda envolve interesse social e visa ao sucesso ou à perfei-
ção para todos.

Algumas pessoas lutam pela superioridade com pouca ou nenhuma preocupação
pelos outros; seus obje�vos são pessoais e seus esforços são mo�vados, em grande
parte, por tudo aquilo que podem conseguir para si mesmas. Assassinos, ladrões, viga-
ristas, parasitas familiares ou sociais são exemplos óbvios de pessoas que lutam pelo
ganho pessoal. Algumas pessoas criam disfarces inteligentes para a sua luta pessoal e
podem, de forma consciente ou inconsciente, esconder sua postura autocentrada por
trás do manto da preocupação social.

Em contraste com as pessoas que lutam pelo ganho pessoal, há aqueles indivíduos
psicologicamente saudáveis que são mo�vados pelo interesse social e pelo sucesso de
toda a humanidade. Esses indivíduos estão preocupados com obje�vos que vão além de
si mesmos, são capazes de ajudar os outros sem exigir ou esperar uma recompensa e
têm a capacidade de ver os outros não como oponentes, mas como pessoas com quem
podem cooperar para o bene� cio social. O próprio sucesso não é ob�do à custa dos
outros, mas é uma tendência natural a se mover em direção à completude e à perfeição.

As pessoas lutam pela superioridade pessoal ou pelo sucesso cole�vo para compen-
sar sen�mentos de inferioridade, porém a maneira como elas lutam é resultado da
própria personalidade. A personalidade é construída a par�r de materiais brutos forne-
cidos pela hereditariedade e pelo ambiente. Entretanto, essas forças não respondem de
forma absoluta pela maneira de pensar, sen�r e agir das pessoas. A personalidade é
produto de uma , ou seja, a capacidade da pessoa de moldar livrementeforça cria�va

seu comportamento e construir a própria personalidade. Mesmo que a força cria�va
seja influenciada pelas forças da hereditariedade e pelo ambiente, ela é, em úl�ma
análise, responsável pela personalidade das pessoas. As forças da natureza e a educação
nunca podem privar uma pessoa de poder estabelecer um obje�vo único ou escolher
um es�lo próprio de a�ngir o obje�vo. Cada pessoa usa a hereditariedade e o ambiente
como os �jolos e o cimento para construir a personalidade, mas o projeto arquitetônico
reflete o es�lo próprio daquela pessoa. A força cria�va torna cada pessoa um indivíduo
livre; é um conceito dinâmico que implica movimento, e esse movimento é a caracterís-
�ca mais relevante da vida. Toda a vida psíquica envolve movimento em direção a um
obje�vo, movimento com uma direção.

E, finalmente, um úl�mo princípio básico de Adler: o valor de toda a�vidade humana
deve ser visto segundo o ponto de vista do interesse social. Interesse social é a condição
natural da espécie humana e a liga que a conecta à sociedade. A inferioridade natural
dos indivíduos necessita de sua união para formar uma sociedade. Sem a proteção e a
nutrição de um pai ou uma mãe, um bebê pereceria. Sem a proteção da família ou do clã,
nossos ancestrais teriam sido destruídos por animais que eram mais fortes, mais ferozes
ou dotados de sen�dos mais aguçados. O interesse social, portanto, é uma necessidade
para a perpetuação da espécie humana e do bem-estar cole�vo.

O interesse social foi o critério de que se valeu Adler para medir a saúde psicológica.
Segundo ele, o interesse social é a única escala a ser usada no julgamento do valor de

o médium - - 201julho e agosto 8
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uma pessoa. Os indivíduos saudáveis são genuinamente preocupados com as pessoas e
possuem um obje�vo de sucesso que abrange o bem-estar de todos.

Interesse social, para Adler, não é sinônimo de caridade e altruísmo, embora atos de
filantropia possam estar vinculados ao interesse social. Uma mulher, lembra Adler, pode
doar regularmente grandes somas de dinheiro para o pobres, não porque ela sinta uma
sintonia com eles, mas, ao contrário, porque ela deseja manter uma separação deles.

Alguns aspectos podem ser destacados no resumo acima, por se iden�ficarem, de
forma surpreendente, com as ideias espíritas: o atributo da perfec�bilidade, as diferen-
ças básicas no es�lo de vida humano, a presença do Espírito na construção da personali-
dade e o princípio da solidariedade humana como necessidade vital.

O atributo da perfec�bilidade
Em , pode-se ler o seguinte texto de Kardec:Obras póstumas

Desconhecemos a origem e o modo de criação dos Espíritos; apenas sabemos que

eles são criados simples e ignorantes, isto é sem ciência e sem conhecimento do bem e do

mal, porém perfec�veis e com igual ap�dão para tudo adquirirem e tudo conhecerem,

com o tempo.

Podemos admi�r, pelo texto, que o Espírito é criado com três atributos: a simplicida-
de, a ignorância e a perfec�bilidade. Simples, porque é único, formado de uma só parte,
homogêneo. Ignorante, porque sem experiências, sem conhecimento ou aquisições.
Perfec�vel, porque dotado da potencialidade do progresso, de um projeto ín�mo de
desenvolvimento, de um propósito em direção a mais diversidade. Parece-nos que
Adler, intui�vamente, se reporta ao atributo kardequiano da perfec�bilidade em
admi�r uma tendência inata em todas as criaturas à completude e à totalidade. Segundo
ele, essa tendência, iden�ficada, na infância, com a fragilidade natural do bebê, faz
surgir nele, um complexo de inferioridade, que vai nortear a sua vida psíquica.

Es�los de vida
Adler admite que a forma como o indivíduo vai lidar com seu complexo de inferiori-

dade vai definir seu es�lo de vida e a riqueza (ou não) de sua existência, propondo dois
�pos bem dis�ntos: os autocentrados, egoístas, ocupados unicamente de seus interes-
ses e os centrados no bem-estar cole�vo, solidários e altruístas. Essa teoria de duas
personalidades nas extremidades de um espectro existencial é vista em Kardec:

O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem, na Terra,

penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na sa�sfação fugaz de todos os seus

desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angus�ada pelas vicissitudes da vida,

se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele

duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças.

O homem moral, que se colocou acima das necessidades fac�cias criadas pelas paixões,

já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de

seus desejos lhe dá ao Espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para

ele decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impres-
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são dolorosa deixarem. (LE, item 941)
Homem carnal e homem moral, na denominação de Kardec, podem ser metaforica-

mente considerados como as duas pontas de um espectro. Entre eles, encontra-se a
grande maioria das almas reencarnadas na Terra.

Construção da personalidade
Adler não definiu em que consiste a , e foi cri�cado por isso. Segundo osforça cria�va

crí�cos, a expressão é especialmente ilusória, uma força mágica que tomaforça cria�va

os materiais brutos da hereditariedade e do ambiente e molda uma personalidade úni-
ca. Tal conceito, segundo os crí�cos, é simplesmente uma ficção e não pode ser estuda-
do no âmbito cien�fico.

Acreditamos que o conceito de se iden�fica com o próprio conceito deforça cria�va

Espírito, do pensamento kardequiano. Genes e ambiente não conseguem explicar tudo
aquilo que somos. Na estruturação de nossa personalidade, temos que considerar a
poderosa influência do Espírito, que traz para a corporeidade sua história, suas tendên-
cias, seus gostos e suas inclinações.

Segundo o codificador do Espiri�smo, as diversas faculdades de um indivíduo são
manifestações de uma mesma causa que é a alma, ou seja, o Espírito encarnado ( ,LE

item 366). Sendo as qualidades da alma as do Espírito encarnado, o homem de bem é a
encarnação de um bom Espírito e o homem perverso a de um Espírito impuro (LE, Intro-
dução, item VI). Acrescenta Kardec que a inteligência igualmente é um atributo essenci-
al do Espírito e que o Espírito se reflete no corpo, que é modelado pelas qualidades do
Espírito. Examinando as predisposições ins�n�vas, Kardec comenta que a fonte das
faculdades inatas está na individualidade reencarnada, pois a alma traz, unindo-se ao
corpo, o que adquiriu, suas qualidades boas ou más ( , 1860, pag. 209). A alma é o serRE

inteligente; nela está a sede de todas as percepções e de todas as sensações; sente e
pensa por si mesma; é individual, dis�nta, perfec�vel, pré-existente e sobrevivente ao
corpo ( , 1866, pag. 21).RE

Solidariedade humana
A fraternidade e a preocupação com o bem-estar cole�vo são pontos muito fortes no

pensamento kardequiano, tal qual pensava Adler, ao apresentar o conceito do interesse

social. Kardec foi enfá�co nesse par�cular. O homem vale por aquilo que faz em bene� -
cio do próximo e da cole�vidade. Ao indagar dos Espíritos a respeito da mais meritória
de todas as virtudes, recebeu deles a seguinte resposta:

Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendo-

res. A sublimidade da virtude, porém, está no sacri� cio do interesse pessoal, pelo bem do

próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteres-

sada caridade. (LE, item 893)
_________________
Nota: As informações sobre Alfred Adler foram extraídas do livro de JessTeorias da personalidade

Feist, Gregory Feist e Tomi-Ann Roberts, oitava edição, Artmed, 2015.
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Pa ra fa l a r m o s s o b re o
evangelho de Jesus e o que ele
pode fazer em nossas vidas,
precisamos primeiro entender
quem é Jesus.

Jesus é Deus?
Não, Jesus não é Deus. Ele é

um espírito puro, criado por
Deus como todos nós fomos, ou
s e j a , e s p í r i t o s s i m p l e s e
ignorantes. Só que Jesus é nosso
i r m ã o b e m m a i s v e l h o !
Percorreu a escala evolu�va,
t o r n a n d o - s e u m e s p í r i t o
perfeito.

Quando o planeta Terra estava se formando, Jesus já estava no comando
desse processo. Quando vieram aqui habitar os primeiros espíritos, Jesus já
era o nosso governador espiritual do planeta. Ele acompanha nossa
evolução na condição de irmão mais experiente, que nos ama muito e zela
por nosso bem.

Com a Doutrina Espírita, aprendemos que diferentes são as classes dos
espíritos criados por Deus e as categorias dos mundos habitados. Sim, isso
mesmo, mundos habitados. A Terra não é o único planeta nesse universo
infinito a servir de morada para a criação Divina. No caso do nosso planeta,
aprendemos que ele é um mundo de expiações e provas, passando por um
processo evolu�vo rumo à regeneração. Podemos dizer que estamos na
infância espiritual, mas, sempre evoluindo. Algo que podemos afirmar com
certeza é que seremos todos algum dia espíritos puros, vivendo em mundos
ditosos ou celestes.

Se Jesus é esse espírito puro, por que reencarnou aqui na Terra? Não
deveria habitar mundos celestes? Sim, ele habita. No entanto, se propôs a
vir, renascer entre nós, passar por tudo o que passou, para que pudesse nos
deixar seu exemplo, pois Ele foi aquele que viveu tudo o que ensinou. Aliou
teoria à prá�ca em tudo. Por amor a nós, Jesus esteve aqui reencarnado e

O ��	#�$
� 	
��
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por esse mesmo amor Ele nos
prometeu rogar ao Pai que nos
enviasse um consolador, que
ficasse eternamente conosco e
re�rasse o véu sobre pontos que
não haviam sido compreendidos
em seus ensinamentos. Assim,
ele presidiu o surgimento do
Espiri�smo, ou Doutrina Espíri-
ta, nomes designados por Allan
Kardec para a nova doutrina que
estava surgindo com o lança-
mento de ,O Livro dos Espíritos

em abril de 1857.
O Espiri�smo veio nos ajudar

na compreensão dos ensinos do Cristo. Faz-nos compreender que não existe
injus�ça nesse mundo. Tudo acontece para o nosso bem e aprendizado. Se
nos afastamos das Leis Divinas, sofremos as consequências dessa nossa
rebeldia, como forma de aprendizado para cada um de nós. Mas Deus, que é
Pai de infinito amor e bondade, está sempre a nos guiar, sempre se preocu-
pando conosco e nos dando tantas oportunidades quantas forem necessári-
as para que possamos aprender a amar e a cumprir seus desígnios.

O evangelho de Jesus nos traz o código de conduta é�ca, moral e espiritu-
al pelo qual nos devemos pautar na vida diária. Seguindo as orientações de
Jesus, estaremos no caminho certo, rumo à verdadeira felicidade.

Sabemos que não é fácil seguir tudo o que Jesus nos recomenda. Afinal,
somos seres ainda tão apegados à matéria! Mas, à medida que vamos nos
esclarecendo acerca das Leis Divinas, quanto mais as compreendemos e acei-
tamos, mas facilmente será para nos melhorarmos como seres humanos,
afinal, nosso obje�vo ao reencarnarmos tantas vezes é o de, justamente,
aprendermos a ser pessoas melhores, desenvolvendo os sen�mentos de
amor a nós, ao próximo e a Deus.

Obrigada, Jesus, por cuidar de nós! Obrigada Allan Kardec e espiritualida-
de amiga, por nos oferecer a Doutrina Espírita, esse sol em nossas almas.

$
 � J�� �
�� �����

Ivana Raisky
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Diversas crí�cas pretensamente mais refinadas têm sido formuladas ao Espiri�s-
mo, por parte tanto de católicos e protestantes quanto de agnós�cos e ateus, muitos
deles autoin�tulados “ex-espíritas”, em um esforço por situar nossa doutrina no rol
das concepções ultrapassadas e “datadas”. Outro esforço, o de aprofundamento
genuíno nas balizas kardecianas, quase nunca empreendido, permi�ria enfrentar
qualquer desafio apresentado à integridade e per�nência da doutrina. Isso não se
aplicaria u�lmente apenas aos próprios espíritas, mas também agregaria bastante
valor às análises dos crí�cos.

Dizemos tal coisa porque, se desejam convencer os espíritas da improcedência
dos nossos fundamentos e nos atrair para suas ideias, poderão encontrar em Kardec
a receita básica para o sucesso. Nosso mestre francês oferece os degraus que
precisam ser percorridos por um crí�co para que os espíritas possam levá-lo a sério,
bem como, ao abordar – e atravessar por si mesmo – as etapas de formação da
convicção espírita, deixa claro o que precisa ser derrubado para que o Espiri�smo se
esvazie de sen�do.

Em primeiro lugar e impreterivelmente, o crí�co deve ser sério, minimamente
cortês. Nada mais que óbvio, afinal não se espera que possamos ser conver�dos por
insultos. Como diz Kardec em , na célebre conferência comO Que é o Espiri�smo O

Crí�co, “se as vossas expressões saírem dos limites da urbanidade e das
conveniências, apenas concluirei que sois um homem mal-educado, mas não irei
além”.

Em segundo lugar, o crí�co deve demonstrar conhecimento do assunto. O
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adversário do Espiri�smo que se limitar a fazer eco às caricaturas mais exó�cas e
pífias que dele são feitas não sur�rá efeito sobre o espírita convicto. Portanto, crí�co,
prepare-se, porque essa é a dica fundamental: saiba quem foi Allan Kardec (e não
“Alan Kardek”, como se tem escrito por aí, por favor!). Saiba exatamente o que o
Espiri�smo sustenta. Saiba como ele foi estruturado. Saiba o que combate. Não se
proponha a demolir algo de que não aprendeu o bê-á-bá.

Sa�sfeitas essas duas condições, ausentes na imensa maioria dos que nos querem
persuadir da nossa insanidade ou da nossa estupidez, o crí�co pode par�r para o
torpedeio dos alicerces da nossa fé, dos elementos em que se funda. O religioso
tradicional talvez se sinta tentado a fulminar essa fé através de seu malabarismo
hermenêu�co com base nos versículos de textos religiosos de milênios atrás, sem
entender que, conquanto o espírita referende sua enorme relevância cultural e seu
teor de inspiração espiritual, não os erige em autoridade soberana.

Poderá dizer ainda que os Espíritos são, em realidade, en�dades satânicas. O
espírita convicto disso rirá, porque verá no crí�co um aliado inconsciente. “Ora,
admi�r a manifestação dos demônios é admi�r a possibilidade da comunicação do
mundo visível com o invisível, ou, pelo menos, com uma parte deste úl�mo”, lembra
Kardec em na famosa apreciação do “sistema diabólico”.O Livro dos Médiuns

Definido que há seres invisíveis que se comuniquem, que é o que dirá o crí�co
religioso, ele então precisará demonstrar ao espírita o mo�vo por que a “Inteligência
suprema, causa primária de todas as coisas”, de infinita misericórdia, permi�ria às
forças do mal, banidas ao Inferno, o privilégio de produzir, em qualquer lugar, os
fenômenos que nossa doutrina elucida, sem resistência efe�va, nas mesmas
proporção e modalidade. Precisará esclarecer por que os demônios es�mularam
tanto o bem, a fraternidade, o perdão, e explicitaram substancialmente as mesmas
reprovações e virtudes estatuídas pelos cânones da moral cristã, entronizada na
cultura ocidental, se sua intenção é iludir suas ví�mas para lançá-las no lamaçal da
perdição. Se, não obstante todo o bem e caridade a que se devota por orientação
desses demônios, disser o crí�co que o infeliz manipulado mais não está fazendo que
escavar seu trajeto veloz rumo ao precipício das torturas eternas, como poderá
semelhante imagem cruel persuadir o espírita?

Se esse caminho nunca funcionará, outro aspecto deve ser levado em
consideração: lembra Kardec ainda aos crí�cos que o espírita pode se convencer da
veracidade do Espiri�smo pela mera leitura do conteúdo de suas obras
fundamentais, esposando-lhes a lógica inerente. Nesses casos, terá o crí�co a missão
árdua de subs�tuir esse didá�co e encadeado sistema de pensar por “coisa melhor”,
indicar “solução mais filosófica para todas as questões que ele resolveu”, dar ao
espírita “outra certeza que o faça mais feliz”. Terá que demonstrar que o que o
Espiri�smo ensina é socialmente pernicioso, que seus princípios são internamente
contraditórios, que há alterna�va mais adequada que a reencarnação para consagrar
a jus�ça na ordem universal.
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Contudo, recomenda também o Codificador – e, aliás, os espíritas por vezes o
olvidam, difundindo uma estranha crença em que certas prá�cas estavam
reservadas apenas ao próprio Kardec, em vez de se espelharem em seus exemplos -,
que nos coloquemos nas condições necessárias à observação dos fenômenos, com
paciência e apoiados no amparo teórico. Afinal, a teoria espírita não se originou
como qualquer outra filosofia. Ao contrário, ela se organizou a par�r de uma origem
experimental singular, que segue disponível e ú�l à oferta de elementos de
convicção, sem que para isso precise ser explorada em joguetes de exibicionismo.

Aos que se prestam, portanto, a par�cipar das reuniões mediúnicas e que
presenciaram fatos, e, principalmente, aos que se devotam com notória
regularidade ao intercâmbio com o invisível, terá o crí�co cé�co que demonstrar que
o Espírito que se iden�fica com uma informação jamais sabida por nenhum dos
demais circunstantes não é mais que engodo; terá que provar que o médium que
redige o que desconhece ou é inapto para redigir ou é um farsante habilidoso; terá
que provar que a ocorrência de uma série de fenômenos simultâneos em uma
reunião mediúnica, reproduzindo uma mesma realidade espiritual, quando um
psicógrafo ou um vidente manifestam e percebem o mesmo Espírito, não passa de
uma inacreditável coincidência; terá que provar, em síntese, que todas aquelas
pessoas que se reúnem em pequenos grupos, privadamente e semanalmente, para
interagir com os Espíritos, nada mais estão fazendo que encenar uma espécie de
dramaturgia burlesca sem qualquer fim pecuniário ou de propaganda.

Terá de ser, por fim, o crí�co, diante de seu amigo espírita, um retórico sedutor e
penetrante, mas sobretudo um verdadeiro psicólogo, capaz de demonstrar a
profundidade das teias de loucura em que está enredado – pois se todas essas
evidências pulularam ao nosso redor ao longo de nossa existência como espíritas, ora
bolas, é porque somos todos insanos.

Sem sombra de dúvidas, tal prodigioso crí�co gozaria de minha mais sincera
admiração e me arrastaria para longe dessa consoladora e esclarecedora men�ra
que tanto me inspira e comove. No entanto, até hoje, não fui apresentado a ele.
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Temi Mary Faccio Simionato
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A mente é uma faculdade do espírito e não do cérebro, e é formada pelo pensa-
mento, sen�mento e pela vontade. Herdeiro de si mesmo, das experiências passadas,
evoluímos por etapas, adquirindo novos recursos, corrigindo erros anteriores, soman-
do conquistas. Jamais retrocedemos nesse processo, mesmo quando aparentemente
reencarnamos dentro das paredes da enfermidade limitadora que bloqueiam o corpo,
a mente ou a emoção, gerando sofrimentos.

A aquisição da consciência é desafio da vida, é o autoconhecimento que merece
exame, consideração, trabalho, discernimento, lucidez e livre-arbítrio.

Nós, como espíritos, voltamos várias vezes, tomando novo corpo de carne sobre a
Terra, a fim de tornar a conviver como homem na sociedade e exatamente como este,
somos levados a trocar de roupa muitas vezes.

As qualidades morais, assim como as intelectuais, dependem do espírito, nunca do
corpo. Amor, bondade, ternura, caráter e outras qualidades têm a sua origem na orga-
nização espiritual, que iniciou simples e ignorante, mas aprendeu viajando pelos cami-
nhos da imortalidade.

A conscien�zação da imperfeição humana e da brevidade da vida � sica nos conduz
à humildade, reconhecendo a transitoriedade das condições materiais, a constante
impermanência dos cargos, das classes, das posses e de tudo o mais em que o eu adoe-
cido se apoie para jus�ficar-se senhor.

Joanna De Ângelis diz no livro psicografia de Divaldo P. Franco,Refle�ndo a Alma,

página 88: ”a mudança de a�tude em relação à vida e aos relacionamentos em nosso

trabalho de edificação, torna-se o recurso mais produ�vo que nos dá equilíbrio e nos

liberta das cargas confli�vas.” Assim ao nos tornarmos conscientes, podemos viver,

em harmonia com a nossa própria natureza.
Tomaremos conhecimento da origem dos nossos conflitos, possibilitando assim
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uma expansão constante de nossa consciência, porque quando nos propomos a um
autoexame honesto, encontramos uma força interior na qual residem todas as possibi-
lidades de renovação.

À medida que o espírito se aprimora, o corpo torna-se mais etéreo ou menos den-
so, demonstrando o seu grau de sintonia com a centelha Divina. A realidade espiritual
pouco a pouco se revela, conforme a evolução do próprio ser, no seu processo de lapi-
dação de valores e despertamento das leis que na consciência dormem ocultos.

Devemos olhar para nossa realidade como ela é, aceitando-nos sem culpa e sem
compactuar com nossa inferioridade; também devemos evitar fugir através de jus�fi-
ca�vas a respeito do nosso passado ou expecta�vas vazias do futuro.

É importante reconhecer que o passado está gerando frutos no presente e que o
futuro aponta para novos ideais; isto deve ser feito de forma equilibrada, não nos
esquecendo de que o trabalho se faz nesse instante com a realidade atual.

Somos resultado deste estado mental no qual o pensamento, orientado pela vonta-
de e intensidade dos nossos sen�mentos, tem a força de construir ou destruir em
todos os momentos da nossa vida.

Estamos sempre sintonizados e criando alguma coisa, seja para o bem ou para o
mal.

Uma das a�tudes essenciais para o nosso aprimoramento, é a ligação mental com
Deus. Junto com a aceitação de nós mesmos, temos que buscar a unidade com nosso
Pai para que nossas forças espirituais possam ser alimentadas, sejamos inspirados na
busca para o melhor. Almejando essa ligação ín�ma, estamos buscando o encontro
com a Fonte da Vida que nos sustenta, pois sem o devido cuidado conosco, através do
amor por nós enquanto filhos do Amor Maior, não poderemos estabelecer o amor,

com os demais.
Amar a si é buscar o entendimento da nossa realidade, é ter a consciência de nossa

condição espiritual e da capacidade da nossa mente.
Experimentemos a alegria e entreguemo-nos a Deus, cantando um hino de louvor!

Permitamos, dessa forma, que Ele nos liberte da opressão da ignorância, facultando-
nos a alegria de viver. Assim, no dia em que assumirmos nossa pequenez frente à Gran-
deza Divina, aquele eu enganado conseguirá abrir espaço para a presença do eu interi-
or e, então, promoveremos o processo de Cris�ficação, imortalizado na frase do
grande Apóstolo Paulo “Eu vivo, mas não sou mais eu: O Cristo vive em mim.”
_____________________
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As várias encarnações
Compiladas em histórias,
Nos trazem as emoções
De suas vidas e glórias.

Benfeitora estrutural
Eis a "noiva bem amada",
Meimei, a musa espiritual
Agora em nova jornada.

Seu segredo bem man�do
Entre seres que se amavam,
Sempre o nome garan�do
Que com carinho guardavam.

A doutrina favorece
Rela�va compreensão,
O sen�mento esclarece
Desperta sempre a razão,

E na sua clarividência
Com espíritos falava,
E fatos de sua existência
Ela sempre recordava.

Sua caminhada bendita
Foi de amor, de atenção,foi
Era gen�l e solícita
E doava seu coração.

Às crianças com alegria
Bênçãos ela derramava,
Transformavam o seu dia
Bem feliz ela ficava.

Sempre foi a caridade
Lema de seu caminhar,
Era a tranquilidadepaz,
Virtudes a conjugar.

Em sua vida iluminada
Em seu viver dia,todo
Felicidade irradiava
Na tranquila harmonia.mais

E cedodesencarna logo
Deixando seu rastro de luz,
Gloriosa missão, seu segredo
Seguir sempresempre e Jesus,

Na frase: ‘Deus tem sempre estrada
Onde mundo nãoo vê caminhos’
A sua mensagem delicada
Repleta amor e carinhos.de
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Daniel Salomão Silva
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1ª parte
A questão 766 de , bem como as seguintes, expõe de formaO Livro dos Espíritos

2

muito clara o caráter gregário do ser humano e a importância desta união social para
o progresso da Humanidade. No campo religioso, como em qualquer outro aspecto
cultural, todas as construções são cole�vas, a par�r de trocas de experiências,
saudáveis ou não, que vagarosamente edificam o que se denomina civilização.

O trabalho e o estudo em grupo, dentro do contexto cristão, já ocorriam por
inicia�va do próprio Cristo, quando resolveu por cercar-se de pessoas dos mais
diversos �pos e por liderar entre elas discussões fraternas e profundamente
instru�vas. A liberdade para debater e mesmo ques�onar ensinamentos e posturas
do Mestre de forma respeitosa está presente nos relatos bíblicos (Mt, 13:10-15, 16:5-
23 etc.).

Além disso, se a reflexão em grupos já era hábito dos an�gos cristãos, também foi
caracterís�ca de parte da pesquisa de Allan Kardec. O Codificador, em alguns
momentos, refere-se à importância das reuniões de estudo, mediúnicas ou não,
oferecendo orientações quanto a sua condução . Em um de seus textos, afirma que3

As reuniões espíritas oferecem grandíssimas

vantagens, por permi�rem que os que nelas tomam parte

se esclareçam, mediante a , pelaspermuta das ideias

questões e observações que se façam, das quais todos

aproveitam
4(grifo nosso)
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Para Kardec, o esclarecimento do grupo através da troca de experiências é de
grande proveito.

Enfim, sem abordar a evolução do movimento espírita no tocante à organização
dos centros espíritas e na ins�tuição dos diversos grupos e a�vidades, este texto
propõe uma reflexão sobre a coordenação de grupos de estudo nos dias de hoje.

Em primeiro lugar, quais têm sido os obje�vos dos grupos de estudo no Centro
Espírita?

Em complemento às palestras públicas, têm sido instrumento de introdução à
Doutrina Espírita, quando se direcionam ao estudo sistema�zado ou das obras
básicas, propiciando ao iniciante ambiente de debate e solução de dúvidas. Para o
espírita já com conhecimento básico, são também oportunidades de
aprofundamento, quando ideias novas para o par�cipante ou já preconcebidas por
ele são apresentadas e discu�das, permi�ndo amadurecimento ou revisão de
conclusões. Ou seja, complementam o estudo individual.

A formação de trabalhadores, apesar de não ser foco principal, é também um dos
obje�vos dos grupos. Além de permi�rem enriquecimento do conhecimento
espírita, são oficinas de oratória, desenvoltura, tolerância e humildade,
caracterís�cas importantes para o candidato ao trabalho espírita. Além disso e
principalmente, são auxílio à transformação moral do indivíduo quando, além do
esclarecimento doutrinário, permitem o contato com o próximo, com suas
dificuldades e arestas a aparar.

Em segundo lugar, que �pos de grupos são observados em nossa região?

Quanto ao método, três têm sido u�lizados:
1. Leitura e discussão simultânea, em que o texto escolhido é lido

durante a reunião do grupo, com discussões entre as pausas da
leitura, independentemente de uma possível leitura individual
anterior;

2. Leitura anterior e discussão em grupo, em que o texto
previamente determinado para o dia da reunião é lido prévia e
individualmente pelos par�cipantes, que levam suas dúvidas ou
apontamentos para discussão no grupo;

3. Sem leitura, em que não há texto base para estudo e os temas
são trabalhados de forma intera�va, e não apenas exposi�va, por um
mediador.

Quanto à condução, outros três �pos podem ser observados:
1. Apenas do coordenador (ou dos coordenadores) que, sempre

incen�vando a par�cipação de todos na discussão, coordena a leitura
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ou debate e faz os apontamentos principais;
2. Alternada entre os par�cipantes, que se revezam na função

apontada no item anterior;
3. Alternada entre convidados que, não sendo par�cipantes do

grupo, assumem a função apontada no �po 1.

Importante observar que os aspectos “método” e “condução” podem se
combinar das mais diversas formas, de acordo com interesses e par�cularidades dos
par�cipantes. E, além desses �pos igualmente saudáveis e produ�vos, há duas
possíveis degenerações dos grupos de estudo que devem ser evitadas: o grupo de

leitura, em que os par�cipantes pra�camente apenas leem e não discutem; e o
grupo-palestra, em que apenas um fala, transformando o grupo, que deveria ser
intera�vo, em palestra.

Independentemente dos �pos apresentados, personagem fundamental no grupo
de estudo é o coordenador. Estando ou não à frente da condução dos trabalhos do
dia, algumas caracterís�cas são importantes para que desempenhe sua função com
qualidade. A primeira delas é o . Quantoconhecimento do tema ou obra estudada

mais o coordenador conhece da Codificação Espírita, principalmente, bem como do
livro ou do autor estudado, mais segurança e confiabilidade demonstra em sua
coordenação. Mais apto está para dirimir dúvidas, fazer uma análise crí�ca do texto
ou complementar informações. Além disso, “preparar” ou reler o texto do dia

previamente é fundamental. Mesmo que já conheça bem o tema, uma releitura pode
alertar para possíveis dúvidas ou destaques a serem feitos durante a discussão. Uma
terceira e importante caracterís�ca é o . Sendo oenvolvimento com o Centro Espírita

grupo de estudo uma célula da ins�tuição, envolver-se com ela é conhecer
demandas e par�cularidades que podem ser abordadas no grupo. Se, por exemplo, é
iden�ficada uma deficiência doutrinária que vem atrapalhando certo setor, pode ser
interessante trabalhá-la. Além disso, o envolvimento saudável com encarnados e
desencarnados da Casa pode e deve ser intensificado com uma maior frequência ao
Centro Espírita.

A , aspecto importante em qualquer �po de coordenação, a despeito deliderança

todos as obras e estudos publicados sobre o assunto, deve ser buscada pelo
coordenador a par�r dos exemplos de Jesus. E qualquer que entre vós quiser ser o

primeiro, seja vosso servo (Mt, 20:27), ensinou o Mestre, deixando claro que o
primeiro obje�vo do líder é servir ao grupo e não esperar ser servido em suas
expecta�vas. A par�r desta premissa, outras duas caracterís�cas, a e ahumildade

tolerância, devem também ser desenvolvidas pelo coordenador. Trabalhar em grupo
é ter que lidar com a discordância, com as dificuldades de cada membro, e com a
certeza de que não somos mais importantes que ninguém. Além da preocupação
com os horários de início e término, com a fluência da leitura e da discussão, com o
cumprimento das normas do grupo e da Casa, o líder deve estar atento para o bem-
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estar dos frequentadores, para a manutenção de um clima agradável e acolhedor no
grupo.

Entretanto, diante de tamanha exigência, na visão de alguns, é possível ser um
bom coordenador de grupos? É claro que sim. Os pontos apresentados, longe de
serem exigência absoluta para o trabalhador, são ideais que devem ser perseguidos.
Se admi�mos não possuir o conhecimento espírita suficiente, que estudemos mais.
Se não nos dedicamos o suficiente ao Centro Espírita ou ao grupo, que nos
programemos melhor, que renunciemos a outras a�vidades par�culares. Enfim, se a
tolerância e a humildade ainda não fazem parte das minhas virtudes, que sejam
exercitadas no dia a dia e na própria prá�ca de coordenação. Enfim, reconhece-se o

verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para

domar suas inclinações más
5. Esforcemo-nos!

Na segunda parte deste ar�go será discu�da a prá�ca da coordenação.

_______________________
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, 76 ed., FEB, qq. 766 a 768.O Livro dos Espíritos a

3. KARDEC, Allan. . Tradução de Guillon Ribeiro, 49 ed., FEB, 2 p., cc. 29 e 30.O Livro dos Médiuns a a

_____________. . Tradução de Salvador Gen�le, 2 ed., IDE, dezembro/1868, pp. 1 a 4.Revista Espírita a

4. KARDEC, Allan. . Tradução de Guillon Ribeiro, 49 ed., FEB, 2 p., c. 29, i. 324.O Livro dos Médiuns a a

5. KARDEC, Allan. . Tradução de Guillon Ribeiro, 112 ed., FEB, c. 17, i. 4.O Evangelho segundo o Espiri�smo a

Homenagem da Revista pelosO Médium

aniversários de fundação das Ins�tuições
Espíritas:

Centros Espíritas com aniversários em JULHO

02/07/1978 – Aliança Municipal Espírita (AME) de Astolfo Dutra – MG

06/07/1995 – Centro Espírita Jerônimo Mendonça – Juiz de Fora – MG

17/07/1966 – Associação Espírita Paz e Amor – Juiz de Fora – MG

26/07/1946 – Centro Espírita Amor ao Próximo – Juiz de Fora – MG

Casas Espíritas com aniversários em AGOSTO

30/08/1998 – Centro Espírita Emmanuel – Juiz de Fora - MG



ANIVERSÁRIOS

Henderson Marques Lopes

SETEMBRO
- 100 anos do nascimento, em Santo Antônio do Aventureiro (MG), de Silvestre
Santos (desencarnado em 10.set.2000), atuante trabalhador do Movimento
Espírita de Juiz de Fora. Foi dirigente do C.E. Ivon Costa e Bibliotecário da AME-JF
(06.SET.1918);
- 130 anos da realização, em Barcelona (Espanha), do I Congresso Espiri�sta
Internacional, presidido pelo (1840-1902), sendoVisconde de Torres-Solanot
Presidente de honra (1819-1909). O CongressoJosé María Fernández Colavida
lançou ideias de Unificação Espírita, recomendando a integração dos espíritas e
das ins�tuições (08 e 09.SET.1888);
- 70 anos da inauguração, pela FEB, no bairro de São
Cristóvão, Rio de Janeiro, de seu Departamento
Editorial e Gráfico (09.SET.1948);
- 150 anos do nascimento, no Rio de Janeiro, de Cairbar
de Souza Schutel. Em Matão (SP), criou o jornal “O
Clarim”, a “Revista Internacional do Espiri�smo” e, em
1905, o C.E. Amantes da Pobreza (hoje, C.E. O Clarim).
Foi um dos pioneiros da radiodifusão espírita no Brasil.
Escreveu, entre outras, as obras: “Parábolas e ensinos
de Jesus”, “Vida e atos dos apóstolos”, “O espírito do
Cris�anismo” (22.SET.1868).

OUTUBRO
- 110 anos da mudança de nome da Federação Espírita Mineira para União Espírita
Mineira (UEM), ins�tuição unificacionista do Estado de Minas Gerais
(24.OUT.1908);
- 80 anos do início, em Pedro Leopoldo (MG), pelo médium Francisco Cândido
Xavier Emmanuel, da psicografia do livro “Há dois mil anos...”, ditado pelo Espírito
(24.OUT.1938).

ANIVERSÁRIOS EM NÚMEROS REDONDOS
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VOCÊ SABIA?
No dia 17 de setembro de 1865 foi fundado, na cidade de Salvador, Bahia, por
Luís Olímpio Teles de Menezes, jornalista, professor, escritor, o Grupo Familiar

de Espiri�smo, considerado o primeiro Centro Espírita do Brasil.

CAIRBAR  SCHUTEL
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