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Editorial
Justiça, amor e

imortalidade
D

urante milênios, difundiu-se a ideia de que Deus, nosso Pai Criador,
sempre foi justo e bom, tratando seus filhos em total condição de
igualdade.

Para os homens, todavia, presos à ideia de que teríamos uma única existência,
mostrava-se difícil entender esse tratamento igualitário e justo, quando a realidade
apresenta os seres humanos vivendo experiências tão diferentes e tão dolorosas,
aparentemente alheias à sua vontade.

Com o fim de esclarecer esse assunto, Allan Kardec perguntou aos Espíritos superiores que orientaram o seu trabalho ao elaborar a Codificação Espírita: Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus?1 recebendo a seguinte resposta:
“Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um
deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si.
Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade”.
Aprofundando as suas informações, esclareceram, ainda, esses mesmos Espíritos:
“Passando pelas provas que Deus lhes impõe é que os Espíritos adquirem aquele
conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta
que lhes foi assinada. Outros, só suportam murmurando e, pela falta em que desse
modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade”.
Observa-se, assim, que a convicção de que somos Espíritos imortais, indestrutíveis, criados simples e ignorantes, e em constante processo de evolução por força
das leis de Deus, convicção essa que a cada dia vai sendo mais consolidada pelos
fatos e pelas conquistas da Ciência, permite que compreendamos, em toda a sua
plenitude, a bondade de Deus, que a todos trata com muito amor, em total respeito ao princípio de igualdade, no exercício da plena justiça que preside o Universo.
Destacamos, deste modo, a necessidade de se colocar as verdades consoladoras
que a Doutrina Espírita nos oferece, ao alcance e a serviço de todos, descortinando
horizontes novos e mais iluminados aos que compreendem o seu significado.
1

KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Trad. Guillon Ribeiro. 91. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2010.
Q. 115.
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O Livro
dos Médiuns
Identidade dos Espíritos

E

m O Livro dos Médiuns, capítulo XXIV, a identidade
dos Espíritos comunicantes
é detalhadamente analisada por
Allan Kardec em 14 itens e 54 respostas, transmitidas pelos Espíritos orientadores da Codificação
Espírita. Muitas mistificações e dúvidas a respeito do assunto poderiam ser evitadas se os espíritas,
sobretudo os médiuns, estudassem com mais afinco as considerações que constam do capítulo,
mesmo que o Codificador tenha
dito: “A questão da identidade dos
Espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos
do Espiritismo”.1 É exatamente
por isso que deve merecer maiores cuidados e ponderações pelo
espírita esclarecido:
[...] De fato, os Espíritos não
nos trazem uma carteira de
identidade e sabe-se com que
facilidade alguns dentre eles
tomam nomes que nunca lhes
pertenceram. Justamente por
isso, esta questão de identidade
é, depois da obsessão, uma das

maiores dificuldades que apresenta o Espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de
questão secundária e sem importância real.1

Seguindo a ordenação dos conteúdos desenvolvidos no capítulo,
percebemos que dois pontos devem ser discriminados, como o fazemos em seguida.

1. Provas possíveis de
identidade
De forma abrangente, “julgam-se os Espíritos, como os homens, pela sua linguagem. Se um
Espírito se apresenta com o nome de Fénelon, por exemplo, e
diz trivialidades e puerilidades,
está claro que não pode ser ele”.2
Outras provas podem ser incluídas na identificação do comunicante:
[...] a semelhança da caligrafia
e da assinatura. Mas, além de
nem todos os médiuns serem

capazes de obter esse resultado,
ele não representa, invariavelmente uma garantia suficiente.
Há [também] falsários no mundo dos Espíritos [...].3

A identificação de Espíritos
“é muito mais fácil de ser comprovada quando se trata de Espíritos contemporâneos, cujos hábitos e características são conhecidos, porque são justamente esses
hábitos, de que ainda não tiveram
tempo de abandonar, que nos permitem reconhecê-los, constituindo isso um dos sinais mais seguros de identidade”.4
Enquanto se recusam a responder a perguntas pueris e extravagantes, que qualquer pessoa
teria escrúpulos em lhes dirigir,
se fossem vivos [encarnados],
os Espíritos, por outro lado,
não se negam a dar espontaneamente provas irrecusáveis de
sua identidade, por seus caracteres, que se revelam na linguagem de que usam, pelo emprego de palavras que lhes eram
Agosto 2011 • Reformador
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familiares, pela citação de certos fatos, de particularidades de
suas vidas, às vezes desconhecidas dos assistentes e cuja exatidão se pode verificar. As provas de identidade se destacam,
além disso, de um sem-número
de circunstâncias imprevistas,
que nem sempre se apresentam
na primeira ocasião, mas que
surgem com a continuação das
manifestações. Convém, pois, esperá-las, sem as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam resultar da
natureza das comunicações.5

6
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Situação diversa ocorre com a
identificação de Espíritos que viveram em outras épocas, principalmente os que carecem de referências biográficas:
A identidade dos Espíritos das
personagens antigas é a mais
difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível
mesmo, de modo que ficamos
limitados a uma apreciação puramente moral.[...].6

2. Distinção entre os
Espíritos bons e os maus
A identidade dos Espíritos
pode se revelar, contudo, como
aspecto secundário. Por exemplo, quando nos são transmitidas
“instruções gerais, pois os melhores Espíritos podem substituir-se
mutuamente, sem maiores consequências”.7
[...]Os Espíritos superiores formam, por assim dizer,
um todo coletivo,
cujas individualidades nos são, com raras exceções, completamente desconhecidas. O que nos
interessa não é a
pessoa deles, mas
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o ensino que nos proporcionam. Ora, se o ensino é bom,
pouco importa que aquele que
o deu se chame Pedro, ou
Paulo. Devemos julgá-lo pela
sua qualidade e não pelas suas
insígnias. [...]7

Importa considerar também
que,
à medida que os Espíritos se
purificam e se elevam na hierarquia, as características distintivas de suas personalidades se apagam, de certo modo,
na uniformidade da perfeição;
nem por isso, entretanto, deixam de conservar as suas individualidades.8

Tais condições nos fazem ver
quanto é importante saber distinguir os bons Espíritos dos
que ainda assinalam atraso
espiritual.
[...] Os Espíritos realmente
superiores não apenas só dizem coisas boas, como também as dizem em termos que
excluem, de modo absoluto,
qualquer trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas,
se forem manchadas por uma
única expressão que denote
baixeza, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade, principalmente se o conjunto da comunicação chocar
as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua origem, seja pelos
pensamentos que traduz, seja

10:37
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pela forma, de modo que se
um Espírito quiser iludir-nos
sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversarmos
algum tempo com ele para a
apreciarmos.9

necessariamente, ainda não possuem as qualidades dos bons
Espíritos: as suas ideias devem
ser consideradas, então, mera
opinião, jamais verdade absoluta, como esclarece São Luís,
prudentemente:

Há mais: “A bondade e a benevolência são atributos essenciais
dos Espíritos depurados”.10 Não
revelam mágoas nem ódio; são
solidários e gentis; lamentam as
fraquezas humanas; só querem o
bem e só dizem coisas boas, instrutivas.10 Por outro lado, é preciso cautela na análise de mensagens provenientes de Espíritos
que demonstram possuir grandes
conhecimentos:
A inteligência está longe de
constituir um sinal seguro
de superioridade, porque a
inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Um Espírito pode ser bom, afável, e ter
conhecimentos limitados, ao
passo que outro, inteligente e
instruído, pode ser inferior em
moralidade.11

Qualquer que seja a confiança
legítima que vos inspirem os
Espíritos que presidem aos
vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria
demais repetir e que deveríeis
ter presente sempre na vossa
lembrança, quando vos entregais aos vossos estudos: é a de
pesar, meditar e submeter ao
controle da razão mais severa
todas as comunicações que receberdes; é a de não deixardes
de pedir as explicações necessárias, a fim de que possais
formar uma opinião segura,
toda vez que um ponto vos
pareça suspeito, duvidoso ou
obscuro.12
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Capa

Lei de

Igualdade
C H R I S T I A N O TO RC H I

D

o ponto de vista jurídico-político, a igualdade é o
“princípio segundo o qual
todos os homens são submetidos
à lei e gozam dos mesmos direitos e obrigações”.1 É norma constitucional básica, que tem por
escopo extinguir privilégios.2
Após o fim das atrocidades da
Segunda Guerra Mundial, em
1945, algumas lideranças do Planeta sentiram necessidade de se
instituir uma nova ordem internacional de proteção aos direitos
humanos fundamentais e que tem
sido compartilhada por vários
povos. Daí surgiu a criação da
ONU – Organização das Nações
Unidas –, que lançou, em 10 de
dezembro de 1948, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, cujo primeiro considerando
coloca a igualdade como funda1

Dicionário eletrônico Houaiss da língua
portuguesa – 3.0.

2

A Constituição Federal Brasileira adota esse princípio, que se encontra insculpido
no art. 5o e incisos.

8
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mento da liberdade, da justiça e
da paz no mundo.
Esse ideal igualitário já vinha
florescendo em séculos anteriores e ganhou impulso com a Revolução Francesa, que teve na
queda da Bastilha (símbolo do
absolutismo), ocorrida em 14 de
julho de 1789, um marco importante dessas mudanças.
Nessa ocasião, anunciou-se o
fim da servidão, dos feudos e
proclamaram-se os princípios
universais de “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, lema atribuído a Rousseau (1712-1778),
iluminista que influenciou o
emérito pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), diretor do famoso instituto de ensino de Yverdon, Suíça.
Cerca de 15 anos depois, nascia na França, em Lyon, Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1869), que estudou na mesma
escola dirigida por Pestalozzi, e
que, mais tarde, se tornou o Codificador do Espiritismo, sob o
pseudônimo de Allan Kardec.

Influenciado pela Espiritualidade superior e tocado pelos ideais
iluministas,3 Kardec lançou, em
18 de abril de 1857, em Paris, então centro da cultura mundial, a
primeira obra básica do Espiritismo, destinada a abalar os alicerces do mundo contemporâneo: O Livro dos Espíritos. Foi
nesse livro revolucionário que
os guias espirituais, respondendo a uma pergunta milenar, informaram, categoricamente:
“Sim [os homens são iguais perante Deus], todos tendem para
o mesmo fim e Deus fez suas leis
para todos. [...]”4
Existe mesmo igualdade absoluta entre as pessoas? Se existe
essa igualdade, então por que parecemos tão diferentes uns dos

3

KARDEC, Allan. Obras póstumas. Trad.
Guillon Ribeiro. 40. ed. 3. reimp. Rio de
Janeiro: FEB, 2010. P. 1, Liberdade, igualdade, fraternidade, p. 259-263.

4

Idem. O livro dos espíritos. Trad. Evandro
Noleto Bezerra. 2. ed. Rio de Janeiro: FEB,
2010. Q. 803.
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Capa
outros? E por que uns nascem
sãos, outros enfermos, uns ricos,
outros pobres?
A igualdade é lei moral de suprema importância para o desenvolvimento humano. Por ela
se pode aferir quanto à Justiça e
à Bondade do Criador, que a nenhum
homem ou mulher
concedeu superioridade natural, seja
pelo nascimento, seja pela morte. Na trajetória rumo à perfeição, todos partimos do mesmo ponto, isto é, todos somos criados simples
e ignorantes.
Apesar dessa igualdade natural pela criação e pelo nascimento,
somos criaturas únicas, pois a infinita
capacidade de sentir,
de combinar pensamentos e de agir nos
dá liberdade para escolher caminhos diferentes, moldando-nos características psicológicas singulares.
Nisso está a sabedoria do Criador, que
nos garante a igualdade natural, submetendo-nos a
idênticas regras evolutivas, sem
que nos tornemos meras cópias
uns dos outros.
Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, tanto que o corpo do
rico se destrói como o do pobre.

Não existem privilégios nem
distinções na Criação Divina!
Todos recebem, em gérmen, o
mesmo poder, a mesma sabedoria e os mesmos estímulos evolutivos, bem assim as mesmas
oportunidades, no longo percurso

que demanda a árdua ascensão
dos Espíritos.
As diferenças que existem entre as criaturas humanas repousam
em diversos fatores. Uma delas
está na idade do Espírito. Criando Deus, incessantemente, é natural que existam Espíritos mais an-

tigos, que reencarnaram mais vezes e, portanto, são mais experientes que outros.
O bom ou mau uso que os homens fazem do seu livre-arbítrio
também são determinantes de
sua condição futura. Aqueles que
se esforçam em seguir
as leis divinas, utilizando os recursos da
vontade e do trabalho, mais rapidamente sobem na escala do
progresso. Quem mais
busca superar a si próprio, perseverando no
combate das imperfeições, atinge mais
cedo o destino de felicidade que o Pai reservou a todos.
As várias aptidões
humanas são necessárias, a fim de que cada um possa concorrer com a sua parte
na execução dos
desígnios divinos, de
acordo com o limite
do desenvolvimento
alcançado e com as
forças físicas e intelectuais de cada ser.
O que um não faz, o
outro pode fazer.
Dessa união, dessa diversidade, resulta um equilíbrio
de forças natural que impulsiona
o progresso, fazendo com que
cada qual desempenhe papel útil
na vida de relação.
Não se confunda, porém, a
igualdade, no seu sentido natural, com a almejada igualdade
Agosto 2011 • Reformador
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Capa
socioeconômica. As desigualdades
sociais são produto das opções
voluntárias dos homens e nunca
resultam das preferências de Deus.
Muitas das mazelas humanas refletem a lei de causa e efeito, que
ensina o homem a se responsabilizar por seus atos.
A igualdade absoluta de riquezas é uma utopia. Ela não se realiza devido à diversidade das faculdades e dos caracteres dos homens, que permite que estes vivam em sociedade e aprendam
a respeitar as suas diferenças. A
melhor forma de vencer a miséria é combater o egoísmo:
– A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos, em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não
passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para
efeitos exteriores, porquanto o
verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde
cada Espírito tem sua posição
definida pelo próprio esforço.5

Perante as leis de Deus, não se
justifica que o homem tenha privilégios ou superioridade em relação
à mulher, como ainda acontece na
atualidade. Deus outorgou a ambos
a inteligência e a faculdade de progredir, motivo por que possuem
os mesmos direitos e deveres.

Os Espíritos não possuem sexo,
como o entendemos, pois esse
depende da organização física,
tanto que podem encarnar ora
como homem, ora como mulher,
mais uma circunstância que os
coloca no mesmo patamar.6
A desigualdade que existe entre homem e mulher é de funções e não de direitos. A própria
legislação brasileira reconhece
essa distinção de funções quando, por exemplo, leva em conta
a organização física dos trabalhadores de sexos diferentes, estabelecendo o limite de peso
que a mulher deve suportar, em
relação ao homem,7 bem como
quando estabelece idades distintas para aposentadoria, em razão
do sexo.8
A maternidade é uma missão
sublime concedida à mulher, a
qual tem grande poder no papel
de educadora, pois, devido ao
contato prolongado com a infância de seus filhos, é ela quem
lhes dá as primeiras noções de
vida.
A existência de leis injustas e
até cruéis, para regular as relações da Sociedade, constitui o
reflexo das imperfeições morais
dos homens, fazendo com que
surjam desigualdades sociais
acentuadas.
6

KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Trad.
Evandro Noleto Bezerra. 2. ed. Rio de Janeiro: FEB, 2010. Q. 200 a 202 e 822a.

Entretanto, o progresso segue
o seu curso inexorável e, pouco a
pouco, essas injustiças vão desaparecendo, como foi o caso da
escravidão, conforme o ritmo dos
esforços individuais, que se refletirão inevitavelmente na coletividade, pelo progresso moral,
quando, então, restará apenas a
“desigualdade do merecimento”,9
alijando, para sempre, os privilégios de casta, sangue, posição,
sexo, raça, religião etc.
Esclareça-se, porém, que a
igualdade não significará a uniformização entre todos os Espíritos, como se fôssemos uma sociedade de máquinas ou robôs,
uma vez que, reitere-se, somos
seres singulares. Os homens se
orientarão pelas leis divinas, situação que permitirá o desabrochar natural de seus pendores,
de sua criatividade. Cada um
ocupará os postos de menor ou
maior responsabilidade, conforme as necessidades e as condições
apropriadas ao momento de cada
um, sem os prejuízos de determinadas convenções sociais preconceituosas.
À medida que o egoísmo e o
orgulho forem sendo extirpados
do coração humano, por força do
progresso, em seu sentido amplo,
as misérias sociais, econômicas e
morais cederão lugar à fraternidade
e à justiça, prevalecendo a legítima
igualdade preconizada pelos guias
espirituais da Humanidade.

7
5

XAVIER, Francisco C. O consolador. Pelo
Espírito Emmanuel. 28. ed. 3. reimp. Rio
de Janeiro: FEB, 2010. Q. 56.
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Art. 390 da CLT – Consolidação das Leis
do Trabalho.

8

Art. 40, III, “a”, da CF – Constituição
Federal.

9

KARDEC, Allan. O livro dos espíritos.
Trad. Evandro Noleto Bezerra. 2. ed. Rio
de Janeiro: FEB, 2010. Q. 806a.
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Entrevista M A RTA A N T U N E S

DE

MOURA

Sondagem
sobre o estudo de

O Livro dos Médiuns
Marta Antunes de Moura, diretora da FEB e coordenadora da Área da Mediunidade
das Comissões Regionais do CFN da FEB, comenta o momento dos 150 anos de
O Livro dos Médiuns
Reformador: Como se tem desenvolvido a comemoração dos 150
anos de O Livro dos Médiuns?
Marta: Há bastante movimentação e muito entusiasmo por parte

dos confrades de todas as Federativas assim como de nossa parte,
na FEB. Em todas as reuniões das
Comissões Regionais do CFN da
FEB, deste ano, ocorreram palestras públicas sobre a efeméride.
Contamos com a presença de
400 pessoas (limite físico do local), no Encontro Nacional da
Área da Mediunidade, realizado
nos dias 23 e 24 de julho, no Rio
de Janeiro, na Sede Seccional da
FEB, hoje denominada Sede Histórica, justamente para prestar
homenagem ao Sesquicentenário de O Livro dos Médiuns. A
parte doutrinária do Encontro foi conduzida por Divaldo
Pereira Franco, com dois temas: “150 Anos de O Livro
dos Médiuns” (dia 23), e
“Prática Mediúnica” (dia 24).
A Sede Histórica da FEB
foi escolhida para sediar o

Encontro porque completa 100
anos de fundação. É uma forma
de reverenciar e homenagear os
pioneiros do Espiritismo, sobretudo os tradutores da obra de
Kardec no Brasil. Mas em todo o
País estão ocorrendo inúmeras
atividades comemorativas, desde
janeiro, data de publicação de
O Livro dos Médiuns: palestras,
encontros, regionais e estaduais,
congressos estaduais, estudo sequencial de O Livro dos Médiuns, artigos para revistas espíritas, informações divulgadas na mídia,
falada e escrita etc. Sob o patrocínio
da Federação Espírita do Estado
de Goiás (FEEGO), os Correios
lançaram um selo personalizado.
A FEB está publicando, de janeiro
a dezembro, em Reformador, artigos sobre conteúdos de O Livro
dos Médiuns e estampando nas
capas um selo comemorativo.
Agosto 2011 • Reformador
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Monitores e evangelizadores de
cursos regulares da FEB, na sua
sede em Brasília, estão estudando
O Livro dos Médiuns, todos os
sábados, das 16 às 17h30.
Reformador: Qual o papel da
Área da Mediunidade das Comissões Regionais do CFN da FEB?
Marta: As atividades abrangem
dois enfoques principais: a) Estudo regular da mediunidade
no Centro Espírita; b) Prática
mediúnica no Centro Espírita.
Em relação ao estudo regular,
procura-se auxiliar a implantação e o desenvolvimento de cursos sequenciais da mediunidade, com base nas orientações do
Evangelho de Jesus e nos conhecimentos doutrinários da Codificação Espírita e demais obras
com ela sintonizada, utilizando-se
métodos que facilitem o aprendizado. O curso da mediunidade é oferecido aos participantes que já possuem noções básicas do Espiritismo. A FEB disponibiliza ao Movimento Espírita
um material de estudo que pode
(e deve) ser adaptado à realidade da Instituição Espírita. Este
material foi construído em parceria com coordenadores da mediunidade das Federativas espíritas, cujas sugestões foram apresentadas nas reuniões das Comissões Regionais ou, individualmente, em correspondências
encaminhadas à FEB. Neste sentido, já foram realizadas duas
revisões desse material instrucional, visando melhor adequação
às solicitações do Movimento

12
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Espírita federativo. No que diz
respeito à prática mediúnica, a
atenção é voltada para a capacitação continuada dos integrantes da reunião mediúnica e monitores de estudos mediúnicos
do Centro Espírita, direcionando
ações que tratam da melhoria
moral do médium, à luz do
Evangelho, e do conhecimento
espírita, centrado em Kardec e
obras afins.
Reformador: As práticas mediúnicas atuais têm sido coerentes
com O Livro dos Médiuns?
Marta: Infelizmente, não muito.
Ainda há muita superstição e
adoção de práticas contrárias às
ensinadas pela Doutrina Espírita.
Por outro lado, carece o hábito
de leitura em nosso meio. Entretanto, a situação está se modificando, e intenso trabalho tem
sido desenvolvido. Com o esforço
e a dedicação dos coordenadores
da mediunidade nas Federativas
observamos que, aos poucos, o
quadro está se revertendo e que
trabalhadores da mediunidade
encontram-se, atualmente, mais
esclarecidos.
Reformador: Muitos cursos e
apostilas não estariam deixando
O Livro dos Médiuns para um
plano secundário?
Marta: As apostilas e os cursos
de Espiritismo, em geral, só dificultam a leitura completa de O
Livro dos Médiuns e das demais
obras da Codificação e outros
livros espíritas, se a direção do
Centro e o coordenador da me-

diunidade permanecerem desatentos quanto à programação
doutrinária de sua Casa Espírita.
O material apostilado fornece
visão panorâmica dos assuntos
essenciais que o espírita deve conhecer, os quais estão subsidiados não só nas obras básicas,
mas também em outras, de seriedade irrepreensível, concedendo dinamismo ao estudo e atendimento a um maior número de
pessoas. Mas, em hipótese alguma, as apostilas substituem as
obras fundamentais do Espiritismo. Por outro lado, o estudo sequencial de cada obra da Codificação é longo, fato que desestimula o principiante espírita. Assim, seguindo o roteiro doutrinário de O Livro dos Espíritos, cada apostila trabalha temas cujas
ideias encontram-se nas diferentes obras da Codificação e, também, em outras de referências,
como os livros clássicos do Espiritismo (de Denis, Delanne, Flammarion etc.) e os recebidos mediunicamente por Chico Xavier.
Mas a orientação é que o trabalhador da mediunidade conheça,
primeiramente, as obras da Codificação. Conscientes dessa assertiva, muitas instituições espíritas promovem seminários, simpósios e encontros relacionados
com o estudo de obras espíritas.
Acreditamos, porém, que poderíamos “enxugar” mais os conteúdos das apostilas.
Reformador: Qual a relação entre
O Livro dos Médiuns e as obras
da chamada Série André Luiz?
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Marta: A relação é coerente e
profunda. Cada ponto de O Livro
dos Médiuns encontra eco nos
ensinamentos transmitidos por
André Luiz, que desmistificou a
mediunidade, retirando-a do nível
do maravilhoso e das manifestações supersticiosas. As suas obras
analisam, com seriedade, infindáveis questões relacionadas à
faculdade psíquica e à prática
mediúnica, o papel que cabe aos
médiuns, a importância da atividade mediúnica ser, necessariamente, associada ao conhecimento espírita e à conduta moral
ensinada pelo Evangelho. Fornece notáveis contribuições relativas ao processo obsessivo e desobsessivo, demonstrando que
nem tudo é mediunidade ou obsessão. Esclarece sobre a etiologia de doenças mentais e sobre
manifestações anímicas. Além
do mais, o orientador espiritual
nos descortina o mundo dos
Espíritos, revelando a realidade
pulsante da vida que existe após
a morte do corpo físico; o estado
de felicidade e infelicidade dos
seus habitantes, consequente ao
uso do livre-arbítrio; a influência que os desencarnados exercem no cotidiano dos encarnados... Por fim, demonstra com
muita propriedade, porque somos, efetivamente, construtores
do nosso destino. A obra de André Luiz é leitura obrigatória
para quem deseja atuar na área
da mediunidade.
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O Livro dos Médiuns nos centros espíritas?
Marta: Já existem iniciativas a
respeito: Conteúdos de O Livro
dos Médiuns (e também de O Evangelho segundo o Espiritismo) são
estudados em paralelo, ou de forma intercalada, nos cursos regulares de mediunidade. Simpósios e Encontros sobre o Estudo
da obra também ocorrem há alguns anos. A propósito, aproveitando o ensejo da comemoração
dos “150 Anos de O Livro dos

Médiuns”, os integrantes da Reunião das Comissões Regionais,
da Área da Mediunidade, firmamos este ano um compromisso
de sondar como anda a leitura e
o estudo dessa segunda obra
publicada por Allan Kardec. A
partir dessa sondagem, vamos
então, em conjunto, definir um
programa que vise o conhecimento e aplicação dos conteúdos indicados nessa obra. É trabalho para os próximos dois
anos, no mínimo.

Perdão
Therezinha Radetic
Quem vencer a si mesmo e a toda sorte
de frustrações que existem nesta vida,
buscando um bem maior que nos exorte
à contenção da mágoa irreprimida;
Quem amar, com amor que reconforte,
o que tem na sua alma atroz ferida,
conseguiu realmente ser suporte
de uma felicidade merecida.
Mas quem perdoa o mal sem restrição
e ao inimigo estende a sua mão
num ato de humildade sem limite;
Pode ser que você não me acredite:
conquistou o Nirvana, foi um forte,
afastou, de si mesmo, o medo e a morte!
Fonte: RADETIC, Therezinha. Catedrais. Rio de Janeiro: J. P. Jornalismo e

Reformador: O que deve ser feito
para se estimular o estudo de

Promoções. p. 37.
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Campeonato
de maldades
RICHARD SIMONETTI

–P

ara o mundo que
quero descer! – dizia um amigo, horrorizado com o panorama desolador da atualidade, em que, aparentemente, gênios das trevas
abriram uma caixa de maldades
para torturar a nós outros, pobres mortais.
Filhos que matam pais.
Pais que agridem filhos.
Homens que se vestem de
bombas para dizimar inocentes.
Traficantes que viciam incautos para ampliar a freguesia.
Políticos que atuam como
aves de rapina sobre o erário.
Sequestradores que apavoram
famílias para extorquir-lhes dinheiro.
Assaltantes que não vacilam
em matar.
Promiscuidade sexual, promovendo a dissolução dos costumes e a disseminação de enfermidades.
Adultério banalizado, sugerindo normalidade.

14
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Práticas abortivas amparadas
por leis equivocadas.
Alguém dirá que ocorrências
dessa natureza sempre existiram e
que, com a população da Terra
chegando a perto de sete bilhões
de habitantes, tendem a ser muito
mais numerosas.
Sim, mas nunca nessa proporção. É como se as pessoas estivessem disputando um campeonato
de maldades, a ver quem pratica
a atrocidade mais chocante.
Podemos justificar essa situação, atribuindo-a à reencarnação compulsória de Espíritos de
evolução primária, vida instintiva, sem o senso moral a que se
referia Kardec.
Não é bem isso, ou não é apenas
isso, já que esses Espíritos não
reencarnam para fazer a confusão do mundo. Estão aqui em
empenho de aprendizado, que
lhes permita superar suas limitações, como todos nós.
Considere-se, ainda, a reencarnação de Espíritos de razoável

desenvolvimento intelectual, cujas
maldades não podem ser atribuídas à incapacidade de distinguir o bem do mal.
Há algo mais, leitor amigo, que
podemos constatar, reportando-nos à preleção de Telésforo, no
livro Os Mensageiros,1 de André
Luiz, psicografia de Francisco
Cândido Xavier.
Em face de sua importância e
gravidade, deve ser objeto de acurado estudo nos círculos espíritas.
Por economia de espaço, limito-me a transcrever algumas de
suas reveladoras observações:
[...] A mente humana abre-se,
cada vez mais, para o contato com
as expressões invisíveis, dentro das
quais funciona e se movimenta.
Isto é uma fatalidade evolutiva.
[...]
[...] a Humanidade terrena apro1

Op. cit. 45. ed. 3. reimp. atualizada. Rio
de Janeiro: FEB, 2011. Cap. 5, p. 36, 38-39.
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xima-se, dia a dia, da esfera de
vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em
todos os sentidos. Mas, segundo
reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra
não se preparou para os atuais
acontecimentos evolutivos.
[...]
[...] vemos agora a criatura
terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também
pela espontânea aproximação
psíquica com a esfera vibratória
de milhões de desencarnados,
que se agarram à Crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem
maior consideração aos desígnios
do Eterno.
Fácil concluir que estamos
cada vez mais ligados ao
mundo espiritual e sensíveis
à sua influência.
Uma observação, leitor amigo: Os Mensageiros foi publicado em 1944. Se há 67 anos o
mentor espiritual falava dessa
proximidade de Espíritos perturbados e perturbadores, imaginemos hoje, em que se percebe
uma sensibilidade mais acentuada nas mentes humanas.
O problema é que não estamos preparados para lidar com
esse contato estreito. Ainda nos
situamos mais perto da animalidade do que da angelitude.
Daí o fato de sintonizarmos
mais facilmente com as forças
das sombras, assimilando sua
influência.
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Dá para entender porque há
tanta confusão no mundo hoje.
Mais do que nunca, impõe-se
a recomendação de Jesus: orai e
vigiai.
Vigiar nossos pensamentos,
nossos desejos, nosso comportamento e orar muito, com o fervor
do cristão autêntico, que busca
o equilíbrio necessário para enfrentar os desafios da atualidade,
sem nos deixarmos envolver pelas
pressões da espiritualidade inferior, que constitui o clima que
respiramos hoje.
Situa-se a Terra como imenso
umbral, em que multidões de testemunhas, como diz o apóstolo
Paulo (Hebreus, 12:1),
nos rodeiam, em sua
vasta maioria com-

posta de Espíritos perturbados
e perturbadores.


Em meio às ardências do deserto, o viajor busca o conforto
do oásis, onde pode saciar a sede
e descansar.
Em meio às perturbações da
sociedade atual, há oásis abençoados de Espiritualidade, que podemos buscar na atividade religiosa,
no lar orientado pelo Evangelho,
e, em última instância, na intimidade de nossas almas, superando
os enganos do mundo.
Se o reino de Deus que Jesus
veio trazer está longe de ser instalado no mundo, podemos e
devemos instalá-lo em
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nosso próprio coração, com os
valores de uma dedicação total
ao Bem, eximindo-nos, por mera questão de sintonia vibratória, das influências nocivas que
nos cercam.
No livro Boa Nova,2 psicografia
de Chico Xavier, o Espírito Humberto de Campos reporta-se às
consolações oferecidas por Maria,
a mãe de Jesus, aos viajores cansados e sedentos que a buscavam.
– Minha mãe – dizia um dos
mais aflitos –, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada
escura da vida...
Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando
nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito
maternal.
– Isso também passa! – dizia ela,
carinhosamente – só o Reino de
Deus é bastante forte para nunca
passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial.
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Na difusão do
Espiritismo
“E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que
fique convosco para sempre.” – JESUS. (JOÃO, 14:16.)

N

a condição daquele Consolador prometido por Jesus à
Humanidade, o Espiritismo, sem dúvida, atingirá todas

as consciências.
Entretanto, à frente das múltiplas interpretações que se lhe
imprimem nos mais variados núcleos humanos, de que modo
esperar o cumprimento da promessa do Cristo?
Nesse sentido, recordemos os primórdios da Codificação Kardequiana. Preocupado com o mesmo assunto, Allan Kardec formulou a questão 798, de O Livro dos Espíritos, à qual os seus Instrutores
Espirituais, solícitos, responderam:
“Certamente que [o Espiritismo] se tornará crença geral e marcará nova era na história da Humanidade, porque está na natureza
e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos
humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra
o interesse, do que contra a convicção, porquanto não há como dis-

É orientação para a existência
inteira.
Tudo passa!
E sempre estaremos bem, animados, reconfortados e protegidos, mesmo ante as ardências do
deserto humano, se formos capazes de construir um oásis de bênçãos, em nossa consciência, atendendo à convocação celeste para
que edifiquemos o Reino de Deus
em nossos corações.
2

Op. cit. 3. ed. 5. reimp. Rio de Janeiro:
FEB, 2010. Cap. 30, p. 255-256.

16

294 R e f o r m a d o r • A g o s t o 2 0 1 1

simular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas
por amor-próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém,
como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados
a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos”.
Certifiquemo-nos, pois, de que na difusão dos princípios espíritas estamos todos em luta do bem para a extinção do mal e de que
ninguém alcançará a suspirada vitória sem a vontade de aprender e
a disposição de trabalhar.

Emmanuel
Fonte: XAVIER Francisco C.; VIEIRA, Waldo. Entre irmãos de outras terras. 8. ed.
3. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2010. Cap. 2.
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Presença de Chico Xavier

M

À luz do
Evangelho

eus amigos, saudando o nosso irmão presente, bem como aos demais companheiros
da nossa caravana evangélica, faço-o na paz
de Jesus, desejando-vos a sua luz santificadora.
Nada mais útil do que o esforço de evangelização,
na atualidade, e é dentro dessa afirmação luminosa
que precisamos desenvolver todos os nossos labores
e pautar todos os pensamentos e atitudes.
As transições terríveis e amargas do século têm a
sua origem na clamorosa incompreensão do exemplo do Cristo.
O trabalho secular de organização das ciências
positivas caminhou a par da estagnação dos princípios religiosos. Os absurdos contidos nas afirmações
e negações de hoje são o coroamento da obra geral
das ciências humanas, entre as quais, despojada de
quase todos os seus aspectos magníficos da antiguidade, vive a filosofia dentro de um negativismo transcendente. E o que se evidencia, aos amargurados dias
que passam, é, de um lado, a ciência que não sabe e,
de outro, a religião que não pode.
O nosso labor deve caracterizar-se totalmente
pelo esforço de renovação das consciências e dos
corações, à luz do Evangelho. Urge, pelos atos e pelos
sentimentos, retirar da incompreensão e da má-fé
todas as leis orgânicas do código divino, e aplicá-las
à vida comum.
O vosso sacrifício e o vosso esforço executarão o
trabalho regenerador, mas necessário é não vos preocupeis com os imperativos do tempo, divino patrimônio da existência do Espírito. À força de exemplificação e apoiados nas vossas convicções sinceras,
conseguireis elevadas realizações, que farão se trans-

ladem para as leis humanas as leis centrais e imperecíveis do Divino Mestre.
Esse o grande problema dos tempos.
Nenhuma mensagem do mundo espiritual pode
ultrapassar a lição permanente e eterna do Cristo, e
a questão, sempre nova, do Espiritismo é, acima
de tudo, evangelizar, ainda mesmo com sacrifício de
outras atividades de ordem doutrinária.
A alma humana está cansada de ciência sem sabedoria e, envenenado pelo pensamento moderno, o
cérebro, nas suas funções culturais, precisa ser substituído pelo coração, pela educação do sentimento.
O Evangelho e o trabalho incessante pela renovação do homem interior devem constituir a nossa
causa comum.
Procuremos desenvolver nesse sentido todo o
nosso esforço dentro da oficina de Ismael, e teremos
encontrado, para a nossa atividade, o setor de edificação sadia e duradoura.
Que Jesus abençoe os labores do nosso amigo
e dos seus companheiros que, com abnegação e
renúncia, lutam pela causa do glorioso Anjo, servindo de instrumentos sinceros à orientaçao superior da
sua Casa, no Brasil, é a rogativa muito fervorosa do
irmão e servo humilde.
Pelo Espírito Emmanuel
(Mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, em
13/5/1938, em Pedro Leopoldo (MG), na presença do então vice-presidente da FEB, Manuel Quintão. Transcrita de Reformador
do mesmo ano, p. 210, devido à sua plena atualidade.)
Fonte: Reformador, ano 94, n. 1.766, p. 7(123), maio 1976.
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O “medo” da Ciência e a

atualização do Espiritismo
Parte II
ALEXANDRE FONTES

N

a parte I deste artigo,1 demonstramos que não há
necessidade de preocupação com a Ciência encontrar erros nos fundamentos do Espiritismo por ser ele uma teoria fenomenológica, isto é, ligada aos
fenômenos. Além disso, mostramos o equívoco científico e doutrinário de, em nome da expressão “caminhar de par com o progresso” (item 55 do cap. I de A
Gênese)2 assimilarmos, sem a devida comprovação, novidades
em matéria de teoria, prática ou
doutrina espiritualista, mesmo
que se digam embasadas por teorias importantes da Ciência como a Física Quântica.
Na parte II deste artigo, vamos
apresentar uma proposta de trabalho que é capaz de conciliar o
caráter progressivo do Espiritismo com a necessidade de cautela
com as novidades, como enfatizada por Kardec (Obras Póstumas3 e
Revista Espírita de dezembro de
18684): “[...] Se é certo que a uto-
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DA

FONSECA

pia da véspera se torna muitas vezes a verdade do dia seguinte, deixemos que o dia seguinte realize a
utopia da véspera, porém não
atravanquemos a Doutrina de
princípios que possam ser considerados quiméricos e que seriam rejeitados pelos homens positivos”.
A chave para entendermos essa
proposta é o significado do verbo
“demonstrar” na seguinte frase do
item 55 de A Gênese:2 “Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado,
porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca
de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto”. (Grifo nosso.)
A palavra “demonstrar” tem a
ver com a metodologia de trabalho de pesquisa. Kardec demonstrou que o Espiritismo é uma
doutrina dos Espíritos ao aplicar
o método do Controle Universal
do Ensino dos Espíritos (CUEE).
E, como se vê no item 14 do cap.
I de A Gênese:2 “Como meio de
elaboração, o Espiritismo procede

exatamente da mesma forma que
as ciências positivas, aplicando o
método experimental”, Kardec desenvolveu a atividade de pesquisa
no Espiritismo, trabalhando da
mesma forma como as ciências
fazem: aplicando o método experimental. Kardec sabia que trabalhar dentro de um conjunto de
métodos seguros, incluindo a experimentação que confirma a
teoria, é o que garante a validade
de uma nova descoberta.
O respeito de Kardec pela Ciência pode, também, ser visto na
Revista Espírita de dezembro de
1868, ao discutir sobre o futuro
do Espiritismo e sobre a importância de um comitê que auxiliasse nas decisões espíritas. Kardec
diz que: “[...] Esta autoridade será,
em matéria de Espiritismo, o que é
a de uma academia, em matéria de
Ciência”.5 O progresso do Espiritismo, incluindo sua atualização,
pode se desenvolver de modo análogo ao progresso das ciências,
isto é, da mesma forma que elas.
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Mas como progridem e se atualizam as ciências? Em três palavras:
I) rigor metodológico, II) análise
crítica e III) metodologia de divulgação da pesquisa.
Mesmo sendo os cientistas seres humanos falíveis, os métodos
e rigores da Ciência são os únicos
capazes de validarem o que eles
pesquisam. São justamente o rigor
dos métodos e a análise crítica dos
trabalhos científicos que garantem o desenvolvimento da Ciência, desde a Tecnologia que facilita a vida até a Medicina que auxilia na saúde e no prolongamento
da vida humana. Por isso, não devemos menosprezar o rigor da
Ciência, fazendo do preconceito
de alguns cientistas para com os
conceitos espíritas um motivo de
crítica a ela e à maneira como ela
trabalha; nem apoiar movimentos
e atividades considerados pseudocientíficos, pois fora da Ciência
não se pode garantir que um estudo seja verdadeiro, e portanto não
seja uma utopia no sentido de que
Kardec falava. O Espiritismo não
pode abraçar princípios fora da
Ciência sob risco de se ver embaraçado com “princípios que possam ser considerados quiméricos e
que seriam rejeitados pelos homens
positivos”.3,4 Por essa razão, o Espiritismo não assimila nada que não
tenha passado pelos rigorosos critérios de validade da Ciência.
Podemos comparar essa situação ao que Jesus disse em Mateus
(7:24-27): “Aquele, pois, que ouve
estas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a
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sua casa. – Quando caiu a chuva,
os rios transbordaram, sopraram os
ventos sobre a casa; ela não ruiu,
por estar edificada na rocha. –
Mas, aquele que ouve estas minhas
palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que
construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram
açoitar, ela foi derrubada; grande
foi a sua ruína”. Aquele que constrói uma teoria sem bases metodológicas seguras, é comparável àquele que constrói
uma casa sobre a areia.
O avanço da Ciência
mostrará o equívoco
dessas teorias.
Assim, a forma
segura para trabalharmos no progresso do Espiritismo será, então,
empregar rigor
metodológico e
análise crítica para
com toda pesquisa
espírita e toda novidade proposta para o
Movimento Espírita, incluindo aquelas que se consideram embasadas na Ciência.
E, na dúvida, não há nada de mal
em agirmos conforme recomendação de Erasto: “[...] Melhor é repelir dez verdades do que admitir uma
única falsidade, uma só teoria errônea”. (Item 230, cap. XX de O Livro
dos Médiuns.)6
Para trabalhar bem o item I)
rigor metodológico, é necessário realizar um estudo aprofundado das
obras básicas. É preciso conhecer
Agosto 2011 • Reformador

297

19

reformador agosto 2011 - a.qxp

27/7/2011

não somente a metodologia espírita, passando pelos aspectos históricos relacionados com o processo de elaboração do Espiritismo, mas também o conjunto da
mensagem espírita em seu tríplice
aspecto. Isso permitirá trabalhar
no desenvolvimento de projetos de
pesquisa legítimos em Espiritismo,
em qualquer de suas partes. Exemplos de tópicos de pesquisas puramente espíritas podem ser lidos
nos artigos das referências 7 e 8.
Tópicos de pesquisa na fronteira
entre o Espiritismo e outras ciências como a Medicina ou a Física
requerem a aplicação do rigor tanto
de cada uma delas quanto do próprio Espiritismo.
Para trabalhar bem o item II)
análise crítica, é necessário ter
uma boa base no item I para ser
capaz de se autoavaliar com relação ao seus próprios trabalhos
de pesquisa, e avaliar o trabalho de
outrem. É importante ressaltar
que uma análise crítica de uma
obra não significa desrespeito ao
autor da mesma, mas sim aplicação do conceito de fé raciocionada
que, como Jesus nos recomenda,
consiste em dizer “sim sim, não
não” para as ideias que nos são
veiculadas.
Por fim, o produto das atividades I e II requer o item III) metodologia de divulgação da pesquisa,
que significa conhecer a forma
como os trabalhos de pesquisa
são divulgados em todas as áreas
do conhecimento científico. Isso
ocorre através das revistas científicas que possuem um método editorial baseado na análise crítica

20

298 R e f o r m a d o r • A g o s t o 2 0 1 1

10:39

Page 20

(item II) de cada artigo pelos pares,
isto é, por pessoas que possuem
conhecimento e experiência na área
de pesquisa do artigo. Apesar dos
periódicos espíritas seguirem
metodologias semelhantes a essa,
o Movimento Espírita muito se
beneficiaria da existência de um
periódico destinado apenas a artigos de pesquisa cujo método editorial fosse análogo ao das revistas
científicas internacionais. Isso permitiria a divulgação de trabalhos
de pesquisa de maneira padronizada, séria, podendo apresentar
novidades sem correr o risco de
serem lidas como verdades finais,
já que somente no futuro, dependendo da forma como essas novidades forem citadas, se confirmando-as ou rejeitando-as, é que o
Movimento Espírita naturalmente
perceberá o valor científico das
mesmas.
A realização dos itens I, II e
III teria a vantagem de mostrar à
sociedade que temos condições
de trabalhar de modo sério no
aspecto científico próprio do
Espiritismo.
Para conhecer mais sobre a relação entre Ciência e Espiritismo
como, por exemplo, o que é um
projeto de pesquisa espírita além
de outros aspectos relacionados
com o tema, o leitor é referido ao
conjunto de aulas sobre “Ciência e
Espiritismo” da referência 8 e discussão da referência 9.
Mesmo sem títulos ou formação acadêmicos, o esforço na realização dos itens I, II e III capacitaria qualquer um para realizar
pesquisas legítimas dentro do

paradigma espírita. Uma sugestão
aos jovens e iniciantes é trabalhar
sob orientação de companheiros
espíritas que tenham alguma experiência em pesquisa. Acreditamos
que dessa forma podemos contribuir, de modo ao mesmo tempo
efetivo e seguro, com o avanço
do Espiritismo.
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Esf lorando o Evangelho
Pelo Espírito Emmanuel

O tesouro
enferrujado

O

“O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram.”
(TIAGO, 5:3.)

s sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se
dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais
substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém,

desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos,
com respeito à redenção das criaturas.
De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção
transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre
dezenas de pessoas para atender a três ou quatro doentes, a fé organizando guerras
sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão
fala de dificuldades para expressar-se; ali, a humildade pede a admiração dos outros.
Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados.

Constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas como assevera o apóstolo,
deixamos que as dádivas se enferrujassem, no transcurso do tempo.
Faz-se necessário trabalhemos, afanosamente, por eliminar a “ferrugem” que nos
atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no
Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que
estejamos caminhando, verdadeiramente, ao encontro do Cristo.
Fonte: XAVIER, Francisco C. Caminho, verdade e vida. ed. esp. Rio de Janeiro: FEB, 2005. Cap. 24.
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Trabalhemos

juntos

“Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao
chegar, encontre acabada a obra.” (O Espírito de Verdade, Paris, 1862.) 1

CLARA LILA GONZALEZ

A

frase, em destaque, inserida
em O Evangelho segundo o
Espiritismo, aponta-nos
com maestria o caminho a tomar
para o êxito das realizações que
executamos em favor da causa
espírita. A mensagem, eivada de
sábios conselhos, convoca-nos a
agir com devotamento sem recuar
diante das responsabilidades assumidas “na grande obra da regeneração pelo Espiritismo”.1
O Espírito de Verdade, ao dizer
que precisamos “trabalhar juntos”,
indica-nos que a solidariedade, em
forma de cooperação, deve pautar
os nossos atos ao reunirmo-nos
no encaminhamento dos trabalhos que efetuamos. É uma chamada aparentemente simples, na
preparação da prática dos encargos que nos foram confiados pela
Providência Divina, mas se torna
excessivamente complexa ao nos
defrontarmos com as falhas e os
erros cometidos para com aqueles
que labutam ao nosso lado, recusando-lhes atenção e cortesia,
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a partir de atritos mínimos e desnecessários, transformando-nos
em obstáculos para a consecução
de melhores resultados dos feitos
doutrinários que abarcamos. Desastres morais que comprometem
ações valiosas em benefício do
próximo. Como obreiros e discípulos do Evangelho, deveríamos
indagar, antes de impingir qualquer ato dessa natureza: somos
amigos que compreendem e ajudam os companheiros, ou críticos
incessantes que enegrecem e
desaprovam as suas atividades? Aconselha-nos
o inestimável Espírito Emmanuel, para
melhor cooperarmos
com o Cristo, no serviço comum:
Existem obrigações pequeninas
e milagrosas que,
levadas a efeito,
beneficiariam grupos
inteiros; todavia, basta

um momento de queixa para
que sejam irremediavelmente
esquecidas.
[...]
A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e
complica todos os problemas.
[...]2

Ao atuarmos socialmente à frente da tarefa
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espírita, condenando os outros,
supondo-nos na posse de ilusória dominação e erigindo pedestais de intolerância, não despenderemos os valores morais indispensáveis para determinar a qualidade dos serviços voluntários
que idealizamos.
A solidariedade, ao confundir-se
com a fraternidade e o amor,
[...] é o sentido moral que vincula cada indivíduo a toda a
Humanidade e à vida, em sentido amplo. [...]
O ser humano é como a gota de
água no oceano, inteiramente
ligada às outras. Não tem existência totalmente independente, embora guarde sua individualidade.
O homem sozinho, por mais
poderoso e inteligente, não pode
viver isolado e realizar grandes
coisas. Da sua união com os
outros dependem suas
realizações. [...]3
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As obrigações coletivas, nos
arraiais da crença que abraçamos, levam-nos a meditar quanto à importância do Centro Espírita na edificação e na divulgação
da Doutrina, convertendo-se em
núcleo de esclarecimento e consolo, amor e renovação, mormente ao acolher os corações em
sofrimento, que buscam equilibrar-se moralmente para a sustentação de si mesmos. Entretanto,
há muitos séculos, outros templos,
em nome de seus colaboradores,
ao anunciarem os ensinamentos
cristãos, se preocuparam em
cumprir contínua corrida à cata
do poder humano, esquecendo-se da imprescindível abnegação
e da sincera humildade, que lhes
serviriam de sustentáculo para
manter sempre viva a chama da
fé, o calor do ideal e a fraternidade entre seus participantes. Interessante ressalva é feita por Allan
Kardec, em O Livro dos Médiuns
(item 334), sobre as sociedades
regularmente constituídas, de
sua época, mas também, como a
prever situações e dificuldades futuras a serem enfrentadas nas instituições espíritas da
atualidade, provenientes das relações originadas
do meio de seus
cooperadores:
O Espiritismo [...]
ainda é diversamente
apreciado e muito
pouco compreendido
em sua essência, por gran-

de número de adeptos, de modo
a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros do que se
possa chamar uma Associação,
ou Sociedade. Impossível é que
semelhante laço exista, a não ser
entre os que lhe percebem o objetivo moral, o compreendem e
o aplicam a si mesmos. [...]
Uma Sociedade, onde aqueles
sentimentos se achassem partilhados por todos, onde os seus
componentes se reunissem com
o propósito de se instruírem
pelos ensinos dos Espíritos e
não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos
interessantes, ou para fazer cada um que a sua opinião prevaleça, seria não só viável, mas
também indissolúvel. [...]4

No citado livro, mais à frente
(item 349), Kardec chama atenção
para os ciúmes de pessoas que fazem concorrência umas com as
outras, causando os mais sérios
prejuízos para a obra, e conclui:
“[...] o ciúme só traduz mesquinha rivalidade de amor-próprio”.5
Nossos deveres recíprocos ligam-nos aos semelhantes e,
procurando demonstrar legítima
confiança e caridade para com
todos, tornamo-los primordiais
para a fidelidade e a perseverança dos serviços nobres que produzimos, sobretudo no grupo
em que obramos. Consoante as
palavras de Jesus: “Tudo que quereis que os homens vos façam,
fazei-o também a eles; pois é nisto
que consistem a lei e os profetas” (Mateus, 7:12), urge comAgosto 2011 • Reformador
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preendermos a impropriedade da
intolerância e da irritação quando
chamados ao desempenho junto
daqueles que, do mesmo modo,
lutam pela restauração do Cristianismo. No entanto, essa reparação não deve significar o retorno
aos mesmos erros do pretérito,
pois profundas são as nossas vinculações às imperfeições morais
que não conseguimos superar. Ela
exigirá grande esforço de nossa
parte na correção de defeitos e
na conquista de comportamentos
verdadeiramente enobrecidos.
Espíritos amigos, em mensagem
apropriada para quantos labutam e porfiam em melhorar-se,
aconselham-nos:
O Espiritismo palavroso, catedrático, científico, sem base no
coração, é como a palavra solta
ao vento, que não ecoa, que
não encontra ouvido que a
escute. [...]
Os espíritas podem divergir nas
ideias, mas não podem afastar-se da fraternidade, porque, se o
fizerem, não são espíritas.
Não há por onde fugir: ou o
Evangelho é assimilado, ou não
há Espiritismo.6

A “união de esforços” deve prevalecer sobre as diferentes interpretações de um mesmo ponto
doutrinário e não nos cabe discordar dos interlocutores de maneira agressiva, mas utilizar, fraternalmente, palavras que sensibilizem o âmago de suas almas,
favorecendo-lhes a reflexão para a
“compreensão nova da verdade
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velha”.7 A esse respeito, o filósofo
espírita Angel Aguarod (1860-1932) traz valiosas contribuições
sobre o problema:

companheiros e cultivar valores
essenciais de colaboração e apreço no serviço conjunto a fazer.
Afirma Emmanuel:

As diferenciações, as discordâncias e as divergências são inevitáveis no Espiritismo, como
em tudo. [...] Não deploremos
seja assim; antes, cuidemos de
tirar de tudo, para o progresso
geral, o maior partido possível.
[...] ressalta a obrigação, para
cada um, não só de respeitar a
maneira diferente de sentir,
de pensar, de compreender e de
proceder dos outros, como
também de considerar tudo isso uma necessidade. Desse modo, não pode haver quem se julgue no direito de impor seu critério, sua razão e sua autoridade aos outros, nem quem censure e excomungue os que divirjam de suas tendências e do
modo de interpretar os mesmos princípios.
Praticando-se essa tolerância
e respeito mútuos [...] mais
se fará pela concordância
das almas, pela fraternidade
dos homens.8

[...] o trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência, esperança
e otimismo, perdão e desinteresse,
bondade e tolerância, caridade
e amor, e, somente através dele,
o Espírito caminha, na senda de
ascensão, em harmonia com as
Leis de Deus.9
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Em dia com o Espiritismo

O Banquete
M A RTA A N T U N E S M O U R A

E

scrito por Platão, O Banquete,
ou Simpósio, é belíssima
peça literária que faz apologia ao Amor. O texto, diferente
dos demais produzidos pelo filósofo, descreve uma reunião festiva na residência do poeta trágico Ágaton, da qual fazem parte
inúmeros convidados famosos, a
elite da sociedade ateniense. Entre
políticos, poetas e filósofos encontra-se Sócrates, o mais honrado e ilustre de todos. Acomodados ao redor de uma mesa de
banquete, inicia-se uma discussão
sobre o amor, suas origens e significados, utilizando-se o usual
método helênico do diálogo, no
qual um assunto é analisado por
meio de pequenos discursos livremente apresentados.
Trata-se de uma obra que exerceu marcante influência na construção do pensamento da sociedade ocidental, na época em que
Platão viveu e nos séculos seguintes. Nos dias atuais, os diálogos de
O Banquete são utilizados por
médicos e psicólogos nos processos psicanalíticos, e também pela teoria geral do conhecimento,

visando compreender o amor e os
sentimentos que o inspiram.
Nenhuma prosa humana poderia atrever-se a fazer justiça,
com os meios da análise científica ou de uma paráfrase cuidadosamente decalcada sobre o
original, à suma perfeição da
arte platônica, tal qual o Banquete nos revela. [...] Na realidade, o Banquete não é um diálogo no sentido usual, mas antes um duelo de palavras entre pessoas que ocupam todas uma posição elevada.1

As principais ideias desenvolvidas podem ser assim
resumidas: Fedro – poeta, filho
de escravos, e introdudor do gênero fábula na literatura romana
– explica que, sendo o Amor força vital e imortal da Humanidade, é não só honroso, mas
[...] também poderoso para
aquisição da felicidade e da
virtude, entre os homens, tanto
na vida como na morte, uma
vez que o amor é um encontro

verdadeiro com o Eu supremo
e divino, que compõe o sentido
da existência e fortalece a sensação de pertencermos a algo
maior.2
Platão,
autor de
O Banquete
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O filósofo Pausânias, um dos
discípulos de Sócrates, destaca
que o Amor sempre apresenta duas
faces, que se completam: a humana
e a divina. A primeira é de natureza impulsiva e sensual, a segunda
é madura, própria dos que amam
com a alma e que estão dispostos
a compartilhar.3 Erixímaco, conhecido médico ateniense, considera que o Amor deve produzir
harmonia, na alma, no corpo e na
Natureza.3 O poeta Aristófanes
analisa que o desejo deve estar
necessariamente associado ao
amor, sem o qual é impossível
ocorrer a fusão de dois seres que
se amam.3 Ágaton exalta de forma idealística a beleza, a natureza
e os dons do Amor, divinamente
personificado em Eros,4 deus do
amor e da beleza, segundo a mitologia grega. Sócrates – o memorável filósofo, não é “quem segura
a batuta de toda a discussão, como costuma acontecer nos diálogos platônicos; é um de muitos
oradores e, além disso, o último.
[...] É por isso que só no final do
Banquete a dialética aparece, em
perfeito contraste com a variegada retórica e brilhante poesia dos
demais personagens”.1
De forma brilhante, Sócrates
assinala as diferenças entre o
Amor e o desejo, fornece o verdadeiro significado do mito Eros
e, ao final, conduz os ouvintes
“ao terreno da realidade psicológica: Todo o eros representa um
anseio por qualquer coisa que
não se tem e se deseja ter. Por
conseguinte, se Eros aspira ao
Belo, é porque não é ele próprio
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o Belo”.5 Da mesma forma, Eros
também não é o Amor em si, apenas representa a atração sensual.
Sócrates sugere que o Amor deva
ser visto como daimon (espírito
ou gênio), no sentido de poderosa força que extrapola a união
física de dois seres, representada
por Eros: o Amor é a misteriosa
força espiritual de coesão existente em toda a Criação que,
revelada em sua ampla magnitude, sugere que a sua essência
“nem é mortal nem é deus [...]
nem [é] matéria nem espírito,
mas algo dos dois, manifestado
num poder que os harmoniza
não só na constituição do universo, mas particularmente na
organização e destinação de
nossa vida”.6
O Teorema do Amor de Sócrates pode ser sintetizado nesta sua
assertiva, ao citar Diotima de Mantineia (considerada a filósofa e
sacerdotisa grega que teria orientado Sócrates a respeito da genealogia do Amor): “É o Amor
o amor de consigo ter sempre o
bem”.7
Tais conceitos socráticos, aqui
rapidamente expostos, não diferem, em essência, do pensamento
de Emmanuel:
O amor puro é o reflexo do
Criador em todas as criaturas.
Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento
da vida e justiça de toda a Lei.
[...]
Plasma divino com que Deus
envolve tudo o que é criado, o

amor é hálito dele mesmo,
penetrando o Universo.8

Mais adiante acrescenta:
O amor, repetimos, é reflexo de
Deus, Nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém
violenta, embora, em razão do
mesmo amor infinito com que
nos ama, determine que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo
com as suas próprias obras.
E, amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo
o caminho de ascensão para
Ele, concedendo-nos, quando
impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos
com o bem, que é a sua regra
imutável.9

Nenhum conceito sobre o Amor
se iguala, contudo, ao anunciado
por Jesus:
Amarás [o] Senhor teu Deus
com todo o teu coração, com
toda a tua alma, e com toda a
tua mente. Este é o primeiro e
grande mandamento. O segundo, semelhante a este: Amarás
o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos
está dependurada toda a lei e
os profetas.10

Amar ao próximo, na linguagem de Jesus, significa: “Assim,
tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também
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fazei vós a eles, pois esta é a Lei e
os Profetas”.10
[...] A prática dessas máximas
tende à destruição do egoísmo.
Quando os homens as adotarem como regra de conduta e
como base de suas instituições,
compreenderão a verdadeira
fraternidade e farão que entre
eles reinem a paz e a justiça. Não
mais haverá ódios, nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua.11

Finalmente, não poderíamos
ignorar o mais belo poema escrito
sobre o Amor, traduzido como
Caridade pela divina inspiração
de Paulo, o Apóstolo dos Gentios:
Ainda que eu falasse línguas,
dos homens e as dos anjos, se
eu não tivesse a caridade, seria
como bronze que soa ou como
o címbalo que tine.
Ainda que tivesse o dom da
profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a
ciência, ainda que tivesse toda
a fé, a ponto de transportar
montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria.
Ainda que distribuísse todos os
meus bens aos famintos, ainda
que entregasse meu corpo às
chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria.
A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho.
Nada faz de inconveniente, não
procura o seu próprio interesse,

não se irrita, não guarda rancor.
Não se alegra com a injustiça,
mas se regozija com a verdade.
Tudo desculpa, tudo crê, tudo
espera, tudo suporta.
A caridade jamais passará.12

4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
Livro Terceiro, p. 733.
5

______. ______. p. 735.

6

PLATÃO. O banquete ou Do amor. Tradu-

ção, introdução e notas de J. Cavalcanti
de Souza. 6 ed. Rio de Janeiro: DIFEL,
2010. Introdução 2, p. 62.
7

______. ______. p. 154.
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Um guia seguro para
os médiuns, segundo

Allan Kardec
S U E LY C A L DA S S C H U B E RT

N

o silêncio do seu gabinete
de trabalho, Allan Kardec,
pensativo, seleciona as centenas de mensagens que estão
diante dele. Desde o lançamento,
em Paris, de O Livro dos Espíritos,
no dia 18 de abril de 1857, que
apresentava 501 questões, sentira que o trabalho estava apenas
começando.
Logo depois, em janeiro de
1858, publica a Revista Espírita e
em abril do mesmo ano funda a
Sociedade Parisiense de Estudos
Espíritas. Daí por diante trabalhava incansavelmente, lançando O
que é o Espiritismo (1859) e preparando a segunda edição de O Livro dos Espíritos, que seria a definitiva, lançada em 1860, contendo
1.019 questões.
Agora era imprescindível escrever sobre os médiuns e a prática
mediúnica.
Os contornos do novo livro estão traçados em sua mente. Kardec
esboça, com firmeza, a obra que
denominaria O Livro dos Médiuns,
com o subtítulo Guia dos Médiuns
e Evocadores. Era o ano de 1861.
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Quando, no ano de 1855, o insigne professor Hippolyte Léon
Denizard Rivail assiste pela primeira vez a uma sessão mediúnica, em casa da Sra. Plainemaison,
até a publicação de O Livro dos
Médiuns transcorreriam apenas seis
anos, pouco tempo para uma tarefa dessa envergadura.
Analisando esse curto espaço
de tempo e a riqueza da produção do mestre lionês, costumo
pensar que, sem sombra de dúvida, ele estava recordando, ou seja, tinha conhecimento, trazia
uma bagagem de conquistas notáveis e recebera a incumbência
de ser, no plano terreno, o construtor de um edifício grandioso,
cujo arquiteto é o próprio Mestre
Jesus.
O missionário e a missão. O
compromisso e a realização.
Ele cita, na “Introdução” desse
Guia destinado aos médiuns e experimentadores, que a obra era
fruto de seus “longos e laboriosos
estudos”.
Aquele, todavia, era o momento das pesquisas, que o Codifica-

dor empreenderia de forma brilhante, dos primeiros ensaios de
um método que modificaria tudo
até então concebido em relação
aos fenômenos produzidos pelos
Espíritos. A ideia e o foco estavam
centrados na finalidade de se comprovar não apenas que tais fenômenos eram uma realidade e autênticos, mas também que podiam
ser controlados, metodizados e,
principalmente, que trariam benefícios para a Humanidade.
A visão de Kardec foi realmente extraordinária, vislumbrando o
futuro das atividades de intercâmbio com os Espíritos. Naquele
instante toda a história dos fenômenos mediúnicos, através das
sucessivas etapas do espírito humano, culminava nesse novo entendimento. O caminho, percorrido até então, fora aberto e desbravado pelos médiuns do passado
que, com destemor e fé, perderam
suas vidas nas fogueiras, perseguidos e injustiçados, e com suas dores e lágrimas contribuíram para
que se abrisse um horizonte novo
aos seres humanos.
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Heróis e mártires, precursores
da Era do Espírito! Quanto lhes
devemos! Seus nomes a História
não registrou, mas por certo estão
gravados no Reino dos Céus.
Ali estava o professor Hippolyte
Léon Denizard Rivail, cuja têmpera de caráter foi também fundida
e moldada na fogueira da incompreensão e ignorância dos seus
contemporâneos quando, da personalidade de Jan Huss, ressurgiu
das cinzas qual fênix imortal, para
que realizasse agora, envergando
outro corpo, a missão que o próprio Cristo lhe confiara. Não é esta
a sublime alquimia do Espírito?
Diante dele os fatos incontestáveis, como que convidando-o a
pesquisá-los, o que ele faz, usando
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as ferramentas da investigação
científica, escrevendo, portanto,
o tratado que apresentaria, pela primeira vez, um método seguro e eficaz, inaugurando, assim,
um horizonte amplo, com perspectivas felizes para o exercício da
mediunidade.
É interessante evidenciar que
após o lançamento de O Livro dos
Médiuns Kardec teve ensejo de dirigir inúmeras outras sessões ou
delas participar, até mesmo em
outras cidades e grupos, experiências essas que vieram corroborar
tudo o que ele já havia registrado
na edição definitiva do livro.
Cento e cinquenta anos depois
os trabalhos prosseguem no campo da mediunidade. Reuniões

mediúnicas são realizadas em inúmeras casas espíritas, por todo
o País e no Exterior. Cabe-nos
agora, como espíritas, firmarmos
os conceitos exarados nessa obra
monumental que é O Livro dos
Médiuns, reconhecendo a excelência dos ensinamentos registrados pelo Codificador, a fim de
que sejam nossa base sólida e esclarecedora.
Jesus deixou-nos a diretriz segura: “Dai gratuitamente o que
gratuitamente recebestes” (Mateus, 10:8). Kardec evidenciou a
conduta: “A mediunidade é uma
coisa santa, que deve ser praticada
santamente, religiosamente”. (O
Evangelho segundo o Espiritismo,
cap. XXVI, it. 10, Ed. FEB.)
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A FEB e o Esperanto

Esperanto nas Comissões
Regionais e em Pernambuco
A F F O N S O S OA R E S

F

oi plenamente cumprido o nosso grato programa esperanto e seus elevados ideais, em compilação de
de participação nos trabalhos das Comissões Re- Homarano e cuidadosa editoração do CELD.
gionais do Conselho Federativo Nacional (CFN),
Outro objetivo também fez parte desse programa
para, num estreito e proveitoso contato com o Movi- junto às Comissões Regionais: apresentar aos estimados
mento Espírita brasileiro, ali representado por todas as irmãos do Movimento Espírita brasileiro a organização
Federativas Estaduais e do Distrito Federal, expormos que se propõe a coordenar as atividades dos esperantisa respeito do esperanto como instrumento útil e eficaz tas-espíritas, na sua condição de Entidade Especializada
na divulgação internacional do Espiritismo.
integrada ao CFN da FEB. Núcleos dessa Associação
Jamais se apagaBrasileira dos Esperão de nossa merantistas-Espíritas
mória os felizes mo(ABEE), (em espementos desse conranto: Brazila Asovívio com devotacio de Esperantistojdos trabalhadores
-Spiritistoj – BAES),
da Causa do Conjá se instalam em alsolador, de quem
guns Estados, para
invariavelmente rea precípua finalicebemos acolhedodade de auxilar as
ra simpatia e fervoFederativas Estaduais
roso incentivo.
nos seus serviços de
Nosso objetivo
ensino, divulgação
foi o de reforçar,
e utilização da Línprincipalmente engua Internacional
Lançamento da revista Aurora Espírita. À Mesa: Affonso Soares,
tre os presidentes
Neutra nos círculos
Ednar Santos, Rhaldney Santos
das Federativas Esespíritas.
taduais, o apreço – que, aliás, sempre têm demonstrado
Em Reformador de junho, antecipamos, e agora
– para com os serviços do esperanto na seara do Cristo. reiteramos, o convite da Associação Brasileira dos
A todos ofertamos, além da mensagem “A Missão do Esperantistas-Espíritas a que os trabalhadores na
Esperanto”, ditada por Emmanuel ao Chico Xavier, um seara do esperanto a serviço do Consolador formaliexemplar do livro A Língua que veio do Céu, edição do zem sua adesão à nova entidade, seja como simples
Centro Espírita Léon Denis (CELD), cujo conteúdo membros, seja como candidatos à representação da
expõe a manifestação de diversos Espíritos, através ABEE em sua cidade, lembrados de que o regime é o
de diferentes médiuns, a partir de 1940, a respeito do da livre associação, isto é, sem qualquer ônus finan-
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ceiro. Informações sobre o programa de ação da
ABEE devem ser solicitadas no endereço eletrônico
<esperantospiritismo4@gmail.com>.
Acreditamos que toda essa movimentação reflete
o interesse dos guias espirituais em fortalecer o esperanto, com vistas a futuras, fecundas realizações que
já se esboçam no âmbito da divulgação da Doutrina
Espírita além de nossas fronteiras, bem como na esfera das comunicações internacionais entre os membros da crescente família espírita mundial.

havendo sido precedidos de uma apresentação artística, a cargo do Coral dos Esperantistas do Cabo de
Santo Agostinho.
No dia 3, pela manhã, expusemos sobre o tema “A Casa Espírita e o Ensino do Esperanto”, com a participação
do público através de questões pertinentes ao assunto.
A tarde desse último dia do Encontro foi destinada
à nossa palestra sobre o sugestivo tema “Esperanto –
o Espiritismo das Linguagens”, colhido entre muitas
expressões usadas por
Ismael Gomes Braga, o
mentor dos esperantis
tas-espíritas do Brasil.
E, como que num seNesse trabalho, além
guimento aos bem-sucede, mais uma vez, evocardidos esforços junto às
mos a história do espeComissões Regionais,
ranto e a vida de seu iniestivemos em Recife, nos
ciador, Lázaro Luís Zadias 2 e 3 de julho, para
menhof, pudemos desparticipar do I Encontro
tacar as relações, os ponEstadual – O Esperanto
tos de afinidade entre o
Palestra no domingo: Affonso Soares, Ednar Santos
na Casa Espírita, realiEvangelho, Espiritismo
e Maria José Pontes
zado sob os auspícios e
e Esperanto, enfatizando
na sede da Federação Espírita Pernambucana (FEP). o fato de que, assim como o Espiritismo representa a
Já antes, no dia 1o de julho, fomos honrados com síntese de uma longuíssima evolução das ideias relio convite para representar a FEB na cerimônia em giosas na Humanidade, o esperanto, por sua vez, é a
que seria relançada a revista Aurora Espírita, órgão síntese da também longa evolução linguística nela
oficial da Federativa pernambucana.
operada durante séculos sem conta, evidenciando-se
O dia 2 foi reservado para duas de nossas exposições: os três grandes ideais – Evangelho, Espiritismo, Espe“As Origens do Esperanto”, com abordagens a respeito ranto – como colunas sustentadoras da vida univerdo iniciador da língua, Lázaro Luís Zamenhof, da evolu- salista que se implantará no mundo em sua vindoura
ção do Movimento Esperantista neutro e do esperanto fase de regeneração.
na atualidade; e “Os 100 anos de apoio da FEB à Língua
Finalizando, externamos o profundo agradecimento,
Internacional Neutra para a divulgação do Espiritismo”. de todo o nosso coração, à generosa, fraterna equipe da
A Mesa diretora da reunião no dia 2, sob a condução FEP que, nesses memoráveis dias, nos cumulou de gende nossa querida irmã Ednar Santos, presidenta da tilezas e carinhos inexcedíveis, proporcionando-nos
FEP, contou com a presença de Wendel Pontes, pre- um ambiente de sincero incentivo, estendendo nossa
sidente da Associação Pernambucana de Esperanto, gratidão a todos os participantes do evento.

Palestra no domingo: público presente
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Pagar a conta

e seguir em frente
Uma abordagem descontraída da lei de causa e efeito
GERALDO CAMPETTI SOBRINHO

R

ecomenda a boa educação
que toda dívida deve ser
paga. Seja grande ou pequena, o montante não importa.
O que importa é que a conta precisa ser acertada.
Reza uma antiga história que um
homem simples estava cuidando de
sua lavoura no campo quando foi
abordado por um cidadão urbano
que passava por aquelas redondezas.
Era uma manhã linda, radiante!
Sol claro, céu azul, cores variadas
e brilhantes. Diante de toda aquela
beleza da Natureza, o homem da
cidade indagou do camponês em
tom irônico:
– Meu amigo, você acredita em
Deus?
– Sim, senhor. Eu acredito.
– Então, responda-me, onde você
encontra Deus nessa Natureza tão
bonita?
O homem humilde pensou um
pouco e respondeu com outra
pergunta.
– Eu não sei dizer onde Deus
está, mas gostaria que o senhor
me respondesse, por favor, onde é
que Ele não está?!1
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Deus está em toda parte, pois é
onipresente.
Na primeira questão de O Livro
dos Espíritos, encontramos a mais
concisa e completa definição sobre Deus: “é a inteligência suprema [do Universo], causa primária
de todas as coisas”.2
Sendo eterno, Deus não tem
princípio, causa ou origem.
Um dos princípios básicos do
Espiritismo é a conhecida lei de
causa e efeito. Ação e reação, lei
de retorno, carma, causalidade são
outros nomes pelos quais é também conhecida. Alguns até se referem à pena de talião, de maneira
menos apropriada.
Essa lei de talião é aquela do
“olho por olho, dente por dente”.
Fez o bem, recebe o bem; fez o
mal, recebe o mal. É uma lei de recompensa, mas punitiva. Se alguém
tirasse a mão de outrem, este teria
o direito, por lei, de também cortar a mão do infrator. Era uma justiça cega aplicada na época de
Moisés, cerca de 1.500 a.C.
A lei de causa e efeito não funciona assim.

Não resta dúvida de que toda
ação gera uma reação de mesma
intensidade em sentido contrário.
É uma questão física. Um efeito
hoje percebido tem, necessariamente, uma causa, uma motivação que lhe deu origem.
Assim, toda ação gera uma reação, como toda causa gera uma
consequência.
Se, como agente, o indivíduo comete uma infração, ele será obrigado, mais cedo ou mais tarde, a acertar as contas perante a Lei. É uma
exigência natural de sua própria
consciência, bastando para isso que
o tempo passe, que o ser amadureça
e resolva seguir em frente.
Ocorre que, ao cometermos um
erro, seja de qualquer natureza, criamos uma vinculação com situações
futuras advindas da ação impetrada.
Ficamos, de certa forma, presos às
contingências que surgirão como
efeito da causa que geramos.
Toda vez que devemos algo, não
nos sentimos bem. É como se carregássemos um peso. Isso nos incomoda. Chega um momento em que
decidimos resolver a situação ou a

reformador agosto 2011 - b.qxp

27/7/2011

própria força conjuntural nos impinge a retomada de rumo.
Quando a “ficha” cai, ante o equívoco cometido, a consciência parece
pesar e, finalmente, resolvemos dar o
primeiro passo dessa caminhada de
reabilitação: vem o arrependimento.
O arrependimento é o primeiro
passo para a libertação da dívida.3
É quando nos sentimos abertos para
receber auxílio, reconhecendo o erro
praticado e a necessidade de corrigenda. Esse instante é crucial na vida
de todo ser humano, pois reconhece que ao longo da trajetória,
além de alguns acertos, cometeu
vários erros que lhe somam na bagagem um sobrepeso quase insuportável. É preciso aliviar a carga.
O arrepender-se é o limiar de
um processo que pode ser longo,
mas que sinaliza a disposição íntima de melhoria.
Porém, não basta se arrepender.
Ofendemos alguém, nos arrependemos, pedimos desculpas e fica tudo
bem. Não é tão simples assim...
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Após o arrependimento, e no
momento adequado de preparação do aprendiz, em que ele já tem
condições para o resgate, seja por
iniciativa própria, seja por imposição das leis divinas, é submetido
ao segundo passo da caminhada
rumo à definitiva liberdade: a expiação. É isso: quem deve tem que
pagar. Não há como fugir.
Um dos objetivos da volta do
Espírito ao novo corpo físico,
da reencarnação, é exatamente o de
expiar as faltas cometidas.
Nesse caso, a liberdade do indivíduo torna-se ainda mais relativa,
pois ele é convocado à prestação
de contas. Por isso, na vida material, somos muitas vezes condicionados a situações das quais não
conseguimos fugir, por maior esforço que façamos. Parece que tudo
conspira contra nós. É que tivemos a oportunidade de fazer as
escolhas no momento da ação, da
causa. Depois, não há mais como
escolher, uma vez que ficamos cir-

cunscritos ao meio e às situações
decorrentes da ação passada. São
os efeitos que surgem e que demandam correção.
A expiação é aquela abençoada
oportunidade em que somos visitados pela dor, agraciados pela dificuldade, submetidos a enfermidades, colocados à prova para prestação de testemunhos individuais
e intransferíveis. A conta é nossa e
ninguém poderá pagá-la por nós,
assim também como não poderemos arcar com o débito alheio.
Embora sempre recebamos ajuda
de terceiros, quem tem de pagar a
nossa conta somos nós mesmos.
Todavia, se a expiação pode ser
dolorosa, ela também é libertadora.
Constitui o segundo passo nessa
jornada ascensional da gloriosa
libertação. Não obstante sua relevância, essa etapa é a do meio, não
a final. Portanto, a outra necessidade a ser atendida para o alcance
efetivo de nosso objetivo derradeiro é a reparação.
Agosto 2011 • Reformador
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Reparação, segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss,4 é “ação de
restaurar ou consertar algo”; na concepção jurídica, o termo assume
interessante abordagem: “indenização exigível a que alguém é obrigado, por violação do direito de
outrem”.
Na vida, a gente aprende que,
assim como na parábola dos talentos, em que o Senhor não espera receber a mesma quantidade
de talentos ofertada ao investidor, também não devemos apenas “zerar” o saldo de nossa conta,
acomodando-nos no equilíbrio
financeiro, quando o crédito se
iguala ao débito. A expiação, de
fato, nos permite ajustar o saldo
de nossa conta corrente na economia espiritual. Contudo, é preciso ir além.
Para reparar, é necessário não só
deixar de fazer inimigos, mas conquistar amigos; não apenas deixar
de odiar, mas aprender a amar...
Essa terceira e última etapa de
nossa busca pela libertação, que
redundará em nossa felicidade,
exige esforço, dedicação, perseverança... Não é fácil, pois, no início,
há que se vencer muitos obstáculos.
As barreiras parecem intransponíveis, num primeiro momento. Todavia, com boa vontade e persistência, conseguiremos desenvolver
as competências para superar os
limites e alcançar o domínio sobre
nós mesmos.
A ave, antes cativa – porque presa
às causas infelizes que promovem
efeitos de difícil superação –, após
longa jornada de libertação, pode
finalmente alçar voo em busca da
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plenitude a que se destina por determinação divina, cuja Providência ampara indistintamente a todos
os seus filhos.

2

KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Trad.

Guillon Ribeiro. 91. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2010. Q. 1.
3

______. O céu e o inferno. Trad. Evandro No-

leto Bezerra. ed. de bolso. Rio de Janeiro:

Referências:

FEB, 2010. P. 1, cap. 7, it. 16.

1

4

Pelo Espírito Joanna de Ângelis. Catandu-

cionário eletrônico Houaiss da língua portu-

va, SP: Intervidas, 2010. Cap. 1, As bên-

guesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. Verbe-

çãos de Deus. História adaptada.

te “reparação”.

FRANCO, Divaldo P. Entrega-te a Deus.

HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de S. Di-

Falsos profetas
Mário Frigéri
“Sempre existiram os que exploraram conhecimentos adquiridos,
fazendo-se passar por enviados em missão transcendente.”
Juvanir Borges de Souza1
“Em tal caso, o pior de todos os chefes seria
o que se desse por eleito de Deus.”
Allan Kardec2

Estão em todas as atividades,
Principalmente nas religiões;
lnsufladores de meias verdades,
Autoenviados em “grandes missões”.
O objetivo dos pseudossábios
É a dissensão, por múltiplos ardis;
Calúnias fluem doces de seus lábios,
Porém traindo a origem infeliz.
Entre encarnados e desencarnados,
Também pululam no Espiritismo,
Mas sem estar com o Bem compromissados.
É pôr-se em guarda – disse o Rei dos reis –
Contra o escalracho do divisionismo:
“– Pelos seus frutos os conhecereis”.
1

SOUZA, Juvanir B. de. Falsos profetas. In: Reformador, ano 111, n. 1.977, p. 7(355),
dez. 1993.
2
KARDEC, Allan. Obras póstumas. Trad. Guillon Ribeiro. 40. ed. 3. reimp. Rio de
Janeiro: FEB, 2010. Constituição do Espiritismo, § 3 – O chefe do espiritismo, p. 388.
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Os filhos
de Bezerra
LU C I A N O K L E I N F I L H O

A

s biografias escritas sobre
Bezerra de Menezes apresentam lacunas em relação
à sua vida familiar. Em quase
duas décadas de pesquisas, rastreando as pegadas luminosas
desse que é, indubitavelmente, a
maior expressão do Espiritismo
no Brasil do século XIX, obtivemos alguns documentos que nos
permitem esclarecer um pouco
mais esse enigma. Mais recentemente, com a ajuda do amigo
Chrisogno Bezerra de Menezes,
parente do “Médico dos Pobres”,
residente no Rio de Janeiro, e do
pesquisador Jorge Damas Martins, 1 conseguimos montar a
maior parte desse intricado quebra-cabeças, cujas informações
compartilhamos neste mês em
que relembramos os 180 anos
de seu nascimento.

Bezerra casou-se com Maria
Cândida de Lacerda Prego,2 na
Igreja Matriz de São Cristóvão, no
dia 6 de novembro de 1858. Maria
Cândida era natural de Campos
dos Goytacazes, Rio de Janeiro,
tendo nascido no ano de 1844 ou
1845.3 Era filha de Francisco Gomes Alves Prego e Maria Cândida
de Lacerda Machado. Ainda na
década de 1840 ficou órfã de pai.
Sua mãe contraiu segundas núpcias com Mariano José Machado,
que se tornaria um segundo pai,
dando-lhe novos irmãos.
Quando casou, Maria Cândida
tinha apenas 14 anos, idade muito
comum naquele contexto para as
moças contraírem matrimônio.
Ela deu a Bezerra dois filhos. O
primogênito, um garotinho de nome Adolfo, nascido em 1o de janei2

1

Jorge Damas estará, em breve, lançando um substancioso trabalho sobre a
relação da Família Bezerra de Menezes e
o Espiritismo.

Ao casar-se passou a assinar Maria Cândida Bezerra de Menezes.

ro de 1860, e o segundo, Antônio,
nascido em 24 janeiro de 1862. No
entanto, um ano após o nascimento do segundo filho, Maria Cândida desencarnou, prematuramente,
no dia 24 de março de 1863, com
apenas 19 anos, em decorrência de
uma febre tifóide. Bezerra experimentava então a prova mais dolorosa de sua existência.
Viúvo com dois filhos pequenos, um de três e o outro com
apenas um ano, viveu dias difíceis,
sendo amparado pelo carinho dos
familiares e dos amigos mais próximos. Porém, em 21 de janeiro
de 1865, contraiu segundas núpcias com Cândida Augusta de Lacerda Machado,4 irmã materna da
primeira esposa. Cândida Augusta, carinhosamente apelidada pelos familiares de Dodoca, filha de
Mariano José Machado e Maria
Cândida de Lacerda Machado,
nasceu em 9 de setembro de 1850,

3

Estimamos o ano de seu nascimento por
sua certidão de óbito que registra ter ela
falecido com apenas 19 anos.

4

Ao casar-se passou a assinar Cândida
Augusta Bezerra de Menezes.
Agosto 2011 • Reformador
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no Rio de Janeiro, e desencarnaria Cândida (1866-1887), Ernestina introdução, uma entrevista que
na mesma cidade, aos 58 anos, em (1867-1950), Carolina (1870- fez, em 9 de agosto de 1962, com
20 de março de 1909.5
-1892), Octávio (1873-1947), Chris- Fausta Bezerra da Silva, sobrinhaDodoca assumiu os sobrinhos tiana (1880-1889), José Rodrigues -neta do “Médico dos Pobres”.
Adolfo e Antônio como seus fi- (1881-?), Francisco da Cruz (1884- Ela era filha de Teófilo Rufino e
lhos. De sua união com Bezerra -1961), Hilda (1886-1914), Maria neta de José Joaquim, irmão de
Bezerra que residia
de Menezes seriam
no Ceará. Fausta afirgerados mais dez fima que seu ilustre
lhos. Ao que tudo inancestral teve apenas
dica, o menino Adolfo
cinco filhos: Hilda,
desencarnou ainda
Maria, Evangelina,
na década de 1860.
Octávio, conhecido
Na fotografia que
6
pela alcunha de “Bailustra este artigo,
Bezerra aparece com
rão” e Francisco. 8
Dona Fausta conheos filhos Antônio e
ceu o tio-avô quanMaria, primogênita
do adolescente o que
do segundo matrinos faz crer que ela,
mônio. Esta fotopor um lapso da megrafia fez com que
mória, não mencioalguns biógrafos se
nou os nomes dos
equivocassem acreoutros sete filhos.
ditando que seriam
Ademais, ela se equios dois filhos do privoca, também, em
meiro casamento.
relação ao nome de
Curiosamente, como
Evangelina. Bezerra
veremos a seguir,
não teve uma filha
Antônio e Maria decom esse nome. Acresencarnariam no
ditamos que dona
mesmo ano.
Fausta confundiu
Os filhos de Beesse nome com o de
zerra e Cândida AuErnestina. No “Título
gusta foram, pela orde Herdeiros e Dedem de nascimento,
Bezerra, Antônio e Maria, primogênita do segundo matrimônio
claração do dia do
os seguintes: Maria
da Conceição (1891-1912) e Con- falecimento”, documento cons5
tante do inventário de Bezerra de
suelo (1895-1898).
Ver artigo “Cândida Augusta Bezerra de
O
saudoso
confrade
Ramiro
Menezes – Cem anos de desencarnação”
que publicamos em Reformador de março
Gama (1898-1981), em seu popu- 8Segundo D.a Fausta, Francisco da Cruz
de 2009, p. 38(116)-39(117).
laríssimo trabalho Lindos Casos de havia desencarnado no ano anterior.
6
Esta foto, sem retoques, muito semelhante a
Bezerra de Menezes,7 destaca, na Era pai do embaixador Adolfo Justo Beuma outra bastante conhecida do Movimento Espírita, foi-nos gentilmente cedida por
Renata Blanda Furtado, sobrinha-trineta de
Bezerra de Menezes, residente em Fortaleza.
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7

GAMA, Ramiro. Lindos casos de Bezerra de
Menezes. 4. ed. São Paulo: Ed. LAKE, 1966.

zerra de Menezes, autor de várias obras
que tratam de geopolítica. Foi, ao que
tudo indica, o último dos filhos de Bezerra a desencarnar.
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Menezes, do ano de 1900, há registro de que ao desencarnar, no
dia 11 de abril daquele ano, Bezerra deixou apenas os seguintes
herdeiros: Ernestina, Octávio,
José Rodrigues, Francisco da
Cruz (de 16 anos), Hilda (de 14)
e Maria da Conceição (com apenas 9 anos).
Ao longo de sua trajetória
existencial o bondoso médico
cearense passou por provas acerbas. Além da companheira, desencarnada aos 19 anos, assistiu
ao desenlace de cinco filhos. O
menino Adolfo foi o primeiro a
desencarnar, ainda na década
de 1860. Mas foi em 1887 que
Bezerra viu partir, num intervalo
de quatro meses, seus filhos Antônio e Maria Cândida, ele aos
25 e ela aos 22 anos.9 Antônio já
havia, anteriormente, mobilizado
a atenção e os cuidados do pai
tendo passado por graves problemas espirituais. Mais tarde,
Bezerra descreveria o drama do
filho, estudante de Medicina, em
seu livro Loucura sob um Novo
Prisma. Como se não bastasse
essa dor descomunal, 18 meses
após o trespasse da filha Maria,
Bezerra, espírita declaradamente
desde 1886, veria partir no dia
12 de abril de 1889, com apenas
9 anos incompletos, a menina
Christiana.10 Em 4 de fevereiro
9

Segundo seus atestados de óbito, Antônio
desencarnou no dia 2 de abril, vítima de
febre tifóide, e Maria no dia 13 de agosto, em
decorrência de uma tuberculose pulmonar.

10
Segundo seu atestado de óbito, faleceu
vítima de tifo.
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de 1892, foi a vez de Carolina, com
22 anos incompletos, em decorrência de problemas pulmonares.
Por fim, os sofrimentos de Bezerra e Dodoca terminariam em
22 de junho de 1898, quando viram partir, em face de problemas
cardíacos, a caçulinha Consuelo
que regressou ao mundo espiritual
antes de completar três anos.
Reformador de 1o de agosto de
1898, noticiando mais esse drama de Bezerra, descreve sua resignação comovedora e seu admirável exemplo de fé:
[...] o nosso querido chefe Dr.
Bezerra de Menezes, aquele cujo
afeto se gerara à tenra criatura,
viu-a partir [...] mas ficou de
pé, resignado e humilde, nessa
atitude de crente que sabe, em
qualquer caso, submeter-se aos
decretos divinos.
Vimo-lo nesta tarde, cuja recordação não se apagará jamais
da nossa memória. O féretro
saía no meio dos soluços com
que a fragilidade feminil dos
entes que ficavam pagava o seu
tributo à dor que os envolvia.
À porta, as senhoras em lágrimas, formavam um grupo enternecido e no meio dele se destacava, como um floco de neve,
a cabeça branca do velhinho, à
semelhança dos antigos patriarcas no meio de sua tribo afetuosa. E, ao se recolher tão augusta serenidade, estampada
no semblante, era tão sincera,
tão verdadeira aquela resignação à dor que lhe tumultuava
no íntimo que nos sentimos

presa da mais profunda e irreprimível emoção.
Lágrimas de enternecimento
borbulharam dos nossos olhos,
diante daquele exemplo vivo
do poder da fé. [...] Abençoada
a doutrina que assim produz
tão santos frutos e é capaz de
lançar tão fundas raízes no coração dos seus apóstolos! Porque só uma confiança absoluta
no nosso destino futuro, só a
certeza profunda na imortalidade da alma, tal como no-la
ensina a nova revelação, podem gerar aquela resignação
austera e verdadeira. [...]

Foi graças a esse exemplo
de fé do venerando apóstolo da
Terceira Revelação no enfrentamento de tão dramáticas vicissitudes existenciais que, ao contrário talvez do que muitos pensem, ele conseguiu tocar o coração dos seus familiares, fazendo
de alguns deles adeptos do Espiritismo. Dodoca, a segunda
companheira, era espírita e médium. Seu filho Antônio foi
submetido a um tratamento desobsessivo e era chamado confrade pelos companheiros da
Federação Espírita Brasileira.
Um cunhado, Mariano José Machado Filho, tornou-se baluarte
na divulgação espírita. Dois sobrinhos, Teófilo Rufino Bezerra
de Menezes e João Batista de
Maia Lacerda, seguiram, igualmente, os passos do velho patriarca daquele clã, tendo o segundo deles ocupado cargo na
direção da FEB.
Agosto 2011 • Reformador
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Conselho Federativo Nacional

Reunião da Comissão
Regional Centro
A Reunião da Comissão Regional Centro desenvolveu-se, nos dias 27, 28 e 29 de
maio de 2011, nas dependências do Grupo da Fraternidade Espírita Jerônymo
Ribeiro, em Vila Velha (ES)

Sessão de Abertura: Saudação da presidente da FEEES, Maria Lúcia Resende Dias Faria

Sessão de Abertura
Às 19h30 do dia 27 de maio, a Reunião da Comissão
Regional Centro, do Conselho Federativo Nacional da
FEB, foi iniciada com apresentações artísticas por grupos de jovens da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo (FEEES). A Mesa foi composta por Nestor
João Masotti, presidente da FEB; Antonio Cesar Perri de
Carvalho, secretário-geral do CFN; pelos presidentes
das Federativas: César de Jesus Moutinho (Federação
Espírita do Distrito Federal), Maria Lúcia Resende Dias
Faria (Federação Espírita do Estado do Espírito Santo),
Cauci de Sá Roriz (Federação Espírita do Estado de
Goiás), Luiza Leontina Andrade Ribeiro (Federação Espírita do Estado de Mato Grosso), Maria Túlia Bertoni
(Federação Espírita de Mato Grosso do Sul), Marival
Veloso de Matos (União Espírita Mineira), Silberto João
Gonçalves de Jesus (Federação Espírita do Estado do Tocantins) e, Henrique Kemper Borges Júnior, na condição de secretário ad-hoc da Comissão Regional Centro.
O secretário-geral do CFN da FEB abriu o evento
e a prece foi proferida pela presidente da FEEES.
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Houve saudação pelo presidente da FEB que enfatizou
o objetivo dessas Comissões, de aprimorar o trabalho
de divulgação e prática doutrinária. O secretário-geral do CFN ressaltou a comemoração, em todo o Brasil,
dos “150 Anos de O Livro dos Médiuns” e o lançamento do Manual de Comunicação Social Espírita, solicitando a Merhy Seba que entregasse aos componentes
da Mesa um exemplar. Fez referência à Edição Especial de Reformador, de maio de 2011, com destaque
para as comemorações dos 60 anos da Caravana da
Fraternidade. Em seguida, ocorreram as apresentações das equipes das Entidades Federativas e das Áreas
das Comissões Regionais do CFN da FEB.
Ruth Salgado, da União Espírita Mineira e integrante da equipe da Área da Mediunidade, proferiu
palestra sobre os “150 Anos de O Livro dos Médiuns”.

Reunião dos Dirigentes
Durante o sábado, houve reunião dos dirigentes das
Entidades Federativas Estaduais, coordenada pelo secretário-geral do CFN, com leitura preparatória feita por
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Saulo Gouveia Carvalho (MT) e a prece inicial por
Maria Túlia Bertoni (MS). O coordenador justificou a
ausência do secretário da Comissão Regional Centro,
Aston Brian Leão. Em seguida, o presidente da FEB fez
a saudação inicial. Foram aprovadas por unanimidade
as Atas das Reuniões anteriores de 2009 e 2010. Na apreciação da Reunião Conjunta das Comissões Regionais,
de 2010, considerou-se que a sistemática adotada – realizada em um primeiro momento em salas por Áreas
de atividades e, posteriormente, por Região – foi altamente positiva, possibilitando maior integração entre as
Áreas e debate mais aprofundado dos temas tratados.
Sobre o tema da Reunião, “Plano de Trabalho para o
Movimento Espírita Brasileiro (2007-2012): Avaliação e
sua Projeção para 2013-2018”, concluiu-se que este Plano tem relevante importância e deve ser readequado
para o quinquênio 2013-2018. Este Plano tem estabelecido uma nova dinâmica federativa no Movimento
Espírita nos Estados e contribuído para a conscientização da imperiosa necessidade de se planejar para bem
executar as atividades. Sobre as Campanhas Família, Vida
e Paz e Mobilização “Brasil Sem Aborto”: as Federativas
apresentaram as ações que estão sendo efetivadas em
seus Estados e, sobre o tema “Brasil Sem Aborto”, Jaime
Ferreira Lopes (DF) fez relato das atividades que vêm
sendo desenvolvidas nos âmbitos político, jurídico e
científico, na busca incessante da defesa da vida, em
todos os seus estágios. Solicita que esse assunto seja tratado como uma ação permanente, associando-se sempre a visão espírita sobre o tema. Informações, Propostas

Aspecto parcial do público

e Sugestões: o diretor da FEB, Affonso Soares, fez uma
apresentação sobre a importância do Esperanto para
a divulgação do Espiritismo no Exterior; o secretário-geral do CFN informou que os cursos a distância de
gestão de centros espíritas, estão disponibilizados pelo
Portal da FEB, e esclareceu que o objetivo não é substituir os cursos presenciais, mas sim oferecer mais uma
opção; a coordenadora da Área da Infância e Juventude,
Miriam Masotti Dusi, e o diretor do DIJ da FEEGO,
Eduardo Vieira, apresentaram proposta do DIJ/FEEGO,
já analisada na reunião da Área, para a realização do 1o
Encontro de Juventudes Espíritas da Comissão Regional
Centro, no período do feriado de Corpus Christi do ano
de 2013, em Goiânia (GO). Esta proposta foi aprovada
por unanimidade. O dirigente da Reunião e o presidente
da FEB prestaram informações sobre atividades do
Conselho Espírita Internacional; foram analisadas algumas ideias para o fortalecimento das ações federativas e
eventual estudo para a redivisão da área territorial das
Comissões Regionais. A próxima Reunião Ordinária da
Comissão Regional Centro ocorrerá nos dias 25, 26 e 27
de maio de 2012, em Goiânia (GO), tendo como tema
“Sustentabilidade financeira das Entidades Federativas”.

Reuniões Setoriais
Simultaneamente, com a participação de trabalhadores de todos os Estados da Região, realizaram-se as
reuniões das seis Áreas que integram as Comissões
Regionais do CFN.
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Sessão Plenária sobre as Áreas
No final da tarde do sábado, desenvolveu-se reunião
plenária para apresentação das conclusões das Áreas
e da Reunião dos Dirigentes. As conclusões, acima
citadas sobre a Reunião dos Dirigentes, foram apresentadas por Henrique Kemper Borges Júnior, secretário ad-hoc da Comissão Regional Centro.
Reunião da Área do Atendimento Espiritual no Centro Espírita: coordenada por Maria Euny Herrera
Masotti. Assunto da Reunião: “Atendimento Espiritual ao Trabalhador da Casa Espírita” e do trabalho
“Convivência Fraterna na Casa Espírita”. Tema para
a próxima reunião: “Eficácia e Efetividade no Atendimento Espiritual na Casa Espírita”.

ca as sete Diretrizes definidas no ‘Plano de Trabalho
para o Movimento Espírita Brasileiro (2007-2012)’”.
Tema para a próxima reunião: “Realizar um levantamento, por amostragem, que forneça informações
relativas ao conhecimento de O Livro dos Médiuns,
junto aos participantes dos grupos mediúnicos”.
Reunião da Área da Comunicação Social Espírita: coordenada por Merhy Seba, contando com assessoria de
Ivana Leal S. Raisky. Assunto da Reunião: “Avaliação e
novas estratégias da Comunicação Social Espírita em
relação à Diretriz e ação do ‘Plano de Trabalho para

Área da Comunicação Social Espírita

Reunião da Área da Atividade Mediúnica: coordenada por Marta Antunes de Oliveira de Moura. Assunto da Reunião: “Correlacionar à prática mediúni-

o Movimento Espírita Brasileiro (2007-2012)’”. Tema
para a próxima reunião: “Estudo sobre a integração
do Departamento de Comunicação Social Espírita com
os demais departamentos da Federativa Estadual”.
Reunião da Área do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita: coordenada por Sônia Arruda Fonseca.
Foram desenvolvidos os seminários: “O Papel do Moni-

Área da Atividade Mediúnica

Área do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita

Área do Atendimento Espiritual no Centro Espírita
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tor”; “Técnicas e Recursos de Ensino”; “Relacionamento
Interpessoal”; “A influência da relação monitor-aluno
para o êxito do processo de aprendizagem”. Tema para
a próxima reunião: “Plano de Trabalho para o Movimento Espírita: Avaliação e Conclusão”.
Reunião da Área da Infância e Juventude: coordenada
por Miriam Masotti Dusi, com assessoria de Cirne Ferreira. Assuntos da Reunião: Censo sobre o Perfil da
Juventude Espírita: apresentação dos resultados, detalhando-se os dados relativos à Regional Centro em comparação com os resultados nacionais. Foram analisados
os preparativos para o VI Encontro Nacional de Diretores de DIJ (julho de 2012, Brasília-DF) e a proposta
do 1o Encontro de Juventudes Espíritas da Comissão
Regional Centro (apresentada pelo DIJ/FEEGO). Tema
para a próxima reunião: “Acompanhamento das metas
relativas aos projetos desenvolvidos no IV e V Encontros Nacionais de Diretores de DIJ (2002 e 2007), e que
serão apresentados no VI Encontro Nacional de Diretores de DIJ, a ser realizado em julho de 2012, em Brasília (DF); acompanhamento das ações voltadas à resolução das dificuldades evidenciadas junto à tarefa de
evangelização da juventude, com base no censo do Perfil da Juventude Espírita e nas experiências das Federativas Estaduais; compartilhamento das experiências
exitosas e dificuldades vivenciadas na tarefa de evangelização junto à Infância, à Juventude e à Família”.

Área da Infância e Juventude

Reunião da Área do Serviço de Assistência e Promoção
Social Espírita: coordenada por José Carlos da Silva Silveira, com assessoria de Maria de Lourdes Pereira de Oliveira. Assunto da Reunião:“O SAPSE e o ‘Plano de Traba-

lho para o Movimento Espírita Brasileiro (2007-2012)’:
Diagnóstico do SAPSE Centro’”. Tema para a próxima
reunião: “Plano de Trabalho para o Movimento Espírita
Brasileiro; estruturação do Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita nas casas espíritas com
meta de acréscimo de 10% ao ano; diagnóstico do
SAPSE da Regional Centro; capacitação do trabalhador
do SAPSE; acompanhamento da aplicação do Manual
de Apoio da Área do SAPSE pelo Centro Espírita”.

Área do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita

Sessão Plenária sobre temas do CFN
Na manhã do domingo, houve sessão plenária sobre
os temas definidos pela Reunião Ordinária do CFN de
2010, das 8h30 às 9h30 – “Educação”; e das 9h45 às 11h
– “Juventude”. Compuseram a Mesa o presidente da
FEB, o secretário ad hoc da Comisão Regional Centro
e o secretário-geral do CFN da FEB, com a coordenação deste último. No estilo de audiência pública, ocorreram manifestações com comentários e sugestões,
que estão sendo coletadas para se juntar com as das demais Comissões Regionais. Ao final, foi lida a mensagem “Educação”, de Francisco Thiesen, psicografada
durante a etapa por Walace Fernando Neves (ES).
Às 12h15 foram encerrados os trabalhos, após saudações de despedida dos coordenadores das Áreas das
Comissões Regionais, dos presidentes das Entidades
Federativas Estaduais, do secretário ad hoc da Comissão Regional Centro, do secretário-geral do CFN da
FEB, do presidente da FEB, o qual proferiu a prece de
encerramento. De maneira entusiástica, todos entoaram a “Canção da Alegria Cristã”.
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Seara Espírita
Alagoas: I Congresso Estadual
A Federação Espírita do Estado de Alagoas promoveu o
I Congresso Espírita Alagoano, de 1o a 3 de julho, no
Centro de Convenções de Maceió. Com o tema central
“A Transformação do Homem da Era da Regeneração”, ocorreram palestra e seminário de Divaldo Pereira
Franco, reunião de dirigentes com a atuação do presidente da FEB, Nestor João Masotti, e palestras por
Frederico Menezes, Eurides Porangaba, Haroldo Dutra
Dias, César Soares dos Reis, Fernando Caldas, Ricardo
Santos, Marta Antunes de Moura e Antonio Cesar Perri
de Carvalho, os dois últimos diretores da FEB. Informações: <www.congressoespiritaalagoano.com.br>.

São Paulo: Pedagogia de Jesus
o

O 3 Encontro Paulista de Monitores do ESDE ocorreu nos dias 9 e 10 de julho em Sorocaba, com a participação de Maria Túlia Bertoni, presidente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Com o tema
“A Pedagogia de Jesus”, o evento foi promovido pela
União das Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo. Informações: <www.usesp.org. br>.

Pernambuco: Encontro de Comunicadores
A Federação Espírita Pernambucana (FEPB) promoveu nos dias 18 e 19 de junho o Encontro Estadual
de Comunicadores do Espiritismo, com atuação de
Geraldo Campetti Sobrinho, diretor da FEB, sobre os
temas: formação de bibliotecas espíritas, como falar
bem na tribuna espírita e vencer a timidez. Informações: <www.federacaoespiritape.org>.

Amazonas: Seminário Espiritismo e Arte
O seminário Espiritismo e Arte foi realizado no dia 11
de junho pelo Departamento de Comunicação Social da
Federação Espírita Amazonense, no qual se discutiram
experiências e soluções com base nos princípios doutrinários espíritas. Informações: <www.feamazonas.org.br>.

Piauí: Seminário da Família na FEPI
Nos dias 10 a 12 de junho, aconteceu na Federação
Espírita Piauiense o 19o Seminário da Família, com

42

320 R e f o r m a d o r • A g o s t o 2 0 1 1

palestras de Marco César da Silva Rocha e Dalva
Silva Souza; a programação estendeu-se por três dias,
com variados temas, na sede da FEPI. Informações:
<www.fepiaui.org.br>.

Brasília: Visitante na FEB e no CEI
A FEB e o Conselho Espírita Internacional receberam em Brasília, nos dias 20 e 22 de junho, a visita de
Servando Agramonte, dirigente espírita de Cuba,
Edwin Bravo e Fabio Villarraga, estes últimos coordenadores do CEI, respectivamente para a América
Central e Caribe, e América do Sul. Informações:
<diretoria@febnet.org.br>.

Filme Nosso Lar em vários continentes
O filme Nosso Lar prossegue com apresentações
em vários continentes. O DVD do filme foi lançado pela Fox Vídeo, no dia 17 de junho para o
México, Colômbia e América Central. Foi exibido
no Festival de Shanghai, na China, no dia 18 de
junho. O DVD do filme está sendo disponibilizado para a FilmSharks, a fim de ser exibido em toda a
África. Há programações futuras para outros países.
Informações: <www.foxlatina.com>, <http://nosso
lar-ofilme.blogspot.com/2011/06/nosso-lar-naafrica.html>.

Roteiro de Divaldo Franco na Europa
Divaldo Pereira Franco cumpriu a jornada anual de
palestras pela Europa. Do início de maio a meados
de junho, proferiu palestras na Inglaterra, Irlanda,
França, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Holanda,
Dinamarca, Polônia, Eslováquia, República Checa,
Áustria e Suíça. Informações: <www.mansaodocami
nho.com.br>

Amapá: Caminhada pela Vida e pela Paz
A Federação Espírita do Amapá promoveu a “Caminhada pela Paz e em Defesa da Vida” no dia 18 de
junho, com centenas de participantes, no trajeto
da sede da FEAP às principais avenidas de Macapá.
Informações: <www.feamapa.com.br>.

