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Editorial

Planejar para
aperfeiçoar
E

ncontra-se em fase de divulgação o “Plano de Trabalho para o Movimento
Espírita Brasileiro (2013-2017)”, aprovado em Reunião Ordinária do
Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, após etapas
de elaboração coletiva envolvendo as 26 Entidades Federativas Estaduais e a do
Distrito Federal.
Trata-se da segunda experiência, depois da implantação do Plano de Trabalho
relativo ao quinquênio anterior.
Atualmente, no cenário de nosso mundo, planejamento é palavra de ordem, norteando as atividades públicas e privadas. O Movimento Espírita não é exceção. A
ideia do planejamento de ações surge com o Codificador e se espraia em vários
detalhamentos nas obras assinadas por orientadores espirituais e companheiros de
trabalho com atividades vinculadas ao tema.
O Plano de Trabalho vigente, e ora divulgado, define as prioridades institucionais
de caráter geral e abrangente para as diretrizes: difusão da Doutrina Espírita, preservação da unidade de princípios da Doutrina Espírita, comunicação social espírita, adequação dos centros espíritas para o atendimento de suas finalidades, multiplicação dos centros espíritas, união dos espíritas e unificação do Movimento
Espírita, capacitação do trabalhador espírita e participação na sociedade.
As recomendações para se planejar e avaliar, com o objetivo de se aperfeiçoar as
ações, são claras e coerentes. Com atividades ordenadas e fundamentadas em Plano
de Trabalho, torna-se mais fácil seu acompanhamento. Sobre isto, o Mestre nos adverte:
“Dá conta de tua administração”.1 Emmanuel disserta sobre este tema:
Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai,
e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja.
[...]
Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas
mãos e no teu caminho? [...]2
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LUCAS, 16:2.

2

XAVIER, Francisco C. Fonte viva. Pelo Espírito Emmanuel. 3. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2011. cap. 75.
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Duração das
penas futuras
C H R I S T I A N O TO RC H I

A

pena, forma jurídica pela
qual o Estado reprime a
violação da ordem social,
vem sofrendo diversas mutações,
à medida que as instituições humanas vão progredindo no decurso do tempo. Atualmente, parece
haver um consenso de que a pena
deveria ter finalidade pedagógica,
não sendo mais viável utilizá-la
como instrumento de mera punição ou vingança, como ocorria no
pretérito, mas sim como forma de
recuperar e reinserir o transgressor na sociedade.
Em um Congresso Penal e Penitenciário realizado, no ano de
1930, em Praga, capital da antiga
Tchecoslováquia, Kellerharls, experimentado diretor de penitenciária, externou um pensamento que antecipou em muitas décadas a preocupação da sociedade contemporânea a respeito da
aplicação das penas. Disse ele, na
ocasião:
Devo declarar que jamais encontrei, no curso de minha experiência, um indivíduo verdadeiramente incorrigível. Nos

casos em que não logrei a desejada influência sobre o prisioneiro, tive a impressão de que
isso decorria de nossa própria
culpa, pelo simples fato de não
termos sabido encontrar o método adequado para conquistar
o prisioneiro com êxito.1

Atualmente, as leis humanas
estabelecem alguns critérios objetivos para quantificar as penas do
infrator, entre eles a gravidade da
culpa, os antecedentes, a conduta
social, a personalidade do agente,
os motivos, as consequências e as
circunstâncias em que o crime foi
cometido, bem como o comportamento da vítima.
E as leis divinas? Quais seriam
os critérios definidores do tempo
de duração das penas dos Espíritos? É sabido que, muito acima
dos sistemas legais perecíveis dos
homens, prevalece a justiça indefectível de Deus. O Criador nunca age por capricho, pois tudo no
Universo é regido por leis soberanas e imutáveis que revelam a sabedoria e a bondade divinas.
Deus não criou os seres eterna-

mente votados ao mal, razão por
que jamais fecha a porta ao arrependimento e à reabilitação do
Espírito infrator.
A duração do sofrimento, decorrente da infração das leis divinas, é determinada pelo tempo
necessário ao melhoramento do
culpado, que lavra contra si a própria sentença, pois tem como juiz
a consciência, na qual estão insculpidas as leis divinas.
Portanto, o estado de sofrimento e de felicidade é proporcional
ao grau de pureza do Espírito.2 À
medida que progride, seus sofrimentos diminuem e se modificam. A lei que rege a duração das
penas é eminentemente sábia e
benevolente, pois subordina essa
duração aos esforços ou vontade
do próprio Espírito, que sempre
conserva o livre-arbítrio para agir
dessa ou daquela maneira, de modo que sofre as consequências, boas
ou más, de suas escolhas, aprendendo a responsabilizar-se por
seus atos.
Não há como negar a lei do
progresso: criados simples e ignorantes, todos os Espíritos devem
Fevereiro 2013 • Reformador
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5

progredir num tempo mais ou
menos longo, por seus méritos.
Ou seja, todos se arrependem e se
melhoram, passando pelo filtro
das reencarnações, que é mecanismo eficiente das leis divinas, as
quais sempre oferecem ensejo à
reparação do mal cometido, em
circunstâncias adequadas às reais
necessidades de cada criatura.
Ainda que o Espírito pretenda
permanecer na maldade e na ignorância, chega um tempo em
que ele próprio sente uma irresistível necessidade de sair da escuridão em busca da luz. São os Espíritos de arrependimento tardio.
A doutrina das penas eternas,3
tal qual a do inferno de chamas,
prosperou enquanto o temor podia constituir um freio para as
criaturas humanas de escasso entendimento intelecto-moral, que
faziam de Deus, de seus atributos

6
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e da vida futura uma ideia muito
imperfeita e vaga. À proporção que
o Espírito foi adquirindo as luzes
do conhecimento e da experiência, passou a compreender melhor
os aspectos espirituais.
As lições deixadas por Jesus
constituem um novo paradigma,
firmado na crença em um Deus
sábio, justo, clemente e amoroso,
o qual veio substituir o antigo, baseado na crença em um Deus cruel
e vingativo.
Grande parte dos ensinos do
Mestre ainda não foi compreendida, porque o progresso moral
ocorre de forma lenta e gradativa,
a reboque do progresso do intelecto. Devido a essa evolução incipiente dos homens é que Jesus, falando para o futuro, expressou
muitas de suas lições por meio de
parábolas, que um dia seriam desveladas quando o homem tivesse

ampliado sua capacidade de discernimento.
Ao Espiritismo cabe essa imensa tarefa de levar aos corações sofridos, às almas sedentas de conhecimento, o verdadeiro sentido
de certos ensinos de Jesus que,
com o advento das luzes da Ciência, podem ser mais facilmente
apreendidos pelos homens.
Imaginar que uma alma possa
ser condenada, irremissivelmente,
seria o mesmo que admitir que as
leis divinas fossem menos benignas e justas do que as leis humanas, as quais estabelecem atenuantes para determinados crimes e
instituem um regime de progressão de penas mais severas para
penas mais brandas, com fundamento no bom comportamento
do infrator.
Ademais, admitir a existência
de sanções eternas seria duvidar

da equidade e da perfeição do
Criador, visto que tais penas seriam sempre desproporcionais,
por pior que fosse o ato cometido
numa curta existência física. Se
assim fosse, Deus teria falhado ao
criar almas, sabendo-as de antemão irrecuperáveis e condenadas
ao eterno suplício.
Nunca é demais relembrar que
entre os antigos, a palavra “eternidade” tinha um sentido diferente
do que lhe é emprestado na atualidade. Significava um tempo muito longo, mas não perpétuo, como
se entende hoje em dia. A rigor, a
crença na doutrina das penas
eternas conduz ao seguinte dilema: “ou Deus é perfeito, e não há
penas eternas, ou há penas eternas, e Deus não é perfeito”.4 Exatamente por isso, o dogma da
eternidade absoluta das penas é
incompatível com o progresso das
almas, pois, se essas progridem,
não há razão para impor a elas
penas sem-fim.
No que diz respeito às penas
futuras,5 a Doutrina Espírita se
baseia nas observações dos fatos e
não em teorias preconcebidas.
São os próprios Espíritos que
vêm do espaço contar aos homens, pelos médiuns, a sua situação feliz ou infeliz, descrevendo
em detalhes como se sentem após
o decesso físico, à feição de mensageiros a complementarem os
ensinamentos do Cristo sobre esse e outros pontos.
Os Espíritos da Codificação
resumem o “código penal da
vida futura” em 33 pontos, os
quais são descritos na primeira

parte, ao final do capítulo VII,
da obra O céu e o inferno, de
onde destacamos os seguintes,
que dizem respeito à duração
das penas infligidas ao Espírito
infrator:
12o – Não há regra absoluta
nem uniforme quanto à natureza e duração da pena: – a
única lei geral é que toda falta
terá punição, e terá recompensa todo ato meritório, segundo
o seu valor.
13o – A duração do castigo depende da melhoria do Espírito
culpado.
Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita.
O que Deus exige por termo de
sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de
volta ao bem.
Deste modo o Espírito é sempre o
árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela
pertinácia no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do
bem. (Grifo nosso.)
Uma condenação por tempo
predeterminado teria o duplo
inconveniente de continuar o
martírio do Espírito renegado,
ou de libertá-lo do sofrimento
quando ainda permanecesse no
mal. Ora, Deus, que é justo, só
pune o mal enquanto existe, e
deixa de o punir quando não
existe mais; por outra, o mal
moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar
enquanto subsistir aquele, ou
diminuirá de intensidade à medida que ele decresça.4

Em suma, os critérios divinos
para a reparação das faltas e a duração das penas respectivas são
extremamente justos e proativos,
e, ao que tudo indica, estão inspirando os pesquisadores contemporâneos, que têm buscado métodos alternativos eficientes de
recuperação do infrator, como,
por exemplo, no caso da chamada
“justiça restaurativa”6 que, ao
mesmo tempo em que dá uma
resposta adequada ao comportamento delituoso, também estimula o exercício do perdão por
parte do ofendido e abre ao ofensor a oportunidade de se arrepender e de reparar os danos causados pelo crime.

Referências:
1

OLIVEIRA, Delphim Salum de. Pena de

morte: sua inutilidade e sua ineficácia.
In: Revista do Ministério Público do Estado do Sergipe. ano VII, n. 13, p. 78,
1997.
2

KARDEC, Allan. O livro dos espíritos.

Trad. Evandro Noleto Bezerra. 2. ed. 1.
reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2011. q. 1.003
a 1.009.
3

______. O céu e o inferno. Trad. Manuel

Quintão. 2. ed. 1. reimp. Rio de Janeiro:
FEB, 2011. pt. 1, cap. 6.
4

______. ______. pt. 1, cap. 6, it. 15, p. 83;

e Código penal da vida futura, p. 100,
respectivamente.
5

______. ______. pt. 1, cap. 7, p. 93 a

109.
6

ZEHR, Howard. Trocando as lentes:

um novo foco sobre o crime e a justiça. Justiça restaurativa. Trad. Tônia Van
Acker. São Paulo: Palas Athena, 2008.
p. 280.
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Flexibilidade

T

odo comportamento extremista responde por danos imprevisíveis e de lamentáveis consequências, por
sustentar-se na intolerância e no
desrespeito à inteligência e ao
discernimento dos demais.
A consciência equilibrada busca sempre o comportamento mais
saudável, expressando-se de maneira gentil, mesmo nas circunstâncias mais severas e afligentes.
A flexibilidade é medida de
cometimento edificante pela faculdade de compreender a postura do outro, aquele que nem sempre sabe expressar-se ou agir como
seria de desejar, mas, nada obstante, pensa e tem ideias credoras
de respeito e de consideração, que
devem ser levadas a sério.

Quando se assume uma atitude
de dureza, destrói-se a futura floração do bem, porque nenhuma
ideia é irretocável de tal maneira
que não mereça reparo ou complementação, e diversas mentes
elaborando programas são mais
eficazes do que apenas uma.
Ademais, essa imposição representa alta presunção decorrente da vaidade de se deter
o conhecimento total ou mesmo a
verdade plena.
Quando se age dessa maneira,
gera-se temor e animosidade
por se bloquear as possibilidades dos demais, igualmente portadores da faculdade de pensar,
de discernir.
Uma atitude flexível contribui para o somatório das reali-

zações dignificantes que são
confiadas a todos.
Não obstante reconhecer o
equívoco da mulher surpreendida em adultério, o Mestre foi-lhe flexível, dando-lhe nova
oportunidade, embora não concordando com a sua conduta
desrespeitosa aos estatutos morais e legais.
Entre dois ladrões no momento extremo, solicitado por um
deles, que se arrependera de
existência de erros, concedeu-lhe
a bênção da esperança de que
também alcançaria o paraíso.
Obras expressivas e honoráveis de serviço social e de edificações do bem no mundo soçobram e desaparecem em ruínas,
quando alguns dos seus mem-

Cristo e a mulher adúltera, por Nicolas Poussin

8
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bros apresentam-se detentores de
inflexibilidade em suas proposituras e comportamentos diários.
A harmonia do conjunto exige que todos contribuam com a
sua parte em favor do equilíbrio
geral, mesmo que ceda agora, a
fim de regularizar no futuro.
Se alguém discorda e mantém-se inflexível na sua óptica
ocorre o desastre no grupo, que
se divide, dando lugar a ressentimentos e queixas, amarguras e
dissabores.
Assevera milenária sabedoria
oriental que a floresta exuberante cresce em silêncio e discrição, mas quando tomba alguma árvore é com estrondo que
o faz, como a significar que o
bem, o lado edificante de tudo,
acontece com equilíbrio, enquanto a queda, a destruição,
sempre se dá de maneira ruidosa e chocante.
Todo grupamento humano
necessita do contributo valioso
da tolerância, da paciência, da
compreensão.
A prepotência é geradora de
desmandos e tormentos incalculáveis, que poderiam ser
evitados com um pouco de fraternidade.
Sê flexível, mesmo que penses diferente, que tenhas ideias
próprias, felizes, facultando aos
outros também serem ouvidos e
seguidos.
l

No vendaval, a árvore que
não deseja ser arrancada verga-se, para depois retomar a postu-

ra. Se pretender manter-se ereta, sofrerá a violência que a derrubará na sucessão das horas.
O bambu é um dos mais belos exemplos de flexibilidade,
pois que se recurva, submete-se com facilidade às imposições que lhe são dirigidas, sem
arrebentar-se, mantendo-se vigoroso.
Consciente das responsabilidades que te dizem respeito, não
te imponhas pela rigidez. Os
teus valores morais serão a tua
identificação e o cartão de crédito da tua existência.
Estás convidado a servir, não
a estabelecer diretrizes estritas
para os outros, especialmente se
te encontras servindo na Seara
de Jesus, que sempre te proporciona chances novas, mesmo
quando malbarataste aquelas
que te foram anteriormente concedidas.
Fácil é ser inflexível para com
o próximo e difícil é submeter-se a situação equivalente, quando se altera a circunstância e
mudam-se os padrões apresentados.
Dialogando, ouvindo e abrindo-se a novos conceitos e proposituras, adquire-se a faculdade
da gentileza, indispensável ao
êxito de todo e qualquer empreendimento humano.
No dia a dia da existência
sempre ocorrem fenômenos
inesperados, que alteram a programação mais bem estabelecida, exigindo mudanças de rumo, formulações novas e necessárias.

O imprevisto é uma forma de
intervenção das leis soberanas,
ensejando diferente opção para
o comportamento saudável.
Não sejas, desse modo, aquele
que cria embaraços, embora as
abençoadas intenções de que te
encontras revestido.
Todos são úteis numa equipe
e importantes no conjunto de
qualquer realização.
Sê, portanto, dócil e acessível,
porque sempre há alguém mais
adiante, portador de aspereza que,
com certeza, suplantará a tua.
Nunca sentirás prejuízo por ceder em favor do bem comum, da
ordem geral, abrindo espaço para outras experiências e atitudes.
l

A flexibilidade é dileta filha
do amor, que se expande e enriquece a vida com esperança e
paz.
Todos aqueles que se fizeram
temerários e se impuseram não
fugiram de si mesmos, do envelhecimento, das enfermidades,
da desencarnação.
Pacientemente e com flexibilidade, Jesus espera por ti e te
inspira sem descanso.
Medita e age conforme gostarias que assim procedessem em
relação a ti.

Joanna de Ângelis
(Página psicografada pelo médium
Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica da noite de 26 de setembro de
2012, no Centro Espírita Caminho da
Redenção, em Salvador, Bahia.)
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Entrevista

É D E N E R N E S TO

Preservação da

memória da missão

do Brasil

Éden Ernesto da Silva Lemos, presidente da Federação Espírita do Rio Grande
do Norte, comenta o Projeto aprovado pelo CFN da FEB, que visa a preservação
da memória da missão do Brasil
Reformador: O que o motivou a propor o Projeto Memória Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho?
Éden: Primeiramente, por compreendermos que é importante ter

10
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a consciência da missão reservada a nosso país, conforme os registros espirituais da obra Brasil,
coração do mundo, pátria do evangelho para que todos percebamos quanta transformação devemos realizar, em nosso mundo
íntimo, até que esteja acesa a
“nova luz” no “novo continente.
Para a restauração do homem
exausto e velho”, como Olavo
Bilac afirmou no livro Parnaso
de além-túmulo. E também
por sentirmos a necessidade de preservar a memória da missão espiritual
do Brasil nas ações de formação dos espíritas. Assim,
consideramos que a responsabilidade da nação brasileira, diante da configuração espiritual do
planeta Terra, e o papel dos espíritas, neste processo, constituem-se em uma

questão de extrema relevância na
preparação dos trabalhadores espíritas, necessitando-se, portanto, inseri-la na sua formação de
maneira contínua, sistemática e
transversal.
Reformador: No que consiste o
Projeto citado?
Éden: O projeto busca preservar
a memória da missão espiritual
do Brasil através das ações dos
trabalhadores do Movimento Espírita do nosso País, integrando
todas as ações das diversas áreas
da atividade federativa, no âmbito nacional, bem como todas as
diretrizes do novo “Plano de Trabalho para o Movimento Espírita
Brasileiro (2013-2017)”. Neste
sentido, o conteúdo desta missão
precisa estar presente em todas as
atividades de estudo do nosso
Movimento Espírita, com logomarca e slogan que comuniquem
a ideia de campanha permanen-

te, além dos cartazes que serão
elaborados. Criação também de
um memorial virtual dos momentos históricos mais significativos do nosso Movimento, do
mesmo modo dos trabalhadores
mais atuantes que, ao longo do
tempo histórico do Movimento
Espírita brasileiro, se constituíram em referência inequívoca
para os demais.
Reformador: Então, não seria mera
recomendação de estudo do livro?
Éden: Exatamente. A proposta
desta campanha permanente não
está centrada apenas numa recomendação do estudo da obra
literária, mas sim na preservação
da memória desta missão que cabe ao Brasil, no contexto da evolução planetária, e que foi revelada no livro.
Entendemos, como nos afirma o
eminente historiador francês Jacques Le Goff, que a “memória, na
qual cresce a História, que por
sua vez a alimenta, procura salvar
o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar
de forma que a memória coletiva
sirva para a libertação e não para
a servidão dos homens” (LE
GOFF, 2008, p. 471). Dessa forma, se não cuidarmos desta memória, informações relevantes
sobre o assunto correm o risco de
cair no esquecimento. Ainda,
neste sentido, é importante recordar o alerta de Agostinho de
Hipona sobre as ameaças do esquecimento da memória. Segundo ele, se esquecermos uma realidade, não seremos capazes de re-

conhecer os elementos que a significam (RICCEUR, 2010, p. 110).
Como, então, avaliarmos a importância desta memória? O primeiro passo, para não cumprirmos a missão que nos comprometemos a realizar, é esquecê-la,
ignorá-la. Um Brasil como coração do mundo, como Pátria, na
qual a árvore do Evangelho foi
transplantada, é um Brasil espiritualizado, é um país liberto de
suas chagas morais. Assim, este
Projeto busca materializar ações
para manter viva na memória
coletiva do Movimento espiritista
a compreensão das importantes
contribuições do Espiritismo,
neste sentido específico.
Reformador: Como poderá ser
viabilizado e chegar até os centros
espíritas?
Éden: Como já dissemos anteriormente, o conteúdo deste Projeto, que se reporta à memória da
missão espiritual do Brasil, estará
presente em todas as atividades
de estudo do Movimento Espírita brasileiro: nas atividades da
evangelização infantojuvenil, do
estudo sistematizado, da formação dos médiuns, das palestras
públicas, nos periódicos espíritas, enfim, em todas as atividades
que produzamos para difundir o
pensamento espírita. Oportunamente, serão definidas em detalhes a Campanha, que será patrocinada pelo Conselho Federativo
Nacional da FEB, e a criação de
um memorial virtual dos momentos históricos mais significativos e dos trabalhadores espíri-

tas que são considerados como
referência em nosso Movimento.
Reformador: Há algum cronograma previsto?
Éden: Sim, há um cronograma.
Após a aprovação, por unanimidade, desta campanha permanente, na última Reunião Ordinária do CFN da FEB (2012), teremos no âmbito das Comissões
Regionais do CFN de 2013 os estudos para a elaboração dos detalhamentos das ações que julgarem mais pertinentes. Após a fase
das reuniões nas regionais teremos, como culminância desta
construção cooperativa e coletiva, as deliberações finais na Reunião Ordinária do CFN da FEB,
de 2013. Em 2014, serão iniciadas
as atividades da campanha em si.
E aqui, apresentamos um aspecto
especial dessa campanha: ela será, como sempre tem sido no
CFN, uma construção coletiva. A
Federação Espírita do Rio Grande do Norte propôs a ideia inicial, mas, hoje, ela é de todos nós,
em nada importando quem a
idealizou, mas sim como será elaborada coletivamente. Este é o
princípio maior da unificação
que Bezerra nos legou: estarmos
sempre juntos, promovendo o
engrandecimento no conjunto,
para o conjunto, sem vaidades
individuais.
Reformador: Como avalia o cotejo
dos fatos históricos com as informações do autor espiritual do livro?
Éden: Elaboramos, com apoio de
uma equipe, a proposta inicial
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deste projeto de campanha permanente. Temos pensado e concluído, juntos, que a avaliação da
obra Brasil, coração do mundo,
pátria do evangelho, por parte
de alguns irmãos espíritas e não
espíritas, tem sido precipitada
em alguns momentos, superficial em outros. Para tanto, se faz
necessário promover uma melhor compreensão do trabalho
de Humberto de Campos, como
autor espiritual, dotado de um
estilo literário especializado em
crônicas, muitas delas utilizando-se de material de fundo histórico. Melhor seria compreender o livro-programa não como
uma obra de historiografia,
nem com a finalidade de fazer
avançar os conhecimentos históricos sobre o Brasil. O autor
apenas lançou mão da produção historiográfica do período
em que o livro foi escrito para
trazer uma mensagem revelação
aos espíritas brasileiros, explicitando as metas orientadoras,
nascidas no Plano Maior, dirigidas por Jesus. Há críticas à obra
que nascem de reflexões anacrônicas, sem considerar o contexto histórico em questão e sem,
também, levar em consideração
o que Emmanuel assevera em
sua Introdução, sobre o objetivo. São por questões como estas, acima expostas, que estamos estruturando o projeto de
um livro que busca contribuir
com um entendimento do objetivo desta obra, segundo o olhar
de Emmanuel e Humberto de
Campos.

12
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Reformador: Há algumas outras
obras que referendam Brasil, coração
do mundo, pátria do evangelho?
Éden: No estudo que realizamos,
conseguimos identificar alguns títulos que referendam a revelação
que esta obra nos oferece. Ela, a
revelação de Emmanuel e Humberto de Campos, já nos mostra
indícios bem consistentes da universalidade do ensino dos Espíritos. Um pouco da essência do método que Allan Kardec nos legou,
ao tratar das mensagens oriundas

dos Espíritos, pode ser encontrada nas seguintes obras, até esta data catalogada: Parnaso de além-túmulo (FEB, soneto Brasil, de
Olavo Bilac); A caminho da luz
(FEB, cap. Missão da América);
Trabalhos do Grupo Ismael (FEB,
Introdução); Árdua ascensão (Leal,
cap. O porquê do Espiritismo no
Brasil); Excursão de paz (Ceu, cap.
Evangelho em ação); Instruções
psicofônicas (FEB, cap. 64); Deus
conosco (Vinha de luz Editora,
cap. A obra da unificação).

Pátria do
Evangelho
“– B

rasileiros, guardemos, para sempre, as armas homi-

cidas das revoluções!... Consideremos o valor

espiritual do nosso grande destino! Engrandeçamos a pátria no
cumprimento do dever pela ordem, e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza!
Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de
merecer a luminosa sanção de Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens! Nos dias de
provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados
numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da
qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete
estacionar, em nenhuma circunstância, e sim marchar, sempre,
com a educação e com a fé realizadora, ao encontro do Brasil, na
sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível!”

Humberto de Campos
Fonte: XAVIER, Francisco C. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho.
33. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2010. cap. Esclarecendo, p. 14.

O que posso ou
o que quero?
RICHARD SIMONETTI

E

m reunião mediúnica, logo nos primeiros tempos
de minha participação na
diretoria do Centro Espírita
Amor e Caridade, na década de
50, século passado, o presidente da Instituição pediu ajuda
aos mentores espirituais para
resolver problemas existentes
na sustentação dos serviços filantrópicos e doutrinários ali
existentes.
Para minha surpresa, o mentor que se manifestou disse:
– O grande problema é que
vocês fazem o que querem; não
fazem o que podem. Se o fizessem, realizariam prodígios em
suas atividades, superando todas as dificuldades.
Foi uma das lições mais incisivas e importantes que recebi
da Espiritualidade.
Raros não se enquadram,
porquanto as pessoas pouco investem na aquisição das rique-

zas “que as traças e a ferrugem
não corroem, nem os ladrões
roubam”, como ensinava Jesus.
Estão representadas, em boa
parte, pelos valores espirituais
que adquirimos quando nos
dispomos a servir, participando
de iniciativas que visam o bem do
próximo.
Vejo voluntários na Casa Espírita que desenvolvem determinada atividade em duas horas semanais, o que representa
apenas 1,19 % das 168 horas que
compõem o ciclo de sete dias.
Alegam falta de tempo, sem
considerar que tempo é uma
questão de preferência.
A propósito, segundo levantamento do Ibope, o brasileiro vê
televisão por cinco horas e meia,
em média, diariamente, o que
representa 22,91% da semana.
E você sabe, leitor amigo, que
nossa televisão não é das mais
edificantes, principalmente as

novelas que ocupam boa parte
dessa audiência, a exaltarem o
adultério, o sexo promíscuo, a
desonestidade, a mentira, a dissolução dos costumes, tomados
como padrão de comportamento pelos incautos. Isso sem falar
dos programas do tipo Reality
Show, de uma indigência intelectual e moral assustadora.
Quanto tempo perdido, mal
usado, comprometedor, não apenas para os que fazem tais programas, mas também para os
telespectadores que recebem estímulos nada edificantes a inspirá-los negativamente!
Hoje, talvez mais do que ontem, repercute como expressão
da realidade a observação de
Jesus: “A seara é realmente
grande, mas poucos são os ceifeiros”. 1

1

MATEUS, 9:37.
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A seara tem o tamanho do
mundo, com muito serviço em
favor dos sofredores de todos os
matizes, mas poucos são os que
se dispõem a arregaçar as mangas, entregando-se ao serviço.
E os que o fazem não raro limitam-se aos míseros 1,19%. Fazem o que querem, sem fazer o
muito que podem.
l

Geralmente imaginamos que
as regiões umbralinas, o purgatório descrito por André Luiz,
são habitadas por Espíritos que
praticaram o mal na Terra,
comprometendo-se no crime,
na desonestidade, no vício...
No entanto, basta observar com
atenção, principalmente no testemunho de Espíritos que se ma-
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nifestam nas reuniões mediúnicas, que a população dos sofredores no Umbral é formada, em
grande parte, pelos indiferentes,
que não acharam tempo nem
disposição para o empenho do
Bem, para a vinculação a obras
filantrópicas.
Lá anda também o pessoal
dos 1,19%, de tão reduzido
combustível adquirido na lavoura do bem, que não foi suficiente para sustentar bruxuleante vela que lhes possibilitasse encontrar o caminho de saída na escuridão umbralina.
É disso que nos fala André Luiz,
quando adverte, no livro Nosso
lar, psicografia de Chico Xavier:

nho da amargura com o preparo dos campos interiores
do coração? Acendei vossas
luzes antes de atravessar a
grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos
surpreenda. Suai agora para
não chorardes depois.2

Seria conveniente avaliar periodicamente a utilização de nosso
tempo, perguntando, conforme a
observação do mentor espiritual:
– No investimento em favor do
tesouro que as traças e a ferrugem
não corroem nem os ladrões roubam, estou fazendo o que posso
ou tão somente o que quero?
2

Ó amigos da Terra, quantos
de vós podereis evitar o cami-

XAVIER, Francisco C. Nosso lar. Pelo Espírito André Luiz. 4. ed. esp. 2. reimp. Rio
de Janeiro: FEB, 2010. cap. 2.

Estudo das obras da
Codificação Espírita
Caminho para a libertação
“Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” (João, 8:31 e 32.)

CLARA LILA GONZALEZ

P

DE

ARAÚJO

ertencem à verdade todos
aqueles que sabem ser necessário evoluir, à medida que
adquirem os conhecimentos dos
autênticos princípios que norteiam a
natureza humana e que a conduzem
ao aperfeiçoamento, à fraternidade,
ao amor universal. E a seguem os que
dedicam seus esforços, suas faculdades e seus principais cuidados à aplicação e à propagação da verdade
incontestável. Jesus veio, pessoalmente, dar testemunho dessa realidade.
O Espiritismo surgiu para alentar o espírito humano, ensinando-lhe a cultivar o fruto sagrado
das revelações espirituais, ao reabilitar o Cristianismo que a Igreja
deturpara, semeando novamente
os sublimes ensinamentos do
Cristo no coração dos homens.
O bondoso Espírito Emmanuel
faz um importante apelo aos que
prosseguem nas fileiras do trabalho renovador:

O estudo da Doutrina Espírita
se torna, dia a dia, essencial àqueles que desejam permanecer,
de forma consciente, nas hostes do
trabalho espírita, adquirindo saber aprofundado dos princípios
doutrinários estabelecidos pelo
Codificador.

Efetivamente, não alcançaremos
a libertação verdadeira sem abo-

O Espiritismo sério não pode
responder por aqueles que o

lir o cativeiro da ignorância no
reino do espírito. E forçoso será
observar que o conhecimento é
um tipo de aquisição que exige
de nós caridade para conosco,
porque, se é possível sanar as
deficiências do corpo pelas doações da beneficência, como sejam o alimento ao faminto e o
remédio ao doente, a luz do
espírito não se transmite nem
por imposição, nem por osmose. Quem aspire a entesourar os
valores da própria emancipação
íntima, à frente do Universo e
da Vida, deve e precisa estudar.1

compreendem mal, ou que o
praticam de modo contrário aos
seus preceitos [...].2

Por isso, principalmente, O livro dos espíritos, O evangelho segundo o espiritismo e O livro dos
médiuns são obras excepcionais
da Codificação Espírita, além de A
gênese e de O céu e o inferno, que
as completam. Elas iluminam os
caminhos daqueles que desejam
permanecer na seara de amor e de
caridade, em prol do seu aperfeiçoamento moral, e são fundamentais à compreensão das orientações que emanam do plano espiritual superior, sobre o destino
dos homens, dando-lhes elementos indispensáveis à mais perfeita
compreensão dos desígnios do
Criador.
O imprescindível trabalho de
unificação dentro do Espiritismo
somente terá êxito quando todos
os espíritas se agruparem em torno dos preceitos doutrinários,
coordenados e codificados por
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Allan Kardec, aplicando-os nas
instituições e nos centros espíritas
a que pertençam e solidificando-os nas realizações que representam a prática desse sistema tão
útil à disseminação do Movimento Espírita.
Nestes tempos dolorosos em
que as mais penosas transições
se anunciam ao espírito do
homem, só o Espiritismo pode
representar o valor moral onde
se encontre o apoio necessário à
edificação do porvir. [...]3

Nem sempre, contudo, os adeptos da Doutrina Consoladora sustentam a pureza das determinações espíritas, como seria desejado, sem nenhuma vigilância de
resguardar a unidade e os interesses gerais do Espiritismo. Atualmente, são cometidos absurdos
em torno do estudo e da prática
espírita sem qualquer cuidado na
preservação da legítima interpretação dos ensinamentos doutrinários, o que causa inúmeros pro-

16
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blemas aos seus profitentes. Afirma Kardec:
[...] A verdadeira Doutrina Espírita está no ensino que os
Espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo,
que não por um estudo perseverante [...]. Porque, só dentro
desta condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial, e firmar opinião. [...]4

Aqueles que desconhecem a
verdadeira orientação do Espiritismo se deixam iludir por fantasias e por certas condutas místicas, adulterando a essência das
fundamentações teórico-doutrinárias, que são absolutamente claras para os que possuem a certeza
da legitimidade de suas declarações. Ser espírita é adquirir o co-

nhecimento das normas da Doutrina Consoladora, é aplicar os seus
preceitos morais, é seguir os princípios que as consubstanciam.
Kardec nos legou ricas observações a esse respeito. Obras póstumas, o livro organizado por P. G.
Leymarie, contém escritos sobre o
assunto:
A condição absoluta de vitalidade para toda reunião ou associação, qualquer que seja o
seu objetivo, é a homogeneidade, isto é, a unidade de vistas, de
princípios e de sentimentos, a
tendência para um mesmo fim
determinado, numa palavra: a
comunhão de ideias.

[...]
Dizer-se alguém espírita, mesmo espírita convicto, não indica, pois, de modo algum, a medida da crença; essa palavra exprime muito, com relação a
uns, e muito pouco, relativamente a outros. Uma assembleia para a qual se convocassem
todos os que se dizem espíritas

apresentaria um amálgama de
opiniões divergentes, que não
poderiam assimilar-se reciprocamente, e nada de sério chegaria a realizar, sem falar dos interessados a suscitarem no seu
seio as discussões a que ela
abrisse ensejo.5

Assevera Kardec que “o Espiritismo é uma questão de fundo;
prender-se à forma seria puerilidade indigna da grandeza do assunto”.6 Se procurássemos compreender o autêntico sentido do
Espiritismo, contribuiríamos para
que os centros espíritas se achassem em condições de se unir, fraternalmente, combatendo o perigo da enganação, da falta de fé raciocinada e do fanatismo. Algumas instituições valorizam mais a
forma, esquecidas de que o bom
aproveitamento dos companheiros entusiastas e sinceros deve ser
promovido, sobretudo, nos núcleos e grupos de estudos das
lições imprescindíveis contidas na
Codificação, a fim de que as atividades, em todas as áreas de atendimento, não reprimam a voz
clara e orientadora do verdadeiro
princípio doutrinário.
Sem o conhecimento cuidadoso do Espiritismo, ninguém pode,
em sã consciência, considerar-se
seguro na tarefa que executa! É
urgente a leitura de suas obras fundamentais para ingressar nos trabalhos práticos oferecidos nos
centros espíritas, mormente em relação à mediunidade. A teoria nos
garante maior tranquilidade na
ação a desenvolver.

Por outro lado, causa-nos espanto ler o conteúdo de certas
obras, que estão sendo publicadas
sem a devida precaução, no que
tange à nitidez e à correção doutrinária. Trata-se de livros denominados espíritas, falsamente considerados como bons e recomendados para leitura de todos os trabalhadores da seara.
Esses falsos preceitos embaralham a mente dos novos adeptos
da crença e de determinados companheiros mais experientes, que
não reconhecem o valor do estudo espírita, a respeito da origem
de suas diretrizes, de acordo com
as excelentes explicações trazidas
nas obras basilares.
O iluminado Espírito André
Luiz nos chama a atenção para o
grave problema, de modo a não
esquecermos as responsabilidades
que assumimos na divulgação de
livros edificantes e nobres:

Espíritos Emmanuel, André Luiz,
Joanna de Ângelis, e de outros autores idôneos, são de leitura indispensável e devem ser criteriosamente analisadas, sem que, no entanto, se deixe de avaliá-las à luz
das contribuições de Kardec, o
que exige, por esse motivo, estudos mais rigorosos sobre as orientações dadas pelos Espíritos reveladores.
Somos humildes obreiros da
Terceira Revelação; devemos estudar a Doutrina e propagá-la aos
que desejam ser livres para o bem
e pelo bem.
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Cura
espontânea
J. M O U T I N H O

C

om uma multidão de enfermos, no tanque de Betesda,
encontrava-se um homem
enfermo há 38 anos, a quem Jesus
perguntou (João, 5:2 a 14.):
– Queres ser curado? Levanta-te, toma o teu leito, e anda.
Encontrando-o, mais tarde, disse-lhe: Olha que já estás curado;
não peques mais, para que te não
suceda alguma coisa pior. (Grifo
nosso.)

Em Cafarnaum, Jesus ensinava
a fariseus e mestres da lei, quando, num leito, lhe trouxeram um
paralítico, a quem disse (Mateus,
9:2): Filho, tem bom ânimo, porque os teus pecados estão perdoados
[quitados]. Depois determina
(Lucas, 5:18 a 25): Levanta-te,
toma o teu leito, e vai para tua
casa. (Grifo nosso.)
l

Unidade estrutural básica do
organismo vivo, a célula, compre-
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endendo a menor unidade da matéria viva, capaz de se reproduzir,
sob influências diversas, pode denunciar mutações genotípicas,
ainda que isolada do Espírito que,
em compromissos definidos, anima os corpos.
Expostas, também, à ação de
agentes estranhos, as células podem denunciar anomalias, determinando estados patológicos e
até mesmo a morte do corpo.
Qualificada nos irracionais por
evolução, a doença não reclama a
interrupção obrigatória da vida
física, não obstante os recursos de
que os operários espirituais dispõem para afastar a alma do corpo enfermo.
Oriunda de defecções morais
ou de más ações, no organismo do ser inteligente, a moléstia
denuncia provas ou expiações
do Espírito em evolução, considerando que, pelas janelas
invisíveis da consciência, o homem identifica a voz da Justiça
divina.

Quando a enfermidade traduz
quadro corretivo, a Medicina deste plano, como divina presença do
Cristo, limita-se aos méritos espirituais dos seres terrenos, na sua
maioria escravos do erro e de mazelas morais, razão por que Jesus
apenas promete alívio aos aflitos e
sobrecarregados que revelam alguma parcela de brandura e de
humildade.
Anotadas por destino, elas
compreendem, pois, as determinações constantes do mapa da
existência, até que, edificada pela
reparação, a harmonia íntima volte a presidir a consciência, denunciando compreensiva espontaneidade no quadro da restauração da
saúde, como observado anteriormente no terreno das próprias
anomalias.
Por facultar íntima iluminação
e profilaxia à alma, o Evangelho
assegura perene equilíbrio interior, conferindo à consciência a
paz que procede do Cristo, criando imunidade aos imprevistos de

origem cármica, transformados
que são em adversários sem armas, em consonância com o seguinte preceito do Cristo:
Se permanecerdes em mim, e
as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que
quiserdes, e vos será feito.
(João, 15:7.)

Identificados como alusão ao
tema, dois versículos evangélicos
foram acima anotados. O primeiro (não tornes a pecar para
que não te suceda coisa pior),
revelando o pecado como origem da enfermidade, enquanto
o segundo (perdoados são os
teus pecados), apresenta a cura
como resultado do perdão alcan-

çado pelo resgate e pela íntima
renovação.
Admitir perdão gratuito é denunciar suborno à Justiça divina
que, mediante o pagamento do
dízimo ou através de atos litúrgicos convencionais, abona o crime,
por isso institucionalizado, com
manifesto desprezo ao direito do
ofendido, revogando a prescrição
do Cristo: “Quem lança mão da
espada, à espada perecerá” (Mateus, 26:52).
Importa reconhecer que a utopia do sono eterno, traduzindo
morte do Espírito, invalida a Justiça divina e, consequentemente, a
moral contida no Evangelho, determinando que a dor seja interpretada por acaso e, por espontânea, a cura de certas doenças.
Espontânea compreende a cura,
depois de remida a falta, como

todo o pecado é perdoado depois
de devidamente resgatado (Mateus, 12:31). Não só pelo que determina a Justiça divina, como
igualmente pelo incômodo que se
instala na consciência, compreensível se torna o texto evangélico:
“Quem comete pecado, dele se
torna escravo” (João, 8:34).
Conquanto oculta aos olhos físicos, a imortalidade do Espírito,
por conseguinte, determina a vida organizada noutra dimensão,
revelando, em planos elevados,
hierarquia respaldada na moral,
a cujo quadro, simbolicamente,
pertencem os anjos, os arcanjos e
os serafins, abonados pela Igreja
romana ou, na mitologia, as parcas que administravam a vida humana.
Por anjo da guarda, a cultura
religiosa tradicional reconhece a
presença de almas, conhecidas na
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Codificação por mentores espirituais que, promovendo o progresso humano, acompanham de perto a vida do assistido, por quem
velam, limitando-se, senão depois
de autorizados, às funções de
amenizar dores, sugerindo decisões e pensamentos nobres ou facultando resistência e coragem,
por compreenderem que afastar
de alguém o sofrimento é prorrogá-lo para futuras existências, a
menos que contabilizando significativas parcelas de trabalho junto
ao próximo.
Do quadro de enfermos, não se
podem afastar os pacientes de
processos obsessivos, manifestos
ou ocultos, denunciando sintomas patológicos dissimulados de
doenças físicas que, sem abandonar o convencional tratamento,
reclamam assistência espiritual,
por contemplar os seres desencarnados – agentes da vingança – e,
por vezes, os próprios familiares
do paciente.
Resguardados que se imaginam
por extensas muralhas da mentira
e da crueldade, inúmeros seres
procuram se preservar do inevitável remorso, o celeste oficial da
justiça que, apoiado na sucessão
dos anos e das reencarnações,
vence as frágeis fortalezas impostas pela rebeldia, invadindo a cidadela íntima da consciência, onde
ele se instalará, por tempo adequado.
Compreensíveis na juventude
espiritual, o orgulho, a vaidade, a
ambição e o despotismo, em
avançada idade do espírito, traduzindo doença de erradicação
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difícil, reclamam doses mais significativas de “tempo”, o que
pode determinar a remoção do
Espírito para diferentes casas
planetárias.

Importa
reconhecer
que a
mente revela
o que
denuncia a
consciência,
admitida
por voz
da
Justiça
divina
Importa reconhecer que a mente revela o que denuncia a consciência, admitida por voz da Justiça divina, enquanto o corpo biológico, através do corpo astral,
anota os efeitos atribuídos pelo
pecado.

Sob o comando da mente equilibrada, não só as células se harmonizam espontaneamente eliminando a doença, como recolhem,
dos mentores espirituais, a adequada terapêutica para a restauração à saúde.
A falta de fé, compreendida por
ausência de méritos espirituais do
paciente, não deve constituir pessimismo, considerando que autoridades espirituais podem decidir
pelo alívio ou pela cura total, anotados em forma de adiantamento,
do que deverá prestar contas, como patrimônio que antecipadamente recebe no terreno da misericórdia celestial.
Gravadas na consciência, na
proporção da inteligência, as ações
e respectivas sentenças de cada ser
são virtualmente anotadas no
plano espiritual em que se demora, como ensina Jesus ao dizer:
“Tudo o que ligares na terra será
ligado no céu” (Mateus, 18:18).
Ocultas ao olhar humano, podendo, na Espiritualidade, se reproduzir em tela, imagens das
ações da vida, arquivadas no vídeo da própria memória, constituindo motivo de alegria ou de
remorso depois da morte física,
são conhecidas de Espíritos diversos – no que os inferiores se respaldam para mover-lhes consequentes processos de sofrimento
– o que explica o seguinte texto
do Cristo:
Nada há encoberto que não venha a ser revelado, ou oculto
que não venha a ser conhecido
publicamente. (Lucas, 12:2).

Esf lorando o Evangelho
Pelo Espírito Emmanuel

Palavras

“Da mesma boca procede bênção e maldição.”
(Tiago, 3:10.)

N

unca te arrependerás:
De haver ouvido cem frases, pronunciando simplesmente uma ou outra
pequenina observação.
De evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja.
De calar a explosão da cólera.
De preferir o silêncio nos instantes de irritação.
De renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias.
De não opinar em problemas que te não dizem respeito.
De esquivar-te a promessas que não poderias cumprir.
De meditar muitas horas sem abrir os lábios.
De apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura.
De fugir a reclamações de qualquer natureza.
De estimular o bem sob todos os prismas.
De pronunciar palavras de perdão e bondade.
De explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança.
De exaltar a confiança no Céu.
De ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante.
De prestar informações que ajudem aos outros.
De exprimir bons pensamentos.
De formular apelos à fraternidade e à concórdia.
De demonstrar benevolência e compreensão.
De fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda
mesmo com sacrifício do próprio coração.
Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes de pronunciá-las.
Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho.

Fonte: XAVIER, Francisco C. Vinha de luz. 2. reimp. Brasília: FEB, 2012. cap. 179.
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Falando de Livro

Edição histórica de
O evangelho segundo
o espiritismo
GERALDO CAMPETTI SOBRINHO

P

ela primeira vez na história
do Movimento Espírita
mundial é promovida uma
edição especial de O evangelho
segundo o espiritismo, contando
com a participação simultânea da
Federação Espírita Brasileira
e de todas as federativas estaduais do País.
Serão produzidos 200 mil
exemplares da obra espírita
mais conhecida do público,
na exuberante tradução de
Guillon Ribeiro, que agora é
apresentada em formato grande, medindo 16 cm x 23 cm,
em projeto gráfico de admirável beleza, o que valoriza o
terceiro volume do Pentateuco
Kardequiano e facilita, sobremaneira, a legibilidade textual.
Uma obra com 416 páginas
de luz, contendo detalhado
Índice Geral, para esclarecer
mentes sedentas de orientação no Bem, e de consolação para
apaziguar sentimentos e emoções
daqueles que mourejam na luta
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cotidiana da existência corporal e
dos que estagiam nas zonas da Espiritualidade à procura do autoencontro e iluminação interior.
A decisão histórica ocorreu durante a Reunião do Conselho

Federativo Nacional, em novembro de 2012, oportunidade na
qual os representantes das federa-

tivas assinaram termo de cooperação editorial, que hoje se materializa para o amplo acesso do
leitor interessado em conhecer os
ensinos morais contidos no Evangelho de Jesus, explicados pelo
entendimento da Doutrina
Espírita.
Você, prezado leitor, será
beneficiado com o conteúdo
maravilhoso da obra oriunda
dos Espíritos superiores, associados à sapiência do Codificador Allan Kardec.
A leitura de O evangelho
segundo o espiritismo é ensejo
bendito de encontro com a
paz íntima, de intercâmbio com
o bem e de disposição para a
prática da caridade.
A FEB Editora e as federativas estaduais estão de parabéns pela iniciativa que redundará em consideráveis impactos na difusão doutrinária, espargindo a mensagem de
que Evangelho no coração é caridade em ação.

Ideias inatas e
predestinação
“Aparentemente existe alguma forma de intuição.
Não sabemos de onde vem, mas nós a temos.”
Alexander Soljenitsyn

RO GÉRIO COELHO

S

e tivesse estudado Allan
Kardec, o gênio russo, Alexander Soljenitsyn, prêmio
Nobel de Literatura, de 1970,
saberia de onde vêm a intuição
e a predestinação... Em entrevista a
David Aikman, da revista americana Time, reproduzida na revista
Manchete, no 1.946, de 5 de agosto
de 1989, Soljenitsyn afirma:
Desde os nove anos de idade eu
sabia que ia ser escritor, embora
não soubesse sobre o que ia escrever. Muitas vezes a gente tem
pressentimentos estranhos. Por
exemplo: comecei a descrever o
General Alexander Kryomov.
Sem saber quase nada a respeito
dele, fiz um esboço provisório
de como eu o imaginava e mais
tarde vim a saber, que eu o havia descrito quase como se o
tivesse visto. Foi espantoso como
“eu o adivinhei”.

Com a pequena e aparentemente simples frase “eu o adivinhei”, podemos observar os sufocantes tentáculos da vaidade intelectual aliada à ignorância dos mais
comezinhos princípios dos mecanismos metafísicos, jugulando a
lucidez, o entendimento e o discernimento...
Em nossas apreciações não estamos absolutamente querendo
lançar anátema ao mérito desse
gigante da literatura mundial.
Nossa perplexidade reside no fato
de um gênio literário ignorar coisas tão elementares.
Não é sem motivo que Jesus
exclamou:
Graças te rendo, Pai, Senhor
do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos doutos e prudentes e as revelastes aos pequeninos. (Mateus,
11:25.)

O mestre lionês obtém a seguinte explicação dos Espíritos
superiores:
Não; os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais
se perdem. Liberto da matéria,
o Espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente; porém, a intuição
que deles conserva lhe auxilia o
progresso. [...] Em cada nova
existência, o ponto de partida,
para o Espírito, é o em que, na
existência precedente, ele ficou.1

Os Espíritos explicam ainda a
questão do inter-relacionamento entre o mundo espiritual e o
mundo corporal, dizendo que:
1

KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Trad.
Guillon Ribeiro. 14. ed. bolso. 3. reimp. Rio
de Janeiro: FEB, 2011. q. 218a.
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[...] Durante o sono, afrouxam-se
os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então
da sua presença, ele se lança pelo
espaço e entra em relação mais
direta com os outros Espíritos.2

Segundo os nobres benfeitores espirituais, os Espíritos influem em nossas vidas de maneira tão ostensiva que, de ordinário, são eles que nos dirigem.3
Existe também uma fonte
anímica, isto é, as ideias podem
provir dos arquivos existentes
nos refolhos do subconsciente
da própria criatura.
Quanto ao fato de Soljenitsyn
obter, segundo sua palavra, “adi2

KARDEC, Allan. O livro dos espíritos.
Trad. Guillon Ribeiro. 14. ed. bolso. 3. reimp.
Rio de Janeiro: FEB, 2011. q. 401.
3

Idem, ibidem. q. 459.
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vinhando”, informes acerca do
general Kryomov, explica-se facilmente apenas inteirando-nos
da resposta à questão 421 de
O livro dos espíritos:
Como se explica que duas pessoas, perfeitamente acordadas,
tenham instantaneamente a
mesma ideia?
“São dois Espíritos simpáticos que se comunicam e veem
reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora
sem estarem adormecidos os
corpos.”

Ora, provavelmente, pelo fato
de o general imaginar, estabeleceu-se uma ligação entre os dois
e as informações puderam ser
passadas mentalmente por essa
espécie de “ponte metafísica”, que
em nosso dia a dia oferece mais

acesso do que podemos imaginar.
As ideias inatas são, pois, corolário natural de uma predestinação. Reencarnamos para cumprir uma programação adredemente preparada no mundo espiritual, cada qual com o seu
“talento”, dentro do esquema
distributivo da lei de causa e
efeito que nos cobra os débitos,
exigindo-nos completa quitação, bem como facultando-nos
as oportunidades e facilidades
naturais para o feliz desempenho de nossas missões.
Assim, como a qualquer outra
criatura, cumpre ao escritor levar
a bom termo sua missão, esclarecendo, iluminando, lançando as
balizas para que outros possam
palmilhar o caminho do saber,
do conhecimento...
Somos levados, mercê dos Espíritos protetores, às circunstâncias propiciadoras ao bom desempenho de nossas missões, de nossos destinos. As falhas são unicamente de nossa responsabilidade. Não nos deve faltar a condição
primordial para que possamos estabelecer esses laços de intercâmbio feliz: a humildade.
Jamais nos olvidemos de agradecer a benévola interferência dos
benfeitores espirituais, assim como nunca confiemos demasiado e
exclusivamente em nossas parcas
possibilidades, ergastulando-nos
nos pedestais do orgulho, da vaidade e da falsa autossuficiência,
porque assim perdemos o contato
com esse “veio de luzes aurifulgentes” que é o mundo espiritual
superior.

Em dia com o Espiritismo

O impacto das
alterações climáticas
M A RTA A N T U N E S M O U R A

A

s alterações climáticas observadas nos dias atuais indicam um significativo aumento da temperatura média global na superfície do Planeta. Estão
relacionadas a duas causas que se
somam: fenômenos naturais e atividades humanas, diretas ou indiretas. Estas últimas, iniciadas nos
meados do século XVIII, com a Revolução Industrial – conjunto de
mudanças tecnológicas com profundo reflexo no processo produtivo, econômico e social –, representam o principal fator de poluição
ambiental, do passado e do presente.
As causas naturais fazem parte
dos ajustes impostos pela Lei de
Conservação1 que, segundo o Espiritismo, conduz a “uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos”.2 Assim, os flagelos destruidores da Natureza visam um objetivo maior, pois “muitas vezes esses
transtornos são necessários para
que mais depressa se chegue a uma
ordem melhor das coisas e para
que se realize em alguns anos o que
teria exigido muitos séculos”.3

As ações humanas são as causas
que mais contribuem para as mudanças climáticas e, de acordo com
a comunidade científica mundial,
refletem uma situação crítica, muito grave, projetada para um futuro próximo, no qual a Humanidade estará inserida em um “cenário de clima mais extremo, com
secas, inundações e ondas de calor
frequentes. A elevação na temperatura aumenta a capacidade do
ar em reter vapor d’água e, consequentemente, há maior demanda
hídrica”.4

Em resposta a essas alterações,
a Natureza planetária poderá sofrer abalos severos que, de imediato, gerarão os seguintes efeitos:
impacto na biodiversidade, vegetal, animal e microbiana, seguida
de extinção de espécies; elevação do
nível de água dos oceanos; ocorrência de furacões, inundações,
estiagens prolongadas, desertificações, derretimento de geleiras e
calotas polares; oscilações na temperatura, resultando muito frio ou
muito calor.
No momento, já se detecta uma
variabilidade acentuada
do clima natural, definida como muito acima da média, e que se estende por períodos de tempo cada vez
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mais prolongados. Trata-se de uma
condição que produz alterações
na atmosfera do Planeta, ampliando o chamado “efeito estufa”
pelo uso indiscriminado dos combustíveis fósseis e pelas contínuas
emissões tóxicas das indústrias.
O efeito estufa é um mecanismo de retenção do calor no Planeta. Ocorre quando uma parte
da irradiação infravermelha emitida pela superfície terrestre é absorvida por certos gases presentes
na atmosfera. Até certo ponto o
efeito estufa é benéfico, porque
mantém o globo terráqueo aquecido e favorece a manutenção da
vida. Contudo, a atividade industrial do mundo moderno libera
maciça concentração de gases
prejudiciais à vida, como CO2
(dióxido de carbono), CH4 (metano) e N2O (óxido nitroso). Os
combustíveis fósseis são recursos não renováveis da Natureza, oriundos da decomposição
de matérias orgânicas ao longo de
milhões de anos. Os mais conhecidos são: gasolina, óleo diesel, gás
natural e carvão mineral. São combustíveis utilizados para gerar
energia e movimentar motores de
máquinas, veículos, mas que, infelizmente, produzem altos índices
de poluição atmosférica.
Para os pesquisadores brasileiros Saulo Rodrigues Filho e Andréa Souza Santos, respectivamente especialistas em Ciências
Ambientais e em Desenvolvimento
Sustentável, as mudanças climáticas caracterizam o grande desafio
da nossa civilização. Entendem
que “a velocidade e a intensidade
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com que essas mudanças estão
ocorrendo desde o surgimento das
indústrias é que têm preocupado
os cientistas e líderes mundiais,
principalmente nas duas últimas
décadas”.5 Concluem, então:
Os problemas ambientais que
nos afligem hoje são resultado
do consumo excessivo dos recursos naturais, para atender
o crescimento das populações,
das cidades e das economias dos
países ao redor do globo. Nesse
consumo predomina o mito da
natureza infinita [...]. Trata-se
de uma ideia errônea, que nos
faz achar que os recursos que a
Natureza nos oferece são infinitos e inesgotáveis, levando-nos
a usar esses recursos de maneira
irresponsável e inconsequente.6

A situação se revela complexa
porque algumas lideranças mundiais não admitem a possibilidade
de diminuir a produção industrial
e o consumo de combustíveis poluidores, fundamentando-se nos
falsos valores da ambição desenfreada, do apego ao lucro e aos
prazeres da vida material, visualizando o aqui e o agora. Tal comportamento demonstra que a destruição abusiva assinala o estado
de ignorância, intelectual e moral, do ser humano.
Não devemos, todavia, perder a
esperança, aconselham os Espíritos orientadores, pois o progresso
acontece, cedo ou tarde.
A Humanidade progride. Esses
homens, em quem o instinto do

mal predomina e que se acham
deslocados entre pessoas de bem,
desaparecerão gradualmente,
como o mau grão se separa do
bom, depois que este é penetrado, só que para renascer sob
outro envoltório. Como então
terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o
mal. [...]7

Neste sentido, detectamos a
ocorrência de movimentos renovadores e sérios na maioria das
nações. São organizações, governamentais e não governamentais,
mantidas pela união de cientistas,
técnicos, professores, jornalistas e
muitas outras pessoas esclarecidas, até mesmo o cidadão comum,
que procuram disseminar esclarecimentos sobre o ambiente, a ecologia, o uso adequado dos recursos
naturais etc. Trata-se de uma louvável iniciativa que procura reverter
ou amenizar as perspectivas desalentadoras sobre o assunto em foco.
Há tratados políticos e sociais
de grande efeito, voltados para o
bem do Planeta e da Humanidade, sendo desenvolvidos em diferentes países, inclusive no Brasil.
Entre tantos, destacamos apenas o
Protocolo de Quioto (ou Kiotto).
Este documento é um acordo
mundial que foi assinado na cidade
de Quioto, no Japão, em 1997. Em
2004, foi ratificado por 55% dos
países mais poluidores do Mundo,
os quais assumiram o compromisso de reduzir a emissão dos gases
que agravam o efeito estufa,
seguindo uma agenda previamente estabelecida.

Conscientes da gravidade do
assunto, não podemos esquecer
que cada um de nós, na categoria
de cidadão da Comunidade Terra,
tem o dever moral de fazer algo de
bom e de útil pela nossa moradia
planetária. Daí a advertência de
Emmanuel:
A Terra, porém, nos pede cooperação no levantamento do
bem de todos e a ordem não é
deserção e sim adaptação. Em
suma, estamos chamados à vivência no mundo, a fim de compreendermos e melhorarmos a
vida em nós e em torno de nós,
servindo ao mundo, sem deixarmos de ser nós mesmos, e
buscando a frente, mas sem
perder o passo de nossos contemporâneos, para que não venhamos a correr o risco de
seguir para frente demais.8

da justiça ou à sombra do
esquecimento.9

7

KARDEC, Allan. O livro dos espíritos.

Trad. Evandro Noleto Bezerra. 2. ed. 1.
reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2011. q. 756.

E, de forma lúcida, aponta o caminho a ser seguido por todos
nós:

8

XAVIER, Francisco C. Rumo certo. Pelo

Espírito Emmanuel. 11. ed. 2. reimp. Rio
de Janeiro: FEB, 2011. cap. 40, p. 153.
9

______. Roteiro. Pelo Espírito Emma-

O Espiritismo, sob a luz do
Cristianismo, vem ao mundo
para acordar-nos.
A Terra é o nosso temporário
domicílio.
A Humanidade é a nossa família real.
Todos estamos determinados
por Deus à gloriosa destinação.
Em razão disso, Jesus, o divino
Emissário do Amor para todos
os séculos, proclamou com realidade irretorquível: “Das ovelhas que o Pai me confiou nenhuma se perderá”. 9

nuel. 14. ed. 1. imp. Brasília: FEB, 2012.
cap. 39, p. 163.
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Viver Jesus!
Conhecer, ler, estudar, sentir e viver Jesus
D A N I E L L A P R I O L L I F.

H

C A RVA L H O

á uma grande diferença
entre conhecer, ler, estudar, sentir e viver os ensinamentos de Jesus.
Todos nós, cristãos de diferentes denominações, podemos dizer
que conhecemos um pouco daquilo que Jesus nos legou há mais
de dois mil anos. Já ouvimos falar de muitas passagens de sua vida, descrita nos Evangelhos e conseguiremos, caso interpelados, citar algum acontecimento ou dito
das Sagradas Escrituras. Isso já faz
parte da cultura popular. Talvez
até alguns irmãos de outras religiões não cristãs e mesmo alguns
materialistas ou agnósticos1 também tenham conhecimento do
assunto.
Quanto a ler, no entanto, ficaremos surpresos com o escasso
número daqueles que, considerando-se cristãos e, consequentemente, seguidores da doutrina
ensinada por Jesus, podem dizer,
com sinceridade, haverem lido, ao
menos uma única vez, os quatro
evangelhos canônicos.2 Mesmo

entre nós, espíritas, o montante
seria diminuto. Quando muito,
alguns conhecem os episódios
evangélicos, incluídos por nosso
respeitado codificador – Allan
Kardec – na terceira obra do Pentateuco Espírita: O evangelho segundo o espiritismo, lançado em
1864.
Encontramos, pasmem! cristãos que nunca leram os Evangelhos completos e espíritas que jamais os leram e tampouco O livro
dos espíritos na íntegra. Seria algo
como um advogado que sequer
folheou o Código Penal de seu
país ou um médico que mal abriu
um livro de Anatomia. Descendo
para um número mais restrito,
vamos encontrar os que estudam
os ensinos do amado Mestre Jesus.
Contam-se nos dedos! E quão
ricas são essas lições. Existem, é
verdade, pessoas que dedicam
encarnações inteiras a esse conhecimento. São os chamados exegetas.3 Mas, nós também, cristãos,
podemos examinar com profundidade, sem fazer disso uma quase

1
No sentido religioso, agnóstico é aquele
que não acredita na existência de Deus,
por se encontrar num patamar racionalmente inacessível.

em comum), e o de João compõem o
cânone (ou régua) do Novo Testamento.

2

Os Evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas (os
três sinóticos – que contêm muitas partes
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3

Aquele que faz exegese; que faz a interpretação profunda de um texto bíblico,
jurídico ou literário.

profissão. Há várias maneiras de
fazermos boa imersão nos textos
evangélicos: leitura/reflexão; pesquisa de contexto histórico (muito importante para entendermos
as analogias, costumes da época);
estudo “miudinho”, analisando
com profundidade cada palavra no
contexto geral, apoiado nas obras
espíritas complementares (Coleção
Fonte viva, de Emmanuel; livros
de Irmão X e Amélia Rodrigues4 –
os chamados historiadores espirituais –, na psicografia de Chico
Xavier e Divaldo P. Franco, entre
outros). Com razão diz-se que “a
Doutrina Espírita é a chave para
entender Jesus”. Mas, temos tempo para isso? Não somos sempre
tão ocupados, distraídos; não estaremos dormindo? Lembremos,
então, as palavras de alerta proferidas pelo próprio Mestre amado,
em seu sermão profético, ao se
referir ao tempo de vigilância:
[...] Portanto, vigiai, pois não
sabeis quando vem o senhor
da casa [...]; ao vir repentinamente, não vos encontre dor4

Educadora, escritora e poetisa baiana
(1861-1926), que tem escrito livros com
temas evangélico-doutrinários espíritas pela psicografia de Divaldo Pereira Franco.

mindo. O que vos digo, digo a
todos: Vigiai! (Marcos, 13:35
a 37.)5

Mas essas, só quando lemos e
estudamos é que as conhecemos.
Quando estudamos, nos instruímos; ou melhor, segundo a
etimologia latina, “construímos
dentro”. Construímos informações, valores morais, novas regras
de conduta e novos hábitos também. Ao assimilar os ensinos de
Jesus, edificamos valores novos
sobre a rocha, alicerces sólidos,
cujos ensinos constam em Mateus
(7:24 a 27) e em Lucas (6:46 a 49)
com o título Três advertências.
Tudo isso é de vital importância
ao nosso aprimoramento moral, à
nossa evolução.
No entanto, nada mais fácil!
Puro trabalho braçal, isto é, mental. Requer dedicação, boa vontade e disposição, é claro; direi mesmo, leitor, que essa é a parte mais
simples da aquisição de valores
espirituais.
O difícil é sentir Jesus! Mas...
você perguntaria, o que é sentir
Jesus? Sentir é quando toda a sua
mensagem faz sentido dentro de
nós, na nossa consciência. Quando entendemos seus ensinamentos como verdades imutáveis,
como expressões das leis de Deus;
quando não encaramos mais os
seus postulados como inacessíveis; quando compreendermos
que podemos nos esforçar para
praticá-los e que não há regenera5

DIAS, Haroldo D. (Trad.) O novo testamento. Brasília: Edicei, 2010. p. 227.

ção possível sem o seguirmos.
Sentir é ter a certeza de que Ele
é o Caminho que nos conduzirá a
Deus e à perfeição, ao domínio de
nossas dificuldades espirituais.
Caminho que consiste em seguir
seus passos, tentar pensar como
Ele, tentar fazer o que Ele faria em
nosso lugar. Sentir Jesus é ter a
certeza de que Ele está no comando, como preposto de Deus,
governador espiritual do nosso
planeta; que é o Irmão maior, que
nos tutela e nos ama incondicionalmente. Esse momento é muito
pessoal, individual. Representa
um divisor de águas nas nossas
vidas como Espíritos imortais.
Muitos de nós demoramos quase
dois mil anos para atingir esse
estágio; outros nem conseguiram
ainda, mas todos, sem exceção
chegaremos lá.
É o verdadeiro Natal nas nossas vidas, na acepção real da
palavra. Representa o nascimento de Jesus nos nossos corações.
Que emoção, que maravilha!
Esse momento sublime, de
quando começamos a sentir e
amar Jesus, nunca se apagará de
nossa memória imortal. Porém,
para chegarmos a este estágio,
precisamos vencer outras etapas:
conhecer o Mestre, ler sobre seus
ensinamentos e estudá-los para
entender e sentir sua presença
viva dentro de nós.
E, por fim, quando estivermos
amadurecidos espiritualmente,
nos habilitaremos a viver a sua
mensagem em plenitude; agiremos cada vez mais conforme os
exemplos que Ele vivenciou no

período do messianato terreno.
Estaremos educados com Jesus.
Pois educação é o que exteriorizamos; o que mostramos de nós, da
nossa essência; o que colocamos
para fora; mostramos “do que está
cheio o nosso coração”6 (Mateus,
12:34; Lucas, 6:45).
Com Jesus conhecemos a verdade que liberta. E a verdade,
conta-nos o Espírito Amélia Rodrigues, conforme Jesus nos fala, é
[...] o conhecimento de si mesmo, a autoafirmação no Bem, a
transformação pessoal para
melhor, com incessante esforço
de superação das imperfeições,
a busca da vida eterna, a saúde
integral.7

E isso tudo, meus amigos, só é
verdadeiramente possível quando
vivenciamos Jesus. Quando, em
vez de lermos os Evangelhos, eles
são lidos em nossas atitudes. Só
acontecerá dentro de nós quando,
a exemplo de Paulo de Tarso, o
magnífico apóstolo difusor do
Evangelho do Mestre amado,
pudermos dizer do fundo de nossos corações:
Eu vivo, mas, já não sou eu
quem vive, é Cristo que vive em
mim. (Galátas, 2:20.)

6
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará.” (João, 8:32.)
7
FRANCO, Divaldo P. Pelos caminhos de
Jesus. Pelo Espírito Amélia Rodrigues. 7. ed.
Salvador: Ed. Leal. cap. 2, p. 24.
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Evangelização Espírita Infantojuvenil

Juventude e a
tarefa espírita
Juventude: some esforços, multiplique talentos
“Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no
trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza.” – Paulo. (I Timóteo, 4:12.)

A

Juventude representa fase importante para o
desenvolvimento do Espírito.
Como ser reencarnado em processo de
aprimoramento, o jovem trilha caminhos que o
convidam, continuamente, ao autoconhecimento e à escolha de atitudes alinhadas aos seus objetivos e ideais, comprometendo-se com uma
opção mais consciente de vida.
Mediante os desafios da atualidade, a mensagem de
Jesus à luz do Espiritismo representa roteiro seguro e convida o
jovem, igualmente, a assumir-se
como tarefeiro no
bem e a colaborar
na construção do
mundo novo.
A contribuição
na seara espírita favorece-lhe o conhecimento
mais aprofundado da Doutrina Espírita e a
vivência mais próxima do Movimento Espírita,
permitindo unir cabeças, corações e mãos em
prol da promoção do bem e da construção da
paz.
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O fortalecimento dos laços entre o jovem e a Casa
Espírita traz benefícios para todos, conforme descritos no quadro abaixo.

Oportunidade na Casa Espírita +
Orientação adequada = Trabalhador
do Bem
“A mocidade poderá fazer muito, mas
que siga, em tudo,
‘a justiça, a fé, o
amor e a paz com
os que, de coração
puro, invocam o
Senhor’.”
– Emmanuel1
A necessária oportunidade para servir deve sempre
acompanhar a imprescindível orientação aos jovens tarefeiros, a fim de que se preparem
adequadamente para as atividades que serão abraçadas, respeitando-se a disponibilidade e a área de interesse.
Algumas recomendações, baseadas no documento
“Orientação ao Centro Espírita”,2 poderão auxiliar os

dirigentes de casas espíritas e os coordenadores da
Área de Infância e Juventude:
• As atividades dos jovens junto a outros setores, ou
fora do Centro Espírita, devem ser sempre orientadas
pelo dirigente/coordenador de Juventude ou pela
Diretoria do Centro.2
• Propiciar aos jovens a capacitação para desempenhar
atividades no Centro Espírita tais como: colaboração
nas aulas para crianças, prestação de serviços nos
setores de secretaria, tesouraria, informática e atividades assistenciais; colaboração nas reuniões públicas, doutrinárias, quer ocupando a tribuna, quer realizando outras atividades programadas para essas
reuniões, e ajudar na divulgação da Doutrina.2

infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições
dos marinheiros experientes, aprendendo-se a
organizar e a terminar a viagem com o êxito
desejável.1

Trabalhemos, pois, apontando caminhos e caminhando juntos, para que a juventude encontre êxito
nessa importante viagem reencarnatória.
Os cartazes e folders da Campanha Juventude e
Tarefa Espírita estão disponíveis para download
e solicitação impressa pelo site: <www.dij.febnet.org.
br>.

Referências:
1

XAVIER, Francisco C. Caminho, verdade e vida. Pelo Espírito

Conforme nos aponta Emmanuel:

Emmanuel. 3. reimp. Brasília: FEB. cap. 151.
2

EQUIPE DA SECRETARIA-GERAL CFN DA FEB (Org.). Orientação

A juventude pode ser comparada a esperançosa
saída de um barco para viagem importante. A

ao centro espírita. Rio de Janeiro: FEB, 2007. cap. 6, it. 8, subit.
f e g, p. 69 e 70, respectivamente.
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A casa, o cemitério
e as bengalas
M A N U E L F E R R E I R A B A R B O S A N E TO

A

partir do episódio de Galileu com a Inquisição no
século XVI, Ciência e Religião tomariam caminhos diferentes: enquanto a primeira desenvolveria o método científico empírico para explicar o mundo natural, a segunda se manteria encastelada em seus dogmas.
O movimento Iluminista aprofundou esta separação ao fazer críticas ao clero e à Igreja, que sempre se colocou contrária à postura
racional perante a fé. Mais tarde, a
Revolução Francesa tentou matar
a Religião, elegendo a deusa razão
como uma paródia popular da nova religiosidade. Mas, foi no século
XIX que o materialismo ganhou
força, impulsionado pelo movimento pessimista e incrédulo de
muitos filósofos.
Durante todo esse tempo, tentou-se combater a crença espiritualista: ora com a razão, ora com
a Ciência – como no moderno
ateísmo –, ora com nomes de importantes cientistas; anunciou-se
o fim da fé, o nascimento de uma
Nova Era, e a morte de Deus, como
se fosse impossível a complemen-
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tariedade entre razão, Ciência,
cientistas e espiritualismo.
Era esta a certeza do meu amigo...
l

Depois de um bom almoço,
saboreando nosso cafezinho, conversávamos na repartição sobre
um interessante texto que ele havia lido:
– A ideia espiritualista está com
os dias contados. O materialismo
é característica das sociedades instruídas – vaticinou.
– Por que meu amigo? – e dei o
segundo gole.
– O Universo iniciou-se no Big
Bang, a grande explosão – respondeu quase estourando de satisfação!
– Não há dúvida quanto a isso.
O Universo teve um início. A
Ciência nos está dando a conhecer
este precioso momento.
– A Ciência prova todos os dias,
por rochas e fósseis, que a Terra
tem mais de 4,5 bilhões de anos.
O Universo está cheio de galáxias,
e estas, de outros tantos planetas.
A Terra é um grão que se perde na
imensidade.

– Realmente. Na casa de nosso
Pai há muitas moradas, e a Terra é
somente um lar transitório. Se ela
é um grão que se confunde na imensidade, e tudo na Natureza, inclusive
grãos de areia, leva milhares de anos
para se formar, por que a Terra teria
sido criada por um processo mágico,
à margem da lei natural perfeita?
– A Teoria da Evolução prova
que o homem surgiu por um processo lento e natural, tanto quanto outras espécies, há mais de 100
mil anos – e tomou o gole de café
como se fosse um Darwin.
– Darwin foi um autêntico missionário da vida: tirou-nos da irreflexão e demonstrou que na Natureza há o binômio: diversidade/
/unidade. E hoje, com a Genética,
podemos ler a grandiosidade da
Criação – esta explicação o deixou
sem fala.
– Você concorda com tudo?
Mas, e o livro sagrado? – pensei
que ouvisse um pastor, condenando-me ao fogo infernal.
– Ora, meu amigo, o livro sagrado é a história sagrada da espiritualização do Ocidente, escrito a
quatro mãos: o homem e o seu

Criador. Tenho o cuidado de lê-lo
em espírito e paz, ouvindo a eternidade e compreendendo o homem.
Ele apertou os olhos: “É impossível pensar assim”.
– Vivo numa casa transformada. Seu alicerce foi construído pelos Dez Mandamentos, as paredes,
as colunas e o telhado, pelo Evangelho. Com o tempo, os homens
que moravam nela trancaram as
portas e as janelas com pregos e
paus de dogmas, “verdades” e “salvações”, e não permitiram que as
luzes do conhecimento entrassem
ali. Mas veio o Consolador. Trouxe
as chaves, tirou os pregos e derrubou os paus. Os ventos da Religião sopraram fraternidade pela
porta, as luzes da Filosofia queimaram os altares, e a Ciência observou de suas janelas. Nossa imortalidade não está mais numa imagem
sem cor pendurada num altar –
como ficou durante 1.800 anos. O
Consolador pôs a imortalidade na
sala, onde sobre ela conversamos,
na cozinha, onde trabalhamos e
servimos, e no quarto, onde cantamos em prece a beleza da Criação!
– Mas o materialismo vai derrubar esta casa! – foi sua profecia
caduca.
– Tenho certeza que não! – respondi.
Por que tanta certeza? – perguntou espantado.

– Porque o materialismo é um
cemitério que lamentamos. Todos
os dias, são trazidos homens de lá
para cá! Iludidos, eles levavam pedras. Dançaram, assobiaram, cantaram sobre elas. Todavia, não sabiam que levavam aquelas lápides
para construir mais sepulcros.
– Seu espiritualismo é conversa
para sonhadores e fracos! Que
criam bengalas psíquicas para se
aliviarem da dor – e meu amigo
não percebia que estava sobre uma
pedra...
– Será? Porque os trabalhadores
mais ativos da Casa são quase sempre mães órfãs de seus filhos, pessoas que voltaram da ideia do suicídio, homens que disseram não para
seus vícios; todos, curiosamente, se
mantendo por tais bengalas. Será,
meu amigo, que bengalas resistiriam a tanto peso? Ou será que bengalas não são outras tantas pedras
materialistas, envaidecendo e iludindo seus carregadores, que não
conseguem pôr ao trabalho nem
mães sem seus filhos, nem homens
afundados na
depressão,

nem outros perdidos nos vícios? –
e tomamos nosso último gole de
café, pois já era tempo de voltarmos ao trabalho.
l

O Espiritismo é o Consolador
prometido por Jesus! Com efeito,
a partir dos trabalhos insuperáveis
de Allan Kardec, na segunda metade
do século XIX, foi possível dar os
primeiros passos para a união da
Ciência com a Religião em uma
proposta sólida e totalmente inédita, cujo laço se estreita ano
após ano. O Espiritismo não teme
a Ciência, pelo contrário, abraça-a e
caminha ao seu lado, pois entende
que ela é uma ferramenta para levar
o homem até seu Criador! E ainda:
a pesquisa moderna já se conscientiza de que o materialismo é insuficiente para explicar o homem integral; logo, é necessário algo mais
e que transcenda à matéria. A Doutrina dos Espíritos é, portanto, a
alternativa para o novo milênio,
antecipando o surgimento do homem integral, no qual Espiritualidade e conhecimento se completam, conduzindo-o, enfim, para a felicidade e a
liberdade, tal qual o Mestre nos ensinou: “Conhecereis a verdade, e
a verdade vos libertará”
(João, 8:32).
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A FEB e o Esperanto

Esde em esperanto
na Abee-Goiás
A F F O N S O S OA R E S

N

o início dos anos 80, instalou-se na Sede Seccio- Abee (Brazila Asocio de Esperantistoj-Spiritistoj –
nal da Federação Espírita Brasileira (FEB), Baes), sob a coordenação do samideano (coideauma atividade que visava proporcionar aos lista) Fábio Santos, iniciou, em 17 de novembro
que ali concluíam seus cursos de aperfeiçoamen- de 2012, na Sede da Federação Espírita do Estado de
to de esperanto o ensejo de prosseguirem prati- Goiás (Feego), seu estudo de Doutrina Espíricando o idioma, por meio do estudo de material ta em esperanto, totalmente baseado no Estudo
doutrinário. Esse Grupo
Sistematizado da Doude Estudos Doutrinátrina Espírita (Esde), da
rios em esperanto funFEB.
ciona até hoje, mantenEntramos imediatado o objetivo inicial e
mente em contato com
também acolhendo esFábio Santos, externanperantistas de diversas
do-lhe nossa entusiástiprocedências.
ca reação, ao mesmo
De lá para cá, ocorretempo em que lhe deram iniciativas semelhanclarávamos nosso calotes em diferentes instiroso desejo de que o
tuições espíritas do País,
programa viesse a ser
com o que se evidenciaadotado por todas as
ria outra utilidade dessa
Seções da Abee exisFábio Santos, no Centenário dos
prática: vincular o espetentes em nosso País,
Cursos de Esperanto na FEB
ranto, ainda mais estreicom o que ele concortamente, aos programas de estudo das casas espíri- dou sem restrições, comprometendo-se mesmo a,
tas que o adotassem em seu conjunto de tarefas.
de alguma forma, auxiliar os membros das diverHá cerca de um mês, colhemos a auspiciosa no- sas Seções daquela Entidade Esperantista-Espírita,
tícia, na lista de discussão <esperanto-spiritismo@ agregada como Entidade Especializada ao Conseyahoogrupos.com.br>, de que a Seção-Goiás da lho Federativo Nacional da FEB (CFN), na imAssociação Brasileira de Esperantistas-Espíritas – plantação do programa.
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Eis alguns trechos significativos da resposta que
Fábio Santos gentilmente nos enviou:
Devo externar sinceras congratulações ao presidente da Feego, Sr. Cauci de Sá Roriz, bem como à
sua Diretoria, pelo apoio que, desde o início, têm
dado à Língua Internacional naquela Federativa.

na página da Abee-Goiás – <http//baes-go.blogspot.
com.br/p/estudo.html> ou no Facebook – <www.
facebook.com/baes.go>, e os arquivos “Esde em
Esperanto”, para download e utilização, são encontrados em <http//baesgo.blogspot.com.br/p/
arquivos-para-download.html>.

O trabalho de tradução é árduo. Nosso companheiro Fábio <fabiosantos.gyn@gmail.com> aceita
[....]
colaboração nesse sentido. O material será dispoDecidimos reunir-nos regularmente para o estudo nibilizado a todos os interessados no site <esperan
da Doutrina, buscando criar um momento em to.feego.org.br>, sendo permitidos downloads, utique venhamos a verdadeiramente utilizar o Es- lização e modificações.
Nossos coidealistas da Abee-Goiás têm a inperanto como língua de trabalhos. É importante
que nós, esperantistas, utilizemos a língua sem- tenção de criar um programa de TV, em esperanto, sob o patrocínio do Departamento
pre que possível.
de Comunicação Social da Feego, para di[....]
vulgação através da
TVCEI, onde nada exisPesquisando sobre a
te sobre ou na Língua
melhor maneira de
Internacional.
conduzir o estudo,
Planejam também
encontramos uma
realizar, na Sede da
página na web que
Feego, em 19 e 20
disponibiliza todo o
de outubro de 2013,
Esde em forma de
o 1 o GRES – Gojasa
slides: <www.damas
ceno.info/damas
Renkonti 1 o de Esperant istoj-Spir it istoj
ceno/MeuSite/
(Encontro Goiano de
Espir itual/Conta
Esperantistas-Espírito2.html>.
Hary Milton, conduzindo estudo do Esde em
tas).
esperanto, em nome da Abee
E tal é o fervor dos
[....]
membros daquela Entidade Especializada,
Baixamos os arquivos e empreendemos, todos os integrada ao Conselho Federativo Nacional
membros da Abee-GO, a sua tradução para o Es- (CFN), que se preparam para criar um dicionário
peranto, visando ao uso em nossos estudos re- de Espiritismo, em esperanto, como ferramenta
de auxílio aos trabalhos em torno da Língua Ingulares.
Durante o estudo, só é empregado o Esperanto. As ternacional Neutra a serviço do estudo, prática e
reuniões são públicas e acontecem em todo tercei- divulgação do Espiritismo.
Desejamos ardentemente pleno êxito aos nossos
ro sábado. Esperamos que, de futuro, ocorram duas
coidealistas de Goiás, bem como que as outras Sevezes por mês ou, mesmo, uma vez por semana.
Informações sobre próximas reuniões de estudo, ções da Abee igualmente incorporem a bela iniciaseus temas, datas e expositores estão disponíveis tiva aos seus programas de ação.
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Esde – 30 anos

Eu sou a
luz do mundo

1

O

Espiritismo vem resgatar o
Evangelho de Jesus em sua
pureza primitiva e apresentar os ensinos do Mestre como
perfeitamente praticáveis no cotidiano atual. Todo o arcabouço intelectual apresentado pelo Espiritismo conduz à conclusão de que
cada indivíduo precisa desenvolver a realidade íntima para uma
atuação mais efetiva no mundo
exterior, compreendido seu papel
de solidariedade fraterna e ação
construtiva no caminho do bem.
Na expressão de Allan Kardec,
o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa, ou seja, têm – como modelo
e guia – Jesus, a luz do mundo,
que veio para iluminar a treva da
ignorância da Humanidade, conduzindo-a pela rota da renovação espiritual.
Jesus, no cumprimento de sua
missão, não criou hierarquias nem
1

JOÃO, 8:12.
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estabeleceu condições especiais
para que as pessoas aprendessem
seus ensinamentos. Aproveitou
todas as oportunidades para explicar a Lei divina e esclarecer sobre os caminhos que conduzem
ao reino de Deus, que está dentro
de cada um, conforme Ele mesmo destacou. Em diversas ocasiões, nos templos da religião vigente, nas praças públicas, junto
ao mar ou à Natureza, estabeleceu diálogo franco com os sacerdotes, esclareceu o povo e ajudou aos necessitados que dele se
acercavam. Jesus era o Mestre, no
entanto, estava no meio de todos, como homem do povo, convivendo naturalmente. O que o
destacava não eram simples palavras, mas o verbo iluminado
que consolava na ação que produzia o bem. Enfim, Jesus é a luz
do mundo, porque seu verbo e
sua ação iluminam as consciências, evidenciando a Lei divina
nelas inscritas.

Deve, portanto, o monitor do
Esde, inspirar-se em Jesus para
conduzir a atividade que lhe cabe dinamizar junto às pessoas
que vêm para a Casa Espírita,
interessadas em aprender mais
para viver melhor. Para isso, é
importante proporcionar ambiente informal e espontâneo, onde a humildade deve se estabelecer como condição fundamental e norteadora do relacionamento, como geratriz da certeza de que todos somos iguais
perante as oportunidades da vida e de que ninguém tem o direito de fazer julgamentos de valores comparativos entre as criaturas de Deus.
No que diz respeito ao monitor, especificamente, é indispensável a segurança proporcionada pelo conhecimento e pela
vivência, como fatores que promovem o amadurecimento na
forja da vida, que libertam dos
preconceitos e prejuízos, que

proporcionam a convicção no
resultado do bem e geram o comportamento sereno pela certeza
da vida futura.
O facilitador do Esde, atento a
essas diretrizes, terá condições
de promover ambiente agradável
ao estudo, confiável para o intercâmbio de experiências, evitando a repetição de procedimentos
padrões que se cumprem de forma mecânica dentro de certo
tempo programado. O Esde precisa primar pela espontaneidade,
sem perder de vista os objetivos
a serem alcançados, pela flexibilidade, sem descuidar o conteúdo indispensável ao entendimento do tema proposto, pela
fraternidade, sem ignorar a disciplina necessária para a manutenção de convivência organiza-

da e agradável a todos, com respeito de uns pelos outros, e pelo
ambiente onde as reuniões são
realizadas.
Irmão Jacob, em Voltei,2 apresenta dois momentos que fazem
referência a aulas ou reuniões
de estudo no mundo espiritual.
Em um deles, informa sobre uma
aula de preparação espiritual,2
ministrada por Leopoldo Cirne,
com a abordagem de diversos
temas que tinham por objetivo
preparar os Espíritos para a
reencarnação. Em outro, aconselhado por Guillon Ribeiro,
Jacob se filia a uma escola de ilu2

XAVIER, Francisco C. Voltei. Pelo Espírito Irmão Jacob. 28. ed. 4. reimp. Rio de
Janeiro: FEB, 2012. cap. 13, it. Aula de preparação espiritual.

minação.3 Ao chegar ao local, ele
constata:
Algumas dezenas de Espíritos aí
se achavam em contato com os
instrutores.
Notei que as aulas iam animadas; todavia, não se revestiam de
caráter solene e, por esse motivo, tornava-se difícil destacar
professores e aprendizes.
Tudo simples e cordial.
Primava o ambiente pela expressão acolhedora.
Dissertações graves, em fraternidade envolvente.3

Na primeira situação, Leopoldo
Cirne é destacado como orientador
3

Idem, ibidem. cap. 17, it. Instituição renovadora.
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do grupo. Na segunda, era difícil
destacar professores de aprendizes,
pois não havia solenidade e tudo
era simples, cordial, acolhedor e
fraterno.
As duas situações de estudo
são importantes, a depender do
objetivo que se pretenda alcançar. A segunda tem sido inspiradora para o Esde, que pode contar com momentos breves de exposição, tanto por parte do monitor como de algum dos participantes, mas tem a maior parte
do seu tempo dedicado ao diálogo aberto e franco, ao intercâmbio de experiências, ao cultivo da
confiança entre os participantes,
à busca do entendimento do tema como solução para as problemáticas da vida. Para isso, o
facilitador do processo de estudo precisa estar seguro quanto
ao conteúdo e quanto ao método
de trabalho, garantindo a conquista da confiança do grupo
por sua ação coerente, dinâmica,
acolhedora e fraterna, ao mesmo
tempo em que proporciona aos
participantes a oportunidade de
aprofundamento dos conteúdos
e esclarecimento das dúvidas naturais que surgem conforme os
assuntos propostos.
Dessa forma, não só é possível,
mas indispensável, a manutenção
no Esde de ambiente aberto ao
diálogo e de confiança entre os
seus participantes.
Tudo isso, no entanto, somente é possível mediante entendimento da proposta do
Esde, por parte dos seus responsáveis, que prima pela organiza-
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ção sem formalização excessiva,
que pede disciplina sem tolhimento da espontaneidade, que
exige preparação prévia, estudo
aprofundado dos assuntos a
serem abordados, estudo continuado da obra de Kardec e de
outras como as de Léon Denis,
Yvonne Pereira, André Luiz,
Emmanuel, Joanna de Ângelis,
Manoel P. de Miranda, entre
tantos outros, com o fim de
gerar a segurança indispensável
ao bom desenvolvimento das
atividades.
O monitor do Esde é pessoa
consciente do seu papel de humilde auxiliar de Jesus no trabalho da iluminação das consciências e de que, para isso, precisa
de preparação adequada quanto
ao conhecimento do Evangelho e
do Espiritismo, bem como dos
aspectos didáticos, pedagógicos
e psicológicos, os quais, como
elementos de apoio ao trabalho,
possam brindar-lhe a segurança
na adaptação e direcionamento
dos seus esforços.
Para a organização da atividade na Casa Espírita é importante
considerar que o excesso de rigor
pode dificultar a participação
das pessoas. O evangelho segundo
o espiritismo4 evidencia que o rigor afasta, enquanto a indulgência atrai, acalma, ergue. A metodologia de estudo do Esde considera essa realidade e, graças a
isso, ao completar os seus 30
4

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o
espiritismo. Trad. Guillon Ribeiro. 130 ed.
2. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2012. cap.
10, it. 16.

anos, os resultados são evidentes
em seu esforço voltado para o
auxílio ao estudo do Espiritismo
nas casas espíritas de nosso país
e fora dele.
Importante considerar que
ninguém pode ter segurança na
tarefa que realiza sem preparação adequada. Jesus era espontâneo em suas relações com as
pessoas e usava diversos processos, conforme o tipo do público
e as situações, para chegar ao
coração de cada um, sem medir
esforços para servir incondicionalmente. Porém, não deixou
de fazer o seu trabalho por
causa das críticas dos fariseus e
doutores da lei, que se consideravam os mais capacitados
para conduzir o povo, mas que
não tocavam nem com o dedo
nos pesados fardos (Mateus,
23:4) que recomendavam aos
demais.
Ao aceitar a luz do Mestre, as
criaturas transformam-se em
instrumento de auxílio, em autênticos discípulos que sabem
refletir a luz do Evangelho nas
inúmeras atividades de amor e
caridade que a vida lhes proporciona. O Esde é uma delas, pois
auxilia no estudo e entendimento do Espiritismo, ao resgatar a
proposta renovadora da Boa Nova como elemento transformador do indivíduo e da sociedade,
bem como pelo convite constante para a ampliação da consciência
de que o caminho da paz é o da
realização do bem em todas as
oportunidades que a vida nos
oferece.

Reformador de ontem

Aprendamos a solucionar
os problemas no tempo
da união fraternal

“M

eus amigos, Jesus nos abençoe.
Espiritismo no Brasil é a revivescência do Evangelho de Redenção.
Não nos esqueçamos dessa verdade simples, para que não estejamos desajustados, à frente das
responsabilidades que esposamos perante o Senhor.
Em outros climas sociais e
políticos, a Doutrina Consoladora dos Espíritos tem sido
relegada à retorta ou à discussão, convertendo-se em mero
experimento científico ou em
pura divagação filosófica, procrastinando-se divinas realizações do Plano Superior que
objetivam a sublimação da
Humanidade.
Raros círculos, fora do santuário brasileiro, guardaram
fidelidade à expressão real
do Espiritismo, como genuíno
mensageiro de Nosso Senhor
Jesus Cristo, na restauração da
Boa Nova, em sua primitiva
feição.
E, amparados pelo ‘acréscimo da Misericórdia
Divina’, nosso movimento expressa em suas atividades essenciais o soerguimento do homem para a era

nova, descerrando vastos horizontes ao conhecimento santificante, como fator decisivo de recondução
do homem moderno às bases da civilização cristã,
que esperamos seja efetivamente erguida no Planeta, nos séculos
futuros.
Somos, desse modo, no Brasil, obreiros da Celeste Revelação, trabalhando na construção
da legítima fraternidade, que,
em nos regenerando, retificará
igualmente a esfera em que evoluímos, no rumo das supremas
edificações do espírito na glória
porvindoura.
Não podemos assim, segundo nos parece, comprometer
a estabilidade de um cometimento que, no fundo, não nos
pertence, estabelecendo qualquer serviço de incompreensão ou intolerância que redundaria em maior agravo
de responsabilidade para nós
mesmos.
Aprendamos, pois, a decidir nossas afirmações de trabalho e a solucionar os problemas que nos afligem no templo da união fraternal, sob a inspiração do Mestre que nunca falha, a benefício dos

Devemos, antes de
tudo, cultuar o

respeito

à tarefa dos nossos
associados
de ideal, sem

interferências
descabidas no

esforço

a ser realizado
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discípulos de boa vontade. Não possuímos, pessoalmente, qualquer credencial que nos autorize a
formular apelos à concórdia e à compreensão dos
votos que abraçamos diante de Jesus.
Cada qual de nós permanece no setor de luta
que lhe foi atribuído pela Eterna Sabedoria e devemos, antes
de tudo, cultuar o respeito à tarefa dos nossos associados de
ideal, sem interferências descabidas no esforço a ser realizado
individualmente por nós todos,
nas linhas de ação renovadora
que nos reúne os braços e os
pensamentos, as esperanças e
os corações. Contudo, tanto
quanto nos seja possível, auxiliemo-nos uns aos outros para
que a obra da unificação dos
espíritas do Brasil não periclite
por nossa causa.
Recordemos a gravidade da
hora que o mundo inteiro
atravessa, desfalecendo à míngua de cooperação e de entendimento, de humildade e de
amor e não nos esqueçamos de
que quase um milhão de companheiros do Espiritismo Cristão,1 na terra que nos acolhe,
esperam de seus orientadores exemplos de fé e trabalho sadio, de esforço e renunciação pessoal, na
aplicação com o Mestre da Eterna Verdade.
O momento não comporta divergências e deserções, no escuro desvão das atitudes precipitadas, e,
na abençoada sementeira de luz que, entre nós, se
cobre de flores, não será justa a deliberada implantação do escalracho venenoso do personalismo desequilibrado, erva sufocante e daninha que, em todos
os tempos, tem asfixiado as melhores esperanças da
Humanidade melhor.

Considerando, desse modo, o patrimônio das
obrigações que nos foram cometidas, doemos
todos os recursos ao nosso alcance, para que o
nosso programa de harmonia e confraternização
não se reduza a discursos e textos brilhantes, sem
significação para as nossas
tarefas substanciais.
Alguém já disse que ‘o Espiritismo será aquilo que os
homens dele fizerem’, porque,
indiscutivelmente, somos a instrumentalidade de Jesus, concretizando-lhe os planos de
redenção sobre a Terra. Façamos, pois, quanto estiver em
nossas possibilidades para que
as resoluções da nossa Doutrina de Amor sejam firmadas em
assembleias dignas do nosso
movimento de santificação,
para que a vitória nascente
de nossa união evangélica seja, de fato e de verdade, hoje e
sempre, uma bandeira de esperança e salvação para o mundo,
em nome de nosso Divino Mestre e Senhor.”

Doemos todos os

recursos ao

nosso alcance,
para que o nosso
programa de
harmonia e

confraternização
não se reduza

a discursos
e textos brilhantes

Emmanuel
(Mensagem recebida em Pedro Leopoldo, no dia 31 de agosto
de 1953, pelo médium Francisco Cândido Xavier, dirigida a
2
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N. R.: Quantidade de espíritas em 1953.
78

Reformador • Fevereiro 2013

4

da de O Espírita Mineiro, de agosto de 1953. Transcrita de
Reformador, novembro de 1953, p. 13(257) e 14(258).)

2

N.R.: Francisco Spinelli (1893-1955), signatário do Pacto Áureo
e presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul (Fergs),
de 1952 a 1955.
3

N.R.: Bady Elias Cury (1903-1962), signatário do Pacto Áureo e
presidente da União Espírita Mineira (Uem), de 1955 a 1962.
4

1

3

Francisco Spinelli, Bady Elias Curi, e Simões de Matos. Extraí-

N.R.: José Simões de Mattos (1892-1978), presidente da Fergs, de
1966 a 1971.

Algumas ponderações
sobre nossas escolhas
U R I E L A U G U S TO G U I M A R Ã E S S A N TO S

N

uma reunião do Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita, em determinada Casa Espírita, analisava-se o
capítulo 46, da obra Os mensageiros, intitulado Aprendendo sempre,1 quando teve início interessante discussão.
Resumidamente, questionou-se a famosa expressão: “A gente
propõe, Deus dispõe”, no sentido
de que podemos realizar algumas
escolhas em nossa existência, eleger trilhar alguns caminhos e,
mesmo com toda a nossa vontade
para que a situação se concretize,
aquele percurso selecionado acaba não sendo o que prevalece,
quando então somos “convidados” a retornar para a situação anterior ou, ainda, caminhar por
outra estrada, o que, na grande
maioria das vezes, vem acompanhado de uma grande frustração.
Ainda nesta linha de raciocínio, obtemperou-se onde estaria
aí o livre-arbítrio, já que os nossos
reais anseios não logram êxito.
Comecemos, então, a ponderar
sobre o assunto em questão. Para

tanto, devemos entender que a
existência é muito maior do que
esses breves anos passados aqui,
encarnados nesta escola de aprendizagem.
Devemos nos lembrar de que
existe algo chamado planejamento
reencarnatório (muito bem explicitado na obra Missionários da
luz2) e que, neste projeto realizado, logicamente, em período anterior à nossa reencarnação nesta
presente romagem, nos reunimos
com Espíritos elevados, onde
diversos apontamentos foram feitos acerca de nossas futuras experiências, opções etc., sempre levando em conta o que melhor se
encaixaria para a nossa evolução.
E, frise-se, todas essas ponderações e planos foram propostos com
a nossa anuência, levando em conta o nosso livre-arbítrio.
Pondere-se, ainda, que não devemos nos frustrar se uma escolha
que fizemos não logrou êxito em
sua consecução. Devemos parar
de acreditar que a felicidade se encontra apenas no resultado alcançado. Não, muito pelo contrário.

1

2

XAVIER, Francisco C. Os mensageiros.
Pelo Espírito André Luiz. 2. ed. esp. 5.
reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2011.

O sucesso encontra-se no caminho percorrido para tentar obter
determinado efeito, já que é nesse
caminho que angariamos experiências e aprendizados que serão
muito úteis em nossa evolução
espiritual.
Nunca percamos de vista a
senda percorrida, mesmo não
sendo a que desejamos, pois, com
certeza, é a melhor para o nosso
progresso. Sendo assim, resignemo-nos com o que “Deus dispõe”,
tendo a certeza de que a nossa
opinião e o nosso livre-arbítrio
nunca foram esquecidos e jamais
serão.
Que Jesus abençoe a todos nós!

Idem. Missionários da luz. Pelo Espírito
André Luiz. 3. ed. 3. reimp. Rio de Janeiro:
FEB, 2010. cap. 13.
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Seara Espírita
FEB: Preparativos de ações
Nos dias 25 e 27 de janeiro, houve reunião na sede da
FEB das Coordenadorias Nacionais das Áreas de Comunicação Social Espírita, Infância e Juventude, Atendimento Espiritual no Centro Espírita, Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita e Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O objetivo foi analisar: deliberações do CFN sobre as “Adequações e Reformulações nas Áreas das Comissões Regionais do
CFN da FEB”; implantação das Coordenadorias Regionais nas Comissões Regionais, em 2013; preparação das reuniões simultâneas das Comissões Regionais, em 2014; e adequações das áreas ao “Plano de
Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro (2013-2017)”, em fase de divulgação. Informações: <www.
febnet.org.br>; <cfn@febnet.org.br>.

priu roteiro de seminários e palestras, durante a segunda quinzena de novembro e início de dezembro,
em várias instituições da Suíça, Áustria, Alemanha e
Espanha. Neste último país, atuou no 19o Congresso
Nacional de Espiritismo, na cidade de Benidor. Informações: <diretoria@febnet.org.br>.

Natal na FEB
O Natal de Jesus foi lembrado em várias atividades
de encerramento de cursos, promovidos pela Federação Espírita Brasileira, em sua sede, em Brasília,
e na Sede Seccional, no Rio de Janeiro. Houve confraternização dos funcionários em ambas as sedes
e uma reunião pública especial no final da tarde
do dia 24 de dezembro, no auditório principal da
FEB, em Brasília. Informações: <diretoria@febnet.
org.br>.

Uruguai: Seminário de Evangelização
Aconteceu nos dias 24 e 25 de novembro o 3o Seminário de Evangelização, em Montevidéu (Uruguai),
organizado pela Área de Infância e Juventude da Federação Espírita Uruguaia. O evento foi conduzido
por Miriam Dusi, diretora do DIJ da FEB, e pela colaboradora Camila Gaspar, que destacaram a relevância da Evangelização junto às crianças e jovens.
Informações: <diretoria@febnet.org.br>.

Paraíba: Planejamento e Congresso
De 4 a 6 de janeiro, aconteceu o V Congresso Espírita
Paraibano, no Auditório da Federação Espírita Paraibana, com o tema “Amanhecer de Uma Nova Era”.
Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Severino Celestino, Sandra Borba, Nando Cordel, Pastor
Estevam, Dom Aldo Pagotto e Irmã Aila foram os expositores. Na mesma época, houve reunião sobre Planejamento Estratégico, envolvendo os Órgãos de Unificação do Movimento Espírita paraibano, com a atuação do diretor da FEB, Roberto Fuina Versiani. Informações: <www.fepb.org.br>.

Eventos na Europa
O diretor da FEB, Carlos Roberto Campetti, cum-
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Espiritismo e Arte em Paris
Com a ideia de promover resgate histórico da influência mediúnica na produção artística, sobretudo
a partir de 1853, por meio de Victor Hugo, até 1933,
com o ensaio Le message automatique, de André Breton, publicado na revista Minotaure, ocorreu na
Maison de Victor Hugo, antiga casa do escritor e hoje
museu em sua homenagem, a exposição Entrée des
médiums, Spiritisme et Art, de Hugo à Breton, de 18
de outubro de 2012 a 20 de janeiro de 2013. O trabalho, que também foi publicado em livro, destaca a
relevância de Allan Kardec e a fundação do Instituto
Internacional de Metapsíquica, em 1919, em Paris.
Informações: <imprensa@febnet.org.br>.

Paraná: Evangelho na atualidade
A Federação Espírita do Paraná e a Associação
Médico-Espírita do Paraná promoveram, nos dias 15
e 16 de dezembro, palestras com André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da
Bahia e membro da AME-Bahia. As exposições foram sobre os temas “Saúde e Plenitude” e “Vivendo o
Evangelho na atualidade”. Informações: <www.ame
parana.org>.

