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Editorial
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Estudo
e prática

1XAVIER, Francisco C. Pelo Espírito Emmanuel. O Centro Espírita. In: EQUIPE DA SECRETARIA-
-GERAL DO CFN. (Org.) Orientação ao centro espírita. Rio de Janeiro: FEB, 2007. Anexo 2, it. 1, letra c.

o ensejo de dois eventos nacionais que ocorrem neste mês, promovidos
pela FEB, através de seu Conselho Federativo Nacional – os Encontros
Nacionais do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e do Serviço de
Assistência e Promoção Social Espírita –, são oportunas as reflexões sobre

o estudo e a prática no âmbito do Centro Espírita, que é a base do Movimento Espírita.
Os espíritas conquistamos a respeitabilidade da população e de autoridades

em função das ações de apoio à comunidade, desde a criação da “Assistência aos
Necessitados” na FEB, em 1890. Ao longo de décadas, a integração e a participa-
ção das instituições espíritas, nos contextos em que se sediam, concretizaram-se
graças ao trabalho persistente e continuado de autênticas “formiguinhas”.

Nesse ínterim, também foram surgindo experiências de estudo da Doutrina Espí-
rita, embora mais tímidas em função das naturais dificuldades de acesso ao estudo
e às leituras em nosso país. Os esforços se intensificaram em meados do século XX e
há 30 anos a FEB se lançou em campo com a Campanha do Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita. A partir daí, o Esde tornou-se formidável veículo para a disse-
minação do estudo nas várias regiões do país.

Na atualidade, ambas as atividades passam por avaliações e reflexões, pensando-
-se sempre que o estudo do Espiritismo e as ações assistenciais sejam viáveis de im-
plantação no ambiente de diversidade cultural, doutrinária e material da maioria
dos centros espíritas do Brasil.

O Centro Espírita deve ser foco irradiador da Doutrina Espírita e um porto segu-
ro para os atendimentos de acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação. Num
ambiente de convivência fraterna não cabem os rigores da escolarização formal e de
atendimento de regulamentações governamentais que se apresentam como formas
de ingerência estatal em organizações religiosas.

Urge, por conseguinte, a necessidade de uma reflexão com vistas a que se avalie
a coerência das atividades dos centros espíritas com o pensamento de Emmanuel,
segundo o qual:

Um Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e

recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros, na senda eterna.1

A
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livro Cântico dos cânticos
está associado, de modo
especial, ao recebimento

da revelação no deserto do Sinai
– doação ou dom da Torah – sim-
bolizando o casamento de Deus
com seu povo escolhido. No iní-
cio desse livro, encontramos o
belíssimo verso, acima citado, no
qual a esposa bem-amada – Israel,
segundo a tradição – é louvada e
elogiada por seu marido, o Deus
Todo-Poderoso.

O colar de pérolas, no pescoço
da amada esposa, é um símbolo da
revelação divina, conhecida entre
os judeus pelo nome de Torah,
transmitida a Moisés no deserto do
Sinai. Trata-se de um presente
do marido (Deus) à sua adorável
mulher (Israel). Por constituir um
verdadeiro poema de amor, uma
obra de arte, só pode ser com-
preendido, apreendido pelo cora-
ção e pela intuição. Pode ser esta a
ideia sugerida pelo símbolo “teu
pescoço com colares de pérolas”!

A tradição hebraica, porém,
ultrapassou o caráter poético e
simbólico do referido texto para
conferir-lhe nuanças interpreta-
tivas surpreendentes, utilizando-
-o como base para a formulação
dos princípios fundamentais da
sua exegese bíblica.

Por esta razão, encontramos,
nas fontes rabínicas, inúmeras
alusões a um método de comen-
tário e interpretação da escritura
(exegese), chamado “colar”, em
hebraico harizah. Este método
consiste em compor um colar de
pérolas de versículos da Bíblia,
todos a respeito de um determi-
nado assunto, colhidos do Penta-
teuco, dos Profetas e dos Escritos
(demais livros da Bíblia), no qual
cada trecho ou versículo repre-
senta uma pérola.

Dentre os inúmeros métodos
de interpretação encontrados no
Midraxe (compêndio de exegese
judaica), a harizah ocupa um lu-
gar privilegiado, já que é utiliza-

da pelos mestres hebreus toda
vez que desejam ensinar à comu-
nidade um ponto importante da
fé de Israel, difícil de ser apreen-
dido pela leitura puramente lite-
ral do texto bíblico.

Selecionamos um texto da tra-
dição judaica, que descreve a ha-
rizah, demonstrando a sua im-
portância como técnica de estudo
das Escrituras:

Quando faziam colares das pa-

lavras da Torah, passando das

palavras da Torah aos Profetas,

e dos Profetas aos Escritos, o fo-

go flamejava em torno deles e

as palavras tornavam-se jubilo-

sas, como quando foram pro-

nunciadas no Sinai: quando

pronunciadas pela primeira vez

no Sinai, foram dadas entre

chamas, como foi dito: a mon-

tanha ardia em fogo, até as pro-

fundezas do céu. Ben Azai esta-

va sentado e perscrutava a Es-

critura e o fogo flamejava em

O
HA RO L D O DU T R A DI A S

O colar
de pérolas

“Que beleza tuas faces entre os brincos, teu pescoço com colares de pérolas.”
(Cântico de Salomão, 1:10.) 



torno dele... Rabi Agiba aproxi-

mou-se e disse-lhe: Ouvi dizer

que perscrutas as Escrituras e o

fogo flameja em torno de ti? Ele

respondeu: Sim. Rabi Agiba

perguntou: Acaso estudavas os

segredos do carro de Ezequiel

(Ez. 1)? Ele respondeu: Não.

Mas eu estava sentado e fazia

um colar das palavras da Torah,

passando da Torah aos Profetas

e dos Profetas aos Escritos e as

palavras mostravam-se alegres,

como quando foram transmi-

tidas no Sinai. E eram doces,

como quando foram proferidas

pela primeira vez, porque, ao

serem dadas pela primeira vez,

não foram dadas no fogo: E a

montanha flamejava? (Cântico

Rabá 1, 10).

A narrativa do “fogo que fla-
mejava” em torno dos rabis, que
faziam o colar de versículos da
Torah, está presente em diversas
fontes da tradição judaica, e tra-
duz, sem dúvida, uma forte expe-
riência espiritual, vivida por
aqueles anciãos que, pela intui-
ção, alcançaram aquilo que faz a
Escritura ser una e coerente – em
seu sentido espiritual.

É impossível não nos referirmos,
neste ponto, àquelas lições de
exegese ministradas por Jesus aos
seus discípulos, logo após sua res-
surreição, no caminho de Emaús,
contida no Evangelho de Lucas:

[...] E, começando por Moisés

e por todos os profetas, inter-

pretou-lhes, em todas as Escri-

turas, as {coisas} a respeito de-

le mesmo. Ao se aproximarem

da aldeia para onde estavam

indo, ele simulou ir {para} mais

longe. Eles o pressionaram,

dizendo: Permanece conosco,

porque está para anoitecer e o

dia já declinou. Ele entrou para

permanecer com eles. E suce-

deu que, ao reclinar-se {à mesa}

com eles, tomando o pão, aben-

çoou-o e, depois de parti-lo,

dava a eles. Seus olhos foram

abertos e o reconheceram; mas

ele se tornou invisível a eles. E

disseram um ao outro: Porven-

tura não estava nosso coração

queimando {em nós}, quando

nos falava pelo caminho, quan-

do nos abria as Escrituras?

(Lucas, 24:27 a 32).

É impressionante o paralelismo
desse trecho do Evangelho de Lucas
com os outros dois retirados da
tradição judaica. Aquele “cora-
ção ardente” é o mesmo fogo que
acompanha a revelação divina no
monte Sinai, é o responsável pela
compreensão que os discípulos
atingiram acerca dos fatos acon-
tecidos com o Cristo, provando
que “só se vê bem com o cora-
ção, pois o essencial é invisível
aos olhos”. (O pequeno príncipe,
Antoine de Saint-Exupéry.)

Nos idos de 1948, Francisco
Cândido Xavier psicografou a
primeira obra de comentários
do Novo testamento, intitulada
Caminho, verdade e vida, ditada
pelo Espírito Emmanuel. O mé-
todo utilizado pelo benfeitor es-
piritual naquele livro, para in-
terpretar versículos da Boa Nova,
era tão surpreendente e inusita-
do, que exigiu uma explicação
no prefácio:

Muitos amigos estranhar-nos-

-ão talvez a atitude, isolando

versículos e conferindo-lhes

cor independente do capítulo

evangélico a que pertencem.

Em certas passagens, extraímos

daí somente frases pequeninas,

proporcionando-lhes fisiono-

mia especial e, em determina-

das circunstâncias, as nossas

considerações desvaliosas pa-

recem contrariar as disposi-

ções do capítulo em que se

inspiraram.

Assim procedemos, porém,

ponderando que, num colar

de pérolas, cada qual tem va-
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A semelhança
entre a

harizah da
tradição

rabínica e o
colar de

pérolas de
Emmanuel
não é mera

coincidência



lor específico e que, no imen-

so conjunto de ensinamentos

da Boa Nova, cada conceito do

Cristo ou de seus colaborado-

res diretos adapta-se a deter-

minada situação do Espírito,

nas estradas da vida. [...]1 (Des-

taque nosso.)

A semelhança entre a harizah
da tradição rabínica e o colar de
pérolas de Emmanuel não é
mera coincidência, e demonstra
quanto esse benfeitor espiritual
está vinculado às fontes do Cris-
tianismo primitivo, represen-
tando nosso grande orientador,
em matéria de interpretação do
Evangelho.

Para confirmar a seriedade
desse processo de interpretação
(colar de pérolas), bem como
seu enorme uso na Espirituali-
dade, transcrevemos um trecho
da palestra de outro conhecido
benfeitor espiritual, Bezerra de
Menezes, igualmente vinculado
ao Cristianismo nascente, regis-
trada na obra Nos escaninhos da
alma, psicografada pelo mé-
dium Wagner Gomes da Paixão,
em 2001:

Pelas paredes do ambiente flo-

rido, quanto perfumado, gra-

ças aos recursos transcenden-

tes de mentação de nossa esfera,

podíamos ler, em caracteres de

luz, a se estamparem sequen-

ciados, alguns textos do Evan-

gelho como, por exemplo:

“Portanto deixará o homem pai

e mãe, e se unirá à sua mulher, e

serão dois numa só carne” (Ma-

teus, 19:5); “Honrai a vosso pai

e a vossa mãe, a fim de viver-

des longo tempo na terra que

o Senhor vosso Deus vos dará”

(Decálogo: “Êxodo”, 20:12);

“Senhor, deixa que primeiro

eu vá enterrar meu pai” (Lucas,

9:59); “O pai estará dividido

contra o filho, e o filho contra

o pai, a mãe contra a filha, e a

filha contra a mãe; a sogra con-

tra a sua nora e a nora contra

sua sogra” (Lucas, 12:53); “O

pai ama o Filho, e todas as coi-

sas entregou nas suas mãos”

(João, 3:35); [...]. Recordava-me

perfeitamente de muitos dos

estudos aprofundados sobre a

maioria desses versículos no

mundo e uma curiosidade be-

néfica me aguçou o interesse

pela palavra do venerando

benfeitor, que soube, por esse

artifício tão didático, predis-

por a todos nós ao assunto que

versaria, paternal e lúcido.

Não tardou para que chegasse,

todo mansuetude e bondade,

c u m p r i -

mentando-

-nos ao mesmo

tempo em que

agradecia, humil-

de, as manifestações

espontâneas de nosso

afeto.2 (Destaque nosso.)

Não há dúvida de que Bezerra
de Menezes fez uma harizah (co-
lar) com diversos versículos do
Novo testamento, todos concer-
nentes a um mesmo tema.

Em outro artigo, aprofunda-
remos o estudo deste método,
compondo um colar acerca de de-
terminado tema da Boa Nova, de
modo a exemplificar a utilização
desse processo interpretativo.
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1XAVIER, Francisco C. Caminho, verdade
e vida. Pelo Espírito Emmanuel. 3. reimp.
Brasília: FEB, 2012. Prefácio, p. 14.

2PAIXÃO, Wagner G. da. Nos escaninhos
da alma. Pelo Espírito João Lúcio. Belo
Horizonte: UEM, 2002. cap. 2, p. 15.



onvencionou-se, ao longo
do tempo, que a oração
é um recurso emocional e

psíquico para rogar e receber
benefícios da Divindade, trans-
formando-a em instrumento de
ambição pessoal realmente dis-
tante do seu alto significado psi-
cológico.

A oração é um precioso recurso
que faculta a aquisição da auto-
consciência, da reflexão, do exame
dos valores emocionais e espiri-
tuais que dizem respeito à criatu-
ra humana.

Tornando-se delicado campo
de vibrações especiais, enseja a
sintonia com as forças vivas do
universo, constituindo-se veículo
de excelente qualidade para a vin-
culação da criatura com o seu
Criador.

Todos os seres transitam vibra-
toriamente em faixas especiais
que correspondem ao seu nível
evolutivo, ao estágio intelecto-
-moral, às aspirações e atos, nos
quais se alimentam e constroem a
existência.

A oração é o mecanismo subli-
me que permite a mudança de

onda para campos mais sensíveis
e elevados do cosmo.

Orar é ascender na escala vi-
bratória da sinfonia cósmica.

Em face deste mecanismo, tor-
na-se indispensável que se com-
preenda o significado da prece,
sua finalidade e a maneira mais
eficaz, através da qual se pode al-
cançar o objetivo desejado.

Inicialmente, orar é abrir-se ao
amor, ampliar o círculo de pensa-
mentos e de emoções, liberando-se
dos habituais e viciosos, a fim de
se criar novos campos de harmonia
interior, de forma que todo o ser
beneficie-se das energias hauridas
durante o momento especial.

A melhor maneira de se alcan-
çar esse parâmetro é racional-
mente louvar a Divindade, consi-
derando a grandeza da Criação,
permitindo-se vibrar no seu con-
junto, como seu filho, assimilan-
do as incomparáveis concessões
que constituem a existência.

Considerar-se membro da fa-
mília universal, tendo em vista a
magnanimidade do Pai e sua ine-
fável misericórdia, enseja àquele
que ora o bem-estar que propicia

a captação das energias saudáveis
da vida.

Logo depois, ampliar o campo
do raciocínio em torno dos pró-
prios limites e necessidades imen-
sas, predispondo-se a aceitar todas
as ocorrências que dizem respei-
to ao seu processo evolutivo, mas
rogando compaixão e ajuda, a
fim de errar menos, acertar mais
e de maneira edificante o passo
com o bem.

Nesse clima emocional, evitar
a queixa doentia, a morbidez dos
conflitos e exterioridades ante a
magnitude das bênçãos que são
hauridas, apresentando-se desnu-
dado das aparências e circunló-
quios da personalidade conven-
cional.

Não é necessário relacionar
sofrimentos, nem explicitar an-
seios da mente e do coração, por-
que o Senhor conhece a todos os
seus filhos, que são autores dos
próprios destinos e ocorrências,
mediante o comportamento man-
tido nas multifárias experiências
da evolução.

Por fim, iluminado pelo conhe-
cimento da própria pequenez
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ante a grandeza do Amor, exter-
nar o sentimento de gratidão, a
submissão jubilosa às leis que
mantêm o arquipélago de astros e
a infinitude de vidas.

Tudo ora no cosmo, desde a
sinfonia intérmina dos astros em
sua órbita, mantendo a harmo-
nia das galáxias, até os seres in-
finitesimais no mecanismo auto-
mático de reprodução, fazendo
parte do conjunto e da ordem es-
tabelecidos.

Em toda parte vibra a vida nos
aspectos mais complexos e sim-
ples, variados e uniformes.

Sem qualquer esforço da cons-
ciência, circula o sangue por mais
de 150 mil quilômetros de veias,
vasos, artérias, em ritmo próprio
para a manutenção do organismo
humano, tanto quanto de todos
os animais.

Funções outras, mantidas pelo
sistema nervoso autônomo, obe-
decem a equilibrado ritmo que as
preserva em atividade harmônica.

As estações do tempo alternam-
-se, produzindo as variadas mani-
festações dos organismos vivos,
dentro de delicadas ondas de luz e
de calor que lhes facultam a exis-
tência, a manifestação, o desabro-
char, o adormecimento, a espera...

O ser humano, enriquecido pela
faculdade de pensar e dotado do
livre-arbítrio, que lhe propicia
escolher, atado às heranças do
primarismo da escala animal an-
cestral por onde transitou, expe-
riencia mais as sensações do ime-
diato do que as emoções da bele-

za, da harmonia, da paz, da saúde
integral.

Reconhece o valor incalculável
do equilíbrio, no entanto, estig-
matizado pela herança do prazer
hedonista, entrega-se-lhe à exor-
bitância até a exaustão, ou permi-
te-se sucumbir pela revolta nos
transtornos de conduta como for-
ma de imposição grotesca.

Ao descobrir a oração, logo se
permite exaltar falsas ou reais
necessidades, desejando respos-
tas imediatas, soluções mágicas,
para atendê-las, distantes do es-
forço pessoal de crescimento e
de reabilitação.

É claro que não alcança as me-
tas propostas, aquele que assim
procede, pois que ainda não pode
percebê-las, por nele faltarem os
requisitos básicos para o estabe-
lecimento da harmonia interior.

A oração é campo onde se ex-
pande a consciência e o Espírito
eleva-se aos páramos da luz imar-
cescível do amor inefável.

Quem ora, ilumina-se de den-
tro para fora, tornando-se uma
onda de superior vibração em
perfeita consonância com a or-
dem universal.

O egoísmo, os sentimentos per-
versos não encontram lugar na
partitura da oração.

Torna-se necessário desfazer-se
desses acordes perturbadores, para
que haja sincronização do pensa-
mento com as dúlcidas notas da
musicalidade divina.

A psicologia da oração é o vas-
to campo dos sentimentos que se
engrandecem ao compasso das
aspirações dignificadoras, que

dão sentido e significado à exis-
tência na Terra.

Inutilmente, gritará a alma em
desespero, rogando soluções para
os problemas que lhe compete
equacionar, mesmo que atraindo
os Numes tutelares sempre com-
padecidos da pequenez humana.

Se não ocorre sintonia entre
aquele que ora e a fonte exube-
rante de vida, as respostas, mes-
mo quando oferecidas, não são
captadas pelo transtorno da
mente exacerbada.

Quando desejares orar, acal-
ma o coração e suas nascentes,
assumindo uma atitude de hu-
mildade e de aceitação, a fim de
que possas falar àquele que é o
Pai de misericórdia, que sempre
providencia todos os recursos
necessários a que o homem con-
quiste a sua plenitude.

Convidado a ensinar aos seus
discípulos a melhor maneira de
expressar a oração, Jesus foi taxa-
tivo e gentil, propondo a exalta-
ção ao Pai, em primeiro lugar, e,
em seguida, as rogativas e a gra-
tidão, dizendo:

– Pai Nosso, que estais no céu...
Entrega-te, pois, a Deus, e nada

te faltará, pelo menos, tudo aqui-
lo que seja importante à conquis-
ta da harmonia, mediante a aqui-
sição da saúde integral.

Joanna de Ângelis

(Página psicografada pelo médium Divaldo

Pereira Franco, na manhã do dia 29 de

outubro de 2012, em Sydney, Austrália.)
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Reformador: Como você analisa
sua vivência no Movimento Espí-
rita, desde a etapa da mocidade
espírita até a direção da FEB?
Nestor: Vindo de família espírita,
quando adolescente descobri na
Doutrina Espírita a fonte escla-
recedora das nossas principais
dúvidas: o que somos, de onde
viemos, para onde vamos, qual
a razão da dor e do sofrimento,
compreendendo que nunca per-
demos os seres que amamos, já
que somos todos Espíritos imor-

tais. Diante desta mensagem con-
soladora, ficamos extremamente
agradecidos pelos pioneiros que
a trouxeram e a divulgaram, per-
mitindo que ela chegasse até nós
e nos desse um sentido à vida.
Com isso, nos predispusemos a
colaborar na sua difusão, em qual-
quer setor em que pudéssemos
ser úteis, colocando-a ao alcance
e a serviço de todos. Depois de
ter passado por várias institui-
ções e participado de inúmeras
atividades espíritas, continuo
compreendendo a importância
do Espiritismo em nossas vidas
e sou imensamente grato pelas
oportunidades de trabalho, que
muito me têm ajudado no pró-
prio esforço de aprimora-
mento espiritual.

Reformador: Nesse ínterim, como
sentiu a evolução dos propósitos
de união e de unificação?

NE S TO R JO Ã O MA S OT T IEntrevista

Trabalho e União

do Espiritismo
pela difusão

Nestor João Masotti,1 que exerceu a presidência da FEB e a secretaria-geral
do Conselho Espírita Internacional, recomenda maior intercâmbio entre
as Federações Espíritas Estaduais e os centros espíritas e destaca a

importância da produção de livros espíritas

1N. da R.: Nestor João Masotti foi eleito
diretor da FEB em 1986, vice-presidente
em 1992 e presidente em 2001. Afastou-se
da presidência, em maio de 2012, para tra-
tamento de saúde e, em definitivo, em
março de 2013. Reside temporariamente
em São Paulo.



Nestor: A Doutrina Espírita traz
conceitos novos a respeito de
tudo o que nos cerca. Com rela-
ção à união dos espíritas e das
instituições espíritas, bem como
à unificação do Movimento Es-
pírita, o Espiritismo nos orienta
que devemos seguir os princí-
pios do Evangelho de Jesus, que
nos estimula à prática da cari-
dade no seu significado mais
abrangente. Nesse sentido, a vi-
vência e o estímulo à solidarie-
dade, sem pretensões de imposi-
ção, assentada na colaboração,
no diálogo fraterno, apoiando
os centros espíritas nos seus es-
forços de colocar a Doutrina Es-
pírita, baseada nas obras de Allan
Kardec, à disposição dos seres
humanos, deve sempre represen-
tar o trabalho de união e unifi-
cação do Movimento Espírita em
nível local, estadual, nacional e
internacional.

Reformador: Depois de vinte anos
como vice-presidente e presidente
da FEB, qual sua ideia sobre o
Movimento Espírita brasileiro?
Nestor: Entendo que o Movi-
mento Espírita brasileiro cresceu
bastante, especialmente com re-
lação às atividades federativas,
por meio de um maior intercâm-
bio com as Federações Espíritas
Estaduais e os centros espíritas,
bem como com relação à produ-
ção de livros espíritas. Há muitos
desafios ainda a serem vencidos,
inclusive nessas duas áreas cita-
das, que merecem atenção para
que cresçam ainda mais. Outras
frentes também vêm se mostran-

do cada vez mais desafiadoras,
como a necessidade de um maior
apoio aos irmãos de outros paí-
ses, que enfrentam situações bem
mais complexas que as encontra-
das aqui.

Reformador: No momento, quais
suas reflexões sobre a mensagem
espírita?
Nestor: É a reflexão que sempre
tivemos e que, a nosso ver, se
confirma nessa fase de transição
pela qual passa a humanidade. A
Doutrina Espírita é o Consola-
dor Prometido por Jesus, que veio
esclarecer aos homens que todos
somos Espíritos imortais em cons-
tante processo de evolução, en-
carnados temporariamente com o
objetivo de resgatar débitos do
passado e aprimorar-nos moral-
mente, aprendendo a praticar a
caridade no seu sentido mais
abrangente, única forma de con-
quistar a felicidade que todos al-
mejamos. E a melhor forma de
praticar essa caridade é amar o
nosso semelhante e trabalhar, vo-
luntária e conscientemente, para
o estudo, a difusão e a prática da
Doutrina Espírita.

Reformador: Teria alguns livros pre-
ferenciais para estudo e reflexão,
além das obras do Codificador?
Nestor: Todas as obras que desen-
volvem corretamente o pensa-
mento de Allan Kardec e dos Espí-
ritos superiores, contido na Co-
dificação Espírita, são dignas de
estudo e de reflexão. Temos os
clássicos como Léon Denis, Gabriel
Delanne e Camille Flammarion.

Atualmente, dentre as inúmeras
contribuições de excelentes auto-
res, destacam-se as obras psico-
grafadas por Francisco Cândido
Xavier, que ampliam e facilitam
enormemente a compreensão
dos ensinos espíritas, possibili-
tando a sua popularização com
profundo respeito aos princípios
doutrinários, permitindo que
muitas instituições e núcleos es-
píritas, especialmente os mais
simples, fossem implantados em
muitas partes do mundo, aju-
dando a difusão espírita corre-
tamente praticada. São livros
sempre atuais que merecem ser
estudados.

Reformador: Qual recomendação
daria aos espíritas do Brasil?
Nestor: Se me fosse permitido
fazer alguma recomendação aos
espíritas do Brasil, transmitiria
a recomendação do Espírito de
Verdade contida em O evangelho
segundo o espiritismo (cap. 20,
item 5 – Os obreiros do Senhor):
“Aproxima-se o tempo em que
se cumprirão as coisas anuncia-
das para a transformação da hu-
manidade. Ditosos serão os que
houverem trabalhado no campo
do Senhor, com desinteresse e
sem outro móvel, senão a cari-
dade! Seus dias de trabalho se-
rão pagos pelo cêntuplo do que
tiverem esperado. Ditosos os
que hajam dito a seus irmãos:
‘Trabalhemos juntos e unamos
os nossos esforços, a fim de que o
Senhor, ao chegar, encontre
acabada a obra [...]”. Muita paz a
todos.
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advertência do Mestre, tam-
bém registrada por Marcos
(13:13) e Lucas (21:19), para

aqueles que tentam conservar a li-
gação com a paz divina, mesmo
em meio a todas as perturbações
humanas, esquecendo o mal para
construir o bem, louvou
a persistência, demons-
trando que seria árdua a
tarefa dos que procuram
se enobrecer no caminho
espiritual. O esforço que
nos cabe na obra de aper-
feiçoamento individual é
imenso e é preciso culti-
var a verdadeira tenacida-
de para que não venha-
mos a cometer nenhum
ato que possa prejudicar a
própria transformação.

Allan Kardec, ao falar
dos adeptos do Espiritis-
mo, afirma:

[...] O verdadeiro espí-

rita jamais deixará de

fazer o bem. Lenir co-

rações aflitos; consolar, acalmar

desesperos, operar reformas mo-

rais, essa a sua missão. É nisso

também que encontrará satisfa-

ção real. O Espiritismo anda no

ar; difunde-se pela força mesma

das coisas, porque torna felizes

os que o professam. [...]1

No entanto, de que vale admitir
a existência dos Espíritos, se a cren-

ça que possuímos não nos torna
melhores, mais piedosos e indul-
gentes para com os nossos seme-
lhantes, mais humildes e pacientes

nas adversidades? Os que apenas
divulgam a Doutrina, sem mostrar
a própria exemplificação, arcam
com profundas responsabilida-
des por permanecerem indiferen-
tes à compreensão dos elevados
versículos cristãos que a funda-

mentam, sem encontrar
Jesus no santuário interior.

Emmanuel, ao avaliar
as condições dos espíritas,
declara que Kardec, com
muita propriedade, afir-
mou que os Espíritos su-
periores se ligam, prin-
cipalmente, aos que pro-
curam instruir-se:

E quem busca instruir-se es-

colhe o caminho do esforço

máximo.

Todo educandário é institu-

to de disciplina.

Entretanto, aqui e ali, apare-

cem alunos viciados em recreio

e preguiça, suborno e cola.

Estes, contudo, podem obter

as mais brilhantes situações

no jogo das aparências, mas

nunca o respeito e a confiança

dos professores dignos do título

que conquistaram.
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Ser espírita
“Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.”

(Mateus, 24:13.)



Na Doutrina Espírita, es-

cola maternal de nossas al-

mas, [...] surgem aprendi-

zes de todas as condições.2

Muitos adeptos que man-
têm certos cuidados no
estudo dos princípios da
Doutrina Espírita não
lhes apreendem o al-
cance moral, ou, se os
assimilam, não os apli-
cam a si mesmos. Essa
dificuldade é destacada
por Kardec em O evangelho
segundo o espiritismo, capítulo
XVII, ao concluir que não pode-
ria ser falta de clareza dos ensinos
promovidos pelos Espíritos supe-
riores, pois seus princípios não
contêm “alegorias nem figuras que
possam dar lugar a falsas interpre-
tações”.3 Da mesma forma, escla-
rece que não é necessária uma in-
teligência notável para compreen-
der os aspectos teóricos do Espiri-
tismo e sua consequente prática,
que pode ser entendido por inte-
ligências comuns, em seus mais
delicados matizes.

Seriam os laços da matéria, que
nos prendem em demasia às coi-
sas da Terra, os responsáveis por
não conseguirmos ter uma visão
mais clara das necessidades espiri-
tuais, sem romper facilmente com
certos hábitos e pendores prejudi-
ciais? Afirma Kardec, sobre os que
assim agem:

[...] Têm a crença nos Espíritos

como um simples fato, mas que

nada ou bem pouco lhes mo-

difica as tendências instintivas.

Numa palavra: não divisam mais

do que um raio de luz, insufi-

ciente a guiá-los e a lhes facultar

uma vigorosa aspiração, capaz

de lhes sobrepujar as inclina-

ções. [...]3

É imprescindível, pois, conquis-
tar a nossa reforma íntima, com-
batendo o domínio das más incli-
nações que porventura ainda nos
dirijam os passos, sobretudo no
trato para com aqueles que nos cer-
cam, testemunhas a nos observar
os ganhos e as perdas que venha-
mos a conquistar, não recuando
ante a obrigação de nos melhorar-
mos moralmente.

A saudosa médium Yvonne A.
Pereira, em uma de suas obras,
convida-nos a refletir sobre a im-
portância dos estudos doutriná-
rios para maior compreensão dos
problemas a serem enfrentados
por aqueles que elegeram a Dou-
trina Espírita e o Evangelho, como

condutores fulgurantes a nortear
suas vidas:

[...] O estudo eficiente do Espiri-

tismo esclarece de tal forma os

aspectos gerais da vida, como a

situação dos espíritas, que, a ele

nos dedicando devidamente, não

mais surpresas nem vacilações

nos chocarão em qualquer setor.

Seremos então espíritas prepa-

rados para os entrechoques

das múltiplas facetas da exis-

tência... e saberemos que o Es-

piritismo e o próprio Evange-

lho exigem que, para servi-los,

sejamos realmente fortes, capa-

zes de enfrentar quaisquer si-

tuações difíceis, seja no ardor

das próprias provações, nas lutas

do trabalho em geral ou diante

das fraquezas e imperfeições dos

irmãos em crença.4

A autora destaca ainda em sua
análise que, na prática do Evan-
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gelho, “deveremos, acima de tudo,
ser vigorosos de ânimo, corajo-
sos a toda prova”,4 e qualifica os
primeiros cristãos de “espíritos
fortes por excelência, idealistas
audazes, práticos e não místicos”,4

porque a tarefa a realizar, no ca-
minho a seguir com Jesus, é gran-
diosa demais!

Guardando as devidas propor-
ções, é fácil estabelecermos relações
existentes entre os discípulos da
primeira hora e nós, trabalhado-
res de boa vontade, mas da última
hora. Fomos convocados ao tra-
balho de amor pelo Mestre e por
seus prepostos. Entre eles, o Espí-
rito Erasto, anjo da guarda do mé-
dium, a conclamar que deveremos
nos tornar verdadeiros adeptos do
Espiritismo, conforme tenhamos
cumprido as nossas tarefas e su-
portado com perseverança as pro-
vas terrestres:

Ide, pois, e levai a palavra divina:

aos grandes que a desprezarão,

aos eruditos que exigirão pro-

vas, aos pequenos e simples que

a aceitarão; porque, principal-

mente entre os mártires do tra-

balho, desta provação terrena,

encontrareis fervor e fé. [...]

Arme-se a vossa falange de deci-

são e coragem! Mãos à obra! o

arado está pronto; a terra espe-

ra; arai!5

Os grandes missionários do Es-
piritismo persistiram na bravura
valorosa pelo modo como enfren-
taram os sofrimentos e as injustiças
de que foram alvos na sua última
encarnação. Geralmente, sacrifica-

vam a si mesmos, amparando com
sinceridade aqueles que os magoa-
vam. Esqueciam o mal para cons-
truir o bem, cooperando espiri-
tualmente na utilização da ação
benfazeja e da oração salutar em
benefício dos que os perseguiam e
caluniavam. Esqueciam os próprios
interesses para servirem em favor
de todos. Conservavam a fé na di-
vina Providência, aguardando dos
desígnios do Alto a solução para
os difíceis problemas que os atin-
giam. Na realidade, bendiziam as
expiações e as provas, que se tor-
navam recursos de aperfeiçoa-
mento, no melhor aproveitamento
das experiências terrenas.

Eméritos espíritas, seareiros in-
cansáveis, souberam compreender,
antes de tudo, o sentido imenso
da sagrada oportunidade que rece-
beram. Quem eram eles? Não im-
porta. Tornaram-se espíritas cons-
cientes ao desenvolverem inaudi-
tos esforços para conquistar o ver-
dadeiro amor junto aos semelhan-
tes, lutando, continuamente, para
aplacar as suas próprias fraquezas
morais. Gostaríamos de seguir os
seus passos, de copiar os seus
exemplos, tomando Jesus como o
tipo mais perfeito a nos servir de
guia e modelo.6

Perseverar, pois, deve ser a meta
dos espíritas sinceros. A felicidade
que experimentarão, vendo a Dou-
trina se propagar, os fará deixar de
lado as questões de somenos im-
portância, para só se ocuparem
com as essenciais. Conforme as
palavras de Erasto, há muito por
fazer no campo a ser semeado em
prol das populações atentas que

aguardam mensagens de consola-
ção, fraternidade, esperança e paz:

[...] Ó verdadeiros adeptos do Es-

piritismo!... sois os escolhidos de

Deus! [...] Convosco estão os Es-

píritos elevados. Certamente fala-

reis a criaturas que não quererão

escutar a voz de Deus, porque

essa voz as exorta incessantemen-

te à abnegação. [...] Faz-se mister

regueis com os vossos suores o

terreno onde tendes de semear,

porquanto ele não frutificará e

não produzirá senão sob os reite-

rados golpes da enxada e da char-

rua evangélicas. Ide e pregai!7

Referências:
1KARDEC, Allan. O livro dos médiuns. Trad.

Guillon Ribeiro. 80. ed. 4. reimp. Rio de

Janeiro: FEB, 2012. pt. 1, cap. 3, it. 30.
2XAVIER, Francisco C. Seara dos médiuns.

Pelo Espírito Emmanuel. 20. ed. 2. reimp.

Brasília: FEB, 2013. cap. 37, Dever espírita.
3KARDEC, Allan. O evangelho segundo o

espiritismo. Trad. Guillon Ribeiro. 131. ed.

1. imp. (Edição Histórica.) Brasília: FEB,

2013. cap. 17, Os bons espíritas, it. 4.
4PEREIRA, Yvonne A. À luz do consola-

dor. 3. ed. Rio de Janeiro: FEB, 1998. cap.

A grande doutrina dos fortes, p. 42 e 43,

respectivamente.
5KARDEC. Allan. O evangelho segundo o

espiritismo. Trad. Guillon Ribeiro. 131. ed.

1. imp. (Edição Histórica.) Brasília: FEB,

2013. cap. 20, Missão dos espíritas, it. 4.
6______. O livro dos espíritos. Trad. Guillon

Ribeiro. 92. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro:

FEB, 2012. q. 625.
7______. O evangelho segundo o espiri-

tismo. Trad. Guillon Ribeiro. 131. ed. 1.

imp. (Edição Histórica.) Brasília: FEB,

2013. cap. 20, Missão dos espíritas, it. 4.
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este ano, Renúncia –
obra publicada pela Fe-
deração Espírita Brasi-

leira (FEB) em 1943 e escrita
pelo Espírito Emmanuel,
por intermédio da psico-
grafia de Francisco Cândi-
do Xavier – completa 70 anos.
O livro, em termos essen-
ciais, direciona-se à divul-
gação da mensagem redivi-
va da Boa Nova, consubs-
tanciada em um sublime
coração feminino, numa
época distanciada dos pri-
meiros séculos do Cristia-
nismo,1 isto é, entre 1662 e
os primeiros anos do século
XVIII. Acerca da singulari-
dade desse romance, Emma-
nuel explicou:

Este é um livro de senti-

mento, para quem aprecie

a experiência humana por

meio do coração. [...] A maio-

ria dos aprendizes do Evange-

lho deixa-se tomar, em sentido

absoluto, pelas ideias de resga-

te escabroso, de olho por olho,

ou, então, pela preocupação

de recompensas na Terra ou

no Céu. [...] A esperança e a res-

ponsabilidade parecem tesou-

ros esquecidos. [...]2 (Grifo

nosso.)

Apesar de o autor espiritual
integrar o conjunto de per-
sonagens encarnados presen-
tes na história – como Padre
Damiano –, destaquemos que
a figura central do romance é
Alcíone.3 Sobre ela, Emmanuel
considerou:

N

1Contexto que emoldurou as tramas
contidas nos demais romances escritos
por Emmanuel: no século I, Há dois mil
anos e Paulo e Estêvão; no século II, Cin-
quenta anos depois; no século III, Ave,
Cristo!.

Aspectos de uma história de resignação,
humildade e amor à justiça divina

FL Á V I O REY D E CA RVA L H O

Renúncia
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2XAVIER, Francisco C. Renúncia. Pelo
Espírito Emmanuel. 36. ed. 1. imp. Bra-
sília: FEB, 2013. p. 8.

3Conforme esclareceu Clóvis Tavares:
“Quem lê Renúncia, o quarto romance
escrito por Emmanuel para revelar-nos
a vida de um sublime coração feminino
– Alcíone Vilamil Davenport –, encon-
trará uma figura nobre e simpática de
sacerdote, o Padre Damiano, vigário da
Igreja de São Vicente, em Ávila, a glo-
riosa cidade de Santa Teresa de Jesus.

[...] É o Padre Damiano, o fiel amigo da
família Davenport, o sacerdote esclarecido
e dedicado que Alcíone, um anjo nas som-
bras deste mundo, considerava seu segun-
do pai [...]”. TAVARES, Clóvis. Amor e sa-
bedoria de Emmanuel. 10. ed. Araras (SP):
IDE, 1981. cap. 1, it. 6, p. 41.



[...] Na grandeza da sua dedica-

ção, vemos o amor renunciando

à glória da luz [...]. Com seu ges-

to divino, a Terra não é apenas

um lugar de expiação destinado

a exílio amarguroso, mas, tam-

bém, uma escola sublime, digna

de ser visitada pelos gênios celes-

tes. Dentro dos horizontes do

planeta, ainda vigem a som-

bra, a morte, a lágrima...

Isso é incontestável. Mas,

quem seguir nas es-

tradas que Alcíone

trilhou converterá

todo esse patrimô-

nio em tesouros

opimos para a vi-

da imortal.4 (Grifo

nosso.)

Sob essa perspectiva, a exis-
tência de Alcíone se transforma em
roteiro de ação e conduta, per-
meado por exemplificações de co-
mo os fundamentos do Evange-
lho podem ganhar vida – dei-
xando de ser “letra morta”5 –
quando assimilados, em termos
práticos, às vivências cotidianas
das pessoas. Podemos afirmar,
por conseguinte, que a trajetória
da personagem central de Renún-
cia cumpriu-se, em termos essen-
ciais, no testemunho de algumas
das máximas proferidas por Jesus,
durante o Sermão do Monte, que
foram a ela repetidas – quando
regressava ao plano espiritual – por
Antênio, seu mentor:

Bem-aventurados os que cho-

ram, porque serão consolados!

Bem-aventurados os humildes,

porque herdarão a Terra! Bem-

-aventurados os que sofrem

perseguição por amor à justiça,

porque deles é o Reino dos

Céus!...6 (Grifo nosso.)

5Conforme explicou Allan Kardec, na In-
trodução de O evangelho segundo o espiri-
tismo: “[...] Graças às relações estabeleci-
das, doravante e permanentemente, entre
os homens e o mundo invisível [que é de
onde Emmanuel nos escreve], a lei evan-
gélica [...] já não será letra morta, porque
cada um a compreenderá e se verá inces-
santemente compelido a pô-la em prá-
tica, a conselho de seus guias espiri-
tuais. [...]”. KARDEC, Allan. O evange-
lho segundo o espiritismo. Trad. Guillon
Ribeiro. 131. ed. histórica. 1. imp.
Brasília: FEB, 2013. Introdução, it.
1. (Grifo nosso.)

6XAVIER, Francisco C. Renúncia.
Pelo Espírito Emmanuel. 36. ed. 1. imp.

Brasília: FEB, 2013. cap. 7, p. 456.

4XAVIER, Francisco C. Renúncia.
Pelo Espírito Emmanuel. 36. ed. 1.

imp. Brasília: FEB, 2013. p. 9.
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Torna-se claro que as bem-
-aventuranças, assim como as de-
mais lições manifestas na Boa No-
va, trabalham a questão da har-
monização do sentimento, pre-
sente no íntimo das criaturas,
conforme o diapasão da Lei de
Amor – que é a força que rege e
equilibra o universo. Sob esse ân-
gulo, as expressões “choram”, “hu-
mildes” e “sofrem perseguição por
amor à justiça” refletiriam grada-
ções ou estágios do modo de sen-
tir (já presentes ou ainda ausentes
nas pessoas), configurando-se, se
tomadas em conjunto, em repre-
sentações simbólicas, utilizadas
por Jesus, para caracterizar o(s)
processo(s), em curso na Terra, de
depuração do(s) Espírito(s) sob a
égide da Lei de Causa e Efeito, co-
mo ensina Emmanuel:

Esse ou aquele homem serão

bem-aventurados por haverem

edificado o bem [...], por en-

contrarem alegria na simplici-

dade e na paz, por saberem

guardar no coração longa e di-

vina esperança.7 (Grifo nosso.)

Conforme salientou Humberto
de Campos, Jesus – quando pro-
feriu o Sermão do Monte – dirigiu-
-se (e ainda se dirige até os nossos
dias) “aos vencidos e sofredores
do mundo inteiro”,8 visto que

[...] Sua voz caía como bálsa-

mo eterno sobre os corações

desditosos.

[...] Suas promessas pareciam

dirigidas ao incomensurável

futuro humano. Do alto do

monte, soprava um vento

leve, em deliciosas vagas de

perfume. As brisas da Galileia

se haviam impregnado da vir-

tude poderosa e indestrutível

daquelas palavras e, obede-

cendo a uma determinação

superior, iam espalhar-se en-

tre todos os aflitos da Terra.9

Na história narrada em Renún-
cia, é possível perceber as mani-
festas ressonâncias desses ensina-
mentos no proceder de Alcíone,
um Espírito missionário, fiel a
Jesus, que soube aclimatar a flor
do Evangelho ao contexto em que
viveu. Conforme manifestou
Emmanuel, que pôde conviver
com ela como Padre Damiano:
“jamais pude esquecer a meiga
figura de anjo, em trânsito pela
Terra”,10 pois

[...] Sua vida não representa-

va um feixe de atos comuns,

mas um testemunho perma-

nente de sacrifícios santifi-

cantes. [...] Sua conduta, na

alegria e na dor, na felicidade

e no obstáculo, era um ensi-

namento generoso, em todas

as circunstâncias.

Creio mesmo que ela nunca

satisfez a um desejo próprio,

mas nunca foi encontrada

em desatenção aos desígnios

de Deus. Jamais a vi preocu-

pada com a felicidade pes-

soal; entretanto, interessava-

-se com ardor pela paz e pelo

bem de todos. [...] queria

sempre revelar as ideias no-

bres de quantos a rodeavam,

a fim de os ver amados, oti-

mistas, felizes.11

Por isso, em conformidade com
as palavras de Jesus – repetidas
por Antênio a Alcíone, quando
ela regressava ao plano espiritual
–, vemos que a personagem cen-
tral de Renúncia se configura
em modelo de resignação, hu-
mildade e amor à justiça divina.
Nesse sentido, assim como os
demais romances assinados por
Emmanuel, a obra em questão
– cujo episódio transcorreu em
um tempo deslocado do con-
texto do Cristianismo Primitivo
– também se volta à divulgação
de exemplos de vida pautados
pelas lições e pelos princípios
do Evangelho.12 Portanto, a his-
tória de dedicação e amor ilu-
minado pela renúncia de Alcíone
se direciona, sobretudo, a nos
servir de roteiro e fonte de ins-
piração para melhor conduzir-
mos, em termos morais, as nos-
sas vidas.

11Idem, ibidem. p. 7 e 8.

12Conforme consta no artigo A finalidade
dos romances de Emmanuel, publicado em
Reformador, p. 18(352) a 20(354), set. 2010.
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9Idem, ibidem. p. 75 e 76.

10XAVIER, Francisco C. Renúncia. Pelo
Espírito Emmanuel. 36. ed. 1. reimp. Bra-
sília: FEB, 2013. p. 8.

7XAVIER, Francisco C. Pão nosso. Pelo Es-
pírito Emmanuel. 3. reimp. Brasília: FEB,
2012. cap. 89.

8XAVIER, Francisco C. Boa nova. Pelo Es-
pírito Humberto de Campos. 36. ed. 7.
imp. Brasília: FEB, 2013. cap. 11, p. 75.



adolescência é concebida
em nosso meio social a
partir de inúmeros este-

reótipos, talvez mobilizados por
crenças que a consideram como
uma fase do desenvolvimento
pautada por crises existenciais,
conflitos entre gerações, matura-
ção da personalidade, alterações
hormonais entre outras, que cul-
minam com o rótulo de “abor-
recência”. Lamentavelmente, essa
concepção pejorativa abate a au-
toestima do adolescente, indu-
zindo-o a assumir esta condição
personológica, bem como seus
familiares e a sociedade como
um todo.

A consequência dessa rotulação
é a ocultação de sinais importantes
referentes à saúde psíquica, emo-
cional e espiritual do jovem. A pre-
valência de transtornos psiquiá-
tricos na adolescência é de 10 a

15 %. As principais demandas nas
clínicas psiquiátricas referem-se a
alterações comportamentais sem
diagnóstico, depressão e compor-
tamento suicida.1

Segundo a Organização Mundial
de Saúde,2 os comportamentos sui-
cidas entre adolescentes (e também
entre crianças) são motivados por
inúmeras situações, tais como: hu-
mor depressivo, desequilíbrio emo-
cional, comportamental e social,
abuso de substâncias tóxicas, tér-
mino de relações amorosas, difi-
culdades acadêmicas, questões as-
sociadas à incapacidade para lidar
com frustrações e resolução de pro-
blemas, baixa autoestima e confli-
tos com a identidade sexual. (Ver
quadro na página 20.)

Além desses fatores, a Doutrina
Espírita também nos informa que
obsessões graves podem culminar
com o suicídio:

[...] a obsessão arrasta um

complexo tormentoso, difícil

de ser superado [...]. E como

o obsidiado envolveu-se nessa

faixa criminosa, sem procurar

dela afastar-se, renovando-se

para o amor de Deus e o pro-

gresso de si mesmo, torna-se

joguete do malefício próprio

e alheio e tudo então pode

acontecer, até mesmo o suicí-

dio, suprema desgraça de um

obsidiado, suprema desgraça

para um obsessor, cuja res-

ponsabilidade é grave perante

as leis de Deus.3

A gravidade de tal questão
convoca-nos a um olhar atento
e fraterno dirigido aos nossos
jovens, munidos com o Evange-
lho e também com as contribui-
ções das ciências da Terra, igual-
mente benesses do Alto, como a

A

“Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, 
tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação.” 

– Paulo. (I Coríntios, 14:26.)

LE I L A D O AM A R A L

Suicídio na

adolescência
Apontamentos psicossociais e espíritas
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Psicologia e a Psiquiatria. Dessa
forma, arrolamos algumas inter-
venções que visam ajudar ado-
lescentes com ideação ou inten-
cionalidade suicida:

Psicoterapia: o acompanha-
mento psicológico, orientado
por um profissional sério e
competente, é um importante
mecanismo para auxiliar o ado-
lescente em crise suicida. Neste
contexto, o profissional de Psi-
cologia receberá o jovem em
um espaço protegido de escuta,
acolhimento e orientação para
uma vida saudável.

Acompanhamento familiar: é
imprescindível que a família este-
ja consciente do estado de saúde
mental e espiritual do adoles-
cente em crise suicida. Pais, ir-
mãos e parentes devem impedir
o acesso aos meios para cometer o
suicídio (medicações, substâncias

tóxicas, instrumentos cortantes,
cordas etc.). Além disso, cabe aos
familiares do jovem a realização
semanal do culto no lar, momento
propício para reflexão sobre a
consolação espírita e, também,
uma oportunidade para a con-
versa fraterna, pautada no amor,
atenção e paciência diante do
sofrimento vivido pelo jovem.

Psiquiatria: não obstante os
preconceitos em torno da medi-
cação psiquiátrica, esta é um
meio fundamental para o resta-
belecimento psíquico de pessoas
em crise emocional. O quadro
depressivo e de ideação suicida
vivenciado pelo jovem alteram o
funcionamento neuroquímico,
sendo necessária a intervenção
do psiquiatra.

Responsabilização sobre a
própria condição emocional:
apesar do abatimento emocional
do jovem, é importante que ele

assuma a responsabilidade pelo
próprio soerguimento. Con-
quanto seja uma atitude difícil
no auge da crise suicida, cabe à
rede social do jovem (família,
psicólogo, psiquiatra, amigos)
motivá-lo ao autocuidado, para
que não considere ser somente
cuidado, mas também ator pela
manutenção da própria saúde.

Frequência na Casa Espírita: o
Centro Espírita, como hospital
das almas, oferece excelentes con-
tribuições para o restabelecimen-
to da saúde integral dos nossos
adolescentes. Considerando que
o adolescente já esteja cônscio de
sua responsabilidade pelo próprio
tratamento, é fundamental que
ele frequente, assiduamente, as ati-
vidades de evangelização espírita,
que geram, de início, duas conse-
quências positivas: a inserção em
um novo grupo de amizades e,
depois, o estudo e reflexão das
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páginas doutrinárias que propi-
ciarão uma higienização mental,
destruindo ligações fluídicas per-
niciosas que acometem o funcio-
namento psíquico do jovem.

Evangelização Espírita: a com-
preensão dos princípios espíritas,
com base numa fé raciocinada,
promove a consolação do jovem
em crise e, consequentemente,
previne o suicídio, conforme ex-
plana Allan Kardec:

[...] O Espiritismo dá a ver as

coisas de tão alto, que, per-

dendo a vida terrena três quar-

tas partes da sua importância,

o homem não se aflige tanto

com as tribulações que a acom-

panham. Daí, mais coragem

nas aflições, mais moderação

nos desejos. Daí, também, o

banimento da ideia de abre-

viar os dias da existência, por

isso que a ciência espírita en-

sina que, pelo suicídio, sem-

pre se perde o que se queria

ganhar. A certeza de um futuro,

que temos a faculdade de tor-

nar feliz, a possibilidade de es-

tabelecermos relações com os

entes que nos são caros, ofere-

cem ao espírita suprema con-

solação. [...]4

Mocidade Espírita: vale desta-
car a importância do acompa-
nhamento afetivo dos evangeli-
zadores da mocidade espírita com
o jovem que esteja vivenciando
este processo de adoecimento
psíquico. Nesse sentido, além da
dedicação às aulas sobre Espiritis-
mo, é fundamental prestar aten-

ção na vida desse jovem, promo-
vendo acompanhamento indivi-
dualizado e fraterno comparti-
lhando com o jovem seu dia a dia,
dificuldades, desafios etc.

Desobsessão: outro importan-
te auxiliar é o tratamento desob-
sessivo, associado à terapia de pas-
ses e água fluidificada que, juntos,
promovem o reequilíbrio psíqui-
co, emocional e espiritual do ado-
lescente. Este suporte espiritual
precisa, necessariamente, do com-
prometimento do jovem, que deve
se dedicar à oração diária, a lei-
turas edificantes e à vigilância dos
pensamentos.

Embora seja uma triste realida-
de que acomete milhares de jovens
em todo o mundo, é importante
estarmos atentos à orientação do
Apóstolo dos gentios, consideran-
do que temos a nosso favor a con-
solação espírita, as ciências da

Terra, a razão e o amor para pro-
tegê-los. Façamos, pois, de tudo
pela edificação da juventude.

Referências:
1SCIVOLETTO, Sandra; BOARATI, Miguel A.;

TURKIEWICZ, Gizela (2010). Emergências

psiquiátricas na infância e na adolescên-

cia. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 32,

supl. II, out. 2010.
2ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Pre-

venção do suicídio – um recurso para con-

selheiros. Genebra: OMS, 2006.
3PEREIRA, Yvonne A. O drama da Breta-

nha. Pelo Espírito Charles. 10. ed. 5. reimp.

Rio de Janeiro: FEB, 2011. cap. Marcus

de Villiers, p. 79.
4KARDEC, Allan. O livro dos espíritos.

Trad. Guillon Ribeiro. 92. ed. 2. reimp.

Rio Janeiro: FEB, 2012. Conclusão, it. 7.
5BRASIL. Prevenção do Suicídio – Manual

dirigido a profissionais das equipes de

saúde mental. Brasília: Ministério da Saúde,

2006.

SINAIS QUE INDICAM RISCO DE
COMPORTAMENTO SUICIDA

1. Comportamento retraído, inabilidade para se relacionar com

a família e amigos, pouca rede social;

2. Doença psiquiátrica;

3. Alcoolismo;

4. Ansiedade ou pânico;

5. Mudança na personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressão

ou apatia;

6. Mudança no hábito alimentar e de sono;

7. Tentativa de suicídio anterior;

8. Odiar-se, sentimento de culpa, de se sentir sem valor ou com

vergonha;

9. Perda recente e significativa – morte, divórcio, separação etc.;

10. História familiar de suicídio.

Adaptado do Manual de prevenção de suicídio do Ministério da Saúde.5
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Esf lorando o Evangelho
Pelo Espírito Emmanuel

Fonte: XAVIER, Francisco C. Fonte viva. 5. reimp. Brasília: FEB, 2013. cap. 82.

natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de
serviço por processo normal de evolução.

Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas
manifestações dos reinos inferiores.

A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem.
O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores pro-

duzirão frutos abençoados.
Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante.
Por manter a vida humana, no estágio em que se encontra, milhares de animais

morrem na Terra, de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens.
Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou

santificante.
A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não

sabe agir sozinha em situação alguma.
A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra mil recursos

dentro de si mesma, na solução de todos os problemas.
A primeira cristaliza-se.
A segunda desenvolve-se.
Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação

própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servi-
dores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha a mesa. Quem
aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo
trilhos novos.

Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes
permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da
Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir, e desvela-se, em benefício
de todos, até o fim da luta.

Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em
ser servido.

Quem serve, prossegue...

“O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir.”

– Jesus. (Marcos, 10:45.)

A

prossegue
Quem serve,



avanço tecnológico vivi-
do pela humanidade ao
longo do século XX e neste

começo do XXI transformou
profundamente as relações so-
ciais. Diminuíram-se distâncias,
encurtou-se o tempo, acelerou-se
a vida. Tornou-se comum uma
pessoa ter dezenas de correspon-
dências eletrônicas para respon-
der diariamente, ser invadida
por um volume crescente de in-
formações, tomar conhecimento
imediato do que acontece por
todo o planeta.

No afã dessa vida intensa, o
impulso inicial é a necessidade de
tudo ter e saber. Prontamente é
despertado o desejo de experimen-
tar, consumir, apreender. Não há
mais tempo para se deter e apro-
fundar o conhecimento, analisar
os sentimentos. O que é atual ho-
je torna-se rapidamente obsoleto,
sendo substituído por novos recur-

sos, novas tecnologias e invenções,
que já nascem sob o estigma do
envelhecimento precoce.

Seduzidas por esse mundo de
novidades, as pessoas vivem in-
tensamente as exterioridades so-
ciais. Cresce a busca pela satisfa-
ção de sensações e novas experiên-
cias, na tentativa de, na mesma
velocidade dos avanços tecnoló-
gicos, se manter modernizado,
conhecedor de tudo, na ânsia de
evitar o sentimento pessoal de
obsolescência.

Na falta de valores e perspectivas
mais maduras a respeito da vida,
visto que sua natureza espiritual
permanece ignorada – embora
não desconhecida –, propõem-se
o homem e a mulher a viver com
aquilo e para aquilo que brilha
aos olhos, na visão de uma exis-
tência materialista e hedonista,
sofrendo as consequências inevi-
táveis, e quase que incontorná-

veis, de suas opções. Sem subsí-
dios filosóficos suficientes para a
análise dos desafios da existência
moderna, com dificuldade para
viver uma moral consistente e ca-
paz de construir uma religiosida-
de sadia e plena, sofrem do vazio
existencial que tipifica o ser hu-
mano hodierno.

Intensifica-se então o culto ao
corpo, gerando multidões de es-
cravos dos padrões impostos de
beleza e estética. Muitos incautos
buscam, sem limites éticos, mo-
rais ou legais, as mais variadas for-
mas de sensações, barateando o
sexo, exaurindo o corpo com dro-
gas diversas, ou desgastando-o em
descargas intensas e repetidas de
adrenalina através de experiên-
cias extremas.

Não por acaso, multiplicam-
-se os desequilíbrios emocionais
e psicológicos dos mais variados
matizes. Pululam na sociedade
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O

Esde – 30 anos

A contribuição do Esde
na reforma íntima

“Se me amais, observareis meus mandamentos.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que convosco

permaneça para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode acolher,
porque não o vê e nem o conhece.” (João, 14:15 a 17.)

EQ U I P E D O ES D E



aqueles que, exauridos, descam-
bam para os processos profun-
dos de depressão, tipificando a
perda de si mesmos. Não poucos
buscam saída nos tortuosos cami-
nhos do fanatismo, sob o patro-
cínio de diferentes bandeiras, se-
jam religiosas, políticas, sejam de
qualquer outra agremiação, em
evidente processo de fuga. E não
poucos decretam o abandono de
si mesmos, em comportamentos
doentios, no processo lento do
suicídio indireto.

Quando o Espiritismo descor-
tina o mundo causal, descerrando
o véu que separa os dois lados da
existência, quando aponta a vida
como o processo muito mais am-
plo do que o pequeno intervalo
entre berço e túmulo, propõe no-
vo significado para a existência.

Quando o ser humano se assume
como Espírito imortal e entende
que sua atual existência terrena é a
síntese, consequência e herança da
realidade espiritual de si mesmo,
passa a compreender e a se relacio-
nar com o mundo de maneira dis-
tinta, lúcida e saudável. Quando
compreende que a lei de causa e
efeito é a mão dadivosa da Provi-
dência divina, articulando para
que todas as ações no mundo se-
jam pautadas pela justiça e sabe-
doria, desenvolve um olhar dife-
renciado sobre as idiossincrasias
humanas e os aparentes contras-
sensos sociais.

O Espiritismo lança luzes so-
bre os problemas humanos, escla-
recendo o homem sobre sua ori-
gem, natureza e destino, possibi-
litando instrumentalizá-lo para

enfrentar o mundo e, principal-
mente, enfrentar-se, iniciando a
adiada conquista do imenso e
desconhecido país de suas para-
gens íntimas.

Ao compreender a dor como
mecanismo salutar, como “bên-
ção que Deus envia a seus eleitos”,
desenvolve em si o sentimento de
resignação dinâmica, apoiado em
uma fé lúcida, não mais permi-
tindo em si quaisquer sentimen-
tos de vitimização, mas sim agin-
do de forma estoica diante dos de-
safios da vida. Sustentado nos pa-
râmetros morais do Cristo, busca
o exercício de sair de si em direção
ao próximo, amando-se para amá-
-lo, amando a Deus acima de tudo
e por princípio de tudo.

Porém, como afirma o Codifi-
cador no item VIII, da Introdução
de O livro dos espíritos:

[...] o estudo de uma doutrina,

tal como a Doutrina Espírita,

que nos lança de súbito numa

ordem de coisas tão nova e tão

grande, não pode ser realizado

com proveito senão por homens

sérios, perseverantes, isentos de

prevenções e animados de fir-

me e sincera vontade de chegar

a um resultado.1

Entende o pedagogo lionês
que serão as reflexões oriundas
do estudo que provocarão a mo-
dificação de conceitos e valores.
Na sequência, será o cultivo das
reflexões sadias que o impulsio-
narão a alterar as práticas e ata-
vismos infelizes inseridos na pro-
fundidade dos hábitos, a fim de

modificá-los. Então, somando-se
à disciplina e insistência, os no-
vos hábitos adquiridos a partir
de conceitos e valores novos al-
cançarão o campo dos sentimen-
tos, ganhando a partir daí a per-
petuidade, posto que passam a
estar guardados no coração.

Dessa forma, o Movimento Es-
pírita, a começar pela sua célula
fundamental, a Casa Espírita, não
pode se permitir abandonar ou
relegar a segundo plano o exer-
cício do estudo e da reflexão
espírita, oferecendo a oportuni-
dade do conhecimento a todos
que venham em busca do Con-
solador prometido.

Na Casa Espírita, se o contato
com a informação espírita pode
ter início na palestra pública, é
nos grupos de estudo, caracteri-
zados pela seriedade, dinamismo
e aplicabilidade dos conceitos,
que o processo da reforma ínti-
ma pode encontrar parâmetros e
valores necessários ao seu desen-
volvimento. É nos momentos de
discussão, questionamento, aná-
lise e intercâmbio de experiências,
que ocorre o aprofundamento
do conhecimento espírita, com a
consolidação, nas matrizes men-
tais e sentimentais dos frequen-
tadores, das condições para a ação
transformadora na intimidade e
em suas relações com o próximo
e consequentes repercussões na
sociedade.

Referência:
1KARDEC, Allan. O livro dos espíritos.

Trad. Evandro Noleto Bezerra. 2. ed. 1.

reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2011.
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lguma outra coisa incum-
be aos Espíritos fazer, que
não seja melhorarem-se

pessoalmente?
“Concorrem para a harmonia

do universo, executando as von-
tades de Deus, cujos ministros
eles são. A vida espírita é uma
ocupação contínua [...].”1

Também desempenham fun-
ção útil no universo os Espíri-
tos inferiores e imperfeitos?

“Todos têm deveres a cum-
prir. Para a construção de um
edifício, não concorre tanto o
último dos serventes de pedrei-
ro, como o arquiteto?.”2

Dando continuidade à sua es-
tada na cidade espiritual Nosso
Lar, André Luiz relata as novas
atividades na dimensão de vida
em que se encontra.

Em companhia do mentor
espiritual Jerônimo faz missões
de socorro, amparo e orientação

a necessitados, tanto no mundo
espiritual quanto na esfera física.

Esse novo relato, em que An-
dré Luiz oferece detalhes sobre
as atividades dos benfeitores es-

pirituais, foi denominado Obrei-
ros da vida eterna.

Na apresentação do relatório
de ações de André Luiz, assim se
expressa Emmanuel:

O homem moderno, pesqui-

sador da estratosfera e do

subsolo, esbarra, ante os pór-

ticos do sepulcro, com a mes-

ma aflição dos egípcios, dos

gregos e dos romanos de épo-

cas recuadas. Os séculos que

varreram civilizações e re-

fundiram povos, não trans-

formaram a misteriosa fisio-

nomia da sepultura. Milená-

rio ponto de interrogação, a

morte continua ferindo sen-

timentos e torturando inteli-

gências.3

E mais adiante elucida:

O Espiritismo começou o ina-

preciável trabalho de positi-

var a continuação da vida

além da morte, fenômeno na-

tural do caminho de ascensão.

A

Obreiros da

vida eterna
AY LTO N PA I VA
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Esferas múltiplas de atividade

espiritual interpenetram-se

nos diversos setores da exis-

tência. A morte não extingue

a colaboração amiga, o ampa-

ro mútuo, a intercessão con-

fortadora, o serviço evolutivo.

As dimensões vibratórias do

universo são infinitas, como

infinitos são os mundos que

povoam a Imensidade.

Ninguém morre. O aperfeiçoa-

mento prossegue em toda parte.4

Tínhamos informações muito
vagas sobre a assistência espiri-
tual que recebemos de Deus, nosso
Pai e Criador, e de Jesus, nosso Mes-
tre e Benfeitor planetário.

Por isso, supúnhamos que essa
ajuda fosse feita de maneira mi-
lagrosa ou fantasiosa e que tudo
se resolveria por meio de uma
varinha mágica.

No entanto, se a ajuda, o am-
paro prestado neste plano físico
em que nos encontramos exige
conhecimento, preparação, capa-
cidade de execução, André Luiz
nos informa que lá, no plano espi-
ritual, também é necessário estar
preparado para ajudar tanto os
Espíritos desligados do corpo físi-
co, quanto os encarnados.

Essa ação envolve não só o
conhecimento, mas, ainda, a ca-
pacidade de amar.

Todo trabalho no bem para se
efetivar demanda o envoltório
do amor nas suas múltiplas fa-
ces de exteriorização.

Além disso, ele revela as di-
ficuldades a serem vencidas, as
barreiras a serem transpostas.

Quando da assistência espiri-
tual, em nome de Deus e Jesus,
aos encarnados, estes são os que
mais dificultam tal ajuda.

Materializam os obstáculos
sob a forma de descrença na vida
após a morte, revolta, desânimo,
vícios, ódio, egoísmo e orgulho.

Têm grande facilidade de rece-
ber abençoada assistência espi-
ritual as pessoas que procuram
sintonizar o bem, isto é, aquelas
que procuram os caminhos da
Espiritualidade, sobretudo, as que
sentem o valor e a importância
de ajudar o outro, quer esteja no
lar, quer no ambiente de trabalho,
ou os que pervagam na perife-
ria das cidades e nos círculos das
carências e miserabilidade.

André Luiz, o médico bem-su-
cedido, que viveu e morreu no
Rio de Janeiro, ressurge pela ad-
mirável mediunidade de Francisco
Cândido Xavier e revela a gran-
diosidade e a beleza dos obreiros
da vida eterna, em suas tarefas de
socorro, amparo e orientação
àqueles que transitam pelas vias
da ilusão, do engano, das emoções
e sentimentos descontrolados.

Lances dolorosos, aflitivos, mas,
de outra parte, também de ex-
celentes formas de irradiação do
amor são retratados nos capítu-
los: Treva e sofrimento, Fogo puri-
ficador, Companheiro libertado,
Prestando assistência, Aprenden-
do sempre, Exemplo cristão, Des-
prendimento difícil, A serva fiel,
Ação de graças, entre outros.

Por derradeiro, vale lembrar o
início do coro do Templo, insti-
tuição espiritual onde os obreiros

da vida eterna se preparam para
seus desempenhos:

Ó Senhor!

Abençoa os teus servos fiéis,

Mensageiros de tua paz,

Semeadores de tua esperança.

Onde haja sombras de dor,

Acende-lhes a lâmpada da alegria;

Onde domine o mal, ameaçando

[a obra do bem,

Abre-lhes a porta oculta de

[tua misericórdia;

Onde surjam acúleos do ódio,

Auxilia-nos a cultivar as flores

bem-aventuradas de teu sacros-

[santo amor!5

Ao final das tarefas, André Luiz
comenta:

Nós outros, os da expedição so-

corrista, tomávamos os recém-

-libertos pelas mãos, imprimin-

do-lhes energia para a subida

prodigiosa, cercados de amigos

que nos seguiam, alegres e ven-

turosos, a caminho das zonas

mais elevadas.6

Referências:
1KARDEC, Allan. O livro dos espíritos.

Trad. Guillon Ribeiro. 92. ed. 2. reimp.

Rio de Janeiro: FEB, 2012. q. 558.
2______. ______. q. 559.
3XAVIER, Francisco C. Obreiros da vida

eterna. Pelo Espírito André Luiz. 2. ed.

esp. 2. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2010.

Rasgando véus, p. 7.
4______. ______. p. 9.
5______. ______. cap. 1, p. 13.
6______. ______. cap. 20, p. 335.
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A Confraternização Brasi-
leira de Juventudes Espíri-
tas – Comissão Regional
Centro (Conbraje) foi rea-
lizada de 30 de maio a 2 de
junho, em Goiânia, promo-
vida pelo Conselho Federa-
tivo Nacional da FEB, ope-
racionalizada por sua Área
de Infância e Juventude, e
com apoio da Federação Es-
pírita do Estado de Goiás.
Compareceram ao evento cerca de
400 jovens representantes das En-
tidades Federativas Estaduais do
Distrito Federal, Espírito Santo,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Tocantins; e
também coordenadores de infân-
cia e juventude das Federativas de
outras regiões do país. Na abertu-
ra ocorreram saudações do presi-

dente da FEB, do secretário-geral
do CFN da FEB, do secretário da
Comissão Regional Centro do CFN
da FEB e dos dirigentes ou repre-
sentantes das Federativas citadas.
O tema central “Senhor, que que-
res que eu faça? foi desenvol-
vido de maneira dinâmica com
oficinas de trabalho, palestras e
apresentações teatrais e musicais.

Houve ambiente de muito entu-
siasmo por parte dos jovens pre-
sentes. Atuaram como expositores
Sandra Maria Borba Pereira (RN)
e o presidente da FEB, Antonio
Cesar Perri de Carvalho. O even-
to foi realizado na sede do Insti-
tuto Educacional Emmanuel. In-
formações: <www.febnet.org.br>;
<cfn@febnet.org.br>.

Confraternização
Brasileira de Juventudes

Espíritas – Conbraje

Saudações aos dirigentes das Federativas

Público presente
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ntre as diversas histórias
imersas no folclore das re-
giões nórdicas, uma há

bem interessante e de grande
valor moral.

Passada oralmente de geração
a geração, eis aqui o seu teor, re-
latado segundo nossa própria
sensibilidade:

Com sua ampulheta ainda
gasta pelo meio, o velho Tempo
apresentou-se ante o Homem
materialista e indagou:

– Tuas horas passam céleres!
Que apresentas como obras tuas?
Que valores conseguiste após o
nascimento na carne, até agora?

O Homem, orgulhosamente,
inflou o peito e, de rosto im-
pregnado de vaidade, retrucou,
firmemente:

– Tanta coisa! Em vários seto-
res! Conquistei louros de vitó-
rias bélicas! Alcancei a glória li-
terária por tantos poemas épi-
cos! Obtive poder, pairando aci-
ma da humanidade! Desenvolvi
o saber e deploro os ignorantes!
Adquiri ouro, que brilha em
meus trajes e adornos! Em ver-
dade, sou grande vencedor!

O Tempo sorriu, com a sabe-
doria de tantas eras já passadas
e por vir... E, com face grave, se-
riamente comentou:

– Tens realmente muita segu-
rança no que dizes. Porém, é pre-
ciso refletir no sentido maior de
cada palavra... Vejamos:

Conquistaste vitórias, mas a
custo de quê? De
destruição, de do-
minação, de escra-
vidão...

Poemas escreveste.
Mas busco-lhes conteú-
do, suficiente para escla-
recer o necessitado... E na-
da vejo: só palavras alinha-
vadas, com sons musicais,
sem alma...

Obtiveste poder. Con-
tudo, tornaste-te prepo-
tente, inflexível, exigente...
Crês ser superior aos outros
homens...

Quanto à tua vasta cultura,
que uso fazes dela? Ajudaste a
humanidade? Criaste algo que
realmente valha à pena?

Finalmente, adquiriste ouro,
despertando cupidez e inveja,
guardando-o em teu seio, sem
fazê-lo florescer...

São essas as tuas conquistas?
São esses os teus valores?

O Homem, desapontado, des-
cerrando à sua visão paisagem
até então insuspeitada, sentiu-
-se desorientado, e exclamou:

– Então, nada disso vale, nada
disso é real?

O Tempo, mansamente, respon-
deu-lhe:

– Organiza melhor tua hierar-
quia de valores! Conquista aque-

E
IVO N E MO L I NA RO GH I G G I N O

Aprendendo
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les que sejam como os tesouros
que Jesus nos aconselhou, aqueles
que a traça e a ferrugem não cor-
roem, e os ladrões não podem
roubar... Analisa teus talentos e
usa-os melhor...

O Homem, timidamente, quis
saber:

– Como?
E o sábio Tempo explicou:
– É simples: ouve teu coração!

É que te esqueceste dele!
Nas voltas do caminho da vida,

muito depois, o Tempo defron-
tou-se, mais uma vez, com aquele
mesmo Homem, alquebrado pela
idade e pelos embates cotidianos.
Entretanto, apresentava-se dife-
rente: estava “vestido de luz”!

O Tempo, sorridente, dele se
aproximou e, novamente, indagou:

– Que valores conquistaste, após
viveres tanto?

Então, o Homem, tranquilo,
alegre, respondeu-lhe, dizendo sim-
plesmente:

– Conquistei tanta coisa: apren-
di a Amar!

Como vemos, essa história está
ligada diretamente aos ensinos de
Jesus. Desde seu início, refere-se cla-
ramente aos “tesouros” que deve-
mos acumular para nós e em nós,
como nos disse o querido Mestre:

Naquele tempo, disse Jesus a

seus discípulos: “Não junteis te-

souros na terra, onde a traça e a

ferrugem destroem, e os ladrões

assaltam e roubam. Ao contrá-

rio, juntai para vós tesouros no

céu, onde nem a traça nem a

ferrugem destroem, nem os la-

drões assaltam e roubam. Por-

que, onde estiver o teu tesouro,

aí estará também o teu coração”.

(Mateus, 6:19 a 21.)1

De nada adianta a aquisição de
vitórias bélicas, glórias literárias,
poder, saber e ouro, que são con-
quistas ilusórias, sem real valor.
Como disse Paulo de Tarso: “[...]
se não tivesse amor, nada seria” (I
Coríntios, 13: 1 a 3).1 Jesus, demo-
lindo a filosofia reinante na época,
do domínio pela força, pelas posses
amoedadas e pelos títulos mate-
riais de falsa importância, estabe-
leceu definitivamente a Lei de Amor
ao Pai, acima de tudo, e ao nosso
próximo como a nós mesmos.
(Mateus, 22: 34 a 40.)1

Jesus veio ensiná-la concreta-
mente a nós – seus irmãos ainda
incipientes – pois a vivenciou em
todos os momentos de seu mer-
gulho no corpo físico.

Mostrou-nos que é imprescin-
dível libertar-nos das célebres cha-
gas infamantes da humanidade
– egoísmo e orgulho, e todos os
outros defeitos morais deles decor-
rentes – e passar a ver os outros
à nossa volta com olhar diferente,
isto é, sob a ótica do reconheci-
mento de que são irmãos nossos,
viajores da vida como nós.

Em múltiplas passagens dos
Evangelhos, vemos ressaltada a
importância desse amor, amor
que cresce invencível à medida
que nos conscientizamos da es-
sência divina a vibrar em nosso
íntimo. Recordemos as palavras
de Jesus:

Meus discípulos serão conheci-

dos por muito se amarem. (João,

13:35.);

Ouvistes o que foi dito: Amarás

o teu próximo, e odiarás o teu

inimigo. Eu, porém, vos digo:

Amai os vossos inimigos e orai

pelos que vos perseguem. (Ma-

teus, 5:43 e 44.)1

O apóstolo Pedro alerta-nos com
relação aos efeitos do vero amor,
quando nos recomenda:

Acima de tudo, porém, tende

amor intenso uns para com os ou-

tros, porque o amor cobre a mul-

tidão de pecados. (I Pedro, 4:8.)1

Isto é, nossos erros têm sua ex-
piação amenizada quando deles
nos arrependemos sinceramente e
tratamos de repará-los mediante
atuação fraterno-carinhosa no con-
tato com nossos semelhantes.

No livro Missionários da luz te-
mos excelente exemplo desse pon-
to, quando André Luiz, visitando
o departamento de Planejamento
de Reencarnações de Nosso Lar, é
assessorado por Manassés (um ir-
mão dos serviços informativos da
casa), dá-lhe a examinar o caso de
um amigo, o qual, na encarnação
anterior, praticara o assassinato
de outro homem a facadas;2 após
sua desencarnação em dolorosas
condições, arrependeu-se do cri-
me, sofreu bastante “em regiões
purgatoriais”, e “depois de largos
padecimentos purificadores, apro-
ximou-se da vítima, benefician-
do-a em louváveis serviços de res-
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gate e penitência”. Assim, progre-
diu moralmente, adquiriu a ami-
zade de benfeitores e de outros
muitos Espíritos desencarnados,
que intercederam por ele. Conse-
guiu nova encarnação, onde, em
vez de ter que desencarnar por
método brutal, expiará a dívida
trazendo em seu corpo físico uma
úlcera que logo se manifestará,
mais ou menos gravemente, con-
forme ele se conduzir no orbe: “O
amor contudo transformou o ca-
ráter do trabalho em pagamento”.

Não raro, também não valori-
zamos devidamente o tempo de
nossa encarnação, deixando-o es-
vair-se futilmente entre ocupações
materiais e distrações vazias, levia-
namente desatentos de que se trata
de valioso talento a nós concedido
pelo supremo Criador.

Trafegamos pela existência ter-
rena sem a preocupação de semear
flores e frutos ao longo das sendas

que palmilhamos, olvidando fre-
quentemente que estamos cerca-
dos de tantos “próximos”, referidos
por Jesus, e que aqui nos encon-
tramos com o objetivo definido de
progredir em direção ao Pai, ex-
piando erros pretéritos e desta
mesma encarnação, ultrapassando
provas por nós escolhidas (visando
caminhar mais celeremente) e exe-
cutando as pequenas (porém im-
portantes) missões que nos cabem.

É mandatório que usemos nosso
tempo adquirindo os “tesouros”
citados pelo inesquecível Mestre,
para isso vigiando nossos pensa-
mentos, sentimentos e atos, pois,
após cada imersão na veste somáti-

ca, deveremos “dar contas de nossa
administração”. (Lucas, 16:2.)1

E que, como na história rela-
tada no início, quando o Tempo
se aproximar de nós “nas voltas do
caminho da vida” e nos indagar:
“Que valores conseguiste, após vi-
veres tanto?”, possamos tranquilos
e alegres responder-lhe simples-
mente: “Conquistei tanta coisa:
aprendi a Amar!”.

Referências:
1BÍBLIA SAGRADA (CD-ROM). Rio de Janei-

ro: Editora Vozes, 1996.
2XAVIER, Francisco C. Missionários da luz.

Pelo Espírito André Luiz. 3. ed. esp. 3.

reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2010. cap. 12.
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ste é o título do trabalho, abaixo transcrito, com
que o Prof. Dr. José Passini, de Juiz de Fora
(MG), participou do simpósio realizado na aber-

tura do 24o Encontro Estadual de Esperanto, ocor-
rido, de 17 a 19 de maio, no Instituto de Letras da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), sob
o patrocínio da Associação Esperantista do Rio de
Janeiro (Aerj), cujo tema principal foi “O papel do
Esperanto na Preservação das Línguas e Culturas”.

Segundo Pierre Burney, em sua obra Les langues in-
ternationales, publicada em 1962, haviam surgido, até
aquela data, mais de 600 projetos de línguas, visando à
solução do problema de comunicação internacional.

Dentre esses projetos, uns poucos conseguiram
tornar-se línguas, e dentre aqueles que o consegui-
ram, só o Esperanto sobrevive, dando mostras da sua
capacidade de exprimir o discurso humano, surgindo
no final do século XIX, que apresentou grandes mu-
danças na humanidade, indiscutivelmente preparató-
rias para outros grandes passos dados no século XX.

O Esperanto acompanhou o progresso, dando sem-
pre conta do discurso humano, vendo surgir o telefo-
ne, o rádio, o teletipo, o fax, o cinema, a televisão, a in-
ternet, o automóvel, o avião. Não precisou se adaptar,
nem se modificar para entrar na era da astronáutica.

Ao elaborar o Esperanto, Zamenhof usou a preci-
são de um matemático aliada à sensibilidade de um
místico. O ideal esperantista nasceu com a pureza
própria da infância, pois Zamenhof, desde seus anos
infantis, preocupava-se em solucionar o problema da
comunicação humana.

Que forças transcendentes atuaram naquele me-
nino de Bialystok para que ele sonhasse e, durante
toda a sua vida, persistisse nesse sonho que se con-
cretiza a cada dia?

O Esperanto, elaborado no decorrer da adolescência
daquela criança sonhadora, e concretizado nos seus tem-
pos de estudante de Medicina, sobrepôs-se a outras lín-
guas criadas por linguistas profissionais. Mas seria de se
perguntar: por que só o Esperanto sobreviveu e seu uso
se expande a cada dia, embora lentamente, como acon-
tece com as ideias que surgem no mundo para ficar?

Seria apenas pela sua notável facilidade de aprendi-
zado e de uso? Não, não é só por isso. O Esperanto não
encontra eco unicamente na inteligência humana, co-
mo um código de comunicação preciso, matemático,
frio, capaz de apenas transmitir o pensamento lógico,
os frutos do raciocínio humano. Encontra eco tam-
bém na sensibilidade humana, no coração.

É inerente ao Esperanto a capacidade de possibili-
tar ao seu usuário – até de concitá-lo – a transmitir
seus mais profundos anseios de concórdia, de frater-
nidade, de tolerância, enfim, de paz.

Conforme já o dissemos, Zamenhof não foi um lin-
guista profissional. A vida encaminhou aquele jovem
idealista à Medicina, e esta ciência proporcionou-lhe o
desenvolvimento e a conservação da sensibilidade hu-
mana tantas vezes demonstrada nos momentos em
que o linguista amador cedia lugar ao pacificador, ao
humanista convicto, ao poeta que soube compor hinos
de solidariedade humana de beleza literária e espiri-
tual, de incentivo à concórdia, à fraternidade, à paz.

do Esperanto

E
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Sua visão mística, mas não-sectária, levou-o a pro-
ferir a Prece sob o Estandarte Verde, na abertura do
Primeiro Congresso Mundial de Esperanto, em
Boulogne-sur-Mer, dirigindo-se à força criadora da vi-
da, sem nominá-la – porque isso dividiria os homens
em grupos religiosos e estes se contraporiam aos ateus:

A Ti, ó mistério incorpóreo e potente,

Ó força que o mundo governas,

A Ti, do amor e verdade nascente

E fonte de vidas eternas,

A Ti, que diverso a nós todos pareces,

Mas único e igual para as almas em preces,

A Ti, que dominas os tempos afora,

Oramos agora.

Ao lado dessa delicadeza de alma, nota-se a notável
força sobre-humana de que era dotado aquele homem
franzino, de pequena estatura, mas que se agigantava
na busca da concretização do seu ideal, sabendo mes-
clar o entusiasmo do jovem com a prudência do an-
cião, o que lhe possibilitou crer firmemente na vitória
do Esperanto, mas não esperá-la para os seus dias.

Sabia que legava à humanidade um instrumento
para a comunicação entre todos os povos, mas que
não chegaria a ver sua vitória final.

Esse sentimento de tranquilidade, de esperança e
perseverança é inerente à língua, e é, com muita ex-
pressão, passado aos esperantistas.

Constatamos isso quando um operário têxtil, ho-
mem de instrução primária, que aprendera o Esperanto
e procurava divulgá-lo, foi inquirido – por alguém mui-
to instruído – sobre a esperança que nutria no sentido
de ver todos falando Esperanto:“Você tem esperança de
ainda ver a vitória final do Esperanto?”.Ao que ele sabia-
mente respondeu:“Nós, esperantistas, mantemos o Es-
peranto vivo para que, quando o mundo conscientizar-
-se de que necessita dele, ele possa responder: Presente!”.

Em seu poema La Vojo (O Caminho), ele demons-
tra isso com muita clareza:

Através de densa escuridão brilha o objetivo,

Ao qual corajosamente nos dirigimos.

Semelhante a uma estrela em céu noturno,

Aponta-nos a direção.

Seu amor ao Ideal e sua persistência sempre apa-
recem em seus poemas:

Semeamos, semeamos, sem nos cansarmos,

Pensando nos tempos futuros.

Cem sementes se perdem, mil sementes se perdem,

Semeamos e semeamos constantemente.

“Oh, parem!”, zombando os homens advertem,

“Não parem, não parem!”. Soa-nos no coração:

“Obstinadamente avante!”. Os netos vos abençoarão,

“Se pacientemente perseverardes”.

É de se notar que o Esperanto dispõe da palavra
persistência = persisto, mas Zamenhof não a usou.
Valeu-se de outra, mais forte, mais consentânea com
o seu sentimento: obstino = obstinação.

Se fisicamente era fraco, espiritualmente era um
gigante. Soube defender suas ideias, soube impreg-
nar de amor a língua que oferecia ao mundo. Era do-
tado da mesma obstinação, que moveu as grandes fi-
guras da humanidade, como aquela de que era dota-
do Gandhi. Soube ele aliar a obstinação de Gandhi à
sensibilidade de Francisco de Assis.

Zamenhof lidou muito bem com um componente
imensurável em termos físicos: a força do ideal. Essa
força, nascida da sua capacidade de ver o invisível
para os olhos comuns, de transcender os limites ma-
teriais e os limites do tempo, numa visualização de
um mundo de harmonia, de paz e de fraternidade,
que sabia não chegaria a ver.

Essa, a força que levou Zamenhof a enfrentar uma
sociedade que mantinha ideias ainda mais estreitas
do que as que conhecemos hoje. Essa, a força que lhe
permitiu legar ao mundo esse maravilhoso instru-
mento de comunicação humana: o Esperanto.

Zamenhof soube impregnar o Esperanto desse
ideal profundo, que sempre conduziu e conduz os
seus adeptos, criando um forte sentimento de frater-
nidade supranacional, vivenciado pelos esperantis-
tas, que o chamam ideia interna.
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Espiritismo sempre foi
uma Doutrina de vanguar-
da e, em todos os momen-

tos, se posicionou com coerência
em defesa da vida e contra todo e
qualquer tipo de discriminação.

Muito antes da Lei Áurea,
grandes vultos do Espiritismo já
escreviam livros abolicionistas,
sem terem ainda aderido aos seus
princípios.

Considerando que a Lei do
Ventre Livre data de 1871, e a Lei
Áurea, de 1888, é realmente signi-
ficante o fato de Antônio da Silva
Neto ter publicado o livro Estudos
sobre a emancipação dos escravos
no Brasil,1 em 1866, além de mais
dois outros trabalhos sobre o as-
sunto em 1868 e 1869.2

Adolfo Bezerra de Menezes foi
mais um abolicionista que, em

1869, publicou A escravidão no
Brasil e as medidas que convém to-
mar para extingui-la sem dano pa-
ra a nação,3 obra que no mesmo
ano foi publicada no jornal Senti-
nela da liberdade, periódico do
qual veio a ser redator.

Outra questão que merece des-
taque é o pioneirismo das mulhe-
res espíritas, ainda no século XIX.
Desejamos destacar aqui cinco
delas.

Adelaide Augusta Câmara,
mais conhecida como Aura Ce-
leste, é a primeira. Nascida em
Natal, no Rio Grande no Norte,
tendo recebido instrução de qua-
lidade e se formado em professo-
ra, chegou ao Rio de Janeiro em
1896. Adelaide começou a lecio-
nar no Rio de Janeiro e, através da
coluna “Estudos Filosóficos”, pu-
blicada por Bezerra de Menezes
no jornal O paiz, conheceu o Es-
piritismo. Foi sob a supervisão
desse benfeitor que Aura Celeste

começou o seu trabalho no Espi-
ritismo, como médium psicógra-
fa, no Grupo Ismael, o núcleo de
trabalhos mediúnicos da Federa-
ção Espírita Brasileira. Ramiro
Gama escreveu que “Adelaide Câ-
mara, pela audição, começou a
trabalhar na pregação da Doutri-
na, fazendo conferências e recei-
tando, com tal acerto e exatidão,
que o seu nome se irradiou por
todo o país”.4 Adelaide ainda pu-
blicou livros mediúnicos, fundou
o Asilo João Evangelista e dedi-
cou-se à assistência aos necessita-
dos, trabalhando em diversas ins-
tituições espíritas.

Outra grande educadora espí-
rita foi Anália Franco. Aos 12 anos,
Anália Franco já auxiliava sua
mãe no magistério, colaborando
com ela em diversos colégios do
Interior do Estado de São Paulo.
Antes de 1875, já tinha se diplo-
mado normalista. Sua vida é cheia
de histórias de amor ao próximo.
Anália foi expulsa de uma cidade
do Interior do Estado de São

O
JO Ã O MA RC O S WE G U E L I N

Espiritismo
Doutrina de vanguarda e coerência

1SILVA NETO, Antônio da. Estudos sobre
a emancipação dos escravos no Brasil. Rio
de Janeiro: Tipografia Perseverança, 1866.
p. 46.

2Idem. Segundos estudos sobre a emancipa-
ção dos escravos no Brasil. Rio de Janeiro:
Tipografia Laemmert, 1868; e A coroa e a
emancipação do elemento servil. Rio de Ja-
neiro: Tipografia Laemmert, 1869.

3MENEZES, Adolfo Bezerra de. A escravi-
dão no Brasil e as medidas que convém tomar
para extingui-la sem dano para a nação. Rio
de Janeiro: Tipografia Progresso, 1869.

4GAMA, Ramiro. Seareiros da primeira
hora. Rio de Janeiro: Editora Eco, 1968.
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Paulo porque insistia em abrigar e
ensinar crianças brancas e negras
juntas, algo que era considerado
uma promiscuidade escandalosa
para a época. Paulo Alves Godoy
conta sobre outro momento glo-
rioso de Anália:

Ela apareceu nas ruas com

seus “alunos sem mães”, em

bando precatório. Moça e ma-

gra, modesta e altiva, aquela

impressionante figura de mu-

lher, que mendigava para fi-

lhos de escravas, tornou-se o

escândalo do dia.5

Zêus Wantuil6 escreveu sobre as
dificuldades que Anália enfrentou

durante a gripe espa-
nhola, quando preci-
sava sustentar 140
crianças, sem rece-
ber verbas, apenas
com escassas esmo-
las. Anália também
publicou matérias em
jornais. No Eco das
damas escreveu cinco
matérias, e no jornal
A família,mais 47.Re-
corremos novamente
a Ramiro Gama para
quantificar uma parte
de seu legado:

Anália Franco fundou

71 escolas, 2 alber-

gues, 2 colônias rege-

neradoras para mulheres, 23

asilos para órfãos, 1 banda de

música feminina, 1 orquestra e

1 grupo dramático, além de ofi-

cinas de flores, cha-

péus, etc., isto em 24

cidades do Interior e

em São Paulo.7

Em considerando a
vanguarda do Movimen-
to Espírita, lembramos
que outras três mulheres
foram fundadoras da Fe-
deração Espírita Brasilei-
ra, em 1884. São elas: D.
Maria Balbina da Con-
ceição Baptista, D. Ma-
thilde Elias da Silva e D.
Elvira P. da Mollica. Na

página de Augusto Elias da Silva,
na Wikipédia, enciclopédia da In-
ternet, há a informação de que a
primeira fundadora que citamos
se chamaria Maria Baldina, en-
quanto que uma matéria em Re-
formador, em 1924, a grafou co-
mo nós. A referida página na Wi-
kipédia nos fornece mais informa-
ções sobre duas dessas admiráveis
mulheres:

Com o apoio e o incentivo de

sua sogra, D. Maria Baldina da

Conceição Batista, e de sua es-

posa, D. Matilde Elias da Silva,

com quem teve um filho (cha-

mado Augusto), ambas também

espíritas, Elias da Silva lançou o

jornal Reformador, a 21 de janei-

ro de 1883, às próprias expensas,

instalando a redação e o prelo em

seu atelier fotográfico à então rua

da Carioca, 120, 2o andar (ex-São

5GODOY, Paulo Alves. Grandes vultos do
espiritismo. São Paulo: Feesp, 1981.

6WANTUIL, Zêus. Grandes espíritas do
Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: FEB, 2002.

7GAMA, Ramiro. Os mortos
estão de pé. 2. ed. Rio de
Janeiro: Editora Eco, 1970.

Adelaide Augusta Câmara

Anália
Franco



Francisco de Assis), onde tam-

bém residia com a família.8

Infelizmente não encontramos
mais informes sobre dona Elvira,
que deve ser esposa de Luiz
Mollica, igualmente fundador
da FEB, sobre o qual também
não temos dados a relatar.

Não podemos olvidar o político
Adolfo Bezerra de Menezes.9 Em
1879, ele proferiu discurso na
Câmara dos Deputados sobre a
defesa do meio ambiente. Já em
1882, sua preocupação foi com a
defesa do servidor, tendo lutado
em favor dos trens nos subúrbios.
Em 1883, Bezerra discursou sobre
a estabilidade dos professores, a
conservação das matas e reflores-
tamento, o direito à licença médi-
ca e elaborou um projeto que regu-
lamentava a locação do serviço
doméstico. Em 1884, discursou na
Câmara sobre a defesa do consu-
midor e no ano seguinte levan-
tou a voz em combate às arbitra-
riedades que eram cometidas
contra os abolicionistas, defen-
dendo também a Saúde Pública.

No que diz respeito aos valores
fundamentais de defesa da vida,
engana-se quem acredita que o
Espiritismo só abraçou essa luta
com as publicações das campa-

nhas Em Defesa da Vida e Viver em
Família, em 1990.

Em relação ao aborto, por exem-
plo,Allan Kardec já tratara do assunto
em O livro dos espíritos10 nas ques-
tões 357 a 359.O Guia de fontes espíri-
tas,11 mostra-nos que o tema está
espalhado por diversas obras do inol-
vidável Francisco Cândido Xavier.
André Luiz aborda o assunto nas
obras Nosso lar (1944), Missionários
da luz (1945), No mundo maior
(1948), Ação e reação (1957) e Evo-
lução em dois mundos (1959). O
aborto também aparece em outros
livros de Francisco Cândido Xavier

como Contos e apólogos (1958), An-
tologia dos imortais (1963), Luz no
lar (1968), Vida e sexo (1970), entre
outros. Todos os livros citados são
publicações da FEB Editora.

Já o suicídio foi assunto ampla-
mente abordado por Allan Kardec
em O livro dos espíritos (1857), O
evangelho segundo o espiritismo
(1864) e O céu e o inferno (1865) e,
posteriormente, por Francisco
Cândido Xavier em livros como O
consolador (1941), Vozes do grande
além (1957), entre outras obras;
do mesmo modo tratou de outros
temas como a eutanásia, as dro-
gas, a violência e defendeu a famí-
lia como a célula fundamental da
sociedade humana.

É nessa defesa intransigente
dos valores da vida que reside a
sua coerência, desde os tempos
remotos aos dias atuais.

10KARDEC, Allan. O livro dos espíritos.
Trad. Guillon Ribeiro. 92. ed. 2. reimp. Rio
de Janeiro: FEB, 2012.

11CAMPETTI SOBRINHO, Geraldo.
(Coord.) Guia de fontes espíritas. Rio de
Janeiro: FEB, 2004.

Aos nossos prezados colaboradores solicitamos o obséquio

de enviarem seus artigos, desde que sejam inéditos (não divulga-

dos em outros periódicos ou por meio eletrônico), para o e-mail

<redacao.reformador@febrasil.org.br>, digitados de preferência no

programa Word, fonte Times New Roman, tamanho de fonte 12,

régua 15, justificado. O texto, para ser devidamente ilustrado,

deve conter: até 30 linhas (1 página), até 80 linhas (2 páginas) e até

110 linhas (3 páginas).

Nas citações, mencionar as respectivas fontes (autor, título da

obra, edição, local, editora, capítulo e página), em nota de rodapé

ou referência bibliográfica.

Informamos, outrossim, que só serão publicados os artigos

aprovados pela Comissão de Redatores.

Agradecemos-lhes o apoio e a compreensão, e que possamos

continuar unidos na tarefa de divulgação da Doutrina Espírita.

Aos Colaboradores

8WIKIPÉDIA. Disponível em: <http://pt.
wikipedia.org/wiki/Augusto_Elias_da_
Silva>. Ver também: WANTUIL, Zêus.
Grandes espíritas do Brasil. 4. ed. Rio de Ja-
neiro: FEB, 2002. Augusto Elias da Silva, it.
Fundação de Reformador, p. 174.

9CÂMARA DOS DEPUTADOS. Perfis par-
lamentares 33: Bezerra de Menezes. Brasí-
lia: Câmara dos Deputados, 1986.
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Reformador de ontem

eformador, em sua longa e exuberante
existência, virtualmente se confunde com
a própria história do Espiritismo e da Casa

de Ismael, no Brasil.
Paulo de Tarso,1 definindo a atuação dos cris-

tãos no século I, no âmbito do Cristianismo nas-
cente – “instituição invisível e universal” –, decla-
rou que o objetivo dela era “dar feição visível à
obra divina”. Quanto a Reformador, podemos
afirmar ser ele porta-voz firme e seguro, perseve-
rante e ativo da Espiritualidade superior que pro-
jeta, do ápice à base da pirâmide da Revelação,
nas tarefas sagradas da revivescência do Cris-
tianismo, as luzes da orientação evangélica for-
madora, no presente, da mentalidade sublimada
da humanidade feliz do futuro.

Órgão da Casa de Ismael, Reformador obedece
ao comando de Cima, cumprindo sua missão, se-
rena e confiantemente, seguindo a estrada incon-
fundível traçada do Invisível pelo Anjo que a di-
rige. Guillon Ribeiro, em 1940, no Relatório pu-
blicado em suas páginas de setembro, registrava:
“Subordinado sempre, com absoluta fidelidade, à
orientação doutrinária da instituição cujo pensa-
mento lhe cabe exprimir, continuou ele a esfor-
çar-se por bem servir, por servir o melhor possí-
vel à causa espírita, sem jamais dissociar do
Evangelho o Espiritismo, antes timbrando inva-
riavelmente em propagar a Terceira Revelação co-

mo simples desdobramento da Revelação Cristã,
sem esquecer, todavia, de dispensar a atenção de-
vida à fenomenologia que serviu de base à estru-
turação da Doutrina dos Espíritos”.

Sobre publicidade, divulgação, difusão, comuni-
cação, vejamos o que adiantam os Espíritos quando
tratam da Imprensa Espírita e do Livro Espírita, pois
os programas de uma e de outro são um só. André
Luiz2 assim se exprime: “Para não se desviar das
finalidades espíritas, selecionar, com ponderação e
bom senso, os meios usados na propaganda, mor-
mente aqueles que se relacionem com atividades
comerciais ou mundanas. Torna-se inútil a eleva-
ção dos objetivos, sempre que haja rebaixamento
moral nos meios”. (Grifo nosso.) “Uma palavra ina-
dequada pode macular a bandeira mais nobre.”
“Arredar de si qualquer ansiedade, no tocante à
modificação rápida do ponto de vista dos compa-
nheiros. A fé significa um prêmio da experiência.”
“A Doutrina Espírita prescinde do proselitismo de
ocasião.” “Purificar, quando não se puder abolir, o
teor dos anúncios comerciais e das notícias de cará-
ter mundano. A imprensa espírita cristã representa
um veículo de disseminação da verdade e do bem.”
“Declarar a qualidade doutrinária das programa-
ções, sem disfarces sutis ou mesmo poéticos, com
lealdade à própria fé. Sem definição declarada,
ninguém vive fiel a si mesmo.” “Os bons e os maus
pensamentos podem nascer de composições do

R

“Em 1883, Augusto Elias da Silva, na sua posição humilde, lançava o Reformador,
coadjuvado por alguns companheiros e com o apoio das hostes invisíveis.”

(Espírito Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo,
pátria do evangelho, 13. ed. FEB.)
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mesmo alfabeto.” “Divulgar, por todos os meios
lícitos, os livros que esclareçam os postulados
espíritas, prestigiando as obras santificantes que
objetivam o ingresso da humanidade no roteiro
da redenção com Jesus. A biblioteca espírita é
viveiro de luz.”

Imprensa Espírita, na sua significação mais alta
e mais profunda, Reformador continua granjean-
do viva simpatia e legítima confiança do público
espiritista que nele identifica a diretriz de Ismael,
insofismável na veiculação do pensamento puro
do Alto e indene do empirismo das improvisa-
ções apaixonadas dos homens.

Se é por alguns transitoriamente incompreen-
dido ou atacado, por “tolerar os homens, sem
transigir com os princípios”, nem por isso deixa
de seguir compreendendo e perdoando, “conver-
tendo toda tendência à lamentação em mais tra-
balho, e transfigurando muitas palavras de auto-
justificação, que desejaria dizer, em mais serviço”.
“Ouve a todos, trabalhando e trabalhando. Res-
ponde a tudo, servindo e servindo.”3

Há 43 anos4 [1940], o Espírito Bittencourt
Sampaio, pelo médium J. Celani, ditava: “Quan-
tas vezes, e como isso é consolador para nós ou-
tros que colaboramos convosco nesta obra cristã!
quantas vezes, por esses rincões afora, numa
humilde choupana, o rústico lavrador do campo,
de inteligência rude, mas de coração aberto às
verdades divinas, soletra, à luz mortiça de uma
lamparina de petróleo, as linhas do Reformador,
com a alma cheia de encantamento por essa dádi-
va divina! São esses os nossos estímulos. É nossa
alegria tocar essa alma, inspirar-lhe à rude com-
preensão a ideia de alcandorar-se às alturas onde
pairam o Espírito sublime e o coração transbor-
dante de amor do divino Mestre. Entretanto, que
sabeis vós disso? Nada. É a obra anônima da Casa
de Ismael”.

Emmanuel, na obra A caminho da luz,5 disser-
tando sobre o apogeu da Renascença, lembra: “A
invenção da imprensa facultava o mais alto pro-

gresso no mundo das ideias, criando as mais belas
expressões de vida intelectual. A literatura apre-
senta uma vida nova e as artes atingem culmi-
nâncias que a posteridade não poderia alcançar.
Numerosos artífices da Grécia antiga, reencarna-
dos na Itália, deixam traços indeléveis da sua
passagem, nos mármores preciosos. Há mesmo,
em todos os departamentos das atividades artísti-
cas, um pronunciado sabor da vida grega, anterior
às disciplinas austeras do Catolicismo na idade
medieval, cujas regras, aliás, atingiam rigorosa-
mente apenas quem não fosse parte integrante
do quadro das autoridades eclesiásticas. A essas
atividades reformadoras não poderia escapar a
Igreja, desviada do caminho cristão. O plano invi-
sível determina, assim, a vinda ao mundo de nu-
merosos missionários com o objetivo de levar a
efeito a renascença da religião, de maneira a rege-
nerar os seus relaxados centros de força. Assim,
no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de
Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchton e outros
vultos notáveis da Reforma, na Europa Central e
nos Países Baixos.” E, em O consolador,6 Emma-
nuel revela: “A Reforma e os movimentos que se
lhe seguiram vieram ao mundo com a missão es-
pecial de exumar a ‘letra’ dos Evangelhos, enter-
rada até então nos arquivos da intolerância cleri-
cal, nos seminários e nos conventos, a fim de
que, depois da sua tarefa, pudesse o Consolador
prometido, pela voz do Espiritismo cristão, ensi-
nar aos homens o ‘espírito divino’ de todas as li-
ções de Jesus”.

Não sabemos se o título Reformador, ao ser
inspirado a Augusto Elias da Silva, o foi em fun-
ção dos movimentos da Reforma, embora nos pare-
ça que sim. De qualquer maneira, porém, o certo
é que o título é excelente e revela o fim do veículo,
que é o da Revelação, o da Doutrina dos Espíritos
e da Casa de Ismael. Porque esta, desde a sua fun-
dação, outra coisa não tem feito senão trabalhar
em função da divulgação do Evangelho integral, em
espírito e verdade, por ter compreendido muito
cedo a enorme responsabilidade que lhe cabe, agindo
na Terra em nome do Espiritismo, para cuja pre-
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sença entre nós o Alto programou e fez executar,
antes, programas outros de longa envergadura,
sendo um deles a Renascença religiosa, a Reforma
iniciada por Martinho Lutero.

De janeiro de 1883 em diante, Reformador vem
à luz, normalmente. Em dezembro de 1982, com-
pletou ele 100 coleções anuais. É revista e já foi
jornal. Não nasceu nem é, hoje, perfeito: evoluiu
sempre, acompanhando o caráter progressivo da
Revelação e do programa de Ismael. Durante 54
anos foi bimensal; hoje é editado mensalmente.
Aos 100 anos, completou 1.845 edições. As tira-
gens, nos últimos anos, têm sido altas.

A vinculação de Reformador com o livro espírita é
perfeita. No início, quando editar um livro constituía
mais sonho que realidade, em face das enormes difi-
culdades a serem vencidas pelos pioneiros do
Movimento Espírita, Reformador transcrevia obras e
romances espíritas, por capítulos, em suas páginas. A
literatura espírita, no Brasil, há meio século, não era
tão rica quanto se revela na atualidade. Mas, Refor-
mador oferecia sempre muito, e do melhor que ha-
via, visitando quinzenalmente os seus leitores. Ele foi
livro. De uns decênios para cá, é ele plataforma do
lançamento do livro espírita. Através dele, o espírita
conhece o que se passa no campo do saber espiritual,
mantém-se atualizado com as diretrizes da Casa de
Ismael e acompanha o Movimento Espírita.

[...]

Informa-nos André Luiz7 que “todos os canais da
publicidade respeitável são caminhos pelos quais a
ideia espírita precisa e deve transitar. Nossa tarefa,
porém, na hora que passa, é a de reavivar a chama
dos princípios doutrinários. Convite ao pensamento.
Apelo ao raciocínio. Achamo-nos à frente de um
mundo em reforma. Casa em transição e refazimen-
to. Entre as acomodações do antigo e os desafios do
novo, somos trazidos a erguer um cenáculo para os
valores da alma. Agitar opiniões seria distrair, perder
a oportunidade na extroversão. O Espiritismo evan-
gélico pede seareiros decididos a revolver as leiras da
verdade. Silêncio e construção.”

Reformador é órgão que cumpre um programa
e dele não se afasta, quaisquer que sejam as mani-
festações que observe às margens da trilha que lhe
foi determinado seguir. Ele avança continuamente,
difundindo o conhecimento espiritual. Progressi-
va e progressistamente. Modernamente. A propó-
sito, todos deveriam reler o magnífico trabalho
publicado em março de 1971,8 intitulado Técnica
da Comunicação Espírita, de Hermínio C. Miranda.
Depois de análise abalizada e tranquila do tema,
de inconteste atualidade, dentre outras, oferece-
nos o seu autor estas conclusões: “Temos, pois, de
estudar os métodos do mundo e aperfeiçoar cada
vez mais a nossa técnica. Seja o nosso falar sim,
sim; não, não, como queria o Mestre. Seja a lin-
guagem direta, sem floreados, que a época não
mais comporta, mas com um conteúdo legítimo de
autenticidade, apoiado na coragem moral de decla-
rar alto e bom som a nossa posição. Se falharmos na
transmissão dessa mensagem, quem poderá esti-
mar o retardamento das conquistas maiores que
nos esperam lá na frente, lá no alto?”.

[...]

Obras da FEB, citadas no texto:
1XAVIER, Francisco C. Paulo e Estêvão. Pelo Espírito Emmanuel.

19. ed. Rio de Janeiro: FEB. pt. 2, cap. 4, p. 340.
2VIEIRA, Waldo. Conduta espírita. Pelo Espírito André Luiz.

9. ed. Rio de Janeiro: FEB. Cap. 13, 15, 16 e 41, p. 58, 59,

64, 67 e 139.
3XAVIER, Francisco C. Rumo certo. Pelo espírito Emmanuel.

3. ed. Rio de Janeiro: FEB. cap. 11.
4RIBEIRO, Guillon. Trabalhos do grupo Ismael. v. 1, p. 230

e 231.
5XAVIER, Francisco C. A caminho da luz. Pelo Espírito

Emmanuel. 11. ed. Rio de Janeiro: FEB. p. 174 e 175.
6Idem. O Consolador. Pelo Espírito de Emmanuel. 9. ed. Rio

de Janeiro: FEB. q. 295.
7XAVIER, Francisco C.; VIEIRA, Waldo. Entre irmãos de outras

terras. Por diversos Espíritos. 4. ed. p. 48 e 49.
8
Reformador de março de 1971.

Fonte: Reformador de julho de 1983, p. 20(208) a 22(210).

(Transcrição parcial.)
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Compareceram ao evento equipes das Entidades
Federativas dos seis Estados da Região Sul, uma
equipe completa da Federação Espírita Uruguaia e
seu vice-presidente, Eduardo Dos Santos, bem como
o presidente, os quatro vice-presidentes e vários di-
retores da FEB.

Reunião Intrarregional

Das 17 às 19 horas, do dia 26, desenvolveu-se a
reunião intrarregional, iniciada por Roberto Fuina
Versiani, secretário-geral do CFN da FEB e coorde-
nada por Ricardo T. Mesquita, secretário da Comis-
são Regional Sul, com a presença do presidente da
FEB, Antonio Cesar Perri de Carvalho, dos vice-pre-
sidentes Marta Antunes Moura, Maria de Lourdes
Pereira de Oliveira e Geraldo Campetti Sobrinho,
da diretora Célia Maria Rey de Carvalho, do coor-
denador do 4o Congresso Espírita Brasileiro, José

Antônio Luiz Balieiro, do convidado Aston Brian
Leão, dos presidentes de Entidades Federativas Es-
taduais e dos coordenadores e assessores nacionais
e regionais das Áreas. O objetivo da reunião foi pre-
parar a forma de atuação nas regiões, em atendi-
mento ao novo Regimento do CFN.

Sessão de Abertura da Comissão

Na noite do dia 26, o evento foi iniciado com
apresentação do grupo Vozes do Amanhã, de Cam-
pinas. Após a prece, o secretário-geral do CFN,
Roberto Fuina Versiani, passou a coordenar a Reu-
nião. Seguiram-se saudações do secretário da Co-
missão Regional Sul, Ricardo T. Mesquita, e dos re-
presentantes das Entidades Federativas dos Estados:
Maria Túlia Bertoni (Federação Espírita de Mato
Grosso do Sul), Luiz Henrique da Silva (Federa-
ção Espírita do Paraná), Humberto Portugal Karl
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(Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro),
Maria Elisabeth Barbieri (Federação Espírita do
Rio Grande do Sul), Olenyr Teixeira (Federação
Espírita Catarinense), Julia Nezu Oliveira (União
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo),
e do vice-presidente da Federação Espírita Uru-
guaia. O presidente da FEB, Antonio Cesar Perri
de Carvalho, fez uma exposição sobre as adequa-
ções necessárias para a integração e dinamização
do Movimento Espírita e sobre as recomendações
da Reunião do CFN de 2012. Em seguida, aconte-
ceu um jantar de confraternização.

Na manhã do dia 27, foram iniciadas as reuniões
dos dirigentes das Federativas e das Áreas que inte-
gram as Comissões Regionais do CFN.

Reunião dos Dirigentes

A Reunião foi coordenada pelo secretário-geral
do CFN com a participação do presidente da FEB.
Seguiu-se a apreciação da ata da Reunião da Co-
missão Regional Sul de 2012, a qual foi aprovada
sem ressalvas. Seguindo-se a pauta, foram analisa-
das as decisões da Reunião do CFN e da Reunião
Ordinária da Comissão Executiva do CFN (feve-
reiro de 2013). O presidente da FEB ressaltou a
importância do trabalho que se realiza nas Comis-
sões Regionais em todo Brasil e reportou-se ao
trabalho conjunto das Áreas com as Entidades Fe-
derativas para a definição de encaminhamentos
sérios e efetivos. Afirmou ainda que as Áreas, por
não serem autônomas, precisam buscar uma inte-
gração efetiva com as demais para que o trabalho

em rede se concretize. Cabe aos dirigentes a con-
dução dessa rede, cujas decisões passam por seu
aval. Ao finalizar, o presidente da FEB reiterou aos
presidentes das Federativas a necessidade de fazer
chegar a todas as instituições espíritas as informa-
ções e os projetos a fim de que realmente se efetive
a capilaridade desejada. No item sobre o 4o Con-
gresso Espírita Brasileiro, o coordenador geral da
Comissão do Congresso, José Antônio Luiz Baliei-
ro, fez uma síntese das providências já tomadas:
apresentou a programação, as peças de divulgação,
distribuiu o cartaz que será enviado às Federativas,
reportou-se ao programa já definido e sobre o cará-
ter descentralizado do Congresso com quatro sedes:
Manaus, João Pessoa, Vitória e Campo Grande. In-
formou que as inscrições serão realizadas pelo
Portal da FEB, onde todas essas informações estão
sendo disponibilizadas. O tema seguinte foi a opera-
cionalização do “Plano de Trabalho para o Movi-
mento Espírita Brasileiro (2013-2017)”, distribuído
como Suplemento em Reformador, edição de feve-
reiro. Foram prestados esclarecimentos gerais so-
bre a simultaneidade das Reuniões das Comissões
Regionais, para 2014. Com relação ao documento
“Espiritismo e Arte” foi definido que deve ser sim-
plificado, na forma de diretriz geral para o Mo-
vimento Espírita. No que se refere ao Projeto “Me-
mória da Missão Espiritual do Brasil como Cora-
ção do Mundo, Pátria do Evangelho”, ficou defini-
da a construção de ações para a preservação da
memória espiritual do Brasil. Proposta da Rede
Renascer – Em Defesa da Vida: em tese, foi aceita
por todos, decidindo-se levar a proposta ao CFN.
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Outros assuntos: Geraldo Campetti falou sobre as
novas edições e reedições da Editora da FEB e
apresentou a proposta de edição das obras da Co-
dificação Espírita, em parceria da FEB com as En-
tidades Federativas, o que foi aprovado por todos.
A próxima Reunião da Comissão Regional Sul
ocorrerá em Campo Grande (MS) no dia anterior
à abertura do 4o Congresso Espírita Brasileiro
(10/4/2014) e a Reunião seguinte será em Porto
Alegre (RS). O ex-presidente da FEB, Nestor João
Masotti, visitou o evento, participou de alguns
momentos da Reunião dos Dirigentes e foi home-
nageado pelos presidentes da USE-SP e pela dire-
toria presente da FEB.

Reuniões Setoriais

Simultaneamente, com a participação de traba-
lhadores dos Estados da região, realizaram-se as
Reuniões das Áreas: Atendimento Espiritual no
Centro Espírita, Atividade Mediúnica, Comunica-
ção Social Espírita, Estudo Sistematizado da Dou-
trina Espírita, Infância e Juventude, e Serviço de
Assistência e Promoção Social Espírita.

Sessão Plenária de Integração

Como última atividade do dia, seguiu-se a Reu-
nião Plenária de Integração para apresentação dos
resultados e ações definidos nas reuniões setoriais.
O presidente da FEB reiterou a necessidade de pos-
turas novas e coerentes com as recomendações do
CFN sobre as ações das Áreas. Considerou que
qualquer definição e solicitação de ações deve pas-
sar pelo aval das diretorias das Federativas. Os
eventos estabelecidos pelas Áreas passam pelo
mesmo critério, o que significa que eles só serão re-
ferendados pelo CFN com aprovação expressa des-
ses dirigentes. Relembrou o documento anexo à
pauta e fez a leitura das recomendações, esclare-
cendo o modelo de apresentação dos resultados
das reuniões setoriais.

Reunião da Área de Infância e Juventude: coorde-
nada por Miriam Masotti Dusi, com assessoria de

Cirne Ferreira. Comentou sobre o “Plano de Traba-
lho da Área” e os estudos para se adequar a Área às
recomendações do CFN. Fez referência que há inte-
resse de realizar o Conbraje na região sul.

Reunião da Área do Serviço de Assistência e Pro-
moção Social Espírita: coordenada por José Carlos da
Silva Silveira, com assessoria de Maria de Lourdes
Pereira de Oliveira. Informou sobre os estudos para
apoiar a autonomia da Casa Espírita frente aos ór-
gãos governamentais. Discorreu sobre o Encontro
Nacional do Sapse, previsto para julho deste ano,
em Belo Horizonte.

Reunião da Área do Atendimento Espiritual no Cen-
tro Espírita: coordenada por Hélio Blume, com
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assessoria de Lia Blume. Apresentou as informações
sobre a atuação e o papel do atendimento espiritual,
integrado com as demais Áreas.

Reunião da Área de Comunicação Social: o coor-
denador Merhy Seba, com assessoria de Ivana Leal
S. Raisky, comentou sobre a elaboração do Pla-
no Nacional de Comunicação Social com base no
“Plano de Trabalho para o Movimento Espírita
Brasileiro (2013-2017)” e sobre os preparativos para
o Encontro Nacional da Área, programado para se-
tembro deste ano, em Goiânia.

Reunião da Área da Atividade Mediúnica: a coor-
denadora Marta Antunes de Oliveira de Moura,
com assessoria de Edna Fabro, destacou a reco-
mendação para que se estimule o estudo de O
livro dos médiuns. Informou que os dois progra-
mas da FEB sobre mediunidade foram publica-
dos em forma de livro. Comentou sobre algumas
ideias para ações de integração com outras Áreas.

Área do Estudo Sistematizado da Doutrina Espí-
rita: coordenadora Sônia Arruda Fonseca, com
assessoria de Carlos Roberto Campetti, que in-
formou sobre os preparativos para o IV Encon-
tro Nacional do Esde, que ocorrerá este mês, na

sede da FEB, bem como sobre as reuniões com a
participação das quatro regiões e equipe da
FEB, para projetos em fase de desdobramento.
O grupo da Área analisou a proposta de am-
pliação da Área do Esde para Área de Estudo e
Educação.

Seminário Gestão de Entidades
Federativas

No dia 28, pela manhã, realizou-se o Seminá-
rio “Gestão de Entidades Federativas”, que teve
como facilitadores Aston Brian Leão, Edimilson
Luiz Nogueira e Ricardo T. Mesquita, apresen-
tando quatro temas: “Sustentabilidade Financeira”,
“O Livro Espírita”, “Plano de Trabalho” e “Gestão
Administrativa”, os quais geraram vários ques-
tionamentos que foram esclarecidos. O presidente
da FEB fez comentários finais, completando com
informações sobre a FEB. Ao final, informou-se
que este Seminário poderá ser reproduzido em
microrregiões, aprofundando-se os temas apre-
sentados.

Sessão de Encerramento

Os presidentes das Entidades Federativas Estaduais,
o secretário da Comissão Regional Sul, e o presi-
dente da FEB se pronunciaram com palavras de
agradecimento à Entidade anfitriã. A presidente
da USE-SP agradeceu a todos os presentes e à
equipe de colaboradores. O evento foi concluído
com apresentação do tenor lírico Allan Vilches,
ligado ao Movimento Espírita paulista.

41Ju lho 2013 • Reformador 227799

Área de Comunicação Social

Área do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita

Área da Atividade Mediúnica



42 Reformador • Ju lho 2013228800

Seara Espírita

Espírito Santo: Centro Espírita Centenário
A primeira Instituição Espírita do Estado do Espírito
Santo completou 100 anos. Instalada em Cachoeiro
do Itapemirim nos idos de 1913, pelo esforço do in-
cansável trabalhador Jerônymo Ribeiro, recebeu o
nome de Associação Espírita Instrutiva e Beneficente.
Hoje em dia a Associação Espírita Jerônymo Ribeiro
teve sua sede reformada e há equipes de voluntários
para garantir o bom desenvolvimento das tarefas es-
píritas, oferecidas ao público. O programa de come-
morações se desenvolveu ao longo do mês de abril,
destacando-se a solenidade realizada no dia 13, com
a presença da presidente da Feees, e a conferência
pronunciada por Armando Falconi (MG). Informa-
ções: <www.facebook.com/AejrAssociacaoEspirita
JeronimoRibeiro>.

Divaldo em palestras na Europa
Divaldo Pereira Franco cumpriu roteiro de
palestras entre o início de maio e meados de junho,
durante 41 dias, por 30 cidades de 15 países da Eu-
ropa. Neste ano visitou dois novos países: Croácia
e Eslovênia, de cultura muçulmana. Anualmente o
companheiro concretiza o programa de palestras no
citado continente. Informações: <www.mansaodo
caminho.com.br>.

Pernambuco: Evangelização Infantojuvenil
O Departamento de Infância e Juventude da Federa-
ção Espírita Pernambucana realizou, nos dias 18 e
19 de maio, em seu auditório, o Encontro da Evan-
gelização Espírita Infantojuvenil de Pernambuco
(Enespe), com a presença da palestrante Sandra Borba
Pereira. Informações: <www.federacaoespiritape.
org>.

Rio de Janeiro: Congresso Jurídico-Espírita
A Associação Jurídico-Espírita do Rio de Janeiro
promoveu, nos dias 30 e 31 de maio, o I Congresso
Fluminense Jurídico-Espírita, realizado na União
Municipal Espírita de Petrópolis (Umep). Luciano
Alencar, Emanuel Cristiano, Lúcia Moyses,

Marco Aurélio Bezerra de Melo e Carlos José
Martins discutiram sobre o tema central “Direito
de Família e Doutrina Espírita”. A FEB foi repre-
sentada pelo vice-presidente Geraldo Campetti.
Informações: <http://ajerj.blogspot.com.br/search/
label/Eventos>.

Pará: Aniversário da União Espírita do Pará
Em comemoração dos 107 anos da União Espírita
Paraense, no dia 9 de maio ocorreu o Seminário
“Acolher, Consolar e Esclarecer”, com a presença
de estudantes e trabalhadores de casas espíritas. O
evento contou com a participação do palestrante
Alberto Almeida. Informações: <www.paraespirita.
com.br>.

Espírito Santo: Visitas fraternas
A Federação Espírita do Estado do Espírito Santo
promoveu, no dia 23 de junho, o Encontro Estadual
de Trabalhadores do Atendimento Espiritual, com o
tema “Visitas Fraternas”. Estiveram presentes os facili-
tadores Jacira Abranches, João Bragança, José Carlos
Fiorido e Elisabeth Nicodemos. O evento teve como
objetivo aprimorar a atuação dos grupos de visitas e
estimular a criação de novos grupos de atendimento.
Informações: <www.feees.org.br>.

Bahia: Curso de Capacitação
A Federação Espírita do Estado da Bahia promoveu,
nos dias 8 e 9 de junho, o Curso de Capacitação refe-
rente ao Programa Renascer – Terapêutica Espírita
para as Dependências. O público-alvo presente foi
formado por trabalhadores das casas espíritas, inte-
ressados em implantar o programa em sua Institui-
ção. Informações: <www.feeb.org.br>.

Distrito Federal: Atendimento Fraterno
No dia 26 de maio, a Federação Espírita do Distrito
Federal (Fedf) promoveu a palestra “Atendimento
Fraterno na Casa Espírita”, com Neuza Zapponi de
Mello, na Casa Espírita Emmanuel, localizada em
Planaltina. Informações: <www.fedf.org.br>.






