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Editorial

livro E a Vida Continua..., do Espírito André Luiz, psicografado por
Francisco Cândido Xavier, tem sido fonte de inspiração para oportunas e
bem-sucedidas versões artísticas, desde seu lançamento pela FEB em 1968.

Seu enredo foi adaptado para dezenas de peças teatrais e para duas telenovelas.
Nos idos de 1975, a extinta Rede Tupi sensibilizou os telespectadores com a exibi-
ção da novela A Viagem baseada em roteiro que foi transformado em livro de
mesmo título, o qual também foi a base para uma nova produção em 1994, desta vez
pela Rede Globo, repetindo-se os altos índices de audiência.

Surge agora a película que será levada às telas cinematográficas. A expectativa é
grande, considerando-se o crescente interesse pelos temas sobre imortalidade da
alma, e pelo fato de o conteúdo do livro e do filme tratar da interação entre as
dimensões da vida corporal e espiritual em um contexto mais próximo da realidade
do relacionamento entre as pessoas. Esse livro tem contribuído de forma intensa
para a difusão dos princípios espíritas. Nele há um inesgotável potencial de moti-
vação para reflexões sobre nossas existências:

[...] a fé sustentará o homem nas realizações e provas que é chamado a atravessar. O
Espírito renasce no mundo físico, tantas vezes quantas se façam necessárias para utili-
zar-se, aperfeiçoar-se, lucificar-se; e, à medida que se aprimora, vai percebendo que a
existência carnal é um ofício ou missão a desempenhar, de que dará ele a conta certa
ao término da empreitada.1

A temática também é muito atual, pois entre os esclarecimentos registrados há
mais de quatro décadas, o Autor espiritual destacou:

Qualquer aprendiz de ciência elementar, no Planeta, não desconhece que a chamada

matéria densa não é senão a energia radiante condensada. Em última análise, chegare-

mos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina, que nos sugere a onipre-

sença de Deus.2

A mídia acaba de divulgar a descoberta de uma partícula que pode ser o Bóson
de Higgs, também chamada “partícula de Deus”. A cada dia a Ciência se “desmate-
rializa” e o registro de André Luiz é muito oportuno:

[...] – Chame-se a este mundo em que existimos, neste momento, “outra vida”, “outro
lado”, “região extrafísica” ou “esfera do Espírito”, estamos num centro de atividade tão
material quanto aquele em que se movimentam os homens, nossos irmãos ainda
encarnados, condicionados ao tipo de impressões que ainda lhes governam, quase que
de todo, os recursos sensoriais. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do
homem faz dele. Aqui, é a mesma coisa. A matéria se resume a energia. Cá e lá, o que
se vê é a projeção temporária de nossas criações mentais...3

O
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E a Vida Continua...

1XAVIER, Francisco C. E a vida continua... Pelo Espírito André Luiz. ed. esp. 3. reimp. Rio de Janeiro:
FEB, 2010. Cap. 8, p. 66.
2Idem, ibidem. Cap. 9, p. 71-72.
3Idem, ibidem. p. 72.



m 12/4/2012, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) julgou
procedente a ação judicial,

declarando que não é crime o
aborto de fetos anencéfalos.1 A de-
cisão é válida para todo o Brasil,
não sendo mais preciso pedir auto-
rização judicial para a interrupção
da gravidez, nesses casos. Quais as
consequências desse julgamento?
Estaria ele correto, do ponto de
vista ético, médico e jurídico? Em
caso negativo, o que pode ser feito?

Não há dúvidas de que esse jul-
gamento foi um golpe cruel contra
os nascituros deficientes, abrindo
um grave precedente para a apro-
vação do aborto no Brasil.

Os principais fundamentos da
decisão foram: o anencéfalo é um
natimorto cerebral, razão por que
não gozaria de proteção jurídico-
-penal; a gestação de feto anencé-
falo é potencialmente perigosa para
a mãe; há certeza científica no diag-
nóstico da anencefalia; as mulhe-
res têm direito e autonomia para
abortar, porquanto a gestação, nes-
ses casos, ofende sua dignidade pes-
soal; e o curtíssimo tempo de vida

extrauterina. Analisemos, um a um,
os fundamentos da decisão para
ver se eles procedem.

O nome “anencéfalo”, que corres-
ponderia a um crânio vazio, é total-
mente inadequado para designar
fetos portadores dessa anomalia,
que pertence à família de defeitos de
soldadura do tubo neural. A enfer-
midade possui várias gradações: o
feto tem o encéfalo2 incompleto, fa-
lhas que diferem de indivíduo para
indivíduo, mas sempre tem preser-
vado o tronco cerebral, responsável
pelas funções viscerais do corpo.3

Natimorto é o feto que nasce
morto. Expressiva percentagem de
anencéfalos vem à luz com vida.4

Logo, não podem ser considerados
natimortos, ainda que sobrevivam
poucos minutos. O que eles têm é

dificuldade de expressar a consciên-
cia, em vista da falta das estruturas
periféricas do encéfalo. Há, porém,
anencéfalos que vivem meses e anos
e apresentam graus variados de
consciência do meio que os cerca.5

Arguiu-se, no voto condutor, a
falsa ideia de que o anencéfalo teria
apenas vida biológica, o que induz a
equipará-lo às pessoas diagnosti-
cadas com a morte encefálica, para
efeito de transplante de órgãos. En-
tretanto, as situações são completa-
mente distintas, visto que, nas pes-
soas declaradas mortas para tais fins,
o requisito essencial é a cessação das
atividades do tronco encefálico, hi-
pótese em que o funcionamento dos
órgãos vitais é mantido artificial-
mente, o que já não ocorre no caso
do anencéfalo, o qual conserva natu-
ralmente as mesmas funções básicas
vegetativas do bebê normal.

Na Embriologia,6 prevalece a
doutrina clássica de que a vida hu-

Os anencéfalos e o
julgamento do STF

E
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1Arguição de Descumprimento de Precei-
to Fundamental (ADPF) n. 54, ajuizada
em 2004 pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Saúde (CNTS).

2Encéfalo e cérebro não são sinônimos. O
encéfalo compreende todo o conjunto de
órgãos do sistema nervoso central que se
aloja dentro da cavidade craniana, aí in-
cluído o cérebro e o tronco encefálico.

3As funções viscerais dizem respeito aos ór-
gãos situados na cavidade do tronco e que
desempenham uma ou mais funções vitais
do organismo, a exemplo do coração, pul-
mões, estômago, útero, pâncreas e intestinos.

4AUTORES DIVERSOS. A vida do anen-
céfalo. Aspectos científicos, religiosos e jurí-
dicos. São Paulo: Associação Médico-Espírita
do Brasil (AME-Brasil), 2009. p. 14.

5Marcela de Jesus viveu cerca de 1 ano e 8
meses e interagia com o seu meio, enquan-
to Vitória de Cristo já passou dos 2 anos e
também interage com a família (ambas
nasceram após o ajuizamento da ação, der-
rubando a principal tese quanto ao escasso
tempo de sobrevida dos anencéfalos).

6Ramo da Biologia e da Medicina que es-
tuda o desenvolvimento do ser vivo desde
a fecundação do ovo até o final do estado 



mana tem início na concepção. O
anencéfalo é fecundado do mesmo
jeito que o bebê considerado nor-
mal, preserva as funções vitais e evo-
lui no seu processo de gestação, ra-
zão pela qual não pode ser excluído da
condição de ser humano, a despei-
to de seus defeitos congênitos. Eli-
miná-lo antes do nascimento seria
o mesmo que tirar a vida de uma
pessoa deficiente já nascida, pois se
trata de um Espírito que já iniciou
o processo reencarnatório. Assim,
jamais se pode dizer que a mãe car-
rega um cadáver no útero.7 Esse é
um argumento semelhante ao sus-

tentado por aqueles que
também defendem o abor-
to de fetos saudáveis, antes
da formação do sistema
nervoso, como se o ser em
gestação fosse apenas um
amontoado de células.8

Portanto, o anencéfalo é
um sujeito de direito inde-
pendente da genitora, por-
que possui vida própria,
bem indisponível, protegi-
do por cláusula pétrea da
Carta Magna.9 O art. 2o do
Código Civil, entre outros
diplomas pátrios legais de
tutela civil, protege o di-
reito do nascituro, desde
a concepção, revestindo-o
de “personalidade jurídica
formal”.10 No mesmo sen-

tido, é o Direito Internacional: a
Convenção Americana de Direitos
Humanos (“Pacto de San José da
Costa Rica”), da qual o Brasil é sig-
natário desde 25/9/1992, e a Con-
venção sobre os Direitos da Crian-
ça, adotada pela Assembleia Geral
da ONU, em 20/11/1989, e ratifi-
cada pelo Brasil em 24/9/1990.11

O argumento de que a mãe corre
iminente ou alto risco de morte nas
gestações de anencéfalos não tem

respaldo científico.12 Qualquer ges-
tação sempre oferece riscos. Com a
mulher diabética e a mulher hiper-
tensa, por exemplo, também ocorre
a produção excessiva de líquido
amniótico (polidrâmnio), evento
comum às gestantes de anencéfalos.
Esse problema pode ser resolvido
com a drenagem do excesso de lí-
quido. Até mesmo gestantes porta-
doras de determinados tipos de cân-
cer têm condições clínicas de levar
a gravidez a termo, sem maiores
traumas para elas ou para os fetos.

É indiscutível que, em o médico se
deparando com um quadro de gra-
vidade, independentemente do tipo
de gravidez, que expõe a mãe a um
risco iminente, não haverá dilema
ético em assegurar o direito de pre-
cedência da genitora à vida.13

Apesar dos notáveis avanços da
ciência médica, ela, tal como os ou-
tros ramos de pesquisa, não é infalí-
vel, tanto que os erros de diagnóstico
persistem, como registram os anais
da Medicina.14 Se houve falha de
diagnóstico nos casos de Marcela e
de Vitória, como argumentam, con-
traditoriamente, os defensores do
aborto de fetos anencéfalos, onde está
a segurança jurídica e a propalada
certeza científica sustentada pelo STF?

6 Reformador • Agosto 2012228844

8Idem, ibidem. Q. 360.

9Artigo 5o, c/c art. 60, § 4o, inciso IV, da
Constituição Federal.

10DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídi-
co. v. 3. São Paulo: Saraiva, 1998. Verbete
“nascituro”, p. 334.

11PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e
o direito constitucional internacional. 7. ed.
revista, ampliada e atualizada. São Paulo:
Saraiva, 2006. p. 347.

embrionário: no ser humano, o fim do se-
gundo mês, conforme o Dicionário Houaiss
da língua portuguesa.

7KARDEC, Allan. O livro dos espíritos.
Trad.Evandro Noleto Bezerra.2. ed.1. reimp.
Rio de Janeiro: FEB, 2011. Q. 356b.

12Autores diversos. A vida do anencéfalo.
Aspectos científicos, religiosos e jurídicos.
São Paulo: Associação Médico-Espírita do
Brasil (AME-Brasil), 2009. p. 20-21.

13KARDEC, Allan. O livro dos espíritos.
Trad. Evandro Noleto Bezerra. 2. ed. 1.
reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2011. Q. 359.

14Autores diversos. A vida do anencéfalo.
Aspectos científicos, religiosos e jurídicos.
São Paulo: Associação Médico-Espírita do
Brasil (AME-Brasil), 2009. p. 18-19.



Os seres humanos não são donos
de seus corpos, mas meros usufru-
tuários, que deverão prestar contas
de seu bom ou mau uso. No caso da
mulher, essa premissa ganha contor-
nos ainda mais graves, considerando
que ela é depositária do sagrado
dom da maternidade, tendo sido es-
colhida por Deus como o santuário
de uma vida que não lhe pertence.
Logo, se lhe cabe esse mandato por
herança da natureza, conforme vêm
demonstrando abalizados estudos
científicos,15 precisa de todo amparo
da sociedade para levar a cabo sua
missão e não ser orientada e estimu-
lada a interromper a gravidez.

Diversos são os fatores que com-
pelem a mulher a abortar. Os que
mais pesam nessa decisão corres-
pondem à falta de informação a
respeito do seu próprio corpo e das
possibilidades do planejamento fa-
miliar dentro de bases seguras e éti-
cas.A visão hedonista da vida, tão co-
mum nos tempos modernos,em que
se teme a perda da liberdade,e os pre-
conceitos decorrentes da geração de
um filho defeituoso impelem muitas
pessoas a negar apoio à mulher, des-
valorizando sua missão maternal.

A mulher não tem sua dignidade
diminuída se levar adiante a gravi-
dez de anencéfalo. Pelo contrário,
ao cabo da gestação, experimentará
a sensação do dever cumprido, sem
os prejuízos do remorso, do luto
incluso16 e dos riscos desnecessários

de uma cirurgia desse porte. Assim
agindo, estará, a seu turno, respei-
tando também a dignidade do feto,
cujo Espírito necessita de um novo
corpo para escoar suas imperfeições
morais, que não raro se refletem no
corpo defeituoso, por intermédio
do perispírito, em decorrência da
má utilização do livre-arbítrio em
existências pregressas. Eliminar os
fetos malformados será, apenas, um
meio de retardar e/ou agravar o res-
gate do débito moral do reencar-
nante e dos seus pais.

Finalmente, a tese do curto pe-
ríodo de sobrevivência do bebê é
contraditória com o próprio argu-
mento de ser o anencéfalo um nati-
morto.A vida intrauterina é tão im-
portante quanto a vida extrauteri-
na, pois, naquele período, o ser re-
capitula “todas as experiências vivi-
das no longo drama de [seu] aper-
feiçoamento”.17 O anencéfalo é uma
pessoa vivente e a reduzida expecta-
tiva de sobrevida não limita os seus
direitos, nem a sua dignidade, pois
o direito à vida é atemporal, isto é,
não pode ser medido pelo período
de duração da existência humana.

Muito embora o julgamento do
STF – que tem o direito de errar por
último, na feliz concepção imortali-
zada por Rui Barbosa, ao se referir à
falibilidade humana – seja incom-
patível com os postulados ético-mé-

dico-jurídicos de manutenção e
preservação da vida, esse precedente
não obriga nem os médicos nem as
famílias, muito menos as gestantes a
aceitarem a orientação da prática do
aborto, nos casos de anencefalia.18

A despeito disso, prossigamos na
luta em defesa da vida, somando
esforços pela aprovação do Projeto
de Lei do Nascituro, em tramitação
no Congresso,19 que, se vitorioso,
terá o condão de neutralizar a deci-
são do STF, sem prejuízo do pedido
de suspensão da medida judicial for-
malizado na Câmara dos Deputados
em 10/5/2012, com fundamento no
art. 49, XI, da Constituição Federal.20

Mede-se a qualidade de uma ci-
vilização pelo respeito que ela tem
pelos seus membros mais frágeis,
como no caso dos fetos portado-
res de anomalias.

O momento é oportuno para
que os espíritas fortaleçam, nas
casas de oração, o estudo metódi-
co e permanente do assunto, com
a realização de seminários e pa-
lestras, iniciativas que certamente
contribuirão para a conscientiza-
ção do maior número de pessoas
a respeito dos direitos das mulheres
e dos fetos indefesos.

7Agosto 2012 • Reformador 228855

15NOBRE, Marlene Rossi Severino. A vida
contra o aborto. Dez perguntas e respostas
sobre a origem da vida e a natureza do
embrião. São Paulo: Associação Médico-
-Espírita do Brasil (AME-Brasil), p. 10-21.

16O “luto incluso” é aquele que permane-
ce latente no psiquismo da mãe que abor-
tou, de forma legal ou clandestina, devido
à negação de uma morte real.

17XAVIER, Francisco C. Missionários da luz.
Pelo Espírito André Luiz. 43. ed. 4. reimp.
Rio de Janeiro: FEB, 2012. Cap. 13, p. 295.

18O Conselho Federal de Medicina (CFM),
por meio da Resolução n. 1.989, de 10 de
maio de 2012, regulamentou o diagnósti-
co de anencefalia para a interrupção da
gravidez de anencéfalos.

19Projeto de Lei 478/2007, de autoria do
ex-deputado federal Luiz Bassuma, Bahia.

20Constituição Federal: Art. 49 – “É da com-
petência exclusiva do Congresso Nacional:
[...] inciso XI – Zelar pela preservação de
sua competência legislativa em face da
atribuição normativa dos outros Poderes”.
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nte as inúmeras atribui-
ções do trabalho da Casa
Espírita, o servidor é con-

vocado pela divina providência
a contribuir com sua parcela de
serviço, dedicação e sacrifício.

É fácil integrar-se a um grupo
como simples coadjuvante no
processo de formação numérica
de uma organização.

É fácil integrar-se a um agru-
pamento ou coletividade, man-
tendo-se à margem das ações e
das necessidades que ali existem.

O trabalhador espírita não se
contenta em ser mero especta-
dor ante as atividades voltadas
para a edificação do ser huma-
no. Sabe, de antemão, que a sua
transformação no bem, neces-
sária em sua escalada evolutiva,
exige esforço, suor e lágrimas,
no âmbito de atuação no meio
onde foi chamado a servir.

O esforço de trabalho em
equipe delineia-se no horizonte
da vida como proposta que fun-
damenta a melhoria individual
e coletiva.

A união de pessoas não se
concretiza sem o burilamento

dos sentimentos e o uso, bem
direcionado, da razão.

Para tanto, é preciso desen-
volver a humanidade, sabendo
que ainda não somos seres supe-
riores e que à nossa retaguarda
há um passado de equívocos que
sempre  influencia o presente.

Assim, em qualquer programa
de melhoria de pessoas é preci-
so considerar as finalidades da
obra a que se dedica, mantendo
a união em torno dos ideais que
alimentam o processo, bem como

reconhecer que cada criatura, na
posição em que se encontra, é
um universo em si mesma, no
qual as aspirações nobres nem
sempre resultam em ações con-
cretas de ordem elevada. Entre
o querer e o realizar há distân-
cia significativa, que mede a
capacidade de realização de ca-
da um.

O espírito de equipe deve nor-
tear todo propósito que conduz o
ser ao seu aperfeiçoamento espiri-
tual, pois ninguém cresce no isola-

A

O trabalho espírita
em equipe



mento. A gregariedade da nature-
za humana indica que precisamos
uns dos outros, hoje e sempre.

As lideranças positivas se cons-
troem no dia a dia, e os verdadeiros
líderes desenvolvem a habilidade
de congregar, de juntar, adminis-
trando com gentileza e serenidade
conflitos, deserções, intrigas.

Compreendem que a equipe,
em qualquer situação, é força
poderosa capaz de realizar pro-
dígios.

Lembramos, sobretudo, que o
apoio mútuo é força indestrutível.
Vemos, então, que o personalis-
mo, isto é, a ação individual e iso-
lada nem sempre se revela produ-
tiva para o conjunto, pois há Es-
píritos que se mantêm em faixas
de vibração que ocasionam, pelas
sintonias daí originadas, graves
desequilíbrios no seio de uma
comunidade.

É válido, pois, manter-nos
atentos às imperfeições que ain-
da trazemos no íntimo do ser,
cuidando para que elas sejam
educadas, modificadas por meio
do trabalho incessante no bem.

A causa espírita é de valor
inestimável para todos nós, de-
sencarnados e encarnados, que
aceitamos as suas diretrizes co-
mo roteiro de ascensão espiri-
tual. Nunca é demais observar
que cada um, no posto de tra-
balho e de responsabilidade em
que se encontra, deve envidar
esforços para a união e a har-
monia do todo. O espírita escla-
recido, iluminado pelas subli-
mes orientações da mensagem
cristã, se vê, sempre e sob quais-
quer condições, como servo.

No relacionamento interpes-
soal é necessário, pois, fornecer
a sua cota de serviço, contendo

impulsos egoístas, moderando
as expressões das palavras, a fim
de que estas não se transfor-
mem em elementos corrosivos.

Finalmente, importa destacar,
lembrando a já conhecida ima-
gem do maestro e da orques-
tra, quando se pensa no traba-
lho em equipe: a harmonia dos
músicos guarda sintonia com 
a eficiência e a ação de quem
dirige.

Entretanto, o maestro, para
manter a beleza e a harmonia,
vira as costas ao público que
observa e acompanha.

Paz em nome de Jesus.

Frederico Fígner

(Mensagem psicográfica recebida por

Marta Antunes de Moura, na Federação

Espírita Brasileira, em Brasília, no dia

17 de maio de 2012.)
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Reformador: Como surgiu a ideia
de atuarem no local de nascimento
de Bezerra de Menezes?
Monteiro: A ideia surgiu quando o
saudoso companheiro de ideal espí-
rita, Benvindo Melo, então presiden-
te da Federação Espírita do Estado

do Ceará (FEEC), convidou-nos pa-
ra uma visita ao local onde nasceu
Bezerra de Menezes, a 29 de agosto
de 1831, na Zona Rural do municí-
pio de Jaguaretama, ex-Riacho do
Sangue, a 260 quilômetros de distân-
cia de Fortaleza.É uma região de caa-
tinga no Sertão do Jaguaribe, situada
a 10 quilômetros da sede municipal.
Lá encontramos um  marco de con-
creto erigido pela extinta Capemi,
junto ao qual decidimos construir
um museu sobre os supostos alicer-
ces que ainda existiam da casa onde
nasceu Bezerra de Menezes.Tudo era
seco, uma paisagem inóspita, sem
casas por perto, sem gente, sem ener-
gia elétrica. Construído sob a melhor
das inspirações, o museu foi  inaugu-
rado no mesmo ano pela FEEC que,
na ocasião, lançou o Projeto PODE-
BEM – Polo de Divulgação Espírita

Bezerra de Menezes. A ideia era
irradiar, a partir dali, um

processo de evangeli-

zação que terminou envolvendo so-
bretudo as populações de assenta-
dos – comunidades de trabalhadores
rurais –, que se agruparam na área,
atraídas pelos projetos agrários do
INCRA1 apoiado pelo DNOCS.1

Hoje, o Polo, como se tornou conhe-
cido,estende suas atividades de evan-
gelização e assistência social às agro-
vilas desses assentados,atuando tam-
bém na educação das comunidades
em colaboração com a administra-
ção municipal, tendo começado por
uma escola de ensino fundamental,
que atende a 300 alunos, filhos de
trabalhadores rurais e de assentados
da área de nove agrovilas.

Reformador: No que consiste o pro-
jeto que vêm implementando?

AN T Ô N I O AL F R E D O D E SO U S A MO N T E I ROEntrevista

Antônio Alfredo de Sousa Monteiro, dirigente de instituição em Fortaleza e das
obras de Jaguaretama, comenta sobre o Polo de Divulgação Espírita Bezerra de

Menezes, na cidade natal do Benfeitor espiritual

Respeito por
Bezerra de Menezes

na sua terra natal

1N. da R.: INCRA – Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária; DNOCS
– Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas.
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Monteiro: O Projeto tem como esco-
po a divulgação da Doutrina Espíri-
ta, dentro da proposta do Espírito de
Verdade, que coloca o amor e a ins-
trução como as asas que conduzem o
Espírito imortal ao aperfeiçoamento.
O Espiritismo, pelo seu caráter cris-
tão e pela mensagem de esclareci-
mento e consolação, teve uma aceita-
ção além das expectativas de parte
dos assentados sequiosos de respos-
tas para as lutas e desafios que en-
frentam numa região carente de
tudo. Como era natural, a totalidade
das comunidades não conhecia a
Doutrina. O primeiro passo foi im-
plantar a evangelização infantil, que
começou na Vila Santa Bárbara,
constituída de terras da antiga Fa-
zenda Santa Bárbara, onde nasceu
Bezerra. E aos poucos, com uma as-
sídua presença dos espíritas de Forta-
leza e procedentes de outras regiões
do Estado, fomos adentrando em
outras vilas mais distantes. A grande
dificuldade inicial foi a carência
de evangelizadores que eram recru-
tados a partir da capital.De início, foi
muito difícil devido aos obstáculos,
às limitações, aos desafios, já que tu-
do praticamente dependia de Forta-
leza. Foi preciso muito investimento
em cursos permanentes para a for-
mação de evangelizadores locais, ou
seja, para o envolvimento das comu-
nidades. Após três anos de exaustivo
trabalho, a primeira vila tornou-se
autossuficiente na evangelização.
Através das crianças da Escola de
Evangelização,os pais foram atraídos
e o trabalho foi crescendo lentamen-
te. Poucos acreditavam na validade
do Projeto. Era preciso vencer a inér-
cia física e espiritual. Hoje, a partir

do Polo, já foram criados cinco cen-
tros espíritas nas diversas agrovilas.

Paralelamente aos trabalhos espi-
rituais, investimos nas áreas ecoló-
gica e de meio ambiente, em cursos
profissionalizantes, música, teatro,
folclore. Como vemos, foi um tra-
balho de bandeirantismo – da Ca-
pital para o Interior.

Reformador: Há alguma preserva-
ção da memória de Bezerra?
Monteiro: Não há ainda muita coisa
nesse sentido porque esses são resul-
tados que iremos colhendo, certa-
mente, junto com o projeto de edu-
cação, de motivação e conscientiza-
ção da comunidade sobre suas ori-
gens, seus ancestrais, sua saga e toda
a sua história. Aí vão surgindo a pes-
quisa, a busca de informações, a in-
cursão no passado da região e o inte-
resse pelos elementos culturais
que marcaram sua caminhada. No
museu exibimos os principais do-
cumentos sobre a vida de Bezerra
de Menezes, incluindo fotografias
com as respectivas molduras e as
explicações correspondentes. Da
mesma forma, foi reconstruída toda
a história do Polo, desde 1997 até
hoje. Sempre na semana comemora-
tiva do nascimento de Bezerra de

Menezes, a escola fundamental do
Polo elabora o evento com intensa
programação e atividades, exaltando
o exemplo de vida do grande Após-
tolo do Espiritismo, como homem
simples do Interior, médico huma-
no, político respeitável, espírita que
exemplificou e vivenciou a Doutrina
como verdadeiro homem de bem.

Reformador: E a ação social na
região?
Monteiro: O Polo mantém cursos
profissionalizantes em convênio com
a Secretaria de Ação Social do Estado,
voltados não só para o homem do
campo, para fixá-lo à gleba produ-
tora em condições dignas, mas tam-
bém aos jovens filhos dos assentados,
vítimas do êxodo em busca de outras
alternativas de sobrevivência e cresci-
mento, nem sempre bem-sucedidas.
Ministra também os próprios cursos
de captação, profissionalização e ou-
tros cursos informativos nas áreas
médica, odontológica, social e edu-
cativa. Nas áreas ecológica e de meio
ambiente, faz um trabalho perma-
nente de educação com crianças, jo-
vens e adultos, procurando despertá-
-los para o amor, respeito e zelo pela
Natureza. Aí se incluem a mudança
de costumes nocivos ao meio am-
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biente, introdução de novos hábitos,
como a coleta do lixo doméstico,
passando pelo respeito aos animais e
à Natureza como um todo. Em con-
vênio com a Embrapa – Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
– o Polo colabora na gestão de recur-
sos hídricos, com vistas à melhoria
da qualidade de vida dos assentados,
especificamente na microbacia do
Riacho do Sangue, onde estão locali-
zadas as diversas vilas de assenta-
mento. Trata-se do Programa Vigi-
lantes da Água, que segue o modelo
do programa Global Water Watch. E
dentro de sua programação para de-
fesa e preservação dos valores da cul-
tura e do folclore locais, o Polo tem
seu Espaço Cultural, que se dedica à
divulgação e prática das artes em ge-
ral, esforçando-se para trabalhar,
educar e despertar valores, através da
música, teatro e dança, em crianças
e jovens até dezoito anos. O Polo
proporciona na região a presença
periódica de médicos de várias espe-
cialidades que prestam trabalhos
em grupos,como voluntários,dando
consultas e medicamentos gratuitos.
Distribui, anualmente, cerca de 900
cestas básicas para as famílias caren-
tes do local, jamais fazendo um tra-
balho de assistencialismo, mas bus-
cando despertar as consciências so-
bre o dever da solidariedade. E pro-
cura fixar essa visão por meio de cur-
sos, palestras, momentos de arte, es-
cola e reforço escolar, cuidando do
homem, mudando o seu comporta-
mento, dando-lhe um novo rumo
que não seja o da ignorância e de-
pendência.Tanto assim é,que não há
conflitos de terra nas comunidades
participantes do Projeto do Polo.

Reformador: As ideias e a ação espíri-
ta são bem compreendidas na região?
Monteiro: O povo é simples, bom,
amigo. Vive da agricultura de subsis-
tência numa terra seca de baixa pro-
dutividade, onde a precipitação plu-
viométrica não chega a 700 milíme-
tros ao ano. É um semiárido que
pouca coisa oferece ao agricultor. A
água é escassa e o solo cristalino, po-
voado de cactos, juazeiros, jucazeiros,
paus-ferro, catingueiras e outras
plantas xerófilas próprias da Região.
Para se ter uma ideia, é a parte do
Ceará onde corria, até antes das
barragens,dos rios Orós e Castanhão,
construídas para combater a aridez,
o maior rio seco do mundo – o Ja-
guaribe, com 610 quilômetros de
curso. Hoje tem irrigação. E as pes-
soas demonstram um grande poder
de fé, pois mesmo nos períodos mais
críticos, ninguém se revolta nem se
queixa da vida. Têm muita fé em
Deus, a seu modo e, com certeza, tu-
do isso favorece à aceitação da Dou-
trina Consoladora no seu modo sim-
ples de esclarecer e consolar. Aceitam
o mundo espiritual, a reencarnação, a
comunicação com os Espíritos, a lei
de causa e efeito, como se já fossem
iniciados no conhecimento espírita.

Reformador: Há alguma publicação
ou produção digital sobre o trabalho?
Monteiro: Partindo propriamente
do Polo nada há além dos folhetos,
convites e programas relacionados
com as atividades das comunidades,
sobretudo no período destinado às
comemorações do nascimento de
Bezerra de Menezes. Nessa ocasião,
multiplicam-se as caravanas proce-
dentes de todo o Estado do Ceará e

de outros recantos do País, atraídas
pelas atividades e informações sobre
o ambiente onde nasceu o Médico
dos Pobres. Tem um dado, aliás, in-
teressante a observar nessas carava-
nas que diferem do que se denomi-
nam romarias, na linguagem de
outras religiões. Antes chegavam
com a expectativa de se beneficia-
rem pelas vibrações do Polo. Hoje
vêm com o fim de prestar serviço,
unirem-se aos outros em grupos de
voluntários para os diversos cam-
pos da assistência espiritual, social e
cultural. Há ideia de produção digi-
tal e publicações a respeito, as quais,
por enquanto, são mais aquelas dos
livros, revistas, artigos e comentá-
rios sobre as passagens mais mar-
cantes de Bezerra de Menezes.

Reformador: Como, atualmente,
vê a repercussão do exemplo de vida
de Bezerra?
Monteiro: Hoje em dia, com a pro-
funda penetração da fé espírita em
todas as classes e com os amplos e
modernos recursos das comunica-
ções, sobretudo da Internet, a figu-
ra de Bezerra de Menezes está entre
as mais conhecidas e cultuadas pelo
exemplo das suas virtudes. Aqui no
Nordeste, principalmente no Ceará
do padre Cícero Romão Batista,
tido como o grande taumaturgo
dos católicos, o respeito espiritual
ao nome do Dr. Bezerra está nas
mais diferentes crenças. E a partir
do Polo pode-se avaliar o alcance da
sua mensagem e do seu exemplo de
vida na motivação das caravanas,
que aportam à região cheias de
admiração e confiança na lumino-
sidade desse grande Espírito.
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parábola evangélica do Ri-
co e Lázaro serve de exem-
plo para melhor interpre-

tar as considerações a serem teci-
das sobre o tema em questão. O
Mestre, ao formular essa alegoria,
comparando as privações da po-
breza com as facilidades ofereci-
das pela riqueza, quis demonstrar
que muitos ricos de bens materiais
são egoístas ou duros de coração:

O rico vestia-se de púrpura e

linho finíssimo. Vivia banque-

teando-se esplendidamente. Lá-

zaro, enfermo e paupérrimo,

mendigava o pão de cada dia.

Recostado aos portais do rico,

esperava, em vão, que se lem-

brassem de lhe mitigar a fome.

O rico, na embriaguez dos pra-

zeres, não no via. [...] É assim

que os cães, condoídos de Lá-

zaro, vinham acariciá-lo, lam-

bendo-lhe as feridas.

Eis que certo dia a morte bate

às portas de ambos [...].

[...] Lázaro é feliz, fruindo [...] a

doce paz de uma consciência

tranquila [...] e entra na posse

dos louros da vitória.

[...] E o rico, tendo falido na pro-

va por que viera de passar, sen-

te-se confuso e humilhado com

a derrota. Ralado de remorsos

lembra-se do seu passado [...].1

Ao chamar a atenção para as
condições dos dois Espíritos após
o traspasse, Jesus mostra claramen-
te a importância do cultivo dos
legítimos valores, que devem ser
preservados, a cada existência, na
preparação do nosso futuro. Os Es-
píritos superiores esclarecem de que
maneira o Espiritismo ajuda o ho-
mem a se melhorar:

Destruindo o materialismo, que

é uma das chagas da sociedade,

ele faz que os homens com-

preendam onde se encontram

seus verdadeiros interesses. Dei-

xando a vida futura de estar

velada pela dúvida, o homem

perceberá melhor que, por meio

do presente, lhe é dado preparar

o seu futuro. Abolindo os pre-

juízos de seitas, castas e cores,

ensina aos homens a grande so-

lidariedade que os há de unir

como irmãos.2

No entanto, mesmo compene-
trados desses ensinamentos, ainda
enfrentamos excessivos entraves
no trato de certas questões mo-
rais, principalmente as que nos
impedem de fazer o bem, de mo-
do incondicional:

O mérito do bem está na difi-

culdade em praticá-lo. Nenhum

merecimento há em fazê-lo sem

esforço e quando nada custe.

Em melhor conta tem Deus

o pobre que divide com outro o

seu único pedaço de pão, do

que o rico que apenas dá do que

lhe sobra, disse-o Jesus, a pro-

pósito do óbolo da viúva.3
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“Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste bens em tua 
vida e de que Lázaro só teve males; por isso, ele agora é consolado, e tu és 

atormentado.” (Lucas, 16:25.)

CL A R A LI L A GO N Z A L E Z D E AR A Ú J O

A crença na
vida futura



Todos, sem exceção, podem aju-
dar o próximo. Apenas os egoístas
não encontram meios para praticar
a caridade em favor de seus seme-
lhantes. Ao nos relacionarmos com
as outras pessoas, teremos sempre
o ensejo de fazer alguma coisa por
elas, mesmo por meio de simples
gestos de gentileza ou quando pu-
dermos ser úteis, na medida do
possível, nas ocasiões em que nosso
concurso venha a ser solicitado.

O Evangelho segundo o Espiri-
tismo, ao destacar o problema que
surge do desinteresse em promo-
vermos ações que beneficiem o
próximo, alerta-nos:

Cada época é marcada, assim,

com o cunho da virtude ou do

vício que a tem de salvar ou

perder. A virtude da vossa gera-

ção é a atividade intelectual; seu

vício é a indiferença moral. [...]4

Desconhecendo a necessidade
de se preparar para a vida futura,
o homem centraliza seus pensa-
mentos na vida terrestre, acumu-

lando expectativas sobre tudo o
que possa significar a conquista
de proveitos temporais, os únicos
que lhes avivam os interesses.
“[...] torna-se qual a criança que
nada mais vê além de seus brin-
quedos. [...] A perda do menor de-
les lhe ocasiona causticante pesar
[...].”5 A despeito de acumular ha-
veres, sente-se confuso sobre a sua
utilização e procura, no desperdí-
cio, satisfazer as ambições de toda
ordem, sem nenhuma preocupa-
ção ética que o possa nobilitar em
ideais edificantes.

O que fazer para alijar das cria-
turas a enganosa ilusão de que a
conquista da felicidade está con-
dicionada aos recursos perecíveis?
A crença no Espiritismo firma as
ideias sobre certos pontos do futuro
e torna possível aceitar a vida após
a morte em todas as circunstâncias,
constituindo-se no aspecto primor-
dial dos preceitos doutrinários, o
qual deve ser objeto dos maiores
cuidados do homem na Terra. Os
axiomas espíritas se remetem, por
inteiro, a esse vasto princípio.

Ao regressarmos à pátria espi-
ritual, assemelhamo-nos, geral-
mente, ao rico da parábola, em
questão, descobrindo que as conse-
quências das nossas faltas cometi-
das na vida terrena nos acompa-
nham onde quer que estejamos.
A lei de ação e reação é inadiável e
nada pode suspender o seu curso,
compelindo-nos ao reajuste do pró-
prio rumo para a edificação da fe-
licidade real. Emmanuel, generoso
benfeitor, adverte-nos sobre o esta-
do espiritual que amealhamos no
regresso ao plano do Espírito:

[...] em plena festa de luz, quase

sempre desempenhamos o pa-

pel do conviva de cérebro des-

lumbrado, trazendo espinhos

no coração.

Por fora, é o carinho que nos

reúne.

Por dentro, é o remorso que

nos fustiga.

Vanguarda que fulgura.

Retaguarda que obscurece.

Êxtase e dor.

Esperança e arrependimento.
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Reconhecidos às mãos lumino-

sas que nos afagam, muitos de

nós sentimos vergonha das mãos

sombrias que oferecemos.6

A incerteza sobre o porvir faz
com que o homem apenas se volte
para a realidade material, tomado
de uma espécie de excitação, na ob-
tenção de tudo o que o possa sa-
tisfazer.A responsabilidade dos nos-
sos atos é o resultado do que cul-
tivamos na existência atual. Com
efeito, que nos importaria usu-
fruir somente de bens temporais
se o senso moral a ser alcançado
houvesse de perder-se no espaço
infinito das vivências futuras?

[...] Com o Espiritismo, a vida fu-

tura deixa de ser simples artigo de

fé, mera hipótese; torna-se uma

realidade material, que os fatos

demonstram [...] a descrição da

vida futura é tão circunstancia-

damente feita, são tão racionais

as condições, ditosas ou infortu-

nadas, da existência dos que lá

se encontram, quais eles próprios

pintam, que cada um, aqui, a seu

mau grado, reconhece e declara a

si mesmo que não pode ser de ou-

tra forma, porquanto, [...] patente

fica a verdadeira justiça de Deus.7

Essas revelações, pois, deixaram
de ser coisas imprecisas, tornando-se
verdades absolutamente explicáveis.
Evidências que constituem a ver-
dadeira essência da Doutrina Es-
pírita e que estimulam o processo
de despertar os poderes latentes dos
Espíritos encarnados, fundados na
crença da vida no Além e do retor-

no ao corpo carnal, e de como pode-
rão aproveitá-los em prol do seu
progresso moral. Importa, primei-
ramente,estender esses ensinamentos
às crianças e aos jovens para que
tenham uma visão correta sobre a
realidade espiritual e o futuro do ser.

O problema do suicídio, direto
ou indireto, assume dimensões
maiores na adolescência, se o jo-
vem não recebeu ajuda na fase in-
fantil e os conhecimentos próprios
para a sua maturidade. O Espírito
Joanna de Ângelis nos alerta quan-
to ao perigo de não prepararmos
adequadamente os filhos:

[...] A desinformação a respeito

da imortalidade do ser e da reen-

carnação responde pela correria

alucinada na busca do suicídio.

[...] E essa falta de esclarecimento

é maior no período infantojuve-

nil [...] facultando a fuga hedionda

da existência carnal [...].8

Não transmitir essas noções aos
seres que acolhemos como filhos,
ou que estejam sob a nossa res-
ponsabilidade, como educandos, é
negar a eles o mais importante le-
gado concedido pela misericórdia
divina, que é o de conhecer e apli-
car os valores espírita-cristãos, per-
mitindo-lhes desenvolver o enten-
dimento moral e as noções mais
ou menos justas do bem e do mal.

A compreensão da vida futura
influencia o homem, incessante-
mente, para “[...] uma realidade
que ele toca e vê, por assim dizer,
a cada passo e de modo que a dúvi-
da não pode empolgá-lo, ou ter
guarida em sua alma”.9 A esse resul-

tado, conduz o Espiritismo, afas-
tando a incredulidade que se possa
ter sobre o que concerne aos nossos
destinos de Espíritos imortais. É
uma luz que nos guia e que nos faz
suportar as provas com resigna-
ção e fé inabalável, a única “que
pode encarar de frente a razão, em
todas as épocas da Humanidade”.10
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ona Matilde co-
mia o pão que o
diabo amassou

na convivência com o
marido.

Torquato era um ma-
chista incorrigível, se-
nhor da verdade, tirano
doméstico que ator-
mentava a família.

Além do mais, costu-
mava soltar os demô-
nios dentro dele quan-
do se embriagava.

Virava bicho!
Humilde, sempre pen-

sando nos filhos e na
religião, dona Matilde
tolerou durante décadas suas im-
pertinências.

Foi uma heroína.
A expressão finalmente descan-

sou, com a qual consolamos os
familiares de um defunto, coube-
-lhe como uma luva.

Embora o Espírito tenha sem-
pre renovados desafios, onde quer
que esteja, e o trabalho seja a fer-
ramenta do progresso em qual-

quer dimensão, para ela foi um
descanso apartar-se de Torquato.

Imagine, leitor amigo, o cartei-
ro que extrai o calo que o ator-
menta. Continuará entregando
cartas, mas agora aliviado, sem
dores, pisando nas nuvens…

Em face de seus méritos, dona
Matilde foi residir em aprazível co-
munidade espiritual, feliz como nun-
ca, cercada de amigos e familiares.

Então veio a notícia pertur-
badora: o Torquato estava para
desencarnar.

Extremamente preocupada,
abalada mesmo, procurou Ade-
laide, uma amiga que costuma-
va orientá-la.

Após dar-lhe a funesta notícia,
perguntou, em lágrimas:

– E agora, como farei? Vai ser
terrível reencontrar o Torquato!

D
RI C H A R D SI M O N E T T I

Até que a morte
os separe



Adelaide a tranquilizou:
– Não se preocupe, minha

querida. Conhece as barreiras vi-
bratórias?

– Desculpe minha ignorância,
mas não sei do que está falando.

– Barreiras vibratórias delimi-
tam a ação dos Espíritos desen-
carnados, de conformidade com
sua densidade perispiritual, que é
determinada pelo seu comporta-
mento, sua maneira de ser.

– Isso significa…
– Que seu marido não tem

condições para morar com você
aqui. Está gravemente comprome-
tido com o erro e o vício. Ficará no
umbral, em estágio depurador, an-
tes de retornar em nova reencar-
nação para mais uma lixada em
suas imperfeições.

Então, a senhora suspirou,
aliviada.

– Ah! Abençoadas barreiras 
vibratórias!

Ensina a Doutrina que há re-
giões circunscritas no mundo
espiritual, verdadeiros purgató-
rios, onde Espíritos comprome-
tidos com um comportamen-
to desajustado fazem estágio de-
purador.

Em princípio, transitam pela
crosta terrestre, convivendo com
os reencarnados, transmitindo-
-lhes, de forma consciente ou in-
consciente, algo de suas pertur-
bações e desajustes.

Obedecendo a um automatis-
mo vibratório, transportam-se,
ao longo do tempo, para regiões
compatíveis.

Congregam-se, por afinidade,
ladrões, adúlteros, assassinos,
corruptos, maledicentes, enfim
todos aqueles que descumpriram
dois princípios divinos:

A justiça, expressa na tábua
dos Dez Mandamentos, de Moi-
sés – nunca praticar o mal.

O amor, conforme o ensina-
mento de Jesus – sempre praticar
o bem.

Esperança para esposas tortu-
radas por maridos trogloditas, as
barreiras vibratórias delimitam a
ação do Espírito desencarnado.

Em face dessa triagem, a esposa
poderá ir para uma cidade como
“Nosso Lar”, descrita por André
Luiz, e o marido prender-se às
sombras do umbral.

Ficarão juntos em planos mais
altos os cônjuges que olharam na
mesma direção, que cultivaram
os mesmos ideais, numa existên-
cia produtiva e digna.

Se isso não acontece, as barreiras
vibratórias encarregam-se de sepa-
rá-los, cumprindo literalmente o
até que a morte os separe, do ofício
religioso do casamento, ainda que
tenham convivido debaixo do mes-
mo teto pela existência inteira.
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Vós que buscais além da sepultura
A resposta de luz da Eternidade,
Nunca olvideis a Excelsa Claridade,
Que reside convosco em noite escura.

Somos todos a Grande Humanidade,
Em direção à Fonte Eterna e Pura,
Somos em toda parte a criatura
Buscando os dons supremos da Verdade.

Tendes convosco a Chama Adormecida...
Rogamos acendais a Luz da Vida,
Já que buscais mais crença junto a nós!

Se quiserdes brilhar nos Outros Planos,
Ó torturados corações humanos,
Deixai que o Cristo nasça dentro em vós.

Lembrai a chama

Fonte: XAVIER, Francisco C. Parnaso de além-túmulo. (Poesias mediúnicas.)

19. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2010. p. 508.

João de Deus

l
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m meio às comemorações
dos 70 anos da obra Paulo e
Estêvão, escrita pelo Espírito

Emmanuel por intermédio da
psicografia de Francisco Cândido
Xavier, muito se tem falado de
Saulo e Paulo, porém, pouco so-
bre Estêvão – o primeiro mártir
do Cristianismo –, que ocupa pa-
pel relevante na obra em questão.
Tanto é que Emmanuel afirmou:
“Sem Estevão, não teríamos Paulo
de Tarso”.1 Por conseguinte, o ob-
jetivo deste artigo consiste em des-
tacar alguns breves pontos relati-
vos à conduta adotada por Estêvão,
quando ainda encarnado, para lidar
com o entendimento do Evange-
lho e a sua explanação.

Conforme nos explicou Allan
Kardec, na introdução de O Evan-
gelho segundo o Espiritismo:

Toda a gente admira a moral

evangélica; todos lhe proclamam

a sublimidade e a necessidade;

muitos, porém, assim se pronun-

ciam por fé, confiados no que

ouviram dizer, ou firmados em

certas máximas que se tornaram

proverbiais. Poucos, no entanto, a

conhecem a fundo e menos ainda

são os que a compreendem e lhe

sabem deduzir as consequências.

A razão está, por muito, na difi-

culdade que apresenta o enten-

dimento do Evangelho que, para

o maior número dos seus leito-

res, é ininteligível. A forma alegó-

rica e o intencional misticismo da

linguagem fazem que a maioria o

leia por desencargo de consciên-

cia e por dever, como leem as pre-

ces, sem as entender, isto é, sem

proveito. Passam-lhes despercebi-

dos os preceitos morais, dissemi-

nados aqui e ali, intercalados na

massa das narrativas. Impossível,

então, apanhar-se-lhes o conjun-

to e tomá-los para objeto de lei-

tura e meditações especiais.2

Na citação, Kardec diagnosticou
a dificuldade de assimilação que há
entre os conteúdos que constam
dos textos evangélicos (nos quais
estão os exemplos e as lições mo-
rais do Cristo) e a capacidade geral
de cognição das pessoas. A tenta-
tiva de se inventariar as causas que
motivam esse fato escapa à propos-
ta deste artigo que, conforme já

dito, busca somente destacar alguns
pontos norteadores – com base em
algumas frases de Estêvão – que
possam nos ajudar na jornada da
busca pelo entendimento do Evan-
gelho assim como pela assimila-
ção e pela aplicação prática de seus
conteúdos.

Por volta de 35 d.C., Saulo de
Tarso, que ocupava destacada po-
sição no Sinédrio e era conheci-
do como fervoroso defensor da
Lei de Moisés, seguiu, juntamente
com seu amigo Sadoc, para veri-
ficar (no intuito de interditar) as
pregações que ocorriam em hu-
milde igreja em Jerusalém onde
alguns homens, denominados do
“Caminho”,3 supostamente esta-
riam divulgando princípios “de-
sonestos” em detrimento da Lei
Mosaica.

Naquele dia, a pregação foi fei-
ta por Estêvão – “moço, magro e
pálido, em cuja assistência os mais
infelizes julgavam encontrar um
desdobramento do amor do Cris-
to”.4 Durante a preleção, confor-
me descreveu Emmanuel:

E

Diretrizes para a assimilação e a divulgação de seu conteúdo

FL Á V I O REY D E CA RVA L H O

Estêvão e
o Evangelho





Saulo de Tarso [...] verificou a

diferença entre a Lei e o Evan-

gelho anunciado por aqueles

homens estranhos, que a sua

mentalidade não podia com-

preender. Analisou, de relance,

o perigo que os novos ensinos

acarretavam para o judaísmo

dominante. Revoltara-se com a

prédica ouvida, nada obstante

a sua ressonância de misteriosa

beleza. Ao seu raciocínio, im-

punha-se eliminar a confusão

que se esboçava, a propósito de

Moisés [...].5

Seguem-se então, por iniciativa
do doutor da lei, séries de questio-
namentos e ataques direcionados
verbalmente a Estêvão que, com
serenidade e inspiração superior,
soube contemporizar a situação
oferecendo – conforme recomen-
dara Jesus – a outra face.6

Acerca da questão, esclarece-
mos que não é nosso objetivo des-
crever os detalhes do debate ocor-
rido entre ambos, mas destacar
três pontos da fala de Estêvão que
nos podem ser úteis para o estu-
do e para a compreensão do
Evangelho.

Em relação ao entendi-
mento do Evangelho, durante
a sua explanação, Estêvão re-
velou:

[...] Se não vos falei como dese-

jáveis, falei como o Evangelho

nos aconselha, arguindo a mim

próprio na íntima condenação

de meus grandes defeitos. [...]7

Para melhor compreendermos
a citação, recorremos ao livro Luz
imperecível – organizado por Ho-
nório Onofre de Abreu –, que nos
elucida:

Incorporando-nos às figuras do

próprio texto, habilitamo-nos a

detectar em nós próprios, pa-

drões ou atitudes, de ordem po-

sitiva ou negativa que lhes eram

peculiares [àquela época], a nos

sugerirem [hoje] implementa-

ção de recursos ou mudanças de

base, nas profundezas da alma.

A partir daí o texto vivifica. Pela

autoanálise e na aplicação do “co-

nhece-te a ti mesmo” levanta-

mos caracteres peculiares àque-

les personagens e que podem

ou não estar presentes em nossa

intimidade, tais sejam: hipocri-

sia, extremismo fanatizante, co-

nhecimento não acionado, ce-

gueira, paralisia ou surdez espi-

rituais, ou quem sabe, nossa posi-

ção cadaverizada na indiferença

ou na cristalização ante a dina-

mização da vida.8 (Grifo nosso.) 

Outro ponto relevante a ser
ressaltado, refere-se ao reconheci-
mento e ao respeito às nossas li-
mitações circunstanciais e contin-
genciais de cunho cognitivo. Se-
gundo Estêvão:

– No tocante ao Evangelho [...],

já vos ofereci os elementos de

que podia dispor, esclarecendo

o que tenho ao meu alcance [...].9

Conforme explicou Emmanuel,
as lições do Evangelho são como as
“pérolas” que vamos colecionando

19Agosto 2012 • Reformador 229977



Cap
a

d
e

Cecconi
d
o

livro
P
aulo

e
Estêvão

–
Ed

.
FEB



individualmente, ao longo de nos-
sa marcha evolutiva espiritual, até
formar um colar. A montagem des-
se colar advém, incondicional-
mente, do aprendizado, da assimila-
ção e da aplicação das lições morais,
legadas a nós por Jesus. Assim, não
podemos ter tudo de uma só vez,
visto que “cada conceito do Cristo
ou de seus colaboradores diretos
adapta-se a determinada situação
do Espírito, nas estradas da vida”.10

E argumenta o autor espiritual:

[...] o Evangelho, em sua ex-

pressão total, é um vasto cami-

nho ascensional, cujo fim não

poderemos atingir, legitima-

mente, sem conhecimento e

aplicação de todos os detalhes.

[...] A mensagem do Cristo pre-

cisa ser conhecida, meditada,

sentida e vivida. [...]11

Por último, Estêvão mencionou
que, quando se trata do Evangelho:

[...] Jesus teve a preocupação de

recomendar a seus discípulos

que fugissem do fermento das

discussões e das discórdias. Eis

por que não será lícito perder-

mos tempo em contendas inú-

teis, quando o trabalho do Cris-

to reclama o nosso esforço. [...]9

É incongruente cogitar o con-
trário, visto que o objetivo máximo
do Evangelho é o de promover a
harmonização dos Espíritos – por
intermédio do incentivo à coope-
ração e à fraternidade, em contra-
posição ao orgulho e ao egoísmo
– à Lei Divina de Amor, força que

rege e harmoniza todo o Univer-
so. Conforme explicou Emmanuel,
é “indispensável abrir o coração à
bondade, o cérebro à compreensão,
a existência ao trabalho, o passo ao
bem, o verbo à fraternidade...”12

Com tais diretrizes pinçadas do
debate entre Saulo e Estêvão, o sim-
ples folhear superficial e automatiza-
do das páginas evangélicas, sem refle-
xão e sem busca pelo entendimento,
feito por mero “desencargo de cons-
ciência”e por simples “dever”– con-
forme consta na citação de Kardec
no início do artigo – consiste em
nada mais do que atividade inócua
para a promoção do melhoramento
do Espírito imortal.É chegado o mo-
mento de permitirmos que o Evan-
gelho paulatinamente penetre em
nosso âmago, isto é, conhecendo-o,
meditando-o, sentindo-o e, final-
mente, vivendo-o. Para isso, quando
formos estudar a Boa Nova,procure-
mos seguir as recomendações de
Estêvão, que foi o orientador espiri-
tual de Paulo de Tarso na sua missão
de divulgação do Cristianismo: 1)
arguir a si próprio, estabelecendo
uma relação de empatia com o
conteúdo do texto; 2) entender
o conteúdo do texto com moderação,
respeitando seus limites cognitivos
de modo a evitar cogitações e pal-
pites infundados; 3) evitar discus-
sões e discórdias, permitindo que
o Evangelho cumpra o seu papel,
isto é,promover a harmonização dos
Espíritos à Lei Divina de Amor.
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Esf lorando o Evangelho
Pelo Espírito Emmanuel

Fonte: XAVIER, Francisco C. Caminho, verdade e vida. ed. esp. 2. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2011.
Cap. 39.

sta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para

os que desejam compreensão do serviço com o Cristo.

Se o Mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da

luz divina e imortal, se lhe dirigira palavras diretas e inolvidáveis ao coração,

por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar

em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação

entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue, de

perto, a Humanidade inteira, pelos canais da inspiração.

O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais

o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para consti-

tuir-se em seu instrumento fiel e justo.

Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado, em sua grandeza imperecível,

mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe

cabia junto dos homens.

Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansio-

samente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão

somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos.

Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais

altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode

oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de

cada dia, na Terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, recebe-

rão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer.

“E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: 
– Levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer.”

(ATOS, 9:6.)

E
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ndré Luiz é o pseudônimo
do médico que viveu no
Rio de Janeiro e que, após

sua desencarnação, passa por um
período de adaptação, até tornar-
-se cidadão da Colônia Espiritual
“Nosso Lar”.

Atendendo às características da
sua personalidade, logo se integra
no estudo e em ações teórico-prá-
ticas na nova dimensão de vida
em que se encontra.

Transforma seus estudos e tra-
balhos em emocionantes e escla-
recedoras reportagens, que se
consubstanciam em livros, capta-
dos pela admirável mediunidade
de Francisco Cândido Xavier.

Inicia esses relatos na instiga-
dora obra Nosso Lar e prossegue
em muitas outras.

No livro E a Vida Continua...,
André Luiz descreve suas observa-
ções, estudos e trabalhos na Espi-
ritualidade.

Ao apresentá-lo, Emmanuel
assim se expressa:

Conquanto as personagens da

história aqui relacionadas – todas

elas figuras autênticas, cujos no-

mes foram naturalmente modi-

ficados para não ferir corações

amigos na Terra – tenham tido,

como já dissemos, experiências

muito diversas daquelas que ca-

racterizam as trilhas do próprio

André Luiz, em seus primeiros

tempos na Espiritualidade, é

justo considerar que os graus

de conhecimento e responsabi-

lidade variam ao infinito.

Evelina Serpa e Ernesto Fantini
encontram-se numa estância de
águas medicinais, em Poços de Cal-
das e, por aparente acaso, ficam
sabendo que estão com a mesma
doença renal e que, em breve,
deverão submeter-se a delicada e
perigosa cirurgia.

Aos poucos, do diálogo sobre
a doença, diagnóstico e termino-
logia científica da enfermidade, a
troca de informações e o parti-
lhamento de ideias e dores vai

unindo cada vez mais, sob o as-
pecto espiritual, aquelas duas al-
mas que não haviam encontrado
parceiros afins com seus senti-
mentos e emoções.

“A mirada recíproca lhes fazia
observar que haviam caminhado,
a passos compridos, para a inti-
midade profunda.

Onde vira antes aquela jovem
senhora que a beleza e o racio-
cínio tanto favoreciam? – pensava
Ernesto, atordoado.

Em que lugar teria encontrado
alguma vez aquele cavalheiro ma-
duro e inteligente que tão bem
conjugava simpatia e compreen-
são? – ‘refletia a senhora Serpa, in-
capaz de esconder o agradável as-
sombro que a dominava’.” (Op.
cit., p. 22 e 23.)

A
AY LTO N PA I VA

E a Vida Continua...

Capa
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Chega o momento da partida e
ambos já com o destino marcado
para a cirurgia.

“[...] – Bem senhor Fantini, se
houver outra vida, além desta, e
se for a vontade de Deus que venha-
mos a sofrer, em breve, a grande
mudança, creio que nos veremos de
novo e seremos lá bons amigos...
[...].” (Op. cit., p. 29.)

Mentalmente “procuremos en-
xergar” o reencontro.

“Evelina despertou num quar-
to espaçoso, com duas janelas dei-
xando ver o céu.

Emergia de um sono profundo,
pensou [...].” (Op. cit., p. 39.)

Sim, era muito mais que um
sono profundo...

Passam os primeiros instantes.
Subitamente, sente-se como esti-
vesse num agradável balneário. Ao
derredor, pessoas simpáticas e ami-
gas que ela, porém, não conhecia.

“Evelina interrogava-se, quanto
ao melhor processo de estabelecer
contato com alguém, quando viu
um homem, não longe, que a fitava,
evidentemente assombrado. Oh!
não era aquele cavalheiro, exata-
mente Ernesto Fantini, o impro-
visado amigo das termas? O cora-
ção bateu-lhe agitado e estendeu,
na direção dele, os dois braços,
dando-lhe a certeza de que o aguar-
dava, de alma aberta.

Fantini, pois era ele mesmo,
ergueu-se da poltrona em que se
guardava e avançou para ela, a
passos rápidos.

– Evelina!... Dona Evelina!... Esta-
rei realmente vendo a senhora?

– Eu mesma! – respondeu a
moça, chorando de alegria.

O recém-chegado não foi estra-
nho à emotividade daquele mi-
nuto inesquecível. Lágrimas lhe
rolaram no rosto simpático e si-
sudo, lágrimas que ele buscava
enxugar, embaraçado, procuran-
do sorrir.” (Op. cit., p. 46.)

Trocam impressões sobre os
novos momentos que estão viven-
do após a cirurgia, e as situações
estranhas que estão acontecendo.

Estariam “mortos”? Mas esta-
vam vivos!

De início, julgam estar em hospi-
tal especializado para restabeleci-
mento, mas os fatos vão se sobre-
pondo até descobrirem que a vida
continua, mesmo depois da morte.

Duas almas afins se reencontram.
Após a morte, a vida continua... e
o amor também, principalmente o
amor, cujas raízes se prendem no
solo do tempo distante.

Mesmo nesse plano espiritual
passam por provas. Aprendem a tra-
balhar para o bem do semelhante

sob a tutela e orientação do Irmão
Cláudio e Instrutor Ribas.

Socorrem familiares em tramas
de desequilíbrio e sofrimento.

Finalmente:

A casa festejava os dois obrei-

ros que haviam sabido vencer

com devotamento e humil-

dade, os tropeços iniciais do

levantamento de bem-aventu-

rado futuro!...

Rodeado de assessores, Ribas

saudou-os no limiar e, toman-

do-os nos braços, como a fi-

lhos queridos, ergueu os olhos

para o Alto e rogou, comovi-

damente:

– Senhor Jesus, abençoa os teus

servos que se consagram hoje

um ao outro em sublime união!...

[...] (Op. cit., p. 255.)

Breve E a Vida Continua... – O
Filme estará em apresentação nos
cinemas.

Aos nossos prezados colaboradores solicitamos o obséquio de envia-
rem seus artigos, desde que sejam inéditos, 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, justifi-
cado. O texto, para ser devidamente ilustrado, deve conter: até 30 li-
nhas (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.

Em face da grande quantidade de artigos recebidos, a Redação
não se compromete com a publicação de todos, arquivando os não
publicados, independentemente de comunicação aos seus autores.

Agradecemos o apoio e a compreensão de todos, e que possamos
continuar unidos na tarefa de divulgação da Doutrina Espírita.

Aos Colaboradores
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Espiritismo é uma dou-
trina que abrange os as-
pectos religioso, filosófi-

co e científico. Ficamos admira-
dos com as respostas esclarecedo-
ras que esta Doutrina fornece a
qualquer questão formulada pe-
lo ser humano, na busca do en-
tendimento sobre a vida, a dor,
o destino. Nenhuma dúvida fica
sem explicação à luz do Espiri-
tismo.

Basta percorrermos a leitura de
O Livro dos Espíritos para confir-
mar que a principal obra espírita
trata de todos os assuntos de inte-
resse do homem.

Uma dúvida comum é quanto
ao bem e ao mal. Como sabemos
se estamos fazendo a coisa certa
ou se estamos nos equivocando?

Vamos conferir a resposta.

Uma das perguntas mais co-
nhecidas da obra basilar é a de
número 621: Onde está escrita a
lei de Deus?

E a resposta é decisiva: “Na
consciência”.

A lei divina, sinônimo das leis
naturais, está escrita na consciên-
cia. Aprendemos nas lições espíri-
tas que agimos no bem quando
nossas ações estão em conformi-
dade com a lei de Deus, e pratica-
mos o mal quando dela nos dis-
tanciamos.

Se há incerteza quanto à práti-
ca do bem ou do mal, basta con-
sultarmos nossa consciência para
saber se estamos agindo num sen-
tido ou em outro.

Daí a necessidade de nos co-
nhecermos para agirmos de for-
ma integrada com o meio am-

biente, com Deus, com o próximo
e conosco mesmos.

Esse dispositivo íntimo chama-
do voz da consciência apontará
o melhor caminho a ser seguido e a
melhor escolha a ser realizada.
É necessário que nos preparemos
para ouvir essa voz interna.

Se assim fizermos, estaremos
sintonizados com nossa intuição e
certamente passaremos a errar
menos e a acertar mais nas ações
cotidianas de nossa existência.

Referências:
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o

espiritismo. Trad. Guillon Ribeiro. 130. ed.

1. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2011. Cap.

17, it. 3 e 4.

______. O livro dos espíritos. Trad.

Evandro Noleto. 1. reimp. Rio de Janeiro:

FEB, 2011. Q. 621.

A voz da consciência

O
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s ciências médicas concei-
tuam pensamento como
sendo a “ordem mais ele-

vada de atividade intelectual”,1 mas,
em seguida, admitem que “é difícil
a sua descrição e análise”1 porque en-
volvidos “no pensamento estão a in-
terpretação e ordenamento dos sím-
bolos para o aprendizado, organiza-
ção das informações e para a solução
de problemas”.1 Informa, também
que linguagem é um “grupo de pala-
vras escritas ou faladas, utilizadas
em conformidade com um sistema
comum às pessoas da mesma comu-
nidade ou país e com a mesma base
cultural. O uso da linguagem, falada
ou escrita, permite que uma pessoa
tente influenciar o comportamento
de outra,expressando o resultado dos
processos do pensamento”.2

Em outras palavras, a lingua-
gem é o veículo de expressão do
pensamento.

O conceito médico focaliza a lin-
guagem falada e escrita; sabemos, po-
rém, que há outros tipos de lingua-
gem criados pelo ser humano: a

da matemática, da informática, das
manifestações artísticas (arquitetôni-
ca, musical, pictórica, escultórica, tea-
tral, cinematográfica etc.), a gestual
ou mímica,a corporal, e por aí afora.

A propósito, o Espírito André
Luiz informa que a primeira ma-
nifestação da linguagem surgiu
entre os animais:

De início, o fonema e a mímica

foram os processos indispensá-

veis ao intercâmbio de impres-

sões ou para o serviço de defesa,

como, por exemplo, o silvo de

vários répteis, o coaxar dos batrá-

quios, as manifestações sonoras

das aves e o mimetismo de alguns

insetos e vertebrados a se modi-

ficarem subitamente de cor, pre-

servando-se contra o perigo.3

Este orientador espiritual acres-
centa que o surgimento da palavra
falada, propriamente dita, ocor-
reu após intervenção precisa dos
Técnicos da Espiritualidade supe-
rior na região da traqueia e dos
músculos que garantem o movi-
mento das cordas vocais.4

Pensamento
e linguagem

MA RTA AN T U N E S MO U R A

Em dia com o Espiritismo
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A manifestação do pensamento
necessita, portanto, da estruturação
da linguagem que, por sua vez, está
organizada por meio de um sistema
de signos.“[...] O signo é uma coisa
que está no lugar de outra, sob algum
aspecto. Por exemplo, o gesto de le-
vantar o braço e abanar a mão pode
estar no lugar do cumprimento ou de
um adeus; ele é signo dessas duas coi-
sas. Os números substituem as quan-
tidades reais dos objetos. Elefante está
escrito aqui no lugar do animal.”5

Ora,se o signo está no lugar do ob-

jeto que ele representa, essa repre-

sentação pode assumir aspectos

variados, dependendo do tipo

de relação que o signo mantém

com o objeto representado. Se a

relação é de semelhança, temos um

símbolo do tipo ícone. Exemplos:

um desenho que tenha semelhan-

ça com o objeto representado,uma

fotografia, uma palavra onomato-

paica (co-corocó, bem-te-vi etc.).

Se a relação é de causa e efeito, uma

ação que afeta a existência do obje-

to ou é por ela afetada, temos um

signo do tipo índice. Exemplos: as

nuvens são signos de chuva (são

a causa da chuva),o chão molhado

também pode ser índice de chuva;

a fumaça ou o cheiro de queima-

do são signos indiciais de fogo.

[...] Se a relação é arbitrária, re-

gida simplesmente por conven-

ção, temos o símbolo [...]. As pa-

lavras são o melhor exemplo de

símbolo, mas há outros [...].6

Importa destacar, ainda que
pareça óbvio, que somente o ser
humano é capaz de estabelecer sig-
nos arbitrários, sendo todos eles go-
vernados pelas convenções sociais.
Decorre daí a expressão muito co-
mum entre os estudiosos do assun-
to:“o mundo humano é simbólico”.7

Outro ponto, não menos impor-
tante, diz respeito aos chamados ele-
mentos da linguagem. Sem estes, o
pensamento não se expressa ou o faz
muito mal. Os elementos da lingua-
gem constituem o seu repertório, que
define “[...] uma relação dos signos
que vão compô-la. Por exemplo, um
dicionário da língua portuguesa

relaciona signos que pertencem a es-
ta língua.A linguagem musical tonal,
para compor o seu repertório [...],
seleciona alguns, denominados dó,
ré,mi, fá sol, lá, si, acrescidos do suste-
nido ou do bemol (que são os meios-
-tons)”.7 Outros elementos entram
na estruturação da linguagem, cita-
mos apenas os fundamentais.

O surgimento da linguagem hu-
mana como mecanismo evolutivo
dependeu do princípio inteligente
adquirir a capacidade de pensar de
forma contínua. Ambos os mecanis-
mos se inter-relacionam. Entretanto,
tal acontecimento é relativamente
recente,em termos da evolução geral
do homem e, sobretudo, quando se
considera que na humanização do
princípio inteligente – notável mar-
co evolutivo que determina a aqui-
sição da razão, livre-arbítrio e lin-
guagem – o Homo sapiens, espécie
precursora da atual (Homo sapiens,
sapiens), teria nascido no Planeta
entre 100.000 e 35.000 anos atrás.

Assim, o pensamento contínuo,
próprio da espécie humana, revela-
-se como resultado da árdua pere-
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grinação do princípio inteligente
nos demais reinos da natureza. Por
esta razão, Emmanuel afirma que
o “pensamento vibra, desse modo,
no alicerce de todas as formas e de
todas as experiências da vida”.8

André Luiz acrescenta que a
manifestação da linguagem, espe-
cialmente a fala, proporcionou
notável desenvolvimento do pen-
samento contínuo dos primeiros
habitantes humanos da Terra:

Com o exercício incessante e fácil

da palavra, a energia mental do

homem primitivo encontra inso-

pitável desenvolvimento, por ad-

quirir gradativamente a mobilida-

de e a elasticidade imprescindíveis

à expansão do pensamento que,

então paulatinamente, se dilata, es-

tabelecendo no mundo tribal

todo um oceano de energia sutil,

em que as consciências encarnadas

e desencarnadas se refletem, sem

dificuldade, umas às outras. [...]9

A consequência imediata do
desenvolvimento do pensamento
contínuo, a “progressão lógica desse
processo, seria a de possuir e desen-
volver a capacidade de raciocínio e
formação de juízos mais abaliza-
dos”,1 características que seriam en-
contradas no homem civilizado.

Vemos, então, que o pensamento
humano é uma experiência evolutiva
bem-sucedida, no tempo e no espa-
ço, principalmente no que se refere
às aquisições intelectuais. O conteú-
do moral do pensamento humano,
contudo, ainda se revela incipiente.

Temos, nesse sentido, uma lon-
ga jornada a ser percorrida:

Todas as obras humanas consti-

tuem a resultante do pensamento

das criaturas.O mal e o bem,o feio

e o belo viveram, antes de tudo, na

fonte mental que os produziu, nos

movimentos incessantes da vida.

[...]

Pensar é criar. A realidade dessa

criação pode não exteriorizar-se,

de súbito, no campo dos efeitos

transitórios, mas o objeto for-

mado pelo poder mental vive no

mundo íntimo, exigindo cuida-

dos especiais para o esforço de

continuidade ou extinção.10

Com essas palavras, e também
com as que se seguem, o autor da
magnífica obra Paulo e Estêvão,
agora em seus 70 anos de existên-
cia, assinala a importância de man-
termos o pensamento e a lingua-
gem sintonizados no bem:

Cada inteligência emite ideias que

lhe são peculiares, a se definirem

por ondas de energia viva e plasti-

cizante, mas, se arroja de si essas

forças, igualmente as recebe, pelo

que influencia e é influenciada.

Ainda mesmo por instantes, toda

criatura, ao exteriorizar-se, seja

imaginando, falando ou agindo,

em movimentação positiva, é um

emissor atuante na vida, e, sempre

que se interioriza, meditando, ob-

servando ou obedecendo, de mo-

do passivo, é um receptor em fun-

cionamento. Aqueles que se de-

senvolveram mentalmente, atin-

gindo a esfera das criações suges-

tivas, assumem o papel de orien-

tadores, adquirindo responsabili-

dades mais vastas pela facilidade

com que articulam programas

de rumo para os outros. [...]11

No mesmo sentido, Paulo de
Tarso mostra o caminho a ser se-
guido: “Pensai nas coisas do Alto,
e não nas da Terra”.12
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esus foi muito claro e incisi-
vo quando nos falou da casa
dividida:

Todo reino dividido contra si

mesmo é devastado; e toda ci-

dade ou casa dividida contra si

mesma não subsistirá. (Mateus,

12:25.)

Compreendendo a importância
destas palavras de Jesus, Bezerra
de Menezes tornou-se o vexilário
maior do Movimento de Unifica-
ção. Portanto, muito se fala sobre
unificação nos encontros, con-
gressos, palestras, seminários etc.

O Movimento Espírita, sem
dúvida, ficará arruinado se não ti-
vermos o mesmo zelo, o mesmo
cuidado e consideração que o
Médico dos Pobres teve por aque-
las palavras de Jesus.

Examinando a personalidade
do Dr. Bezerra de Menezes, nota-

mos que seu traço mais forte é a
humildade.

Entendemos que sem humil-
dade não haverá unificação.

O personalismo, o orgulho e a
vaidade são bem as ervas dani-
nhas que precisam ser erradicadas
da seara espírita, pois são elas que
tornam sáfaro e impróprio o ter-
reno para a semeadura da unifi-
cação e sufocam os brotos sadios
da vera fraternidade.

Substituindo o personalismo pelo
amor e pela humildade, estaremos
favorecendo condições propícias
para a fusão necessária das forças.

Há que se arrotear o calcinado
e arenoso terreno das almas com o
arado da humildade e esparzir,
empós, as sementes da unificação
para produzir os sazonados frutos
da alforria espiritual de todos.

Tudo podemos empreender sob
as vistas de Deus. Nossa força mo-
ral e confiança crescerão ao co-
locarmo-nos sob o pálio divino,
ao abrigo das quedas que a im-
perfeição humana pode gerar.

Atentemos nas seguintes pala-
vras de Fénelon:1

[...] Aquele que põe sua vontade

na de Deus pode enfrentar impu-

nemente o Espírito do mal, sem

se julgar temerário. [...] Quando

São Paulo sentiu vibrar em si a voz

de Deus, exclamou: “Tudo posso

naquele que me fortalece”. [...]

Abandonado à fraqueza de sua

natureza ardente e apaixonada,

Santo Agostinho sucumbe; torna-

-se forte aos olhos de Deus, que

sempre dá força a quem a pede

para resistir ao mal. Mas, em sua

cegueira, o homem julga-se pode-

roso por si mesmo e, deixando

de recorrer a Deus, cai no abismo

cavado pelo amor-próprio. [...]

Todo homem necessita de con-

selhos. Infeliz aquele que se julga

bastante forte por suas próprias

luzes, porque terá numerosas

decepções. O Espiritismo está

cheio de escolhos, mesmo nos

grupos, e, com mais forte razão,

no isolamento. [...]

É preciso provar pela união que

todos os adeptos sérios trabalham

juntos na vinha do Senhor, que

vai estender seus ramos sobre o

mundo inteiro. Quanto mais se

J

“O homem só é bastante forte quando sente a sua fraqueza.” – Fénelon1

RO G É R I O CO E L H O

Humildade
Argamassa da unificação

1KARDEC, Allan. Revista espírita: jornal de
estudos psicológicos. ano 8, n. 1, p. 52, jan.
1865. Trad. Evandro Noleto Bezerra. 3. ed.
1. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2009. Socie-
dade Espírita de Antuérpia, it. 3, p. 52-53.
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unirem os obreiros, mais depressa

será formada a grande cadeia es-

pírita e, também, mais depressa

a família humana será inunda-

da pelos eflúvios divinos da fé e da

caridade, que regenerarão as al-

mas sob o poder do Criador.

Que cada um de vós leve sua

pedra ao edifício na medida de

suas forças; mas se cada um

quiser construir à sua vontade,

sem levar em conta as instru-

ções que temos dado e que for-

mam a sua base; se não houver

compreensão entre vós; se não

tiverdes um ponto de ligação,

então fareis uma torre de Babel.

Nós vos mostramos este ponto:

que cada um faça dele o seu

objetivo único; nós vos demos

este sinal: que cada qual o ins-

creva em sua bandeira; então

vos reconhecereis todos e vos

estendereis as mãos. Mas Deus

dispersará os presunçosos que

não tiverem ouvido a sua voz;

cegará os orgulhosos, que se

julgam bastante fortes por si

mesmos; e os que se afastarem

do caminho que lhes é traçado

perder-se-ão no deserto.

Espíritas, sede fortes de coragem,

de perseverança e de firmeza, mas

humildes de coração, segundo o

preceito do Evangelho, e Jesus vos

conduzirá através das tormentas

e abençoará os vossos trabalhos.

Cada luta suportada corajosa-

mente sob o olhar de Deus é uma

prece ardente, que sobe a Ele qual

incenso puro e de agradável odor.

Se bastasse formular palavras para

se dirigir a Deus, os indolentes

teriam apenas de tomar um livro

de preces para satisfazer a obriga-

ção de orar. O trabalho, a atividade

da alma são a única boa prece

que a purifica e a faz crescer.1

No dia 30 de abril de 1869, na
reunião da Sociedade Parisiense de
Estudos Espíritas, Allan Kardec, já
no mundo espiritual, enviou uma
mensagem da qual extratamos al-
guns itens para nossas ilações:

O que vos recomendo principal-

mente e antes de tudo, é a tole-

rância, a afeição, a simpatia de

uns para com os outros [...].

[...]

[...] Mostrai, por vossa doçura,

a vossa resignação em suportar

os males desta vida, a vossa hu-

mildade em meio às satisfações,

vantagens e alegrias que Deus

vos envia; mostrai que há em

vós um princípio superior, uma

alma obediente a uma lei, a

uma verdade também superior:

o Espiritismo.

As brochuras, os jornais, os livros,

as publicações de toda sorte são

meios poderosos de introduzir a

luz por toda parte, mas o mais se-

guro, o mais íntimo e o mais aces-

sível a todos é o exemplo na cari-

dade, a doçura e o amor.

[...]

Espíritas, sois todos irmãos na

mais santa acepção do termo.

Pedindo que vos ameis uns aos

outros, não faço senão lembrar

a divina palavra daquele que, há

mil e oitocentos anos, trouxe à

Terra pela primeira vez o gér-

men da igualdade. Segui a sua

lei: ela é a vossa; nada fiz do que

tornar mais palpáveis alguns de

seus ensinamentos. Obscuro

operário daquele mestre, da-

quele Espírito superior emana-

do da fonte de luz, refleti essa

luz como o pirilampo reflete a

claridade de uma estrela. Mas

a estrela brilha nos céus e o pi-

rilampo brilha na Terra, nas

trevas. Tal é a diferença.

[...]

Que o mais perfeito acordo, a

maior simpatia e a mais singu-

lar abnegação reinem no seio da

Comissão. Espero que ela saiba

cumprir com honra, fidelidade

e consciência o mandato que

lhe é confiado.

Ah! quando todos os homens

compreenderem o que encerram

as palavras amor e caridade, não

mais haverá na Terra soldados e

inimigos; só haverá irmãos; não

mais haverá olhares irritados e

selvagens; só haverá frontes

inclinadas para Deus!2

Entremos, pois, em harmonia
com esses pensamentos de Kardec
e de Bezerra de Menezes e vamos
ao trabalho harmonioso e perse-
verante com Jesus, para que seja-
mos um com Ele como Ele é um
com o Pai Celestial.

Só assim o Movimento de Unifica-
ção abandonará as formulações teó-
ricas e espraiar-se-á pelo plano das
realidades práticas e operantes.

2KARDEC, Allan. Revista espírita: jornal de
estudos psicológicos. ano 12, n. 6, jun. 1869.
Trad. Evandro Noleto Bezerra. 3. ed. Rio de
Janeiro: FEB, 2009. O exemplo é o mais po-
deroso agente de propagação, p. 257-258.
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que é Evangelização Espírita Infantojuvenil?
Quem é o evangelizador?

Tais questões – centrais para a tarefa junto à infân-
cia e à juventude – nos instigam a buscar subsídios
que auxiliem na realização da ação evangelizadora de
modo eficiente e consciente.

De forma sintética, porém fundamentada, espera-
mos compartilhar importantes reflexões acerca da
nobre tarefa da Evangelização, visando dinamizá-la e
fortalecê-la no âmbito das instituições espíritas.

As respostas foram extraídas do folder “Evangeli-
zação Espírita Infantojuvenil – Semear é confiar na
colheita”, produzido pela FEB em comemoração dos
35 anos da Campanha Permanente de Evangelização
Espírita Infantojuvenil, e disponibilizado para down-
load e para solicitação impressa por meio do portal
da FEB: <www.febnet.org.br>.

Confiantes em que “tendo sido semeado, cresce”
(Jesus – Marcos, 4:32), permaneçamos, assim, ativos
e unidos nessa semeadura de amor.

O que é Evangelização Espírita Infanto-
juvenil?

[...] educar uma criança e um jovem à luz do Es-

piritismo é semear luz pelos caminhos do futuro…1

Evangelização Espírita Infantojuvenil é toda a ativi-
dade voltada ao estudo da Doutrina Espírita e à vivên-
cia do Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem.

Sua ação visa:

• promover a integração do evangelizando consigo
mesmo, com o próximo e com Deus;

• proporcionar o estudo da lei natural que rege o
Universo e da “natureza, origem e destino dos Espí-
ritos, bem como de suas relações com o mundo
corporal”; (KARDEC, Allan. O que é o Espiritismo.
2. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2011. Preâmbulo.) 

• oferecer ao evangelizando a oportunidade de perceber-
-se como ser integral, crítico, consciente, participativo,
herdeiro de si mesmo, cidadão do Universo, agente de
transformação de seu meio, rumo a toda perfeição
de que é suscetível. (ROCHA,Cecília e Equipe.Currículo
para as Escolas de Evangelização Espírita Infantojuve-
nil. 4. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2011.)

Na Instituição Espírita, a atividade de Evangeliza-
ção abrange as aulas de evangelização espírita, mo-
mento especial de convivência, aprendizado, refle-
xão, compartilhamento de experiências e construção
de vínculos de amizade e de fraternidade entre as
crianças e os jovens frequentadores.

A ação evangelizadora envolve, ainda, pais e familia-
res, convidando-os a participarem de grupos ou reu-
niões voltados ao estudo de temas relacionados à vida
em família, fundamentados à luz da Doutrina Espírita.

A relevância da tarefa é destacada por vários benfei-
tores espirituais, dentre eles, Guillon Ribeiro,2 ao afirmar
que “é imperioso se reconheça na evangelização das almas
tarefa da mais alta expressão na atualidade da Doutrina
Espírita”; e Vianna de Carvalho,1 ao sintetizar que:

[...] à Evangelização Espírita Infantojuvenil cabe a

indeclinável tarefa educacional de preparar os futuros

cidadãos desde cedo, habilitando-os com as sublimes

ferramentas do conhecimento e do amor para o de-

sempenho dos compromissos que lhes cumprirá aten-

der, edificando a nova sociedade do amanhã.
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Evangelização Espírita Infantojuvenil

A Evangelização
e o Evangelizador

O



Quem é o Evangelizador?

Abençoados os lidadores da orientação espírita, en-

tregando-se afanosos e de boa vontade ao plantio da

boa semente!2

Considerando-se que “o coração infantojuve-
nil é abençoado solo onde se deve albergar a
sementeira de vida eterna”,1 a evangelização espí-
rita apresenta-se como verdadeiro campo de
semeadura e o evangelizador como responsável
semeador.

Sua ação deve ser pautada nos princípios da fra-
ternidade, do afeto e da fidelidade doutrinária, de
modo a oportunizar às crianças e aos jovens mo-
mentos de aprendizado e de convívio com vistas
ao conhecimento espírita e à vivência dos ensina-
mentos de Jesus. Sensibilidade, coerência, empa-
tia, responsabilidade, conhecimento, alegria e zelo
são algumas das características dos evangelizado-
res que buscam a construção de espaços interati-
vos de aprendizado e de confraternização junto
aos evangelizandos.

Para tanto, o evangelizador deve valer-se da ade-
quada e contínua preparação pedagógica e doutriná-
ria, para que

[...] não se estiolem sementes promissoras ante o

solo propício, pela inadequação de métodos e técni-

cas de ensino, pela insipiência de conteúdos, pela

ineficácia de um planejamento inoportuno e ina-

dequado. Todo trabalho rende mais em mãos real-

mente habilitadas.2

Mediante a relevância da ação evangelizadora,
Bezerra de Menezes3 sintetiza o caminho a ser trilha-
do, afirmando que “com Jesus nos empreendimentos
do Amor e com Kardec na força da Verdade, teremos
toda orientação aos nossos passos, todo equilíbrio à
nossa conduta”, e convida a todos para abraçarem,
com empenho e afinco, a tarefa de evangelização
junto às almas infantojuvenis, “com a mesma ansie-
dade e presteza com que o agricultor cedo acorda
para o arroteamento do solo, preparando a semen-
teira de suas esperanças para abundantes messes da
colheita pretendida”.
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Opinião dos Espíritos sobre a Evangelização
“Contemplamos, assim, com otimismo e júbilo, o

Movimento Espírita espraiando-se, cada vez mais, nos
desideratos da evangelização, procurando, com gran-
de empenho, alcançar o coração humano em meio ao
torvelinho da desenfreada corrida do século... Tão sig-
nificativa semeadura na direção do porvir!”2

“Estamos, filhos, vendo os primeiros resultados da
Campanha de Evangelização Espírita Infantojuvenil
no Torrão Brasileiro.

Florescerá, por certo, a Árvore do Evangelho. Os
campos verdes serão cobertos de extensas ramagens.

Hão de surgir os frutos, após as flores.
Tempo de crescimento, de floração!”4

Referências:
1VIANNA DE CARVALHO. (Página psicografada pelo médium

Divaldo P. Franco, no dia 26 de fevereiro de 2007, em Miami,

Fla. USA. Fonte: Apostila Entrevista com o Espírito Vianna de

Carvalho, FEB. 30 anos da Campanha de Evangelização Espírita

Infantojuvenil.)
2GUILLON RIBEIRO. (Página recebida, em 1963, pelo médium

Júlio Cezar Grandi Ribeiro, durante o 1o Curso de Prepara-

ção de Evangelizadores – CIPE, realizado pela Federação

Espírita do Estado do Espírito Santo. Fonte: Apostila Opi-

nião dos Espíritos sobre a Evangelização Espírita Infanto-

juvenil, FEB.)
3BEZERRA DE MENEZES. (Mensagem recebida pelo médium Júlio

Cezar Grandi Ribeiro, em sessão pública, no dia 2 de agosto de

1982, na Casa Espírita Cristã, em Vila Velha, Espírito Santo.

Fonte: Apostila Opinião dos Espíritos sobre a Evangelização

Espírita Infantojuvenil, FEB.)
4______. (Mensagem recebida pela médium Maria Cecília Paiva,

em 25 de maio de 1978, na Federação Espírita Brasileira, no Rio

de Janeiro, e publicada em Reformador, ano 97, n. 1.799, fev.

1979, p. 8(52)-9(53).)
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ia dos pais. Lojas em pol-
vorosa. Filhos atrás de um
presente que agrade a seu

pai, nessa data de forte impacto
econômico para lojistas e fabri-
cantes.

Só que os brilhos de uma festa
comercial não devem tirar o foco
do verdadeiro sentido que se deve
dar a essa figura imprescindível
em nossa vida.

Um pai presente é
uma bênção viva, um
tesouro ao alcance das
mãos, uma oportu-
nidade diária de
aprendizado,
de troca de
c o n h e c i -
mentos, de
confirmações
de afeto.

Um pai presente não
precisa necessariamen-
te estar no mesmo es-
paço do filho para ser
importante.

Ele marca seu tempo
pela autoridade moral
e emocional. Mora den-
tro de nós faz tempo,

mesmo que já tenhamos muda-
do de casa e nos tornado pais
também.

Um pai pre-
sente pode
até já ter da-
do adeus a
esta vida.

Não importa. Sua lembrança é
motivo de suaves recordações
da influência que teve e tem, de
seus exemplos, de sua disponi-
bilidade nos momentos mais
determinantes. Assim, ele se faz
eterno, na verdade silenciosa de
sua imortalidade.

Quem é significativo em sua
vida? Quem abriu as portas

de sua intimidade e con-
quistou um espaço pró-

prio, de onde não pre-
cisará sair?

Sua resposta pode
remetê-lo a professo-
res da infância, a al-
guns amigos das pri-
meiras brincadei-
ras, aos orientado-
res religiosos das
primeiras aulas de
evangelização. Mas
se seu pai o acom-
panhou nessas tri-

lhas iniciais, fazendo-
-se marcante nos momen-
tos mais singelos, há es-
paço permanente para
que fique no âmbito de
sua memória afetiva, fer-

D
CA R LO S AB R A N C H E S

Pais presentes









mentando com o próprio exem-
plo seus mais expressivos desa-
fios, na busca imprescindível da
maturidade.

Como avaliar a grandeza de
um pai, se ele decidiu seguir so-
zinho por outros caminhos, dei-
xando a família por desavenças
incontornáveis?

Fazer-se presente na ausência é
um dos exercícios mais valiosos
daquele que vive o ofício de amar,
ainda que a distância.

De que forma cuidar da mu-
dança de perspectiva de minha
relação com ele, agora que estou
na adolescência, em busca de mi-
nha própria identidade?

Um pai presente sabe com-
preender que o jovem tem o direi-
to de descobrir a si mesmo, nem
que para isso passe por algumas
crises de convivência com quem
lhe é mais próximo.

Onde encaixar o meu pai, agora
que minha família ocupa as preo-
cupações mais graves de meu dia
a dia?

Para ele, ver o filho revelar res-
ponsabilidade para com o próprio
lar é como um presente, uma con-
firmação da eficiência de seus
próprios métodos de pai.

Como fazer com que meu pai
tenha uma velhice digna, sem sen-
tir-se abandonado à própria sorte,

depois de anos de dedicação à
prole?

Não há nada mais valioso do
que resgatar, um pouco a cada
dia, o débito da gratidão, num
reconhecimento permanente da
importância que ele tem em
nossa vida.

A meu pai, a seu pai, a você,
pai, ofereço esta página, com o
sentimento de resgatar a força

esmagadora e fundamental de sua
figura em nossa vida.

Feliz aquele que teve ou tem
um pai marcante, no melhor dos
sentidos.

Feliz aquele que é um pai pre-
sente.

Feliz o pai que, a cada dia, vai
além desse compromisso e se faz
uma verdadeira dádiva para os
seus filhos.
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migo.

Ajuda-me agora para que eu te auxilie depois.

Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à

ignorância e à crueldade.

Venho ao encontro de tua aspiração, de teu convívio, de tua obra.

Em tua companhia estou na condição da argila nas mãos do oleiro.

Hoje, sou sementeira, fragilidade, promessa...

Amanhã, porém, serei tua própria realização.

Corrige-me, com amor, quando a sombra do erro envolver-me

o caminho, para que a confiança não me abandone.

Protege-me contra o mal.

Ensina-me a descobrir o bem.

Não me afastes de Deus e ajuda-me a conservar o amor e o res-

peito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que nos cercam.

Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência.

Tenho tanta necessidade do teu coração quanto a plantinha

tenra precisa da água para prosperar e viver.

Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação.

De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã.

Fonte: XAVIER, Francisco C. Luz no lar. 12. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro:

FEB, 2010. Cap. 16.

Emmanuel

A
Oração da criança



amos abaixo, em forma resumidíssima, o
pensamento de Lázaro Luís Zamenhof,
iniciador do esperanto, sobre o tema que

lhe ocupou, praticamente, a vida inteira. Este
texto ele o subscreveu sob o pseudônimo Unuel,
o qual foi lido pelo Sr. Louis de Beaufront, um
dos pioneiros do esperanto na França, por oca-
sião do Congresso da Association Française pour
l’Avancement des Sciences, realizado em 1900 na
cidade de Paris.

Essência e futuro da ideia de língua
internacional

A sorte invariável das ideias de real progresso é, de
início, a desconfiança, a resistência, a hostilidade.
Entre elas se alinha a adoção de uma língua comum
para as comunicações entre os povos, conquista ain-
da retardada em nosso tempo pelo espírito de rotina
e pela inércia intelectual.

Para tratar de tão importante problema, Zamenhof
analisou sistematicamente as seguintes questões:

• É necessária uma língua internacional?
• Ela é possível, em princípio?
• Há esperança de que venha a ser introduzida na

prática?
• Quando e de que modo isso ocorrerá e qual será a

língua adotada?
• Nosso esforço tem finalidade definida, ou correre-

mos o risco de que ele se perca?

A necessidade de uma língua internacional é pa-
tente aos olhos de todos, vindo a negativa da parte de
alguns, que temem o desaparecimento das línguas
nacionais, e da parte de outros, que supõem venha a
ser adotada uma língua nacional.

Uma língua comum para as relações internacio-
nais não destruirá as nacionais, antes contribuirá
para o seu fortalecimento, porque, não sendo obri-
gado a aprender línguas estrangeiras para se comu-
nicar, o homem aprofundará o conhecimento de
sua língua materna.

O receio de que uma língua nacional se torne in-
ternacional é infundado, a Humanidade não a acei-
taria por contrariar princípios de justiça e fraterni-
dade, concedendo superioridade indesejável ao povo
cujo idioma ganhasse tal status.

A adoção de uma língua internacional é, por-
tanto, benéfica para o progresso geral. Toda a pro-
dução do espírito humano seria traduzida para es-
sa única língua, na qual também muitas obras se-
riam escritas diretamente. Nos congressos inter-
nacionais não haveria quem deles não participasse
efetivamente por desconhecer outros idiomas. To-
dos usariam o idioma comum.

A viabilidade de uma língua internacional é
também evidente, pois que, sendo possível apren-
der vários idiomas, todos poderiam aprender um
único e, assim, compreender-se reciprocamente.
Sabendo que, para se relacionar com o mundo, se
deveria aprender apenas uma língua, em nenhum
lugar faltariam escolas e mestres para o seu ensi-

Ideia de língua
internacional

D
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no, e os pais acostumariam seus filhos, desde a in-
fância, ao seu uso.

A admissão desse instrumento de comunicação
certamente virá um dia, como decorrência natural
do fato de que, sendo útil e possível, ele será necessa-
riamente escolhido, mais cedo ou mais tarde, pois as-
sim o determinará o impulso humano, consciente e
incessante, de sempre buscar o melhor.

O tempo em que surgiria essa língua internacional
e o modo pelo qual isso se daria dependem muito
da pergunta: qual será a língua internacional? Sem
essa certeza, a questão se arrastaria longamente,
pois todas as línguas concorreriam e, então, se de-
penderia dos governos que, com seus aparatos e ri-
tos burocráticos, imprimiriam inevitável e consi-
derável atraso em qualquer decisão.

Se é possível, porém, prever com clareza e preci-
são qual língua será adotada para as relações inter-
nacionais, então não se esperaria tanto, qualquer
sociedade ou pessoa isolada poderia promover a
sua difusão, o número de adeptos cresceria, sua lite-
ratura se enriqueceria, os congressos internacionais
poderiam empregá-la e ela, dentro de pouco tempo,
se tornaria tão forte que aos governos só restaria
sancionar um fato consumado.

Já existe a certeza de qual língua será adotada
para as relações internacionais. Não é difícil provar
que só existe uma a ser escolhida, que qualquer outra
escolha seria impossível, mesmo que o quisessem,
pois se tornaria letra morta.

Se representantes dos povos se reunissem em con-
gresso para decidir o assunto, teriam diante de si as
seguintes alternativas:

• Escolher uma das línguas vivas existentes;
• Escolher uma das línguas mortas;
• Escolher uma das línguas planejadas;
• Nomear uma comissão para criar uma língua intei-

ramente nova.

A escolha recairia fatalmente numa língua pla-
nejada, dita artificial, pois nem as línguas vivas,
por suas particularidades – ortografia complicada,
pronúncia irregular, complexidade gramatical, au-

sência de neutralidade, vinculação a interesses
nacionais –, nem as mortas, por algumas razões
semelhantes, poderiam competir com a mais per-
feita forma de língua planejada existente: o espe-
ranto. Nele se reúnem as condições essenciais para
o desempenho da função para a qual foi concebido.
Sua ortografia é regular e fonética; sua gramática,
com apenas 16 regras sem exceções, é de fácil
aprendizado; seu vocabulário é formado pelas
raízes que compõem as grandes línguas moder-
nas de cultura; sua neutralidade é incontestável,
pois não serve a interesses nacionais, não está
vinculado a grupos étnicos, religiosos, a correntes
políticas ou filosóficas; seus ideais são os que con-
correm para a aproximação dos povos, das cultu-
ras, por expressar plenamente as aspirações de
uma Humanidade renovada pelos ideais de paz,
justiça e fraternidade.

Zamenhof então conclui, com propriedade:

•  A adoção de uma língua internacional seria utilís-
sima para a Humanidade;

• Ela é absolutamente possível e ocorrerá, cedo ou
tarde, por mais que os rotineiros lutem contra isso;

• Como língua internacional nunca será escolhida
outra que não seja uma língua planejada;

•  A escolhida será, sem qualquer sombra de dúvida,
o esperanto, na sua forma atual ou com posterio-
res alterações.
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Retificando...
No artigo “O espírita ante a política”, de

Christiano Torchi (Reformador de maio de 2012,
p. 6, 3a coluna, 8a linha) onde se lê “prepará” leia-
-se “preparará”.

No artigo “O limiar de um novo tempo para as
aristocracias”, de Davison Rego Menezes (Reforma-
dor de junho de 2012, p. 34, 2a coluna, 2o §, 3a linha;
e p. 35, 3a coluna, 6a linha) onde se lê “vagas filo-
sofias” e “desde quatro ventos” leia-se “vagar filoso-
fias” e “dos quatro ventos”, respectivamente.



Em Sessão Solene, realizada na
manhã do dia 25 de junho, a Câ-
mara dos Deputados homenageou
o Movimento Nacional da Cidada-
nia pela Vida – Brasil sem Aborto.
A solenidade foi aberta pelo depu-
tado Mauro Benevides, que depois
passou a direção ao autor do re-
querimento, deputado Salvador
Zimbaldi. Também integraram a
mesa: Jaime Ferreira Lopes e Lenise
Garcia, respectivamente ex e atual
presidente do referido Movimento;

representantes da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB),
do Conselho de Pastores, da Fede-
ração Espírita Brasileira, da Asso-
ciação Nacional da Cidadania pela
Vida (ADIRA), e da Rede Brasileira
do Terceiro Setor (Rebrates). Na
tarde do dia 26 de junho, ocorreu
a 5a Marcha Nacional da Cidada-
nia pela Vida – Brasil sem Aborto,
na Esplanada dos Ministérios, em
Brasília. A imprensa leiga e ligada
às religiões, inclusive a TVCEI,

compareceram. A Federação Espí-
rita Brasileira – uma das fundado-
ras do Movimento – esteve repre-
sentada pelo seu vice-presidente,
Antonio Cesar Perri de Carvalho, e
a Federação Espírita do Distrito Fe-
deral, pelo vice-presidente Paulo
Maia Costa. Nos dois eventos de-
fendeu-se a aprovação do Estatuto
do Nascituro e a elaboração de um
novo Código Penal que defenda a
vida desde a concepção. Informa-
ções: <www.febnet.org.br>.

Brasil sem Aborto
Homenagem no Congresso Nacional e Marcha em Brasília
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Conselho Federativo Nacional

Sessão de Abertura da Comissão

A Reunião da Comissão Regional Centro do Conse-
lho Federativo Nacional da FEB foi iniciada nas de-
pendências do Lar Francisca de Lima, em Goiânia, às
20 horas do dia 25 de maio, com apresentação do Co-
ral Vozes da Esperança. Após a saudação inicial do pre-
sidente da Federativa anfitriã, Cauci de Sá Roriz, assu-
miu a coordenação da Reunião, Antonio Cesar Perri de
Carvalho, vice-presidente da Federação Espírita Brasi-
leira e secretário-geral do CFN, e integraram a mesa,
além dos citados: César de Jesus Moutinho (Federação
Espírita do Distrito Federal); Maria Lúcia Resende
Dias Faria (Federação Espírita do Estado do Espírito
Santo); Luiza Leontina Andrade Ribeiro (Federação
Espírita do Estado de Mato Grosso); Marival Veloso de
Matos (União Espírita Mineira); Leila Ramos (Federa-
ção Espírita do Estado do Tocantins); os coordenado-
res de Áreas: José Carlos da Silva Silveira (Serviço de As-

sistência e Promoção Social Espírita); Maria Euny
Herrera Masotti (Atendimento Espiritual no Centro
Espírita); Marta Antunes de Oliveira de Moura (Ativida-
de Mediúnica); Merhy Seba (Comunicação Social Espí-
rita); Miriam Lúcia Masotti Dusi (Infância e Juventu-
de); Sônia Arruda Fonseca (Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita) e o secretário da Comissão Regio-
nal Centro, Aston Brian Leão. Foi citada a presença dos
diretores da FEB: Roberto Fuina Versiani, Célia Rey de
Carvalho, Carlos Roberto Campetti, Niraldo Pulcinelli
e Cirne Ferreira de Araújo; dos secretários das Comis-
sões Regionais: Manuel Felipe Menezes da Silva Jr.
(Norte) e Francisco Ferraz Batista (Sul), e de Lucas de
Pádua, representando a Abrarte. A prece inicial foi pro-
ferida por Paulo Cesar, presidente do Lar Francisca de
Lima. Em seguida, o secretário-geral do CFN justificou
a ausência do presidente da FEB, Nestor João Masotti, e
em nome dele saudou os presentes. Num breve histó-
rico das Comissões Regionais ressaltou a sua impor-

Reunião da Comissão
Regional Centro

A Federação Espírita do Estado de Goiás foi a anfitriã da Reunião da Comissão
Regional Centro do Conselho Federativo Nacional da FEB, em Goiânia, nos dias

25, 26 e 27 de maio

Mesa de Abertura e público presente
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tância nos 26 anos de atividades, cujo foco do traba-
lho é desenvolver ações que cheguem à base, que é o
Centro Espírita, e fortaleçam o Movimento Espírita.
Convidou cada um dos presidentes das Federativas e
coordenadores das Áreas das Comissões Regionais do
CFN para as saudações e apresentação das equipes. A
prece de encerramento foi proferida por Mário Lúcio
Sobrosa, presidente da Irradiação Espírita Cristã. Em
seguida, ocorreu um jantar de confraternização.

Reunião dos Dirigentes

Na manhã do sábado, as reuniões ocorreram na sede
da Federação Espírita do Estado de Goiás (FEEGO). O
coordenador da Reunião e secretário-geral do CFN,
Antonio Cesar Perri de Carvalho, abriu os trabalhos so-
licitando a Cauci de Sá Roriz, presidente da Federativa
anfitriã, proferir a prece inicial. Logo após fez a sauda-
ção inicial e falou do momento importante de reestru-
turação da FEB. Além dos representantes das Entidades
Federativas Estaduais, compareceram os diretores da
FEB: Célia Maria Rey de Carvalho, Niraldo Pulcinelli e
Roberto Fuina Versiani e, como convidados da FEEGO,
vários dirigentes de Órgãos Regionais e de centros espí-
ritas. Foi aprovada a Ata da Reunião de 2011. O tema da
Reunião: “Sustentabilidade financeira das Entidades Fe-
derativas” foi amplamente analisado, concluindo-se que
será realizado um seminário, dentro da pauta da Reu-
nião Ordinária do CFN, e atendendo aos itens: finalida-
des da Federativa; consultoria interna; planejamento
criterioso de eventos; avaliação de livros; seleção e cus-
tos; evitar recursos governamentais para ações doutri-
nárias e de difusão; preparar fórum de discussão/reu-
nião de trabalho sobre a questão de gestão orçamentá-
ria, bens patrimoniais, gestão federativa. Ficou definida
a data limite de 15 de agosto para sugestões de itens a
serem levadas ao secretário da Comissão Regional Cen-
tro. Informou-se sobre o andamento da operacionaliza-
ção do novo Regimento Interno do CFN. Tratou-se dos
preparativos para o 4o Congresso Espírita Brasileiro (11,
12 e 13 de abril de 2014), sendo aprovada a proposta da
União Espírita Mineira (UEM) para sediar o evento na
cidade de Belo Horizonte. A Reunião da Comissão Re-
gional será realizada antes do Congresso, no dia 10 de

abril de 2014, e houve o acolhimento de sugestões de
um rol de temas para o “Sesquicentenário de O Evange-
lho segundo o Espiritismo”, que será analisado na Reunião
Ordinária do CFN. Foram recebidas as sugestões de ade-
quações para o próximo quinquênio do “Plano de Tra-
balho para o Movimento Espírita Brasileiro”. Ocorre-
ram informações sobre as Campanhas: Família, Vida e
Paz; Mobilização “Brasil sem Aborto”e “Brasil sem Mi-
séria”. A partir de proposta do presidente da UEM foi
aprovada uma Circular que será expedida pelo CFN, re-
comendando o zelo pelas citações das fontes das mensa-
gens psicográficas. O presidente da UEM lembrou os 10
anos da desencarnação de Chico Xavier, e o coordena-
dor da Reunião informou sobre matérias programadas
para a revista Reformador e também a respeito do semi-
nário sobre a obra Paulo e Estêvão, promovido pela FEB
em diversos locais. O presidente da FEEGO propôs a
uniformização das denominações dos órgãos federativos
e foi criada uma comissão para analisar e sugerir mu-
danças. Foram dadas informações sobre o 7o Congres-
so Espírita Mundial, programado para Havana (Cuba),
em março de 2013; sobre mudanças no Campo Expe-
rimental da FEB com implantação de cursos sobre as
Obras Básicas. Foi definido que a próxima Reunião da
Comissão Regional Centro será realizada em Palmas
(Tocantins), nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2013.

Reuniões Setoriais

Simultaneamente ocorreram as reuniões das Áreas:
Atendimento Espiritual no Centro Espírita, Atividade
Mediúnica, Comunicação Social Espírita, Estudo Sis-
tematizado da Doutrina Espírita, Infância e Juventude
e Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita.

Sessão Plenária sobre as Áreas

Na tarde de sábado, houve uma reunião plenária,
presidida pelo secretário-geral do CFN. O secretário
da Comissão Regional Centro sintetizou as conclu-
sões da Reunião dos Dirigentes, já anotadas acima.
Eis os temas dos trabalhos realizados nas Áreas:

Reunião da Área do Atendimento Espiritual no
Centro Espírita: coordenada por Maria Euny Herrera
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Masotti com assessoria de Fernando Ribeiro. Assunto
estudado:“Eficácia e Efetividade no Atendimento Espi-
ritual na Casa Espírita”. Tema para a próxima Reunião:
“Projeto de divulgação e esclarecimento da Área do
Atendimento Espiritual na Casa Espírita”.

Reunião da Área da Atividade Mediúnica: coorde-
nada por Marta Antunes de Oliveira de Moura, com
assessoria de Cylene Dalva Silva Guida. Assunto estu-
dado: “Levantamento, por amostragem, que forneça
informações relativas ao conhecimento de O Livro
dos Médiuns, junto aos participantes dos grupos me-
diúnicos”. Tema para a próxima Reunião: “Elabora-
ção e implementação de um plano de ação, relativo
ao estudo sistematizado de O Livro dos Médiuns, no
grupo mediúnico e na Casa Espírita”.

Reunião da Área da Comunicação Social Espírita:
coordenada por Merhy Seba, com assessoria de Ivana
Raisky. Assunto estudado: “Estudo sobre a integração
do Departamento de Comunicação Social Espírita
com os demais departamentos da Federativa Estadual”.

Tema para a próxima Reunião: “Acessibilidade do por-
tador de necessidades especiais ao conteúdo espírita”.

Reunião da Área do Estudo Sistematizado da Dou-
trina Espírita: coordenada por Sônia Arruda Fonseca.
Assunto estudado: “Plano de Trabalho para o Mo-
vimento Espírita: Avaliação e Conclusão”. Tema para
a próxima Reunião: “A contribuição do ESDE para
os demais setores da Casa Espírita”.

Reunião da Área da Infância e Juventude: coordena-
da por Miriam Lúcia Masotti Dusi, com assessoria de
Cirne Ferreira de Araújo. Assunto estudado: “Acompa-
nhamento das metas relativas aos projetos desenvolvi-
dos nos IV e V Encontros Nacionais de Diretores de DIJ
(2002 e 2007), as quais serão apresentadas no VI En-
contro Nacional de Diretores de DIJ, a ser realizado em
julho de 2012, em Brasília (DF); acompanhamento das
ações voltadas à resolução das dificuldades eviden-
ciadas junto à tarefa de evangelização da juventude,
com base no censo do Perfil da Juventude Espírita e
nas experiências das Federativas Estaduais; comparti-

Área do Atendimento Espiritual no Centro Espírita

Área da Atividade Mediúnica

Área da Comunicação Social Espírita

Área do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
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lhamento das experiências exitosas e dificuldades vi-
venciadas na tarefa de evangelização junto à Infância,
à Juventude e à Família”. Tema para a próxima Reu-
nião: “Acompanhamento do Plano de Trabalho para
o Movimento Espírita Brasileiro – Área da Infância e
Juventude, consolidado durante o VI Encontro Nacio-
nal do DIJ em julho deste ano”.

Reunião da Área do Serviço de Assistência e Promoção
Social Espírita: coordenada por José Carlos da Silva
Silveira, com assessoria de Maria de Lourdes Pereira de
Oliveira. Assunto estudado: “Plano de Trabalho para
o Movimento Espírita Brasileiro; estruturação do De-
partamento de Assistência e Promoção Social Espírita
nas casas espíritas com meta de acréscimo de 10% ao
ano; diagnóstico do SAPSE da Regional Centro; capa-
citação do trabalhador do SAPSE; acompanhamento da
aplicação do Manual de Apoio da Área do SAPSE pelo
Centro Espírita”. Tema para a próxima Reunião:“Pauta
para o 2o Encontro Nacional do SAPSE; Aprofundar
a capacitação do trabalhador com base no Manual e na

Política Nacional de Assistência Social; Continuação
e acompanhamento da aplicação do Manual nos
centros espíritas; Implantação do SAPSE nas casas
espíritas; Estimular a participação na Sociedade”.

Em seguida, foi desenvolvida a palestra “Missão do
Brasil”, pelos vice-presidentes da FEB, Marta Antunes
de Moura e Antonio Cesar Perri de Carvalho, havendo
apresentação da poesia Fala Brasil, do Espírito Castro
Alves, psicografia de Chico Xavier, pelo presidente da
UEM, Marival Veloso de Matos.

Seminário Integrado e Encerramento da
Reunião

Na manhã do dia 27, Jacobson Sant’Ana Trovão
entregou à Federação Espírita Brasileira a Coleção
Psicografia como Prova Jurídica, com 39 volumes de
cópias de documentos, pesquisa realizada pelo Prof.
Dr. Ismar Estulano Garcia, que gerou a publicação de
seu livro Psicografia como Prova Jurídica (AB Edito-
ra). Em seguida, ocorreu o desenvolvimento do Se-
minário Integrado: “Ações de Acolhimento, Consolo
e Esclarecimento no Centro Espírita”, com apresen-
tações de Antonio Cesar Perri de Carvalho, Roberto
Fuina Versiani, Célia Maria Rey de Carvalho e Maria
Euny Herrera Masotti, seguidas de estudo em grupo
de casos, apresentações das conclusões pelos relatores
e comentários dos coordenadores de Áreas do CFN.

No encerramento, usaram a palavra os presidentes
das Entidades Federativas Estaduais. Após a prece todos
entoaram a “Canção da Alegria Cristã”. Em seguida, nas
dependências da Irradiação Espírita Cristã,houve almoço
de encerramento e apresentação do Coral Vida e Luz.

Seminário sobre a obra Paulo e Estêvão

No final da tarde, a FEEGO promoveu o Seminá-
rio “Os trabalhadores espíritas e os primeiros cris-
tãos, à luz da obra Paulo e Estêvão”, em comemoração
dos 70 anos do livro, por Antonio Cesar Perri de Car-
valho, Roberto Fuina Versiani e Célia Maria Rey de
Carvalho. Na mesma noite e local, o primeiro tam-
bém proferiu palestra pública sobre a obra citada,
contando com a presença dos espíritas locais.

Área da Infância e Juventude

Área do Serviço de Assistência e
Promoção Social Espírita
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Na manhã do dia 30 de junho,
ocorreu um evento especial na
Sede da Federação Espírita Brasi-
leira, em Brasília, para assinalar
os 10 anos da desencarnação de
Francisco Cândido Xavier, os 70
anos de publicação do livro Paulo
e Estêvão, o lançamento da edi-
ção especial comemorativa do
citado romance histórico, o lan-
çamento da obra Paulo de Tarso
para jovens leitores e a apresen-
tação do novo Portal da FEB
(www.febnet.org.br). A mesa de
abertura foi integrada pelos vice-
-presidentes Antonio Cesar Perri
de Carvalho, respondendo interi-
namente pela presidência, Geral-
do Campetti e Maria de Lourdes
Pereira de Oliveira. Ao evento
compareceram: Maria Elisabeth
da Silva Barbieri, presidente da
Federação Espírita do Rio Grande
do Sul, acompanhada de equi-
pe da Federativa; Paulo Maia Cos-
ta, vice-presidente da Federação
Espírita do Distrito Federal; Ivana
Raisky, representando a Federa-
ção Espírita do Estado de Goiás;
Adeilson Salles, autor do livro
citado para jovens, editado em
parceria FEB e FERGS; os expo-
sitores do Seminário e diretores
da FEB. Houve homenagem ao
presidente da FEB, que se encon-
tra licenciado, e à ex-vice-presi-
dente Cecília Rocha, entregando-
-se a edição especial da obra de

E m m a n u e l ,
para ser enca-
minhada aos
mesmos.Na se-
quência, de-
senvolveu-se o
Seminário “Os
trabalhadores
espíritas e os
primeiros cris-
tãos, à luz da
obra Paulo e
Estêvão”, com
apresentação
de Antonio
Cesar Perri de
Carvalho – Histórico da obra;
Haroldo Dutra Dias (MG) – A
transformação de Saulo a Paulo;
Célia Maria Rey de Carvalho
(FEB) – Acolhimento, consolo,
esclarecimento e orientação em
Paulo e Estêvão; e Wagner Gomes
da Paixão (MG) – As epístolas de
Paulo. O auditório da FEB esteve
lotado e o evento foi transmitido
ao vivo pela TVCEI. Em seguida,

a equipe do Seminário deslocou-
-se para Pedro Leopoldo (MG)
para apresentá-lo nas dependên-
cias da Fazenda Modelo, onde o
romance foi psicografado por
Chico Xavier. Este Seminário está
programado para a Sede Seccio-
nal da FEB (Av. Passos, 30), no
Rio de Janeiro, a ocorrer no dia 8
de dezembro. Informações: <www.
febnet.org.br>.
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70 anos de Paulo e Estêvão
e lançamentos na FEB

Da esq. para a dir.: Maria de Lourdes P. de Oliveira,
Haroldo Dutra Dias, Antonio Cesar Perri de Carvalho, Maria
Célia Rey de Carvalho, Maria Elisabeth Barbieri, Adeilson

Salles, Geraldo Campetti e Wagner Gomes da Paixão
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Seara Espírita

Espírito Santo: Estudar para bem praticar
A Federação Espírita do Estado do Espírito Santo rea-
lizou, em 17 de junho, o Encontro Estadual de Tra-
balhadores das Áreas de Atendimento Espiritual e
Orientação Mediúnica, no Grupo Fraternidade Espí-
rita Jeronymo Ribeiro, em Vila Velha. Teve como te-
ma central “Estudar para bem praticar”, com atuação
de Cristina Brito. Informações: <www.feees.org.br>.

Paraíba: Encontro das Associações Médico-
-Espíritas Norte-Nordeste

O 7o Encontro das Associações Médico-Espíritas Norte-
-Nordeste ocorreu, nos dias 7 e 9 de junho, na Federa-
ção Espírita Paraibana, em João Pessoa, numa parce-
ria com as Associações Médico-Espíritas Campinen-
se e da Paraíba, tendo como tema “Saúde, Ciência
e Espiritualidade” e participações de Marlene Nobre,
Roberto Lúcio, Alberto Almeida e Ricardo Santos.
Informações: <www.amebrasil.org.br>.

4o Congresso Espírita Brasileiro: Definições
de sedes 

O 4o Congresso Espírita Brasileiro, aprovado pelo
Conselho Federativo Nacional da FEB para ser reali-
zado simultaneamente em quatro regiões do País, nos
dias 11, 12 e 13 de abril de 2014, foi analisado nas Reu-
niões das Comissões Regionais do CFN. Foram definidas
as cidades que sediarão as seções regionais do evento:
Centro (Belo Horizonte), Nordeste (Fortaleza), Norte
(Manaus) e Sul (Campo Grande), e houve o acolhimen-
to de sugestões de temas sobre o Sesquicentenário de
O Evangelho segundo o Espiritismo, que será o tema cen-
tral do Congresso. Informações: <cfn@febnet.org.br>.

Minas Gerais: Seminários em homenagem
a Chico Xavier

Os 10 anos da desencarnação de Chico Xavier e os 70
anos do lançamento de Paulo e Estêvão foram assi-
nalados pela IX Semana Chico Xavier, promovida
pelo C. E. Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. No dia
1o de julho, o Seminário “Os trabalhadores espíritas e os
primeiros cristãos, à luz da obra Paulo e Estêvão”, ocor-

reu na Fazenda Modelo, com atuação de Haroldo Dutra
Dias, Wagner Gomes da Paixão, Flávio Rey de Carvalho,
Célia Maria Rey de Carvalho e Antonio Cesar Perri
de Carvalho, os dois últimos, respectivamente, dire-
tora e vice-presidente da FEB. Nos dias 1o e 2 de julho,
houve o 1o Seminário Lítero-Musical Paulo e Estêvão,
em Belo Horizonte, realização do Instituto S.E.R., com
mesa-redonda pelos integrantes citados no seminá-
rio de Pedro Leopoldo (Haroldo, Perri e Wagner) e tam-
bém com a participação de Antonio Afonso Chagas,
Gladston Lage, Adeilson Salles e Oceano Vieira de Melo,
lançamentos de livros e apresentações litero musi-
cais: Companhia Espírita Laboro, Cacau Lopes, Tim
e Vanessa, Ladston Nascimento, Meu Cantar. Informa-
ções: <www.portalser.org>; <www.febnet.org.br>.

Equador e Cuba: Palestras e Seminários
Em eventos promovidos na cidade de Guayaquil pela
Coordenadoria do Conselho Espírita Internacional
para a América do Sul, no dia 7 de julho, foram co-
memorados os 70 anos do Centro Espírita Amália
Domingo Soler. No dia 8, desenvolveu-se o seminário
“O Centro Espírita e o Movimento Espírita no Século
XXI”, nas dependências da Universidade Estatal de
Guayaquil. No último evento, atuaram Lidice Mar-
quez e Hugo Arriciaga, e nos dois eventos: Fábio
Villarraga, Roberto Fuina Versiani e Marta Antunes
de Moura. Os últimos, respectivamente, diretor e
vice-presidente da FEB, entre os dias 30 de junho e 5
de julho, também cumpriram programa do CEI de
palestras e seminários em Havana e cidades da região
oriental de Cuba. Informações: <www.intercei.com>;
<intercei@intercei.com>.

São Paulo: O desafio de aprendermos juntos
em Bauru

Nos dias 14 e 15 de julho, Bauru sediou o 4o En-
contro Paulista de Monitores do ESDE. O evento,
com o tema “O desafio de aprendermos juntos”, foi
uma realização da União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo e da USE Intermunicipal de
Bauru. Informações: <www.usep.org.br>.






