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Abrindo Janelas
Espaço dedicado a palestras de expositores conhecidos nacionalmente no meio
espírita.

Alberto Almeida
Os Adversários do Bem
Assista na integra:
https://www.youtube.com/watch?v=uTApXzWHCcg

Dicas de Livros
Luz Nas Trevas
Divaldo Franco pelo Espírito Joanna de Ângelis
Nesta obra-convite, seremos convocados à autoiluminação e ao
autoencontro por meio de propostas psicoterapêuticas alicerçadas
nos ensinamentos do Evangelho de Jesus e nas lições atemporais
da Doutrina Espírita.
Como nos apresentou a mentora Joanna de Ângelis em seu prefácio, este livro é “um grito, um apelo à penetração da luz na escuridão das almas e
do ambiente”. A benfeitora ressalta também que “brilham na imensa treva estrelas
lucilantes, que são os missionários do amor em entrega terrestre em benefício da
paz e do amor, anunciando claridades que virão”.
É centrada no Amor de Jesus e nas suas convocações pela nossa felicidade que a
autora espiritual dedica-nos 30 belíssimos capítulos que potencializarão o luzir das
estrelas do bem entre as trevas que ainda se demoram em nossas existências.
“Agora, cansados da larga noite por onde transitamos trôpegos, ei-lO chamandonos mais uma vez, a fim de segui-lo.” Joanna de Ângelis
Luz nas Trevas
Autor: Divaldo Franco (autor), Joanna de Ângelis (espírito)
Editora: LEAL
Páginas: 204
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Cantinho do Chico
Opiniões Alheias
Se trazes a consciência tranquila, porque te impacientares tanto com as opiniões alheias, desfavoráveis?
Cada pessoa fala daquilo que conhece oferecendo o que seja
ou o que tenha.
A suposição dos companheiros, a nosso respeito, nasce daquilo que eles estimariam ou estimam fazer.
Cada qual de nós está no centro das próprias experiências.
Os irmãos que nos cercam são livres para pensarem a nosso respeito, da mesma
forma que somos livres para anotar-lhes o comportamento.
Ninguém consegue obrigar determinada criatura a raciocinar com outro cérebro,
a não ser aquele que lhe pertença.
Se uma pessoa se irrita contra nós sem razão, isso não é motivo para que venhamos a comprar uma rixa desnecessária.
Você está diante de uma criatura encolerizada, da mesma forma que você se encontra perante um doente: preste auxílio.
Toleremos os outros, para que os outros nos tolerem.
Hoje, alguém terá perdido a serenidade, à nossa frente; amanhã, possivelmente,
seremos nós, em situação igual diante deles.
Autor: Emmanuel
Psicografia de Chico Xavier. Da Obra: Calma
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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O custo da manutenção de uma Casa
Espírita
Poucas pessoas se dão conta dos problemas da Casa Espírita da qual participam. Ignoram os detalhes mais elementares sobre a estrutura da Casa, não somente quanto aos trabalhos, mas também sobre a administração.
Muitas pessoas criticam quando a Casa promove eventos para angariar fundos,
ou utiliza-se de jogos e gincanas em eventos. A grande maioria ds Centros está
instalada em imóveis alugados e os valores são altos. Mas mesmo os que já conseguiram a casa própria, não estão livres de muitos gsatos.Impostos, serviços públicos,
material para limpeza, água mineral, copos descartáveis, fichas de tratamentos,
funcionários, e assim por diante.
Alguns conseguem manter uma estrutura básica, já que um grupo, desde a
fundação, suporta entre sí a maioria dos gastos. Ainda assim, costumam admitir sócios para aumentar a arrecadação que permitirá, além do pagamernto das contas, desenvolver uma assistência social mais ampla.
Centro Espírita não tem a missão de gerar lucro, mas também necessita de
verba para cumprir as demandas.
O dízimo não é prática espírita, e geralmente é o colaborador que estabelece
o montante da contribuição. Vivemos em um mundo material e também é parte
do aprendizado cristão saber lidar com dinheiro sob a bandeira do Cristo.
Para embasar um pouco mais esta visão, referimo-nos a inúmeras páginas do livro
“Paulo e Estevão” em que nos conta qual o principal motivo de algumas das viagens
de Paulo de Tarso: Coletar doações e fundos entre os Cristãos para a manutenção
da Casa do Caminho.
Há necessidade, portanto, de nós espíritas adotarmos uma outra postura de
compreensão e aceitação de nossos deveres perante a Consoladora Doutrina – o
Espiritismo, que amamos, o qual, fazendo parte do contexto do plano terrestre não
dispensará de meios materiais para a sua atuação e seu desenvolvimento junto
à humanidade encarnada, em que o referencial para a sua expressão vibratória
decorre ainda do “vil metal” – dinheiro circulante na sociedade humana. E mediante tal reconhecida necessidade, passemos a incluir em nossos orçamentos domésticos de manutenção material e de sobrevivência, em caráter permanente e
de valor condigno, a nossa contribuição financeira ao Espiritismo.
Trate com carinho sua Casa Espírita, ajude para que ela cresça e possa servir a
mais pessoas. Volte um poquinho no tempo e relembre em que condições você alí
chegou.Retribua com dignidade o que você recebeu, e estará exercitando a gratidão, uma das características essenciais a quem alimente o desejo de um dia ser
cristão.

Artigo baseado em texto publicado no Informtivo Dirigente Espírita de Nov/Dez2006
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Filosofia e Espiritismo
O Pensamento Social da Doutrina
Doris Gandres é carioca, articulista de diversos jornais e revistas espíritas.
Autora do livro A felicidade Ao Nosso Alcance, DPL Editora.

Deolindo Amorim, autor de inúmeros livros e artigos em jornais e revistas espíritas e laicos, fundador do Instituto de Cultura Espírita do Brasil
e da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas (ABRAJEE,
hoje ABRADE), assegura, em seu livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, capítulo Definição e Opção, que “o Espiritismo é, para nós, uma
filosofia de vida, não é simplesmente uma crença”. E continua afirmando, no capítulo
II – Entre Deus e César, que: “o pensamento social da Doutrina Espírita ainda não foi
descoberto em sua plenitude”.

Estas declarações encerram a mais pura verdade acerca da intenção e do escopo da Doutrina. Em particular, a terceira parte de O Livro dos Espíritos apresenta
de forma transparente seu conteúdo profundamente social. Quando discute as
leis de sociedade, de reprodução, de destruição, de igualdade, de liberdade, de
justiça; quando discorre sobre o trabalho, o repouso, a propriedade; quando assegura que a desigualdade de condições sociais não é obra de Deus, mas sim dos
homens1, que todos somos iguais, com o mesmo princípio e a mesma destinação,
a Doutrina dos Espíritos revela claramente o seu objetivo social.
Essa afirmativa de que todos somos iguais se apoia na mais absoluta justiça social,
pois confere a cada criatura o direito de ter as mesmas oportunidades para atingir
o mesmo objetivo: a completude em sua trajetória física, etapa extremamente importante para a efetivação de seu avanço intelectual e moral.
E mais ainda: ao estudá-la, percebemos a grande epidemia que se apoderou
da humanidade – o interesse pessoal, classificado como o indício mais característico da nossa imperfeição. Efetivamente, esse sentimento egoístico, que faz com
que em primeiro lugar se coloque a satisfação de anseios pessoais a qualquer custo, e em sua maioria de cunho material, tem sido a tônica de praticamente todas
as atitudes assumidas pelo ser humano.
De acordo com a doutrina, é no interesse pessoal que se funda o egoísmo, “do
qual se deriva todo o mal; estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos
existe o egoísmo”. Mas, a doutrina também nos assegura que “o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a material” 2
Diante do atual quadro vivencial da humanidade e da estrutura social por nós estabelecida no decorrer dos séculos, em que a desigualdade social e a violência
de todo tipo chegam a níveis assustadores, cabe fazermos uma reflexão acurada
dessa terceira parte, onde Allan Kardec didaticamente catalogou e comentou o
que ele denominou de “As Leis Morais”. Com essa reflexão, veremos que estas são
plenamente concordes com os ensinamentos de Jesus, selecionados por Kardec
para a elaboração de O Evangelho Segundo o Espiritismo.
Essas leis, que nada mais são do que as leis naturais, abrangem a complexidade
das nossas relações de forma integral: a nossa relação com Deus, com o próximo,
com toda a criação; por conseguinte, abrangem os nossos deveres e direitos e
o que podemos entender como o nosso aprimoramento sócio-ético-moral como
seres imortais universais.
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“Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições
sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem, e este
pensará menos em si mesmo”2.
Em decorrência disso tudo que já recebemos como esclarecimentos, não apenas através da nossa doutrina, mas de há muito tempo, sob outras formas e denominações, podemos compreender que efetivamente firmar nossos valores e escolhas
sobre o interesse pessoal só poderá nos trazer resultados dolorosos em futuro próximo,
e muitas vezes até mesmo neste estágio terreno.
No entanto, entre entender a teoria e a colocar em prática há uma distância que
ainda precisamos vencer – um caminho difícil a ser percorrido que certamente vai
requerer de nós, humanidade encarnada e desencarnada, um esforço persistente,
individual e coletivo, para superarmos esse atavismo; e isso só conseguiremos por
meio de uma educação esclarecida e continuada em todos os campos de ação
e do conhecimento.
Notas bibliográficas:
1- Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, questão 806. FEB.
2- Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, questões 913 a 917.

Extraido de: http://www.correioespirita.org.br/categorias/filosofia-e-espiritismo-correio-espirita/2364-o-pensamento-social-da-doutrina

Notícias do GII
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O Que Disse Kardec?
O Bem e o Mal
631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo
o bem e o mal?
“Sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber.
Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro.”
632. O homem, que está sujeito a erros , não pode se
enganar na apreciaçãodo bem e do mal, e crer que
faz o bem quando, na realidade, faz o mal?
“Jesus vos disse: vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse
para vós: tudo está nisso. Não vos enganareis.”
633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se pode aplicar à conduta pessoal do homemmpara consigo mesmo.Encontra ele na lei natural a
regra dessa conduta e guia seguro?
“Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem,
é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando
excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural
traça para o homem o limite das suas necessidades.
Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse
sempre à voz que lhe diz - basta, evitaria a maior parte dos males,
cuja culpa lança à Natureza.”
634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral.
Não podia Deus ter criado a Humanidade em melhores condições?
“Já te dissemos: os Espíritos foram criados simples e ignorantes (115).
Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele, se
toma o caminho mau: mais longa será sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e
descer; se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos
duros. É preciso que o Espírito ganhe experiência; é preciso, portanto,
que conheça o bem e o mau. Eis por que se une ao corpo.”
635. As diferentes condições sociais criam necessidades novas que
não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria, assim, não ser uma regra uniforme?
“Essas diferentes condições existem na Natureza e estão de acordo
com a lei do progresso. Isso não impede u unidade da lei natural, que
se aplica a tudo”.
636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens?
“A lei de Deus é a mesma para todos; mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem e o
mal sempre mal, qualquer que seja a posição do homem; a diferença
está no grau de responsabilidade.”
O Livro dos Espíritos - Perguntas 631 à 636
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Para Reflexão
A Doutrina Espírita sempre nos transmite grandes ensinamentos de forma muito
simples. Na visão Espírita, a vida nada mais é, do que um eterno aprendizado.

O Espiritismo Pergunta (Militão Pacheco)
Não te permitas impressionar apenas com as alterações que
convulsionam hoje todas as frentes de trabalhos e descobrimentos
da Terra.
Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro.O teu corpo
físico define a atualidade do teu corpo espiritual.
Já viveste, quanto nós mesmos, vidas incontáveis e trazes, no
bojo do espírito, as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda dos milênios.
Tua mente já possui, nas criptas da memória, recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do Planeta.
Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes.
Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os
salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do plano terrestre.
Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as
nações.
Tuas energias genésicas já plasmaram corpos na condição morfológica de todas as raças.
Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões.
Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas.
Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões.
Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das
trevas do horrível às magnificências do belo.
Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons e linguagens existentes no
mundo.
Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas.
Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos.
Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas, constituídas por todos os padrões
de moeda humana.
Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes.
Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de nascimentos e mortes.
Eis porque o Espiritismo te pergunta:
-Não julgas que já é tempo de renovar?
Sem renovação, que vale a vida humana?
Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não terias necessidade de novo corpo e de nova existência – prosseguirias jungido à matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres.
Vives novamente na carne para o burilamento de teu espírito. A reencarnação
é o caminho da Grande Luz.
Ama e trabalha. Trabalha e serve.
Perante o bem, quase sempre, temos sido somente constantes na inconstância
e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar.
Extraido de: O Espírito da Verdade. Psicografia de Francisco C. Xavier/Waldo Vieira. Militão Pacheco (Espírito) Por Espíritos Diversos. Rio de Janeiro: FEB. Cap. 18.
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Física Quântica e Espiritualidade
A Obra de André Luiz e a Física Quântica
A obra de André Luiz, através de Chico Xavier, em complemento à Codificação Kardeciana, em vários aspectos, gradativamente, vem mostrando quanto se antecipa às modernas conquistas da Ciência, mormente no campo da Física Quântica.
A partir de “Nosso Lar”, em 1943, a nossa concepção de Mundo Espiritual se
amplia, consideravelmente, com a revelação da existência de diversas “Esferas
Espirituais” que o constituem. Há, inclusive, um estudo muito interessante a respeito,
num dos livros editados pela FEB, intitulado “As Sete Esferas da Terra”, de Mário Frigéri, todo ele calcado em André Luiz. Aliás, a referida publicação, em grande parte,
se baseia ainda em “Cidade no Além”, publicado pelo IDE, de Araras, através dos
médiuns Chico Xavier e Heigorina Cunha, pelos espíritos André Luiz e Lucius, este
último, segundo informação de Chico Xavier, pseudônimo de Camille Flammarion.
O que Allan Kardec, genericamente, denomina de Mundo Espiritual, e André
Luiz de “Esferas Espirituais”, a Física Quântica vem chamando de “Hiperespaço”.
Em “Os Mensageiros”, cap. 15, encontramos na palavra de Aniceto:
“Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e
todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma,
que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível.
A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a
descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do
Invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos do êxito completo.”
Nas considerações constantes do livro “Cidade no Além”, no cap. IV, “Localização de ‘Nosso Lar’ – Esferas Espirituais”, nos deparamos com preciosa elucidação:
“O Trânsito entre as esferas se faz por maneiras diversas. Por ‘estradas de luz’,
referidas pelos espiritos como caminhos especiais, destinados a transporte mais
importante. Através dos chamados ‘campos de saída’ que são pontos nos quais
as duas esferas próximas se tocam. Pelas águas, de se supor as que circundam os
continentes(oceanos)”.
Vejamos agora o que transcrevemos da obra intitulada “Hiperespaço”, de
Michio Kaku, professor de Física Teórica no City College da Universidade de Nova
York. Graduou-se em Harvard e recebeu o título de doutor em Berkeley:
“Nosso universo, portanto, não estaria sozinho mas seria um de muitos mundos paralelos possíveis. Seres inteligentes poderiam habitar alguns desses planetas, ignorando
por completo a existênciade outros.” “(...) Normalmente , vida em cada um desses planos paralelos prossegue independentemente do que se passa nos outros e,
por um breve momento, rasgar o próprio tecido do espaço, o que abre um buraco
– ou passagem– entre esses dois universos. (...) Essas passagens tornam possíveis a
viagem entre esses dois mundos, como uma ponte cósmica que ligasse dois universos diferentes ou dois pontos do mesmo universo”.
No livro “Voltei” , de Irmão Jacob, igualmente psicografado por Chico Xavier (obra
de leitura obrigatória para os espíritas!), no capítulo “Incidente em Viagem”, há interessante narrativa que Mário Frigéri sintetiza em “As Sete Esferas da Terra”:
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“Havia uma ponte luminosa assinalando a passagem das regiões de treva para
as de luz. Um desencarnado do grupo que volitava sob a supervisão e sustentação
fluídica de Bezerra de Menezes e do Irmão Andrade, se desequilibrou ante a visão
magnífica da nova região e, recordando seus antigos deslizes na carne, passou a
gritar:
- Não! não! não posso! eu matei na Terra! Não mereço a luz divina! sou um assassino, um assassino!
Quando seus brados ressoaram lúgubres pelas quebradas sombrias abaixo, outras
vozes, parecendo provir de maltas de feras ao pé da ponte, esbravejaram, horríveis:
- Vigiemos a ponte! Assassinos não passam, não passam!”
Corroborando este rápido estudo, atentemos para a palavra lúcida de Emmanuel, em carta dirigida a César Burnier, em 2 de abril de 1938, recentemente inserida
na obra “Um Amor – Muitas Vidas”, de Jorge Damas Martins, da Editora “Lachâtre”:
“Não podereis compreender, de pronto, o nosso esforço. Tendes de reconhecer,
primeiramente, que o Além não é uma região, e sim um estado imperceptível para
a vossa potencialidade sensorial. E entendereis que igualmente nós somos ainda
relativos, sem nenhum característico absoluto, irmãos de vossa posição espiritual,
em caminho para as outras realizações e conquistas, como vós outros”.
Em suma, a vasta obra que Emmanuel e André Luiz realizaram através de Chico
Xavier, em complemento ao Pentateuco, estão a requisitar de nós, espíritas, uma
releitura, à luz das modernas conquistas da Ciência, para que possamos mais bem
assimilar as inúmeras informações que contêm, muitas vezes em textos que necessitam ser cotejados entre si, à espera de que disponhamos de maturidade espiritual
a fim de compreendê-los em sua profundidade reveladora.
Porque permanecem na superfície da palavra, sem visão mais ampla desta ou
daquela abordagem, muitos não conseguem atinar com o caráter progressivo da
Doutrina, opondo-se, de maneira sistemática, ao que, por outros autores, encarnados ou desencarnados, lhes soa como novidade ou mesmo contrário aos princípios
básicos da Terceira Revelação.
Extraído de: http://www.baccelli.com.br/artigos.htm

Dicas de Filmes com temática espírita
			

Humberto de Campos: O Imortal da Boa Nova

Pesquisadores e estudiosos como Haroldo Dutra Dias, Saulo César Ribeiro da Silva, Orlando Noronha
Carneiro e Cézar Carneiro de Souza falam, em depoimentos históricos,
sobre a obra doutrinária de Humberto de Campos (1886 – 1934) psicografada por Chico Xavier (1910-2002), a importância do livro “Boa
Nova” e de estudar os ensinamentos trazidos pelo espírito do famoso
escritor, cronista e contista da Academia Brasileira de Letras por meio
da mediunidade de Chico Xavier.
Gênero: Documentário
Direção: Oceano Vieira de Melo
Elenco: Lima Duarte, Haroldo Dutra Dias, Saulo César Ribeiro da Silva, Orlando Noronha
Carneiro, Cézar Carneiro de Souza
Tempo de duração: 74 min.

Toda a renda obtida com a venda deste filme em DVD será destinada ao Hospital Espírita de Uberaba
(MG).
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Você sabia?
A Cepa ou Ramo da Videira no Espiritismo
A cepa espírita, ou ramo da videira espírita, reproduzida em O Livro dos Espíritos, de
Allan Kardec, é uma representação gráfica da obra divina e tem sido usada normalmente como emblema do Espiritismo, embora absolutamente não constitua um
símbolo sagrado. Esta arte tem origem mediúnica, indicado especialmente para
compor o referido livro.
Por ocasião dos estudos e pesquisas iniciais da Revelação Espírita, e já em trabalho
de lançar O Livro dos Espíritos, o codificador espírita recebeu uma comunicação
mediúnica (a identidade do médium é desconhecida), assinada por várias entidades
espirituais, cujo texto seria utilizado dentro do prefácio da obra, intitulado “Prolegômenos”. No ínterim desta comunicação, um parágrafo assim se expressa:
“Coloca no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema
do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que
melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é o tronco; o espírito é o
licor; a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem purifica o espírito pelo
trabalho e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo é que o Espírito adquire
conhecimentos.”
De fato, em anexo àquela mensagem, os Espíritos enviaram um desenho, de autoria
da espiritualidade (psicopictografia), conforme Kardec assegurou, através da nota
de rodapé posta na página seguinte à reprodução da imagem: “A cepa que se vê
na página anterior é o fac-símile da que os Espíritos desenharam.”
Bem como a própria comunicação explica, o desenho é uma representação gráfica do trabalho de Deus — ou seja, a Criação. Embora pareça ilustrar especificamente a criação dos Espíritos (os seres inteligentes, indivíduos, pessoas), não deixa
de representar também o princípio material (da qual se originam os corpos físicos,
substâncias, planetas etc.), ao se referir ao “corpo”, assim como o termo “espírito”
pode representar o princípio espiritual (do qual se originam as individualidades, ou
seja, os Espíritos).
O galho da videira (que dá sustentação aos frutos) significa a forma física, quer dizer,
o corpo humano, pois é esse envoltório físico que possibilita a manifestação do Espírito no mundo material. O licor da uva (a essência, o líquido que contém o sabor)
significa o Espírito, pois este é a própria essência do Ser, a consciência, o indivíduo.
O bago, ou seja, a uva, a parte carnosa que contém o licor, é a representação da
alma (Espírito encarnado), da ligação entre o Espírito e o organismo físico, intermediada pelo perispírito.
É interessante observarmos o tipo de fruto escolhido pelos Espíritos para a representação da obra divina. A uva é a típica matéria-prima do vinho — a bebida sagrada
de várias religiões. Porém, desconsiderando esse caráter sacro, podemos supor que
a escolha da espiritualidade tenha sido em função do valor histórico desta iguaria,
uma vez que o seu cultivo data para mais de 6.000 a.C. e atravessa as mais tradicionais civilizações, sendo cultivado hoje em toda a parte do planeta — portanto,
um fruto global.
A arte da cepa — a única utilizada na codificação espírita — tem sido bastante difundida como emblema do Espiritismo, contudo, simplesmente como metáfora, não
tendo o caráter de símbolo sagrado ou mesmo de insígnia oficial, uma vez que o Espiritismo tem como um de seus fundamentos ser uma doutrina totalmente desprovida
de formalidades, de liturgia, ritual etc. Dois detalhes relacionados ao desenho da
cepa espírita dão ênfase a esse desprovimento doutrinário:
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A comunicação endereçada a Kardec indicava expressamente que a imagem
fosse posta na cabeceira do livro. No entanto, ela foi reproduzida na seção intitulada Prolegômenos, já depois da Introdução. A “não obediência” do codificador
a essa indicação pode ter sido devido questões técnicas, afinal, em seu tempo, os
recursos gráficos eram limitados e caríssimos. Entretanto, se fosse admitido o caráter
sacro, não importasse como, o desenho deveria figurar-se na capa do livro.
O desenho original, reproduzido na edição de lançamento de O Livro dos Espíritos, não é o mesmo que aparece na 2ª edição (veja o quadro a seguir), cuja alteração, fosse o caso de simbolismo religioso, poderia ser considerado adulteração.
A “despreocupação” do codificador reflete bem que o importante é realmente a
mensagem, não a forma.
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Mensagens Atemporais
Companheiros (Irmão José)
Estamos hoje correndo em busca do tempo perdido. Tempo que maltratamos
quando, em outras roupagens e circunstâncias poderíamos aproveitar para melhorar
nosso padrão mental, moral e intelectual.
Como se diz, corremos atrás do prejuizo, sendo próprio do ser humano dispersar
a energia para em seguida esforçar-se para concentrá-la, perdendo um tempo
precioso no caminho da evolução...
Agora é o momento de conjugar esforços para obter um resultado que já poderia
estar às mãos. Somos espíritos milenares. Perdemos por desleixo e teimosia grandes
oportunidades de crescer pessoalmente e fazer crescer a sociedade que nos acolhe. Estagiamos por tempo muito longo num estado de sono quase comatoso, sem
arredar o pé do lugar, sem consumir energia com o fim de aprimoramento íntimo,
porque isso nos incomodava, nos tirava do lugar comum onde nos sentíamos bem,
gratificados pelo alto conceito humano.
Procurar fazer o melhor, destacar-se no exercício do bem, sempre causou incômodo a uma sociedade medíocre, que não regateia injúrias e críticas aos membros
que fogem à mediocridade.Sim,meus filhos, é preciso que se diga que os acomodados não desejam ver, muito menos aplaudir as boas obras realizadas por uma
minoria consciente.
Se o mal ainda se faz presente e prolifera, é porque o bem tem sido tímido e
relutante, não tem força para se impor e pressionar o mal para que se retraia, para
que dê passagem às luzes da razãoesclarecida.
O Criador tudo providenciou para que saíssemos do primarismo animal e galgássemos as montanhas do conhecimento..
Cumpre-nos fazer a nossa parte, despertar o que existe de melhor em nós, tomar
decisões conscientes e consistentes, fortalecer a vontade amparada no discernimento.
É muito o que sugerimos? Reavivemos a memória, reportando-nos à exortação
do Mestre: sedes prefeitos!
A perfeição, sabemos, não é obra de um dia, tampouco de uma vida apenas.
Estamos na rota há milhares de anos e cada um de nós pode avaliar o quanto tem
avançado.
Com palavras de estímulo, exortemo-nos, reciprocamente, ao aperfeiçoamento de
todas as potencialidades.É a vontade de Deus e de Jesus que seja assim! Fraternalmente!
Irmão José
Médium: Elsa Candida Ferreira - 01/08/2006

Publicado originalmente no IDEM n° 189 de Setembro/2006
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Quiz Espírita

Espíritas, Amai-vos, eis o primeiro mandamento; E Instrui-vos, eis o segundo!
(O Espírito da Verdade, O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo VI, item 5)

			 Autores Espíritas		
01-) Espírito do escritor e músico indiano, que psicografou
livros por Divaldo Franco:
a) Sai Baba b) Benerjee c) Krishnamurti d) Tagore
02-) Autor do primeiro jornal espírita brasileiro “Eco de Além-Túmulo”:
a) Chico Xavier b) Divaldo Franco c) Cairbar Schutel d) Luis Olímpio T. de Menezes
03-) Autor do livro”Animismo e Espiritismo”:
a) Allan Kardec b)Alexandre Aksakof c) Divaldo franco d) León Denis
04-) Famoso astrônomo francês, autor do livro”A morte e seus mistérios”:
a)Allan Kardec b) Alexandre Aksakof c) Camille Flamarion d) León Denis
05-) Autor do personagem “Sherlock Holmes” e do livro “Histórias do Espiritismo”:
a)Allan Kardec b) Sir Arthur Conan Doyle c) Chico Xavier d) León Denis
06-) Autor francês do livro “Os Miseráveis” que psicografou livros por Divaldo Franco:
a) Allan Poe b) Victor Hugo c) Alexandre Dumas d) León Denis
07-) Prêmio Nobel francês em 1913 e autor do “Tratado de Metapsíquica”:
a) Cesare Lombroso b) Camille Flamarion c) Léon Denis d) Charles Richet
08-) Jornalista brasileiro, autor do livro “Allan Kardec, a biografia:
a) Marcel Souto Maior b) Humberto de Campos c) Fernado Morais d) Otto Lara Resende
09-) Jornalista e escritor brasileiro que usou o pseudônimo Irmão X:
a) Martins Pena b) Humberto de Campos c) Bernardo Guimarães d) Murilo Rubião
10-) Autor espiritual do livro “Parnaso de Além-Túmulo” psicografado por Chico Xavier:
a) Emmanuel b) André Luiz c) Humberto de Campos d) Espíritos diversos

Respostas:
1d, 2d, 3b, 4c, 5b, 6b, 7d, 8a, 9b, 10d.
Extraído do livro ‘Quiz Espírita’ de Luis Hu Rivas, com a autorização do autor.
www.luishu.com
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Acontece no meio espírita
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Eventos GEEDEM

Prestigie os eventos do Geedem, assim você contribui com a
manutenção de nossa Casa e/ou com os projetos sociais da
ASIMD!

Clube do Livro
Você conhece o Clube do Livro do GEEDEM?

Tornando-se sócio do Clube do Livro do GEEDEM você paga
uma pequena quantia por trimestre, recebe todo mês um lançamento, tem descontos em exemplares comprados em nossa
livraria e ainda ajuda na manutenção da Casa!
Informe-se na Livraria do GEEDEM e participe!
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Notícias ASIMD
No último dia 6 de agosto, a ASIMD promoveu uma palestra no
Clube Palmeirinha do Bairro Battistini, para esclarecer os pais acerca do suicídio na adolescência. Apesar do frio intenso, muitos pais
comparecem tomando conhecimento desse grave problema que
atige os jovens atualmente.
A palestra foi ministrada pela psicóloga Fernanda Rezende e pelo
voluntário da CVV de São Bernardo do Campo Evandro Viana.

Sobre o Suícidio
Você sabia que a cada 44 segundos alguém morre no mundo por suicídio? Acha
pouco ou muito? É importante falar sobre?
Essas e tantas outras perguntas vêm causando inquietação, uma vez que temos um
problema de saúde pública envolvendo todas essas questões.
Temos o mês de Setembro caracterizado pelo Setembro Amarelo que se remete
a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) de cada 10 pessoas, 09 vidas
poderiam ter sido poupadas. É importante ressaltar que quando alguém tira sua
própria vida busca-se interromper a dor e o sofrimento que já estava insuportável.
Não quer necessariamente a morte, mas sim se livrar daquilo que já não aguenta
carregar.
E como prevenir?
Falando! Isso mesmo! Como o tema ainda é tabu, muitas pessoas acham que
falar sobre o assunto vai incentivar o outro, vai dar margem à curiosidade ou coisas
do tipo... Só que não! Falar sobre o assunto é uma forma de prevenir o suicídio, encontrar espaços onde tenham o acolhimento emocional, para que a dor seja compartilhada. Além disso, é necessário o acompanhamento psiquiátrico e psicológico
para que essa pessoa tenha o amparo necessário para reverter esse momento tão
difícil em sua vida.
A gestão pública municipal oferece mesmo que de maneira não satisfatória,
atendimento gratuito através do CAPS ( Centro de Atendimento Psicossocial) e algumas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), além do que podemos contar ainda com
o CVV – Centro de Valorização da Vida que realiza apoio emocional e prevenção
ao suicídio, atende de forma voluntária todas as pessoas que querem e precisam
conversar. Este serviço é sigiloso podendo ser via telefone, e-mail e chat 24 horas
todos os dias. Basta ligar no número 188 gratuitamente de qualquer telefone.
Andrezza Oliveira.
Psicóloga da ASIMD - CRP 06/109424
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No último dia 24 de agosto, a Oficina de Teatro da ASIMD estreou o musical
Grease, Um Amor de Verão no Teatro Lauro Gomes em São Bernardo do Campo.
Confira as fotos no site da ASIMD:

https://www.asimd.org.br/galeria
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