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“Divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance
é tarefa prioritária.” (Bezerra de Menezes - Reformador/JAN-05)
O IDEM tem como missão levar ao leitor artigos, textos e mensagens com base nos
princípios espíritas, trazendo temas atuais para que possamos refletir se realmente estamos vivenciando os ensinamentos deixados por Jesus, nosso Mestre e Guia.
Se você tem críticas, sugestões de melhorias ou assuntos que gostaria de ver em nosso informativo, entre em contato através do email: idem@geedem.org.br
Leia e ajude a divulgar o IDEM!

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

Criações Mentais

Palestrante: Sebastião Camargo
Assista na integra:
https://www.youtube.com/watch?v=R7KVeMaszYs

		

Dicas de Livros
			

A Nova Jerusalém

Tornaram-se corriqueiras as notícias que relatam casos de
corrupção, brutalidade desenfreada, violência, drogas e tantos outros infortúnios. O ser humano, desesperado diante de
tantas fatalidades, começou a se questionar sobre o que está
acontecendo com a humanidade. Esta profética e envolvente narrativa traz detalhes da transição planetária, apontando
os sinais atuais do apocalipse revelado por João, o Evangelista, e alertando sobre eventos futuros. Ainda descreve como
será o planeta para onde serão encaminhados os Espíritos rebeldes, expatriados, e traz a esperança de um mundo melhor
após as tribulações, as grandes catástrofes e os cataclismos,
responsáveis pelo expurgo planetário que resultará em uma
Terra que será herdada pelos mansos e pacíficos, conforme
prometido pelo Cristo nas bem-aventuranças.
As exortações de perseverança na fé, na retidão de
caráter, na decisão da reforma íntima aparecem também
nessa obra. Irmão Virgílio procura nos informar das providências tomadas no plano espiritual superior, dando àqueles que acreditam, a segurança. Não obstante,
mostra-nos também, em pinceladas rápidas, o que está por vir – as coisas ainda não
atingiram o máximo – o que, para nós, espíritos ainda muito inferiores e titubeantes
na fé, soa assustador. Reforçam-nos vários instrutores espirituais, nada está fora de
controle. Jesus está no leme, como governador do nosso globo.
Autor: Antonio Demarchi (médium), Irmão Virgílio (espírito)
Editora: INTELÍTERA - Páginas: 320
Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira
em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais
santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito.” (O
Evangelho segundo o Espiritismo Cap. 11, it. 12)
IDEM- Informativo Dr. Eduardo Monteiro
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Cantinho do Chico
Aniversário de Chico Xavier
No mês de comemoração do aniversário de nascimento do médium
mais respeitado, que se tem conhecimento, externamos ao espírito iluminado que é Chico Xavier, nosso carinho e nossa saudade!

Nascido no dia 02 de Abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier foi um brasileiro
que viveu com simplicidade, dedicando-se à divulgação da
Doutrina Espírita através da prática da mediunidade, sempre com
humildade e sem jamais ganhado financeiramente por isso. Ao
longo dos 92 anos de vida - 74 deles dedicados a servir de ponte
entre vivos e mortos - Chico psicografou 459 livros, vendeu mais
de 60 milhões de exemplares e doou toda a renda, em cartório, a instituições de caridade: "Os livros não me pertencem. Eu não escrevi livro nenhum. "Eles” escreveram."
Porta-voz de Deus? “Uma besta encarregada de transportar documentos dos
espíritos” - Chico reagia. Um iluminado? “Não. Uma tomada entre dois mundos” minimizava.
Chico Xavier, o apóstolo? “Nada disso. Cisco Xavier” - ele transformava o nome
em trocadilho quando já era idolatrado por caravanas de fiéis e curiosos vindos de
todo o Brasil e indicado ao Prêmio Nobel da Paz em campanha nacional embalada
por mais de 2 milhões de assinaturas de adesão em 1981.
“Sou um nada. Menos do que um nada”, repetia, para se defender de tanto assédio e evitar uma armadilha perigosa: a vaidade.
“Ajudai-vos uns aos outros” era o remédio receitado por Chico para todos os
males. “Ajude e será ajudado”, ele aconselhava aos desesperados, e seguia à risca
a própria receita.
Chico dizia que iria desencarnar num dia de muita felicidade para o Brasil. Morreu aos 92 anos, às 19h30 de 30 de junho de 2002, data em que a seleção brasileira
conquistou o pentacampeonato na Copa do Mundo.
Francisco Cândido Xavier nos deixou grandes ensinamentos, e em sua homenagem o Idem publica esse roteiro para ajudar a realizarmos a famosa *reforma íntima.
1 - Executar alegremente as próprias obrigações.
Assim, a nossa felicidade depende da energia que iremos depositar nas coisas e
atitudes que tomamos. Quando somos gratos pelas experiências na terra ela irá nos
fornecer uma estabilidade de vida melhor.
2- Silenciar diante da ofensa.
Quando alguém lhe ofender ou ser injusto com você, não dê o troco. Apenas agradeça.
Porque pior do que ser ofendido é ser o ofensor.
3 - Esquecer o favor prestado.
Não fique preso as caridades que você já realizou, apenas continue executando e
nunca engrandeça as suas boas ações. Porque não é esse o sentido da caridade
mas apenas uma demostração de amor ao próximo.
4 - Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco.
Quando realizar algo de bom não espere nem ao menos um ‘obrigado’ Porque ajudar
as pessoas não é algo que devemos cobrar algo em troco e sim um dever perante o
seu papel como espírito em evolução.
5 - Emudecer a nossa agressividade.
Não deixe que a raiva e a energia negativa de outras pessoas envolva você. Controle
as suas palavras e não entre em brigas.
IDEM- Informativo Dr. Eduardo Monteiro
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6- Não condenar as opiniões que divergem da nossa.
Se alguém discordar de você, não condene essa pessoa. Afinal, como você sabe
se ela está certa ou não? E não somos feitos para julgar ninguém.
7 - Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária.
Não se irrite com as ofensas, se alguém te incomodar, esqueça esse acontecimento e não tome para si a negatividade das palavras.
8- Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume.
Repetir é progresso, significa que alguém está interessado em realmente aprender,
em saber. E para aquele que repete é ainda melhor pois quem muito fala, precisa
muito ouvir! Então que ao repetir, tenhamos amor, paciência e agradecimento a
Deus pela oportunidade de falarmos novamente sobre um determinado assunto
9 - Treinar a paciência constante.
Aguente firme e forte os desafios diários, tenha resignação, não perca a fé e acalma
o seu coração. Porque assim como a felicidade não é eterna as tristezas também
não são. Então tenha paciência porque um novo dia chegará.
10 - Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores.
Muitas vezes queremos desabafar e quando menos esperamos o nosso ouvinte que
escolhemos por amigo começa a comparar suas dores, a relatar seus problemas e
dizer a quem desabafa que ele não está passando por nada comparado ao que
outros vivem. Nesse momento volte para o passo 7 “Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária.”
11- Buscar sem afetação o meio de ser mais útil.
Seja pró-ativo, busque sempre se melhorar e ajude sempre que puder aqueles que
estão ao seu redor.
12 - Desculpar sem desculpar-se.
Esteja tão bem consigo mesmo que se alguém quiser te magoar não irá conseguir
e quando alguém vir te pedir desculpas não será necessário. Porque você compreende a pessoa e não a julga.
13 - Não dizer mal de ninguém.
Não julgue as pessoas e não comente nada sobre ninguém, você não sabe as dificuldades que ela está enfrentando e não conhece verdadeiramente o seu problema.
14 - Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência.
Procure o lado bom das pessoas e valorize somente isso. Esqueça os defeitos isso não
te diz respeito.
15 - Alegrar-se com a alegria dos outros.
Estamos juntos caminhando para o mundo de regeneração, então a evolução espiritual de uma pessoa é a alegria para nós também. Porque dependemos uns dos
outros para sermos felizes, então a conquista ‘pessoal’ de alguém é a nossa também.
16 - Não aborrecer quem trabalha.
Tem o velho ditado: Se não quer ajudar, não atrapalhe. Seja suave.
17 - Ajudar espontaneamente.
Esteja sempre atento para o que acontece ao seu redor e, ao notar que pode contribuir com algo, tome uma atitude.

IDEM- Informativo Dr. Eduardo Monteiro
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18 - Respeitar o serviço alheio.
O respeito mútuo deve ser constante. Todo trabalho é válido. Tudo o que executamos com amor e com vontade é reconhecido pelo Pai. Não há melhores, nem piores.
19 - Reduzir os problemas particulares.
Será que tudo é motivo de sofrimento? Entenda que estamos passando apenas por
provas, então sejamos gratos pelas dificuldades.
20 - Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira.
Tenha estabilidade emocional para lidar com todas as dificuldades, saiba que não
deve sofrer eternamente, então solucione o problema e não viva de amarguras.
*Reforma Íntima
O que é a Reforma Íntima?
A Reforma Íntima é um processo contínuo de auto conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos
os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de
tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos o Divino Mestre, dentro e fora de si.
Por que a Reforma Íntima?
Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente
o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos compativelmente com as
aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito.
Para que a Reforma ìntima?
Para transformar o homem e a partir dele, toda a humanidade, ainda tão distante
das vivências evangélicas. Urge enfileirarmo-nos ao lado dos batalhadores das últimas horas, pelos nossos testemunhos, respondendo aos apelos do Plano Espiritual e
integrando-nos na preparação cíclica do Terceiro Milênio.
Onde fazer a Reforma Íntima?
Primeiramente dentro de nós mesmos, cujas transformações se refletirão depois em
todos os campos de nossa existência, no nosso relacionamentos com familiares, colegas de trabalho, amigos e inimigos e, ainda, nos meios em que colaborarmos desinteressadamente com serviços ao próximo.
Quando fazer a Reforma Íntima?
O momento é agora e já; não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os
minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo.
Como fazer a Reforma íntima?
Ao decidirmos iniciar o trabalho de melhorar a nós mesmos, um dos meios mais efetivos é uma Escola de Aprendizes do Evangelho, cujo objetivo central é exatamente
esse. Com a orientação dos dirigentes, num regime disciplinar, apoiados pelo próprio
grupo e pela cobertura do Plano Espiritual, conseguimos vencer as naturais dificuldades de tão nobre empreendimento, e transpomos as nossas barreiras. Daí em diante o trabalho continua de modo progressivo, porém com mais entusiasmo e maior
disposição. Mas, também, até sozinhos podemos fazer a nossa Reforma Íntima, desde que nos empenhemos com afinco e denodo, vivendo coerentemente com os
ensinamentos de Jesus.
Extraído de: http://www.institutochicoxavier.org.br/reforma-intima/

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Filosofia e Espiritismo
Kardec afirma, na introdução de O Livro dos Espíritos, que a força do Espiritismo não está nos fenômenos, como geralmente se pensa, mas na sua
“filosofia”, o que vale dizer na sua mundividência, na sua concepção de
realidade.
Segundo Manuel Gonzales Soriano, o Espiritismo é “a síntese essencial dos
conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade”. É o pensamento debruçado sobre si mesmo para reajustar-se à realidade. Trata-se,
pois, não de fazer sessões, provocar fenômenos, procurar médiuns, mas de
debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a concepção espírita
do mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita.

Caos ou Progresso?
												

Dóris Madeira Grandes

Caminha-se hoje em meio a um turbilhão de eventos de todo tipo, aparentemente incontroláveis, sobrepujando-se uns aos ou-tros em força e violência, dando
uma impressão de impotência que a muitos desespera, desanima e deixa as criaturas como que apáticas e indiferentes diante do caos ilusório em que decaiu a
humanidade e a natureza.
No entanto, no uso da razão e do bom-senso – e com o conhecimento das leis
na-turais que regem toda a criação de forma harmônica – conseguimos encontrar
um sentido para todo esse grande movimento, na verdade renovador, que vem se
processando já algum tempo, mas que agora parece se acentuar.
Fala-se há muitos séculos do final dos tempos e de seus sinais precursores, mas
até a-gora de forma alegórica, mediante situações catastróficas e assustadoras,
preconizando um “fim do mundo hecatômbico”, em que as criaturas serão ceifadas pela destruição súbita do planeta.
Contudo, no estudo da doutrina espírita encontramos elucidações lógicas acerca deste momento, dando ciência de que este será reconhecido particularmente
pelos grandes problemas de ordem moral, não pelos de ordem física, que, no entanto, não deixarão de ocorrer.
E se analisarmos atentamente a humanidade de um modo geral, constataremos efetivamente o recrudescimento de comportamentos violentos e desastrosos;
reconhece-remos a adoção de uma escala de valores estranha, onde o interesse
pessoal é o número 1 da lista; onde o ter se tornou a viga mestra da existência; onde
a conquista do poder e da supremacia é o objetivo maior da criatura que, para
atingi-los, está disposta a pagar qualquer preço; onde a satisfação de instintos os
mais primários rege as escolhas em quase todos os domínios de atuação.
O quesito “poder” então ganhou tal força que hoje vemos profissionais cada
vez mais prestigiados e procurados dedicados inteiramente a fazer despertar nas
criaturas o que atualmente se denominou “empoderamento” – ou seja, municiá-las
de maneiras de pensar e de agir que dêem, inicialmente, a aparência e a ilusão
de poder, primeiramente material e a seguir sobre situações, condições e inclusive
sobre pessoas. E, por estranho que nos possa parecer, isso vem crescendo junto à
sociedade, muitas vezes até alcançando o sucesso almejado pelos que se servem
de tal procedimento. Contudo, como esse sucesso frequentemente se firma sobre
bases frágeis e algumas vezes mediante utilização de comportamentos inescrupulosos, o futuro que aguarda tais criaturas pode ser bastante incerto.
Sabemos que efetivamente a autoestima e o conhecimento de seus próprios valores e capacidades é de fundamental importância para a realização de qualquer
empreendimento, seja ele material, objetivo ou subjetivo. Mas é necessário manter
a mente clara, fixada em metas realmente interessantes e boas não apenas para
um individuo, mas para os demais que com ele jornadeiam, próximos ou distantes.
IDEM- Informativo Dr. Eduardo Monteiro
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Todavia, a análise do contexto das leis naturais nos fornece instrumentos para
traba-lharmos nossa escala de valores, pervertida pelos séculos de ignorância e
superstições místicas e míticas, durante os quais o medo nos paralisou a mente e a
caminhada. Hoje, de modo geral, a humanidade já não se limita a crer, a aceitar
cegamente – quer compreender para poder então afirmar eu sei. Seu questionamento cresceu e se aprofundou, o que lhe permitiu respostas mais substanciosas
em conformidade com a inteligência e a lógica que já conquistou, aliás a duras
penas.
Assim é que tudo isso que se assemelha a um verdadeiro CAOS, com tantas guerras, tanta violência, tantas doenças graves e mesmo fatais até então desconhecidas,
tanta destruição da natureza, do meio ambiente, de animais, de milhões de seres
humanos levados à míngua pela ganância de nações pretensamente poderosas,
nada mais é na verdade do que um vasto e longo período de TRANSFORMAÇÃO, a
fim de que possam ser modificados os propósitos dessa mesma humanidade dos dois
planos da vida, físico e extrafísico, e renovados os padrões de comportamento de
uns para com os outros.
Trata-se nada mais nada menos do que da aplicação da LEI DE PROGRESSO, lei
natural, divina, à qual tudo e todos estamos sujeitos; sabemos igualmente que não
estamos impotentes diante de nada que acontece, quer seja perto ou distante de
nós – se nossa ação não pode ser direta, objetiva e concreta, resta-nos a ação indireta e subjetiva através do nosso pensamento, gerando campos de vibrações positivas e fraternas que, solidários a outros do mesmo teor, formarão grandes bolsões de
abastecimento benéfico, em que a boa-vontade e o amor serão o fermento que
fará se alastrarem esses bolsões até que, saturados, se rompam e despejem todo seu
conteúdo nesse fluido que envolve toda a criação.
Fonte:http://www.correioespirita.org.br/categorias/filosofia-e-espiritismo-correio-espirita/2488caos-ou-progresso
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Abril, mês de aniversário do
“O Livro dos Espíritos“

“Com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a
era espírita (...) O livro dos espíritos é o código de uma nova
fase da evolução humana. É e-xatamente essa a sua posição
na história do pensa-mento. Este não é um livro comum, que
se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num
canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente.”– Herculano Pires
Herculano Pires, escritor e filósofo espírita de renome no
meio e no movimento espírita, com dezenas de livros publicados e vasta atuação no cenário espiritista e laico, não
poderia ter definido melhor a importância desse livro basilar
que, para todo adepto sério e sinceramente interessado na
doutrina, não pode jamais ser relegado ao segundo plano.
Herculano ainda nos diz: “Sobre este livro se ergue todo
um edifício: o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com
ele e com ele se propagou, com ele se impôs e consolidou
no mundo”.
E é verdade – nele, toda a doutrina de forma condensada e concisa, sem que,
no entanto, se perca a clareza e haja qualquer prejuízo para o bom entendimento
dos temas e princípios doutrinários; todos os demais livros que compõem a codificação ali estão contidos: O livro dos médiuns, O evangelho segundo o espiritismo, O
céu e o inferno e A gênese. Basta uma análise um pouco mais criteriosa e facilmente
os detectamos no contexto de determinadas partes e questões.
IDEM- Informativo Dr. Eduardo Monteiro
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É muito comum vermos companheiros de ideal de boa vontade se dedicar à leitura e ao estudo, com entusiasmo e assiduidade, por exemplo, dos livros de André Luiz,
os quais, ressaltamos, trazem muitos esclarecimentos compatíveis com os princípios
espiritistas – mas é preciso conhecer-se o corpo doutrinário para poder distinguir essa
qualidade...
O que se vê, ainda, em muitas ocasiões, é uma atração quase irresistível por títulos
novos, por romances e livros até algo sensacionalistas, alguns trazendo implicitamente
promessas de transformação interior fácil mediante posturas externas...
O que se percebe lamentavelmente é um interesse muito
mais evidente com relação aos livros ‘bonitos e emotivos’ em
detrimento dos livros kardequianos, que são os que sustentam efetivamente nosso aprendizado quanto às leis da vida.
Certamente que, uma vez conhecedores dos livros-chave
da codificação, podemos e até devemos estender a nossa
cultura espírita, buscando esclarecimentos em outros tantos
livros sérios, notadamente entre os clássicos da nossa literatura
doutrinária.
O que não podemos, e até não devemos, é sair atrás de
todo e qualquer livro que surja no mercado, com belo título,
bela capa, a maioria repetitivos, sem nada acrescentar ao
nosso entendimento da vida, principalmente quando se trata
de autor desencarnado, seja quem for, o é quase uma febre
coletiva... Os encarnados, ainda que reconhecidamente esclarecidos doutrinariamente e esforçados no que se refere
à sua postura fraterna e edificante, ficam esquecidos nas prateleiras de livrarias e
bibliotecas – quantas são as casas espíritas onde se encontram com facilidade livros
de Deolindo Amorim, do citado Herculano Pires, de Herminio Miranda, de Carlos Imbassahy, de Hernani Guimarães e outros?... Alguns desses mencionados hoje já estão
desencarnados, mas deixaram obras valiosíssimas enquanto aqui caminhavam conosco...
Mas, tudo isso só pode ser devidamente avaliado a partir de UM livro, quando
estudado, refletido e compreendido em profundidade e com respeito, para não dizer
veneração, pois é a viga mestra, a pedra angular da cultura espírita – esse um é O
LIVRO DOS ESPÍRITOS!
Fonte: http://correiofraterno.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=949:abr
il-mes-de-o-livro-dos-espiritos&catid=60:acontece&Itemid=9
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

com Haroldo Dutra Dias
Haroldo Dutra Dias nos leva a uma viagem à Galileia para compreendermos a linguagem de
Jesus e curiosidades da Bíblia.

Episódio 01 : Linguagens.
Clique no link abaixo para acessar:

https://www.portalser.org/perola-do-evangelho/001-perolas-do-evangelho/
Divulgação com autorização do autor.
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Artigos Associação Médica Espírita
Câncer - Misericordiosa Dádiva Divina
Dr. Américo Domingos Nunes Filho - Membro AME Rio
Os tecidos e órgãos do corpo são constituídos de
células. O câncer é uma doença que ocorre nas células,
as quais, em diferentes locais do organismo, passam a
trabalhar de forma anormal, crescendo e reproduzindose desordenadamente e sem controle. Como o processo de multiplicação normal
das células do organismo é afetado, algumas células não conseguem conter o seu
crescimento, advindo, então, o desenvolvimento rápido e de forma desordenada,
dando origem aos tumores malignos.
O processo desarmônico evolve com a terrível invasão de órgãos e tecidos vizinhos, podendo, igualmente, as células chegarem ao interior de vasos sangüíneos
ou linfáticos e se disseminarem do local onde o tumor começou para outras regiões
distantes, processo denominado de metástase.
Trabalhos científicos recentes vêm reafirmar que a origem do câncer se encontra
no núcleo da célula, especificamente no DNA (Ácido Desoxirribonucléico), responsável pelo código genético e com a capacidade de síntese de proteínas. O gene
corresponde a um setor ou segmento do DNA, contendo a mensagem completa
para a formação de determinada proteína. O DNA encontra-se associado a proteínas, formando os cromossomos, corpúsculos observados, no núcleo da célula, durante a divisão celular.
Os mecanismos biológicos que dão origem ao câncer são verdadeiramente
extraordinários, deixando os pesquisadores estupefatos, atônitos, diante de efeitos
estrategicamente desagregadores. Observa-se a ostentação de um comando inteligente, envolvendo os genes e os cromossomos, dotando as células malignas de
“superpoderes”, lembrando um devastador ataque militar, detonando granadas nos
núcleos das células comprometidas e invadindo indefinidamente as adjacentes.
Conseguindo se destacar da massa inicial, as células cancerígenas podem atingir órgãos distantes, edificando bases arrasadoras, interferindo nos processos vitais.
Verifica-se nas raízes do câncer um poder central, excessivamente controlador,
criador da desordem, sem obediência aos comandos orientadores e defensivos do
organismo. Desrespeita as ordens emanadas das células saudáveis, continuando a
crescer desordenadamente e com a habilidade necessária para estimular a formação de novos vasos sanguíneos.

Existe o acaso?
Como os genes, segmentos de uma molécula protéica, possuem a faculdade
de manipular e ordenar a si próprios? Como proteínas podem demonstrar sabedoria,
regulando a formação de outras proteínas? As características morfológicas de um
ser vivo, como igualmente o seu funcionamento, dependem dos tipos de proteínas
que existem nesse organismo, tudo isso controlado pelo DNA. Como explicar uma
proteína ter tanta capacidade de comando específico e brilhante?
Pela informação da ciência, percebemos que os genes são dotados de possível
inteligência. Sabemos que a bananeira não dá limão. Por que a glândula mamária
não fabrica lágrima? Ela produz leite. O organismo tem conhecimento de que, na
glândula mamária, tem que desligar os genes que produzem a saliva, desativar os
que produzem o suor, tem que ligar os genes que produzem o leite.
Quem manda desligar? Existe o acaso? Não pode ser o acaso. Quem está dando a ordem é o espírito: “Mama, você tem que produzir leite! Você, glândula sudorípara, não pode produzir leite, não, desliga esse gene e acende o outro!”. Já pensou se suássemos leite materno?
IDEM- Informativo Dr. Eduardo Monteiro
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Presença de um agente orientador
Com o estudo do genoma humano, a própria ciência vem, espantada, dizer que
temos apenas 30 mil genes. Como podem apenas 30 mil genes produzir mais de cem
mil proteínas? Então, cada gen pode produzir três, quatro até cerca de dez proteínas. E como sabe qual a proteína certa que tem que formar? Tem que existir um fator, orientando tudo isso, uma diretriz, um gerente maior, inclusive responsável pelo
caráter do indivíduo. As características da alma não são transmitidas pelos genes,
são atributos do espírito.
Comparando o nosso corpo a um bolo, o DNA seria uma espécie de receita e o
bolo seria produzido de acordo com as instruções da receita. O espírito é o artífice
de todo o processo (genial confeiteiro - utilizou a receita e preparou o bolo).
Resultantes de uma única célula (ovo ou zigoto), cem trilhões de células não
podem ser fruto da casualidade, ainda mais que são formados aparelhos e órgãos,
como os olhos, ouvidos, etc. Do encontro do espermatozóide com o óvulo, surge o
corpo humano, constituindo o ser, o qual consegue, inclusive, chegar à intimidade
dos genes e descobrir tantas coisas, descortinando até mesmo sua gênese e destino
no Universo. Isso não pode ser fruto do acaso. Um efeito inteligente não pode ser resultante de uma coisa aleatória que surgiu de forma casual, de jeito nenhum, apenas resultante do trabalho de proteínas específicas.
É claro que sabemos que o espírito ali está presente, porque, na realidade, o
DNA corresponde a uma fita programada e o corpo humano está subordinado às
informações ou ordens dos genes, os quais são os diretores, gerentes, administradores. Contudo, quem é o chefão disso tudo? Quem ministra as ordens? Quem é o
grande mentor? É o espírito. Se a fita está com uma programação "errada", nós, espíritas, sabemos que somos os artífices do nosso próprio destino (o acaso não existe).
Quando nascemos com alguma deformidade, em verdade a mesma já existia antes
em espírito, porque a criamos dentro de nós, em determinada existência pretérita.
Então, o espírito é responsável por tudo que pensa e faz, subordinado que está à Lei
de Causa e Efeito, divina por excelência.
A excelência da formação do câncer, desacreditando o exuberante mecanismo de formação e manutenção da vida biológica humana, faz-nos crer ser processo orientado por fatores causais. Em verdade, o tumor materializado, na arena física,
retrata um processo de cura do espírito. Ações contrárias às Leis Divinas, armazenadas no corpo espiritual, no curso das reencarnações, deságuam nas células físicas,
funcionando o corpo somático como mata-borrão, apreendendo os miasmas deletérios extra-espirituais, fazendo com que os genes e cromossomos, sob o impulso do
comando espiritual, passem a funcionar de forma desarmônica sob a observação
da ótica física.
Disse o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, em momento de grande felicidade:
“O que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, na
carne ceifará a corrupção”. (Gálatas 6:7-8).
Em verdade, o câncer representa uma benção para o corpo revestido da imortalidade, aproveitando a chance magnífica de soerguimento de suas estruturas íntimas sutis, em desacordo com as leis da vida inscritas na própria consciência. É preciso que o paciente se conscientize de estar recebendo do Alto uma dádiva divina,
uma oportunidade gloriosa de libertação espiritual e, sem revolta e desespero, partir
igualmente para a cura do corpo enfermo, dedicando-se integralmente ao tratamento proposto e executado pela medicina, revestindo-se de coragem, determinação e paciência, sabendo de antemão que somos herdeiros da Eternidade, filhos de
Deus, que é AMOR.
Extraído de: http://www.ame-rio.org.br/index.php/artigos/29-cancer-misericordiosa-dadiva-divida
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

(...)A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não
aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir, calmamente, pelas estradas claras do
amor.(Chico Xavier Pão nosso - Cap. 39.).
IDEM- Informativo Dr. Eduardo Monteiro
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Psicologia Espírita por Joanna de Angelis
				

O Ego e Eu

A batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo.
Ninguém a vê, a aplaude ou a censura.
É tua. Vitória ou derrota, pertencerá a ti em silêncio.
Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o teu sucesso,
ou conjuntura alguma te levará ao fracasso.
conheces.

Os inimigos e os amigos residem na tua casa interior e tu os

Acompanham-te, desde há muito estás familiarizado com eles, mesmo quando te
obstinas por ignorá-los.
Eles te induzem a glórias e a quedas, aos atos heróicos e às fugas espetaculares,
erguendo-te às estrelas ou atrelando-te ao carro das ilusões.
São conduzidos, respectivamente, pelo teu Ego e pelo teu Eu.
O primeiro comanda as paixões dissolventes, gerando o reinado do egoísmo cego
e pretensioso que alucina e envilece.
É herança do primarismo animal, a ser direcionado, pois que é o maior adversário
do Eu.
Este é a tua individualidade cósmica, legatária do amor de Deus que te impele
para as emoções do amor e da libertação.
Sol interno, é chama na fumaça do Ego, aguardando o momento de a dissipar, a
fim de brilhar em plenitude.
O Ego combate e tenta asfixiar o Eu.
O Eu é o excelente libertador do Ego.
Sob disfarces, que são as suas estratégias de beligerância criminosa, o Ego mente,
calunia, estimula a sensualidade, fomenta a ganância, gera o ódio, a inveja, trabalha
pela insensatez.
Desnudado, o Eu ama, desculpa, renuncia, humilha-se e serve sem cessar.
Jamais barganha ou dissimula os seus propósitos superiores.
O Ego ameaça a paz e se atulha com as coisas vãs, na busca instável da dominação injusta.
O Eu fomenta a harmonia e despoja-se dos haveres por saber que é senhor de si
mesmo e não possuidor dos adornos destituídos de valor real.
César cultivava o Ego e marchou para a sepultura sob as honrarias que ficaram à
sua borda, prosseguindo a sós conforme vivia.
Jesus desdobrou o Eu divino com que impregnou a Humanidade e, ao ser posto na
cruz, despojado de tudo, prosseguiu, de braços abertos, afagando todos que ainda O
buscam.
O Ego humano deve ceder o seu lugar ao Eu cósmico, fonte inesgotável de amor e
de paz.
Não cesses de lutar, nem temas a refrega.
Extraído da obra: Momentos de meditação.Cap. 4, p. 6

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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O Que Disse Kardec?
Justiça e Direitos Naturais
873. O sentimento da justiça está na Natureza, ou é
resultado de ideias adquiridas?
“Está de tal modo na Natureza, que vos revoltais à
simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que
o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas
não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí
vem que, frequentemente, em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça
do que nos que possuem grande cabedal de saber.”
874. Sendo a justiça uma lei da Natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o
que a outros parece injusto?
“É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como
sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os
homens vejam as coisas por um prisma falso.”
875. Como se pode definir a justiça?
“A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais.”
a) – Que é o que determina esses direitos?
“Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado
leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos que podem ter variado, com o progresso das luzes. Vede se hoje
as vossas leis, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que
as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se
vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época.
Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens estabelecem. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de
atos unicamente da alçada do tribunal da consciência.”
876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base
da justiça, segundo a lei natural?
“Disse o Cristo: Queira cada um para os outros o que quereria para si
mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em
dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com
ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que
a própria consciência não lhe podia Deus haver dado.”
Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um
para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si
o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma
coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde
que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que
nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem
se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade
da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do
direito do próximo
IDEM- Informativo Dr. Eduardo Monteiro
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877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais?
“Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele
que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque
a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa
a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A
vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos.”
878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que
lhe fará conhecer o limite desse direito?
“O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante,
em idênticas circunstâncias e reciprocamente.”
a) – Mas, se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que
virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os
poderes?
“Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição
mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro
do que o de que se serviu para fazer os outros, e todos, aos Seus olhos, são iguais.
Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma espécie de deferência para com os que o mereçam por suas virtudes
e sabedoria. É importante acentuar isto, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se
achará comprometida, quando a autoridade for deferida à sabedoria.”
879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza?
“O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor
do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça.”
Perguntas 873 a 879 de “O Livro dos Espíritos”

IDEM- Informativo Dr. Eduardo Monteiro
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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.

Perguntas que o Centro Espírita nos faria
Num exercício imaginativo, admitamos que o Centro Espírita em
que atuamos tenha vida própria, exatamente como nos desenhos
animados ou filmes de ficção. Ele por certo iria externar suas preocupações, alegrias e decepções.
É possível que num dado instante, ele nos dirigisse algumas perguntas, procurando sensibilizar-nos, levando-nos a refletir sobre coisas
para as quais nem sempre damos muita importância.
Provavelmente perguntaria:
►Você tem conseguido vir aqui com mais assiduidade?
►Você tem criticado menos os que trabalham, e se apresentado mais para o serviço?
►Para colaborar ou prosseguir colaborando, você faz questão de cargos?
►O Espiritismo não exige santidade de ninguém, mas pelo menos aqui você tem
procurado educar seus pensamentos e impulsos, sem perder a espontaneidade e
sem deixar de ser você mesmo?
►Você tem procurado se aproximar mais daqueles que aqui estão e que considera
sejam frios, distantes, antipáticos, vaidosos, centralizadores, procurando conhecêlos melhor?
►Além de um hospital e de uma escola, você já percebe que sou também uma oficina de trabalho e que existe algo que você pode fazer por aqui?
►Estou sempre com as portas abertas para recebê-lo, mas gostaria de saber por
que você me procura. Obrigação? Prazer? Dedicação? Necessidade? Dependência? Desencargo de consciência? Amor?
►Você tem permitido aos companheiros e companheiras espíritas conhecê-lo melhor?
►Tem priorizado suas relações ou apenas o trabalho?
►Você imagina quanto custa por mês manter-me funcionando?
►Tenho dado de mim o que posso para oferecer-lhe um mínimo de conforto, um
espaço de trabalho, estudo, confraternização e crescimento?
►Você tem percebido e valorizado o que lhe ofereço?
►Você tem aberto espaço para outros se revezarem com você nas funções que
ocupa, ou é mais um a alegar a ausência de colaboradores, sem preparar com
alegria e desapego os que estão à sua volta e que por timidez ainda se candidataram ao trabalho?
►Quando você vai a um outro Centro procura observar as coisas boas para incorporá-las à minha rotina ou percebe apenas os erros, dando graças a Deus por eles
não existirem aqui?
►Quando alguém se afasta de mim você tente entender as razões, ou censura e
lamenta sem procurar saber os motivos reais que levaram a pessoa a se ausentar?
►Você já consegue perceber que eu não tenho que ser igual a nenhum outro Centro e que nenhum outro tem que ser igual a mim? Já entende que podemos ser
diferentes em alguns aspectos, embora sigamos as mesmas diretrizes que estão na
Codificação Espírita?
IDEM- Informativo Dr. Eduardo Monteiro
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►Você colabora quando pode ou é aquele que abandonam o lar, esquecendo-se dos
compromissos familiares assumidos para se refugiar em minhas dependências?
Responder com sinceridade a essas perguntas pode ajudar-nos a nos situar melhor
em nossa relação com o Centro Espírita onde atuamos.
Embora se diga que é fácil ser espírita dentro do Centro e que fora dele é que os testemunhos são importantes, entendemos que nele existem desafios que se renovam e que
se forem gradativamente enfrentados e vencidos, mais facilmente lidaremos com aqueles
que se apresentam na vida social.
Eis alguns desses desafios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser democrático sem ser permissivo;
Ser sincero sem ferir deliberadamente os sentimentos dos outros;
Falar para as pessoas e não das pessoas;
Conviver com as diferenças;
Não pensar apenas na boa execução da própria tarefa, mas colaborar, dentro do possível, para que outros companheiros encontrem êxito e satisfação no que fazem;
Aceitar cargos e encargos, a fim de não sobrecarregar os outros, sabendo o quanto é
difícil agradar a todos;
Aprender a aceitar crítica;
Reconhecer o valor dos companheiros;
Aceitas a colaboração e direção alheia sem se sentir diminuído.

Fonte: Revista O Reformador

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Descobrindo o Audiolivro
Todos nós sabemos da importância em estudar o Espiritismo. Estudar não é
apenas ir a uma palestra no centro ou discutir com um colega as proposições
de Kardec. Estudar é pesquisar, ler com minúcia, buscar respostas, refletir, reler,
refletir novamente…
Convenhamos, a leitura é uma atividade que demanda um tempo considerável
e muitas vezes não temos essa disponibilidade com as responsabilidades do
dia a dia. Aliás, neste momento que vivemos, a simples idéia de sentar e ler
é um lazer inalcançável.Pensando nisso, o Idem disponibilizará, a partir desta
edição um audiolivro, ou "livro falado" para que você tenha a oportunidade
de instruir-se enquanto realiza suas atividades cotidianas.

Audiolivro desta edição:
Brasil, Coração do Mundo Pátria do Evangelho (Francisco C. Xavier)
Este surpreendente livro vem esclarecer as origens remotas da formação da Pátria do Evangelho, como afirma o Espírito Emmanuel no prefácio. Ditado em 1938 a Francisco Cândido
Xavier, analisa fatos da História do Brasil, objetivando demonstrar a missão evangelizadora
da nação e o acompanhamento feito por Jesus do seu processo evolutivo. A partir de impressionantes dados colhidos no plano espiritual, tece comentários sobre a escravidão, os
movimentos nativistas, a Independência, a Guerra do Paraguai, o Espiritismo e o Movimento
Espírita no Brasil. Explica a missão da pátria brasileira como "coração espiritual da Terra",
evidenciada pela espontânea e enorme acolhida que a Doutrina Espírita, codificada por
Allan Kardec, teve em nosso país, concitando o povo à prática do Evangelho de Jesus, a
fim de irradiar à Humanidade a paz e a fraternidade.
Clique no link abaixo para acessar:

https://www.youtube.com/watch?v=BnETrBg_ToY&index=18&t=0s&list=PLkz20QQWvHOo3Q4wzN6LQgxGayGUdqSIDEM- Informativo Dr. Eduardo Monteiro
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Física Quântica e Espiritualidade
"O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico,
regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia
concentrada.
(Emmanuel, Nos Domínios da Mediunidade)

O Pensamento e a Física Quântica
Prof. Moacir Costa de Araújo Lima
Antes do advento do paradigma quântico-relativístico, a
ciência oficial nada tinha a declarar sobre o pensamento, sua
possibilidade de transmissão e interferência na matéria. Acreditava-se que, no máximo,
o pensamento poderia influenciar atitudes positivas ou não do pensador, podendo
criar situações de autossugestão, com resultados sempre limitados e discutíveis.
A ciência acadêmica nos descrevia um universo pronto e acabado, cabendonos apenas observar suas leis, sem que sobre elas tivéssemos a menor possibilidade de
interferência. Essa posição é um corolário adotado pela concepção newtoniana do
universo-máquina e consagrada nos postulados do materialismo realista.
Entretanto, bem antes do exame filosófico dos postulados da Física Quântica, disciplinas científicas, como a parapsicologia, hoje conhecida como ciência noética, realizavam experiências, comprovadas por métodos estatísticos probabilísticos, demonstrando a possibilidade de transmissão do pensamento, o que restou catalogado como
telepatia.
Na década de 70, do século passado, as jornalistas americanas Sheila Ostrander e Lynn Schroeder¹, em viagem pela então União Soviética, relatam uma série de experiências na área chamada paranormal, em que se verificava, independentemente
de distância, a transmissão do pensamento.
Hernani Guimarães Andrade² noticia interessantíssimo experimento realizado pelo
pesquisador russo Leonid Vassiliev. Nessa experiência, conseguiu-se hipnose por telepatia, estando hipnólogo e sensitivo em salas separadas, com as paredes feitas de chumbo e emendas em mercúrio. Vale dizer que nenhuma radiação eletromagnética conhecida poderia se transmitir de uma sala a outra. As primeiras conclusões apontavam
para a possibilidade tetradimensional da chamada onda produzida pelo pensamento.
Atualmente Dean Raskin, ph.D.3 , realiza experiências semelhantes. Coloca em salas
separadas, com as mesmas características daquelas acima descritas, pessoas, conhecidas ou não, uma em cada sala, com suas cabeças ligadas a pet-scanners, aparelhos
de alta sensibilidade, registradores das ondas cerebrais. Um dos sujeitos da experiência
recebe uma série de flashes luminosos em seus olhos. Na outra sala, as ondas cerebrais
do outro participante do experimento sofrem alterações, como se o cérebro houvesse
recebido os estímulos correspondentes a setenta por cento dos recebidos pelo outro
cola-borador.
Segundo Raskin, a experiência comprova, como tantas outras do mesmo gênero,
que seria exaustivo elencar, a lei fundamental da Física Quântica, segundo a qual
nada no Universo está isolado, chamada Lei da Interconectividade ou do Emaranhamento. Raskin é também responsável pela criação dos chamados geradores aleatórios. São máquinas, colocadas em diferentes lugares que, ao longo do dia, emitem
aleatoriamente os algarismos zero e um. Ao final de 24 horas, como num jogo de cara
ou coroa, o número de algarismos, zero e um, deve ser praticamente o mesmo. No
entanto, acontecimentos que envolvem grandes emoções, responsáveis pela emissão
em bloco de pensamentos semelhantes, alteram a paridade dos algarismos.
Essas máquinas foram instaladas no tribunal e em vários pontos dos Estados Unidos,
por ocasião do julgamento do atleta O. J. Simson. Assim, havia delas em locais públicos, onde as pessoas se reuniam para assistir ao julgamento televisado para quase
todo o país. Nos momentos de maior impacto, de grande emoção e consequente
liberação de energia, desaparecia o equilíbrio entre os algarismos emitidos, com larga
predominância de um deles.
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Por ocasião do atentado às Torres Gêmeas, a verificação dos registros dos geradores mostrou que, desde que o plano foi posto em andamento, começou a se ampliar a diferença entre o número de algarismos emitidos, chegando essa diferença
ao máximo por ocasião da colisão do primeiro avião com uma das torres.
A Física Quântica, que trouxe definitivamente a consciência do observador como
elemento atuante nos fenômenos físicos, nos demonstra o fato de ser o pensamento
uma forma de energia, transmitida através de espaços com mais de três dimensões.
Em 1935, foi realizada a experiência que revolucionou a lógica tradicional e os
conceitos mais ortodoxos da ciência: a experiência da dupla fenda. Nela, elétrons
lançados contra uma chapa com dois orifícios, às vezes se comportavam como
onda, produzindo um padrão de interferência e, às vezes, se comportavam como
partículas. As consequências técnicas surgiram de pronto. Mas muito tempo passou
até que os cientistas tivessem a coragem de fazer a pergunta cuja resposta causava
temor aos ortodoxos: O que é que faz o elétron assumir um comportamento ou outro?
E chegaram à mais revolucionária conclusão da ciência contemporânea: “A
consciência do observador”, o pensamento do observador. Os físicos começaram
a falar em grau de consciência das partículas. O elétron, como consciência menor,
tentando comportar-se de modo a satisfazer a expectativa de uma consciência
maior. Uma confirmação das afirmações de Kardec4 , ao postular a existência de
uma consciência em desenvolvimento, do átomo ao Arcanjo. Hoje sabemos que
as partículas subatômicas mudam de comportamento ao passarem de não observadas para observadas. O simples ato de medir altera seu comportamento, logo
não há mais um observador apartado do observado e sim uma interconexão. Esta,
para Stuart Hameroff, diretor do Centro de Estudos da Consciência da Universidade
do Arizona, é uma das melhores confirmações da espiritualidade.
A respeito da influência do pensamento sobre a matéria, encontramos em Fritjof Capra5 : “Minha decisão consciente sobre a forma como vou observar um elétron irá, até certo ponto, determinar-lhe as propriedades. Se eu fizer uma pergunta
própria de partícula, ele me dará uma resposta de partícula. Se eu fizer uma pergunta própria de onda, ele me dará resposta de onda”. Para Capra, o observador não
é necessário apenas para observar as propriedades de um fenômeno atômico, mas
é necessário até para causar essas propriedades.
William Tiller, ph.D., criou um aparelho eletrônico chamado holodeck. É um verdadeiro materializador de pensamentos. Assim, colocando meditadores próximos
ao aparelho, concentrando-se no pensamento de que esse aparelho adquirirá a
propriedade de fazer o ph da água baixar uma unidade, esse pensamento outorga
ao equipamento a propriedade desejada.
Vê-se, então, que para a Física Quântica, num universo entrelaçado, o pensamento é uma forma de energia que nos guindou da posição de meros observadores
para participantes, utilizando a expressão do físico John Wheeler.
Candace Pert6 revelou que, através de nossos pensamentos e emoções, produzimos, no hipotálamo, químicos que irão alimentar nossas células de modo benéfico ou
prejudicial. Por isso, o perdoar, mudar a faixa vibratória, é de extrema utilidade para
quem perdoa, pois é este quem se beneficia e se liberta. A Física Quântica explica
porque Jesus mandou perdoar. E os cientistas se interrogam: Quem é o observador?
Quem produz o pensamento?E William Tiller, Fred Allan Wolf e Amit Goswami, entre
outros, não titubeiam ao responder: O espírito.
Referências:
1. OSTRANDER, Sheila & SCHROEDER, Lynn. Experiências Psíquicas além da Cortina de Ferro. São Paulo, Ed.
Best Seller,
2. GUIMARÃES ANDRADE, Hernani. Parapsicologia Experimental. Ed. Centro Espírita do Calvário,1967
3. RASKIN, Dean. Entangled Minds. Ed. Harper Collins
4. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Livraria Allan Kardec Editora. São Paulo.
5. KAPRA, Fritjof. O Tao da Física. Ed. Cultrix. São Paulo, 1984

6. PERT, Candace. Molecules of Emotion. Ed Scribner. New York. 2003.

Fonte: http://www.portaliceb.org.br/pdf/OPensamento_e_a_Fisica_Quantica-_professor_moacir.pdf
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Você sabia?
A Origem da Revista Espírita
Em 1º de janeiro de 1858, Allan Kardec lançava a primeira
edição da Revista Espírita da qual foi diretor até seu falecimento. Ao longo dos 135 números da Revista Espírita,
somando 4.568 páginas, publicados entre os anos 1858 e
1869, é possível ao leitor conhecer um pouco do caminho
desenvolvido pelo codificador e o debate de ideias consolidadas nos livros da Codificação Espírita.
A Revista Espírita tinha como subtítulo “Jornal de Estudos
Psicológicos” e nas palavras de Kardec tratava do “relato
das manifestações materiais ou inteligentes dos Espíritos,
aparições, evocações, etc., bem como todas as notícias
relativas ao Espiritismo”. O lançamento da Revue Spirit foi
um ano após a publicação da primeira versão de O Livro dos Espíritos, em 18 de
abril de 1857, ainda com 501 perguntas e respostas.
Quando desencarnou Kardec, em 31 de março de 1869, o número de abril já
estava concluído e foi publicado com sua assinatura. Antes do lançamento do primeiro volume, em reunião mediúnica na residência do Sr. Dufaux, em novembro
de 1857, Allan Kardec consultou a Espiritualidade amiga a respeito da ideia que
alimentava de publicar um jornal espírita. De pronto recebeu o apoio da Entidade,
que deu a ele a seguinte orientação, por meio da médium Ermance Dufaux:
[...] De começo, deves cuidar de satisfazer à curiosidade; reunir o sério ao agradável:
o sério para atrair os homens de Ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Esta
parte é essencial, porém a outra é mais importante, visto que sem ela o jornal careceria de fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da
variedade, congregar a instrução sólida ao interesse que, para os trabalhos ulteriores, será poderoso auxiliar. (Obras Póstumas, 33. ed. FEB, p. 294)
A tarefa não era fácil e implicava gastos de certa gravidade. A princípio Kardec
procurou alguém que pudesse patrocinar a obra, colaborando financeiramente
para que ela viesse à luz, mas razões providenciais fizeram com que não lograsse o
êxito desejado. Mesmo assim, diz ele,
[...] apressei-me a redigir o primeiro número e fi-lo circular a 1o de janeiro de 1858,
sem haver dito nada a quem quer que fosse. Não tinha um único assinante e nenhum fornecedor de fundos. Publiquei-o correndo eu, exclusivamente, todos os riscos e não tive de que me arrepender, porquanto o resultado ultrapassou a minha
expectativa. A partir daquela data, os números se sucederam sem interrupção e
[...] esse jornal se tornou um poderoso auxiliar meu.
A Revista Espírita - Jornal de Estudos Psicológicos é uma Obra monumental e
magnífica em todos os sentidos, do ponto de vista histórico, literário, científico, filosófico, religioso etc. Tal qual o seu ilustre Autor, as páginas da Revue possuem enorme
bagagem cultural do mais alto valor, constituindo-se em uma síntese de grande
conteúdo biográfico, ético-moral, geográfico, astronômico, político, artístico e
doutrinário propriamente dito. São exatamente 4409 páginas de Luz), se somarmos
os onze anos e quatro meses de publicação dos seus doze volumes, sob a atenta
direção de Kardec.
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Sem os limites naturais de um livro, a Revista é, então, o complemento indispensável do Pentateuco Espiritista, já que desenvolve, explica, amplia e ilustra, com a
lógica de aço de Kardec, os raciocínios expostos pelos Espíritos que revelaram a
magna Doutrina. Eis a verdadeira importância deste gigantesco manancial da Revue Spirite no conjunto da Codificação Kardequiana. [...] Com suas leituras em dia
de vários diários e obras literárias, científicas, filosóficas e religiosas, o mestre lionês
era um homem bem atualizado e muito partícipe nos meios de difusão contemporâneos. Constantemente retirava dos periódicos de todo o mundo artigos que
analisava sob a ótica espírita, transcrevendo muitos deles na Revista, a fim de serem
estudados doutrinariamente.
Para que possamos ter uma clara idéia da grande utilidade prática da Revue no
conjunto da Codificação, citamos a seguir uma esclarecedora Nota de Kardec colocada no subcapítulo intitulado Doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso,
item 43 e seguintes do capítulo XI de A Gênese, (2) Obra publicada em 1868: “Quando, na Revue Spirite de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação
da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese,
sem outra autoridade afora a de uma opinião pessoal controversível, porque nos faltavam então elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemo-la a
título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, a
abandoná-la ou modificá-la, se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou
pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas,
como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os Espíritos deram sobre
este assunto. O mesmo se verificou com a que concerne à origem da raça adâmica”.
Eis porque a Revista Espírita - nas próprias palavras de Kardec - tornou-se um
poderoso auxiliar na implantação do Movimento Espiritista e na elaboração da
Doutrina, ao desenvolver os postulados em toda a sua extensão, apresentando uma
considerável variedade de casos e aplicações, além de servir como meio de correspondência direta com os leitores. [...] Assim como a própria Doutrina dos Espíritos, a
coleção da Revista Espírita é um grande oceano, do qual encontramo-nos somente
na praia e acreditamos que o conhecemos em sua profundidade. Por isso urge a
necessidade de estudar-se a fundo esta magna Obra, grandioso documentário que
tem servido a Kardec de vasto campo experimental e de amplo laboratório de idéias, auscultadas nas centenas de cartas recebidas, onde ele sondava as reações da
opinião pública, sedenta do saber espiritista. A rigorosa pesquisa científica de Kardec é digna de menção.
É por tudo isto que o estudo profundo da Revue há de contribuir para uma ampliação de conhecimentos e, por conseqüência, para a formação de uma sólida cultura doutrinária. Através de suas luminosas páginas participamos ao vivo da História
da Doutrina Espírita - passo a passo -, das árduas lutas e vitórias do Codificador, assim
como das calúnias e mentiras dirigidas contra ele pelos adversários do progresso.
A Revue Spirite está inscrita com letras maiores nos anais do Espiritismo, porque
é a narração de sua própria história e da detalhada exposição dos acontecimentos
dignos de memória, que a posteridade jamais poderá esquecer. Era Kardec quem redigia integralmente a Revista e quem cuidava de toda sua volumosa correspondência e remessa, tarefa hercúlea que consumiria todo o tempo de uma pessoa comum.
Isto era apenas uma parte dos seus trabalhos, pois também tinha o compromisso com
a codificação e edição dos outros Livros, com o Movimento Espírita nascente, com a
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas - da qual era Presidente -, com sua esposa
Amélie-Gabrielle Boudet, com as centenas de visitantes anuais que queriam saber
mais sobre a Doutrina, com as viagens doutrinárias... Esse era o homem singular e o
espírita exemplar Allan Kardec, que se havia olvidado de si mesmo para consagrarse por inteiro à Causa e Razão da sua vida: o Espiritismo.
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Na Revista conhecemos também o caráter, o retrato e a estatura moral do
homem Allan Kardec. Aqui, esclarece e consola pessoalmente a uma mãe desesperada pela desencarnação de sua filhinha, e também a um filho que sofre as saudades
do seu falecido pai; ali, colabora diretamente na recuperação de um médium obsidiado; cá, conversa na sessão mediúnica com um criminoso, com tanto respeito
e carinho que o faz emocionar e querer mudar de vida; acolá, incentiva donativos
para as vítimas de epidemias ou oferece assinaturas gratuitas da Revue para os pobres. Essas "minúcias" tão importantes encontramo-las na Revue Spirite.
Também, várias páginas da Codificação - literalmente ou em parte - tiveram suas
origens na Revista Espírita (RE), como por exemplo o quinto artigo da RE de outubro de
1858-V: Teoria do móvel de nossas ações, pp. 425-428. Desse artigo derivou-se, com
poucas modificações, a extensa questão nº 872 da 2ª edição definitiva (20/03/1860)
de O Livro dos Espíritos, sob o título: Resumo teórico do móvel das ações humanas.
Outro interessante e como vente artigo encontramos na RE ago. 1858-II: A Caridade,
pp. 335-340. Essa bela mensagem está - em menor extensão e sem as nove perguntas
que o Codificador fez ao Espírito São Vicente de Paulo - em O Evangelho segundo
o Espiritismo, item 12 (Instruções dos Espíritos - A beneficência) do cap. XIII. Por modéstia e humildade, outras magnas virtudes suas, Kardec retira do texto desta Obra
(da 1ª edição de 1864 e também da 3ª ed. definitiva de 1866) as merecidas linhas
encomiásticas dirigidas a ele por São Vicente, que diziam: “[...] Há, entre vós, homens
que têm a cumprir missões de amor e de caridade: escutai-os, exaltai a sua voz; fazei
resplandeçam seus méritos e sereis, vós próprios, exaltados pelo desinteresse e pela
fé viva de que vos penetrarão”.
Por outro lado, com a sua didática inconfundível cria - como bom redator - seções
atrativas na Revue, que interessam às variadas camadas do público leitor, seções
que com o transcurso dos meses se consagraram como fixas: Conversas familiares
de Além-Túmulo, Problemas morais, Bibliografia, Evocações particulares, Variedades,
Poesias espíritas, Necrologia, Aos leitores da Revista Espírita, Aforismos espíritas e pensamentos avulsos, Dissertações de Além-Túmulo, Boletim da Sociedade Parisiense de
Estudos Espíritas, Avisos, Questões e problemas, Correspondência etc. Os artigos seguem uma ordem metódica e uma seqüência tão lógica, que de jeito nenhum poderiam mover-se de lugar sem afetar a coerência da progressão gradativa dos temas
e das idéias desenvolvidas. Um claro exemplo de sua magistral concatenação é
quando na RE dez. 1858-VI c: Dissertações de Além-Túmulo - O papel da Mulher, pp.
511-513, Allan Kardec publica uma belíssima dissertação do Espírito Bernard Palissy
sobre a elevada tarefa-missão das mulheres, e duas páginas depois Kardec conversa
por via mediúnica com uma viúva da Índia, que em sua mais recente existência foi
obrigada, por costumes e imposições religiosas, a queimar-se viva sobre o cadáver
do seu marido (RE dez. 1858-VIII a: Conversas familiares de Além-Túmulo - Uma viúva
de Malabar, p. 515.).
Esta é uma das razões que nos aconselham a ler e a estudar Kardec, com preferência desde o começo até o fim sem interrupções, de capa a contracapa, e não
pulando ou lendo partes isoladas, para conseguir atingir-se o objetivo precípuo de
aproveitar melhor todas as nuances que o Codificador vai semeando em cada artigo - com as suas respectivas citações e remissões -, superando-se constantemente
Allan Kardec em cada texto e, ao mesmo tempo, seguindo um seguro roteiro de
sensatez irrefutável. [...] A atualidade de Kardec é realmente impressionante. Parece
que ontem mesmo escreveu as várias páginas que hoje tanto nos comovem e que
são mais atuais do que nunca. Parece que faz pouco tempo que coordenou e sistematizou aquelas comunicações mediúnicas do mais alto valor, com o seu meticuloso
critério científico e com a precisão que caracteriza todo o seu trabalho metódico.
Sua presciência também é verdadeiramente notável. [...]
Fonte: http://www.feparana.com.br/topico/?topico=2055

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Instruindo-se com a Revista Espírita
Jornal de Estudos Psicológicos

À partir desta edição o Idem publicará textos extraidos da Revista Espírita, para um conhecimento mais aprofundado do trabalho de Kardec e das comunicações espirituais ou, como ele
mesmo o diz, servir de complemento da Codificação.

Introdução
(...)A Doutrina Espírita nos oferece, enfim, a única
solução possível e racional de uma multidão de fenômenos morais e antropológicos, dos quais somos testemunhas diariamente e para os quais se procuraria,
inutilmente, a explicação em todas as doutrinas conhecidas. Nesta categoria classificaremos, por exemplo, a simultaneidade de pensamentos, a anomalia de
certos caracteres, as simpatias e antipatias, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, as propensões, os destinos que parecem marcados pela fatalidade e, num
quadro mais geral, o caráter distintivo dos povos, seu
progresso ou sua degenerescência, etc. À citação dos
fatos acrescenta-remos a pesquisa das causas que os
poderiam ter produzido. Da apreciação desses fatos
ressaltarão, naturalmente, ensi-namentos úteis quanto
à linha de conduta mais conforme à sã moral. Em suas
instruções, os Espíritos Superiores têm sempre por objetivo despertar nos homens o
amor do bem, através dos preceitos evangélicos; por isso mesmo eles nos traçam o
pensamento que deve presidir à redação dessa coletânea.
Nosso quadro, como se vê, compreende tudo quanto se liga ao conhecimento
da parte metafísica do homem; estudá-laemos em seu estado presente e no futuro,
porquanto estudar a natureza dos Espíritos é estudar o homem, tendo em vista que
ele deverá fazer parte, um dia, do mundo dos Espíritos. Eis por que acrescentamos,
ao nosso título principal, o de jornal de estudos psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância.

O Livro dos Espíritos
Contendo os princípios da Doutrina Espírita
Sobre a natureza dos seres do mundo incorpóreo, suas manifestações e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da Humanidade
ESCRITO DE ACORDO COM O DITADO E PUBLICADO POR ORDEM DOS ESPÍRITOS SUPERIORES
Por ALLAN KARDEC
Como o indica o título, esta obra não é uma doutrina pessoal: é o resultado do
ensino direto dos próprios Espíritos sobre os mistérios do mundo onde estaremos um
dia e sobre todas as questões que interessam à Humanidade; eles nos dão de algum
modo um código de vida, traçando-nos a rota da felicidade porvindoura. Como
este livro não é fruto de nossas ideias, pois sobre muitos pontos importantes tínhamos
uma maneira de ver bem diversa, nossa modéstia nada teria a sofrer com elogios.
Preferimos, entretanto, deixar que falem os que estão inteiramente desinteressados
por esta questão.
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Sobre este livro, o Courrier de Paris, de 11 de junho de 1857, estampou o seguinte artigo:
A Doutrina Espírita
O Editor Dentu acaba de publicar uma obra deveras notável;
diríamos mesmo bastante curiosa, mas há coisas que repelem toda
qualificação banal.
O Livro dos Espíritos, do Sr. Allan Kardec, é uma página nova do próprio grande
livro do infinito e, estamos persuadidos, uma marca será posta nessa página. Seria
lamentável que pensassem estarmos aqui a fazer reclame bibliográfico: se tal se
pudesse admitir, preferiríamos quebrar a pena. Não conhecemos absolutamente o
autor, mas proclamamos bem alto que gostaríamos de conhecê-lo. Quem escreveu
aquela introdução que abre O Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os
sentimentos nobres.
Aliás, para que não se ponha em dúvida a nossa boa-fé e nos acusem de partidarismo, diremos com toda a sinceridade que jamais fizemos um estudo aprofundado
das questões sobrenaturais. Apenas, se os fatos produzidos nos causaram admiração,
pelo menos não nos levaram a dar de ombros. Somos um pouco da classe chamada
dos sonhadores, porque não pensamos como todo mundo. A vinte léguas de Paris,
ao cair da tarde, quando em nossa volta tínhamos apenas algumas cabanas esparsas, pensamos naturalmente em coisas muito diversas da Bolsa, do macadame dos
bulevares ou nas corridas de Longchamp. Muitas vezes nos interrogávamos e, durante muito tempo, antes de ter ouvido falar em médiuns, a respeito do que se passava nas regiões que se convencionou chamar o Alto. Há tempos chegamos mesmo
a esboçar uma teoria sobre os mundos invisíveis, guardando-a ciosamente para nós
e nos sentimos muito felizes porque a encontramos, quase que por inteiro, no livro do
Sr. Allan Kardec.
A todos os deserdados da Terra; a todos quantos marcham e que, nas suas quedas, regam com as lágrimas o pó da estrada, diremos: Lede o Livro dos Espíritos. Ele
vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelo caminho só encontram as
aclamações e os sorrisos da fortuna, diremos: Estudai-o e ele vos tornará melhores.
O corpo da obra, diz o Sr. Allan Kardec, deve ser atribuído inteiramente aos Espíritos que o ditaram. Está admiravelmente dividido no sistema de perguntas e respostas. Por vezes estas últimas são sublimes, o que não nos surpreende. Mas não foi
necessário um grande mérito a quem soube provocá-las?
Desafiamos os mais incrédulos a rir quando lerem esse livro em silêncio e na
solidão. Todos honrarão aquele que lhe escreveu o prefácio.
A doutrina se resume em duas palavras: Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Lamentamos que o Sr. Allan Kardec não tivesse acrescentado: e
fazei aos outros como quereríeis que vos fizessem. Aliás, o livro o diz claramente, sem
o que a doutrina não seria completa. Não basta não fazer o mal; é preciso ainda
que se faça o bem. Se fores apenas homem de bem, só terás cumprido a metade
do dever. Sois um átomo imperceptível desta grande máquina chamada mundo, na
qual nada é inútil. Não nos digam que é possível ser útil sem fazer o bem. Seríamos
forçados a escrever um livro para responder.
Lendo as admiráveis respostas dos Espíritos na obra do Sr. Kardec, dissemos a nós
mesmo que havia um belo livro a escrever. Logo verificamos, entretanto, o nosso engano. O livro já está escrito. Procurando completá-lo, apenas o estragaríamos.
O senhor é homem de estudo e tem aquela boa-fé que apenas necessita instruirse? Então leia o Livro Primeiro sobre a Doutrina Espírita.
O senhor está na classe das criaturas que apenas se ocupam consigo mesmas e
que, como se costuma dizer, fazem os seus negócios muito tranquilamente e nada
enxergam além dos próprios interesses? Leia as Leis Morais.
A desgraça o persegue encarniçadamente e a dúvida o tortura por vezes no
seu abraço gelado? Estude o terceiro livro: Esperanças e Consolações.
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Todos quantos aninham pensamentos nobres no coração e acreditam no bem, leiam o livro da primeira à última página.
Aos que encontrassem ali matéria para zombarias, o nosso sincero
lamento.
G. DU CHALARD.

História de Joana D’arc

ditada por ela própria à Senhorita Ermance Dufaux
Uma pergunta que nos tem sido feita muitas vezes é se os Espíritos, que respondem mais ou menos com precisão às perguntas que lhes são dirigidas, poderiam
fazer um trabalho de fôlego. A prova disso está na obra da qual falamos, porquanto
aqui não se trata mais de uma série de perguntas e respostas, mas de uma narração completa e seguida como o faria um historiador, e contendo uma infinidade
de detalhes pouco ou nada conhecidos, sobre a vida da heroína. Aos que poderiam pensar que a senhorita Dufaux inspirou-se em seus conhecimentos pessoais, responderemos que ela escreveu o livro com a idade de catorze anos, e que havia
recebido a instrução que recebem todas as jovens de boa família, educadas com
cuidado; porém, mesmo que tivesse uma memória fenomenal, não seria nos livros
clássicos que iria buscar documentos íntimos, dificilmente encontráveis nos arquivos
do tempo. Sabemos perfeitamente que os incrédulos sempre terão mil objeções a
fazer; mas, para nós, que vimos a médium em ação, a origem do livro não poderia
suscitar nenhuma dúvida.
Embora a faculdade da senhorita Dufaux se preste à evocação de qualquer
Espírito, de que nós mesmos tivemos provas nas comunicações pessoais que ela nos
transmitiu, sua especialidade é a História. Do mesmo modo, ela escreveu a de Luís
XI e a de Carlos VIII, que serão publicadas como a de Joana d’Arc. Passou-se com
ela um fenômeno bastante curioso. A princípio, era excelente médium psicógrafa,
escrevendo com grande facilidade; pouco a pouco se tornou médium falante e, à
medida que essa nova faculdade se desenvolvia, a primeira enfraquecia; hoje, escreve pouco ou com muita dificuldade, mas, o que há de estranho é que, falando,
sente necessidade de ter um lápis à mão, fingindo que escreve; é preciso uma terceira pessoa para registrar suas palavras, como as da Sibila.
Como todos os médiuns favorecidos pelos Espíritos bons, somente recebeu comunicações de ordem elevada.
Teremos ocasião de voltar à história de Joana d’Arc para explicar os fatos de
sua vida, concernentes às suas relações com o mundo invisível, citando o que, a
respeito, ela ditou de mais notável ao seu intérprete. (1 vol. in-12, 3 fr. Dentu, PalaysRoyal.)
Fonte: REVISTA ESPÍRITA - Jornal de Estudos Psicológicos
ANO I Nº 1 (Janeiro de 1858)
Extraído de: https://www.febnet.org.br/blog/geral/pesquisas/downloads-material-completo/
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda
mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em
plena sombra cultiva a prece, com a mesma persistência em que empregas na procura diária
da água para a sede e do pão para a fome do corpo. (A Prece - Do livro: Escrínio de Luz, Emmanuel - Francisco Cândido Xavier)
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Desvendando "O Evangelho Segundo o Espiritismo"
Você sabia que no Evangelho segundo o Espiritismo existe
uma coletânea de preces espíritas?
Os Espíritos sempre disseram: "A forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as
suas convicções, e da maneira que mais lhe agrade, pois um
bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não
tocam o coração."
Os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de
preces, e, quando nos dão alguma, é para orientar as nossas
idéias, e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos
princípios da Doutrina Espírita. Ou ainda com o fim de ajudar as
pessoas que sentem dificuldades em exprimir suas idéias, pois estas não consideram haver realmente orado, se não formularam
bem os seus pensamentos.
Tal coletânea de preces é uma seleção das que os Espíritos ditaram em várias
ocasiões. Podem ter ditado outras, em termos diferentes, apropriadas a diversas idéias ou a casos especiais, mas a forma pouco importa, se o pensamento fundamental
é o mesmo. A finalidade da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que N'Ele crêem, e menos
ainda entre os ade-ptos do Espiritismo, porque Deus aceita todas, quando sinceras.
Não se deve considerar, portanto, esta coletânea, como um formulário absoluto,
mas como uma variante das instruções dos Espíritos. É uma forma de aplicação dos
princípios da moral evangélica, um complemento dos seus ditados sobre os nossos
deveres para com Deus e o próximo, e no qual são relembrados todos os princípios
da Doutrina.
Prece Aos Anjos Guardiães e aos Espíritos Protetores
Espíritos amados, Anjos Guardiães,vós a quem Deus na sua infinita
misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo
nas provas da vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação; inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do
mal; que vossa doce influência impregne as nossas almas; fazei que
sintamos a presença , ao nosso lado, de um amigo devotado, que
assista os nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós meu Anjo Bom,
nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção, para suportar com fé e
amor as provas que Deus quiser enviar-me.
E.S.E., CAPÍTULO XXVIII - Prece 14

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!

A palavra é a bússola de nossa alma, onde estivermos. (André Luiz -Endereços de Paz – Auxílio
IDEM- Informativo Dr. Eduardo Monteiro
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Aprendendo com a Mocidade
A MEEB - Mocidade Espírita Eurípedes Barsanulfo, em sua história de reuniões e descontração, já construiu amizades, projetos e famílias que
nasceram para a eternidade. Nela você encontra uma forte união, alicerçada pelos solos firmes dos verdadeiros laços de amizade.
Muitas vezes os jovens não se sentem motivados a frequentar palestras,
já que poderiam, em um sábado à tarde, estar com os amigos. Ao encontrá-los dentro do Centro Espírita, são incentivados a retornar, já que
se deparam com pessoas dispostas a conversar sobre tudo, sem julgar,
apenas aconselhar e se divertir. Então, além de voltar, trazem amigos
de fora.

Um, Verdadeiramente, Feliz 2019!

Chegamos em 2019! Junto com ele, iniciamos mais um ciclo, sentindo-nos inspirados a começar uma lista de tarefas para mais um ano.
Estamos acostumados em cada virada de ano fazer planos: dieta, exercícios,
iniciar um estudo, focar na carreira, casar, ter filhos…Mas por que não aproveitamos
este novo início de ciclo para também fazer um planejamento espiritual?
Foi assim que iniciamos as Mocidades do Geedem I e II: somando dicas da
ciência, aos conceitos de planejamento, estratégia, metas e táticas, e, é claro, a
sabedoria do Livro dos Espíritos. Seguimos então com alguns passos que vimos nesta
aula!
Primeiramente, defina um objetivo. Onde você quer chegar? Qual será sua
estratégia para conquistar este objetivo? A partir disso, você deve traçar metas possíveis e mensuráveis, assim, quando a conquistamos, temos aquela sensação prazerosa de realização. Pensando no próximo objetivo, somos motivados a persistir e
nos manter firmes no caminho que delimitamos para nós mesmos. Para exemplificar,
vimos um depoimento do Rafael Nadal (jogador de tênis profissional) afirmando que,
quando joga, não pensa na taça, mas mantém o foco no próximo ponto. Dessa
forma, quando ele conquista o ponto, sabe que está mais perto da taça. Por outro
lado, quando não consegue aquele ponto, ainda tem chances de conquistar outros.Isso impede que ele desanime, persistindo ao máximo até o fim do campeonato
e garantindo maior atenção e cuidado durante cada etapa do torneio.
Outra dica é anotar suas metas e, enquanto isso, visualize a situação em sua
mente. Sabemos que nossos pensamentos são capazes de plasmar situações e sentimentos, logo, imaginando-se na situação e no estado de espírito que buscamos
alcançar, somos capazes de conquistar nossos objetivos mais facilmente.
Para facilitar também o cumprimento de nossas próprias metas, o ideal é associá-la à nossa rotina. Digamos que você gostaria de ler mais. Imagine-se lendo uma
página por dia logo após seu almoço. Comece fazendo isso de forma “forçada” no
início e, com o passar do tempo, essa prática se tornará um hábito. Toda vez que
terminar uma refeição lembrará automaticamente de pegar um livro e ler algumas
páginas. Poucas páginas por dia, diluídas no tempo, significarão diversos livros lidos
ao fim do ano com pouco esforço diário..
Agora, falando especificamente de nossa evolução espiritual, pergunte-se
sinceramente quais são seus costumes em termos de pensamento, palavras, atitudes,
auxílio ao próximo… Assim, será possível determinar aonde você está, tornando mais
fácil decidir aonde quer chegar, qual transformação quer para sua vida e como
manter os seus bons hábitos.
IDEM- Informativo Dr. Eduardo Monteiro
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Neste estudo, utilizamos as questões 919 e 919a do Livro dos Espíritos e fizemos
uma lista da fala de Santo Agostinho para auxiliar no autoconhecimento diário:
● Faltei a algum dever?
● Alguém pode ter algum motivo para se queixar de mim?
● O que eu pratiquei ao longo do dia? Fiz bem ou mal?
● Deixei de aproveitar alguma oportunidade de fazer o bem?
● Com qual objetivo fiz?
● Se outra pessoa o fizesse, eu a censuraria?
● Se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos Espíritos, onde nada pode ser ocultado?
● Fiz algo contra a obra de Deus?
● Fiz algo contra o meu próximo?
● Fiz algo contra mim?
● O que meus amigos e familiares pensam de mim?
● O que meus desafetos pensam de mim?
● O que eu gostaria de ter feito diferente?
Façamos então, uma análise diária dos nossos pensamentos e atitudes, compreendendo o porque de agirmos de tal maneira, para que identifiquemos os pontos a serem mudados em nossas rotinas e estaremos então, trabalhando para atingir
nossa própria felicidade eterna. Não nos esqueçamos de orar, pedindo auxílio ao
nosso Pai e mentores, que estão sempre dispostos a ajudar quem se propõe a evoluir.
“Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas e não temais
multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade
eterna.” - Santo Agostinho
Mocidade Eurípedes Barsanulfo

Mocidade G I

Mocidade G II
IDEM- Informativo Dr. Eduardo Monteiro
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Informes GEEDEM

Neste mês de Abril, o Geedem comemora mais um aniversário. Vão-se 43 anos
de uma história de trabalho e dedicação. Muitos espíritos encarnados e desencarnados tiveram suas vidas modificadas pelos ensinamentos do Cristo, aqui recebidos.
Ao longo desses anos de existência, através de ações fundamentadas nos postulados da Doutrina Espírita, estabeleceu-se como um porto seguro, foco de luz que
sustenta todos os que procuram a cura para seus males físicos, emocionais e morais.
Como bem disse Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier:
“… o Centro espírita é um templo de trabalho educativo..”
Muitos virão, poucos ficarão, mas os que ficam são suficientes para continuar o
trabalho em nome de Jesus. Coragem, força e fé e tudo o mais lhes será acrescentado.
Celebremos esta data, agradecendo aos Mentores Espirituais e todos os trabalhadores encarnados e desencarnados por ser o Geedem, nosso campo de refazimento e atendimento fraterno e pelo encontro constante com Jesus, nosso Divino
Mestre e seus missionários do amor, onde relembramos os ideais cristãos, buscando
sufocar as nossas imperfeições e elevarmos os nossos valores morais, gravados
indeléveis em nossas consciências, por bondade do Criador.
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Em comemoração aos 43 anos do Geedem,
convidamos a todos para palestra com o Dr.
Américo Canhoto.
Tema: No Reino Doméstico
Dia: 21/04/2019 (Domingo)
19h00
Rua Vera Cruz n° 386 - Jd. Hollywood
SBC
IDEM- Informativo Dr. Eduardo Monteiro
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Uma singela homenagem em forma de poesia, escrita pelo tarefeiro da Casa, Sr. Rubens Pereira da Silva

Tributo ao Geedem
Esta casa é uma casa
De estudo e oração
Que abriga toda alma
Em busca da evolução
A você que aqui adentra
Desejando progredir
Ao unir-se a esse grupo
Não demora evoluir
Por estar se dedicando
Nos estudos meu irmão
Poderás ser convidado
A trabalhar na instrução
Caso aceite esse convite
Para ser um tarefeiro
Trabalhando na humildade
Chegarás a mensageiro
Quando enfim determinado
Fores facilitador
Levarás daqui a fora
O espiritismo com amor.
Extraído do Livro "Remédio Sagrado" de Rubens Pereira da Silva.
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Informes ASIMD
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