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“Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido: conhecimento das coisas, fazendo que 
o homem saiba donde vem, para onde vai e porque está na Terra; atrai para os verdadeiros princípios da Lei de 

Deus e consola pela fé e pela esperança .” 
                (Allan Kardec - ESE - Cap 6 - Ítem 4)

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

Editorial

2020... Ano em que fomos levados a rever valores, conceitos, a nos interiorizarmos e constatarmos a fragilidade física. Em 
que vimos a vida ser ameaçada por um vírus que prenuncia a interrupção da jornada terrena.E, nos pôs a refletir... " O que 
tenho feito da minha vida?"... "Que possibilidades tenho de recuperar o tempo mal utilizado?" 

Com a chegada inesperada da pandemia nos assustando, paramos e nos questionamos.Forçosamente limitados pelas pa-
redes do lar, nos voltamos uns para os outros. Nem castigo, nem aviso, nem ameaça... Simples consequência natural da 
aplicação da Lei de Causa e Efeito, da Lei do Progresso e outras leis afins. Na verdade, como Espíritos Imortais, nós huma-
nos, ansiamos por milênios para que este Tempo chegasse. E agora chegou para valer! Nada mais será como antes. Toda a 
sociedade está sendo posta à prova para quebrar velhos paradigmas, onde o mundo de competição dará lugar a um mundo 
de cooperação. É o fim da Era do Homem Material e o início da Era do Homem Espiritual.

No livro A Gênese, no capítulo XVII, Allan Kardec nos mostra que a sociedade mundial passaria por um grande momento, 
marcados por mudanças de valores estruturais. Como somos um mundo de provas e expiações, estamos em constantes 
progressos espirituais, em prol de uma melhoria mais consistente e duradoura. Acreditar  que  estas  mudanças  são  neces-
sárias e impulsionariam o crescimento do mundo é fundamental e premente, mas todas estas transformações geram rastros 
de ranger de dentes, com dores generalizadas e deste momento surgirá uma nova realidade, em bases e valores mais sólidos 
e espíritos mais espiritualizados.

O mundo da matéria é fundamental, todas as experiências são valorosas para a busca do progresso espiritual, as vivências 
servem para entender as necessidades mais íntimas do progresso do ser humano. Nesta pandemia devemos entender que 
aqueles que possuem mais devem auxiliar aqueles que tem menos. Neste momento de incertezas, todos seremos chamados 
para dar sua parte do auxílio nas dificuldades do próximo, todos seremos responsabilizados por aquilo que deixamos de 
fazer em prol da coletividade. A conscientização das pessoas é fundamental para seu progresso espiritual, neste instante 
estamos num momento de renovação e de esperanças, e esses sentimentos devem animar os corações de todos os indiví-
duos, levando conforto e serenidade para os que mais necessitam, transformando esta pandemia em um momento de novos 
horizontes e crescimentos espirituais.

Que o atual momento nos inspire a revisar nossos princípios e a estimular, em nós, a reforma íntima que expurgue nossos 
traços de egoísmo – o principal dos males, segundo Kardec. E,  depuração do egoísmo não pode ser individual. Ela deve se 
reverter em ações coletivas e tanto mais amplas quanto possíveis.

A grande tarefa do momento que cabe a cada um é se reconduzir a Deus, cultivando a fé superior e racional, confiando que 
no leme do nosso Planeta Terra está Jesus. 

Como nos disse Emmanuel pela psicografia abençoada de Chico Xavier: "Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas 
a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações."

Que 2021 chegue trazendo o fortalecimento da fé raciocinada, a esperança e a certeza que o amanhã pode ser melhor. E, 
que busquemos na prece, o lenitivo para nossas aflições!
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   Palestrante: Mayse Braga  
          

   Tema: A Hora da Regeneração

Assista na íntegra: 

    https://www.youtube.com/watch?v=RKNMX0ITr5A

  Espaço dedicado a palestras de expositores pouco conhecidos nacionalmente no  meio 
espírita, porém com explanações relevantes e pertinentes que vale a pena conhecer. 

Abrindo Janelas

        
Tempo

O momento não é de se perder tempo com indidáveis discussões - o momento é de ação, e não de palavras.

Os espíritos intelectualizados estimam manietar os homens, valendo-se de polêmicas que, não raro, se estendem por anos 
a fio. 

Ninguém deve se omitir, claro, na verbalização da Verdade, mas não carece de eleger no embate filosófico, a sua tarefa pri-
oritária na presente encarnação.

Escrevendo ou falando o essencial, que o homem procure se lançar à edificação do bem, doando de seu tempo, a essa ou 
àquela tarefa, que, habitualmente, não merece destaque nos periódicos.

Não nos esqueçamos de que Jesus não ficou tão somente no campo da arenga com os doutores da lei.

A sua presença nas sinagogas não excedia o tempo que lhe era suficiente para esse ou aquele esclarecimento, logo saindo 
para atender às necessidades presentes da multidão.

As artimanhas das trevas, para embaraçar o espírito em sua ascenção evolutiva incluem, inclusive, projetos que dão a im-
pressão de interessar à defesa da Causa do Evangelho.

Não desvies importante parte do tempo que deves consagrar à ação efetiva do Bem, utilizando-o em reuniões quase sem 
nenhum sentido prático, nas quais muito se fala sem se chegar à conclusão alguma.

Não cedas à palavra o tempo que é de tuas mãos.

Espírito algum será apreciado pela Lei Divina pelo conteúdo de um pen drive, coletendo idéias e pensamentos que defendeu 
na Terra, mas, sim, pelas marcas do trabalho que, em nome do Ideal, exiba nas cicatrizes que traga em suas mãos. 

Fonte: Hora de Transição - Irmão José - Carlos A. Baccelli
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Irmão José, um dos mentores espirituais do GEEDEM, enseja-nos reflexões a respeito do cotidiano à 
luz do Evangelho, para que, com Jesus, saibamos enfrentar e vencer todos os problemas e desafios 
com os quais nos defrontamos.

Fala, Irmão José!

https://www.youtube.com/watch?v=RKNMX0ITr5Ahttps://www.youtube.com/watch?v=RKNMX0ITr5A
https://www.youtube.com/watch?v=RKNMX0ITr5A
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Chico Xavier, por meio de sua mediunidade excepcional, decodificou os ensinamentos es-
píritas transmitindo as idéias e interpretações dos Espíritos orientadores. Ele foi um exemplo 
de edificação moral, pelo conhecimento e vivência do Evangelho. Mostrou a todos nós como 
será a humanidade do futuro: portadora de conhecimento intelectual e moral.

Cantinho do Chico

Tudo Passa...

Todas as coisas, na Terra, passam...
Os dias de dificuldades, passarão...
Passarão também os dias de amargura e solidão...
As dores e as lágrimas passarão.
As frustrações que nos fazem chorar...um dia passarão.
A saudade do ser querido que está longe, passará.

Dias de tristeza...
Dias de felicidade...
São lições necessárias que, na Terra, passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas.

Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante.

Elevemos o pensamento ao Alto, e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente:
isso também passará...

E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre.

O planeta Terra, semelhante a enorme embarcação, às vezes parece que vai soçobrar diante das turbulências de gigantescas 
ondas.

Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa Nau, e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de 
que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, e que um dia também passará...

Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação.

Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada se-
gundo, cada minuto que, por certo... também passarão...

Tudo passa, exceto DEUS!
"Deus é o suficiente!"

Emmanuel - Psicografia Chico Xavier

  Chico Xavier contou que, num de seus dias de profunda amargura, solicitou ao benfeitor espiritual Em-
manuel que levasse o seu pedido de socorro à Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram 
graves.

Após alguns dias, o benfeitor retornou dizendo-se portador de um recado da mãe de Jesus.

Chico imediatamente pegou papel e lápis e colocou-se na posição de anotar: Pode falar, tomarei nota de cada palavra.

Emmanuel, benfeitor atencioso, lhe falou:

Anote aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado:

"Isso também passará. Ponto final."

Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor: Só isso?

E ele respondeu: É, Chico. A Mãe Santíssima pediu para lhe dizer que isso também passará.

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

Aprenda a ouvir aqueles que lhe buscam o auxílio: escutar para socorrer é uma arte valiosa. Muitos cora-
ções angustiados se recompõem, quando explicam as suas dores a alguém compadecido. Se alguém o busca, 
honrando a sua pequenez com o tesouro da confiança plena, detenha-se a escutar para atender. Um silêncio 
feito de entendimento significa participação cristã na agonia alheia. Seja o coração que escuta ajudando.
                    Chico Xavier
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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 mundi-

vidência, 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 pensa-

mento debruçado sobre si mesmo para reajustar-se à realidade. Trata-se, pois, não de fazer ses-

sões, provocar fenômenos, procurar médiuns, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, 

examinar a concepção espírita do mundo e rea-justar a ela a conduta através da moral espírita.

  
  Sob a responsabilidade de ser espírita e a política partidária        
                                    
           *Sônia Theodoro da Silva

No século XVI, o pensador Nicolau Maquiavel (1469-1527) escreve a sua obra prima, “O Princípe”. Nascido em pleno Re-
nascimento, o pensador é considerado fundador da Ciência Política Moderna – foi um funcionário público de Florença, e 
eventual conselheiro dos Médici, muito próximo de Lourenço, o Magnífico, e de Cesar Borgia, político romano, f ilho do Papa 
Alexandre VI.

Acusado de traição, Maquiavel foi forçado ao ostracismo, quando então escreve as duas principais obras políticas: a já 
citada acima e “Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio”.

De formação humanística, Maquiavel trazia como um dos modelos de organização política a do Império Romano. “Maquia-
vel começa o capítulo oitavo de O Príncipe invocando um exemplo histórico, para então induzir de tal acontecimento um 
raciocínio geral: ele apresenta Agátocles como um exemplo de político cruel contemporâneo. Em seguida, discorre sobre o 
uso bom ou ruim (no sentido útil) da crueldade na política.” (ROCHA e QUERIQUELLI, 2011).

Interessante notar que o pensador renascentista não dispõe de um conceito de Estado, e, portanto, não consegue com-
preender plenamente o surgimento de um Estado nacional. Para Maquiavel, não existe diferenças entre Francisco I da 
França, Carlos V e César Bórgia; ele apenas percebe a necessidade de se criar uma unificação nacional para que a Itália 
vença as suas divisões. Como uma das noções centrais do pensamento maquiavelano, a natureza humana é perversa. “Os 
homens seriam essencialmente maus” (ibid, 2011). “Os homens são ingratos, volúveis, simulados e dissimulados, fogem 
dos perigos, são ávidos de ganhar (…), tem menos receios de ofender a quem se faz amar do que a outro que se faça temer 
(…) e esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. (…) Comprazem-se tanto em suas próprias 
coisas e de tal modo se iludem que raramente se defendem dos aduladores (…), e sempre se revelarão maus, se não for 
forçados pela necessidade a serem bons". (MAQUIAVEL, 2001, p.80 – 81)

Para ele, todas as relações humanas são relações de poder. “Para o indivíduo, os outros ou são obstáculos ou são instru-
mentos para a realização de seus fins. Exatamente por isso, é necessário controlá-los sem se deixar cair no controle deles.” 
(ibid, 2011).

Durante a Idade Média, era comum avaliar os atos políticos por meio de juízos de valor, considerados e levados à prática 
pela Igreja cristã. Ignorando ou deixando de lado a moral cristã, Maquiavel inaugura a ruptura entre política e moral, ou seja, 
o ato político deixou de ser avaliado pelo seu valor moral, considerado por ele de sujeição e domesticação pelo clero, para 
ser avaliado por seu sucesso perante a manutenção de poder. “Se vistos pela ótica da moralidade cristã, dificilmente seriam 
admissíveis conselhos como: enganar as pessoas, aparentar qualidades que são valorizadas pelo povo e renegar estas 
qualidades quando estas não forem mais úteis; assassinar aliados quando necessário para a manutenção do poder (…) (ibid, 
2011).” O príncipe deve ser temido mas, por outro lado, deve cuidar para que não seja odiado.

Sua obra, “O Príncipe”, é considerado um verdadeiro manual de absolutismo, já que seu maior desejo é ver uma Itália forte 
e unificada politicamente que somente um príncipe que preencha aquelas condições poderá fazê-lo.

Maquiavel ainda hoje é considerado – através de seus livros – um ícone para muitos políticos de direita, de esquerda ou de 
centro. Dotado de uma sagacidade ímpar, ele planta as raízes que devem fazer florescer a mais forte das árvores: a do poder 
absoluto, e que jamais viria ao encontro dos ideais de uma democracia plena, mais tarde desenvolvida teoricamente nas 
Américas e na França, por conta de suas revoluções locais, porém, nesta última, culminando no regime do terror.

Assim como Maquiavel, outros pensadores abordaram o poder de forma ampla como Hobbes, Locke e Rousseau. Cada um 
inserido em seu tempo, e culturas, porém com seus braços estendidos ao nosso século XXI, pois não é preciso muito para 
analisarmos como as suas ideias ainda se encontram inseridas na política global, compondo manuais de conduta perante 
as massas, como controlá-las e como manter aliados nas difíceis manobras do poder.

Diante dos fatos acima, pensemos com Allan Kardec em “Viagem Espírita em 1862”, quando diz que as sociedades deverão 
unir-se em um mesmo ideal de convivência pacífica e distributiva, onde a solidariedade deva se dar de forma espontânea e 
digna.



6           IDEM - Informativo Dr Eduardo Monteiro

O prof. Rivail, profundo conhecedor da alma humana, sabia – e sabe – que as relações humanas para que se concretizem no 
ideal cristão, teriam que passar por diversas fases e muitas crises, uma vez que grande parte da humanidade é composta de 
Espíritos existencialmente imaturos e em muitos casos, rebeldes, o que levaria por dedução a julgá-los irresponsáveis, já que 
não se preveem as consequências deste ou daquele ato praticado, mas sim a obtenção, o lucro, a abrangência ou projeção 
pessoal, bem como a sagacidade nele aplicados para a manutenção de seus desejos escusos.

Pensarmos em ideal cristão e espírita em meio tão controverso pode parecer ingênuo, porém, o bom espírita que também 
é o bom cristão sabe que o seu papel é o do fermento da parábola de Jesus, que leveda a massa – a grande massa onde há 
desonestidade e desrespeito ao próximo, com o contributo de seu pensamento e posturas ético-morais, ou seja, respeitando 
a Vida, respeitando a mulher, respeitando o idoso, a criança, exemplificando 
com leal e profundo apreço o Evangelho do Mestre, tal como Kardec o fez.
Léon Denis, em meio à eclosão de revoltas políticas e da I Guerra Mundial 
onde a França sofreu perdas e destruição, preconizava a nobre ação do es-
pírita a viver e exemplificar um “socialismo” com base na Lei de Sociedade (III 
Parte de O Livro dos Espíritos), na Lei de Igualdade e na Lei do Amor.

Em seu livro “Socialismo e Espiritismo”, diz Denis (destaques da obra): a 
solidariedade dos seres na comunhão universal é um princípio sagrado no 
qual deve se inspirar toda grande obra (…) Ligados através de nossas vidas, 
prosseguindo todos em um objetivo comum, nos sentimos unidos por fortes 
laços e chegaremos, com o tempo, através das perfeições realizadas, à for-
mação de uma grande família (…) (DENIS, Socialismo e Espiritismo).

Portanto, em nenhum momento, nem durante nem posteriormente aos con-
flitos que a França atravessou, os baluartes do Espiritismo sequer pensaram 
em fundar partidos políticos sob a legenda espírita, pois sabiam que esta 
facilmente cairia – através de seus componentes – no lugar comum da polí-
tica vigente.

O Espiritismo é a síntese conceptual do pensamento – é o método de bem 
viver, de bem conhecer a Verdade, de respeitar a si e ao próximo. Jesus jamais se imiscuiu nos poderes de seu tempo, imersos 
em lutas fratricídas de conquista, de supremacia custasse o que custasse, atribuindo a César o que lhe era devido – ou seja, 
não havia condições de diálogo com César, aplacado em sua sede de poder pelo pagamento de impostos, embora injustos e 
cobrados pela força.

Sua luta era outra – a mesma que seu discípulo fiel, Kardec, inicia – a do bom combate, seguida de perto por outro guerreiro 
da Paz, Paulo de Tarso, de outros guerreiros da não-violência como Mahatma Gandhi, Luther King e de centenas de milhares 
de outros em nosso tempo, muitos anônimos.

Temos consciência de que o momento atual é de grandes mudanças, de que o espírita é chamado a participar dessas mu-
danças, mas acima de tudo de que a maior transformação que lhe cabe realizar é a de seu próprio caráter, harmonizando-o 
com os ensinamentos de Jesus e decodificados por Allan Kardec e sua divina parceria com o Mestre e com os Luminares da 
espiritualidade humana.

Fundar partidos sob legendas espíritas é jogar o Espiritismo nas lutas inglórias, mesquinhas, pretensiosas e menores das 
arenas políticas. Mais, é usá-lo como degrau ascensional à arrogância e orgulho pessoais.
 

 

Bibliografia:
O Príncipe, Nicolau Maquiavel;
Filosofia Política I, Leandro Rocha e Luiz H. Queriquelli
Viagem Espírita em 1862, Allan Kardec
O Livro dos Espíritos, Allan Kardec.
Socialismo e Espiritismo, Léon Denis
Depois da Morte, Léon Denis.
Pão Nosso, Emmanuel/Chico Xavier, it.106, Há muita diferença.

* Fundadora do CEFE-Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, criadora do Projeto Estudos Filosóficos Espíritas / Apresentadora e 
conteúdista do programa Filosofando da TV Mundo Maior.

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

“Recorda-te de que a vida é curta; esforça-te, pois, por conquistar, enquanto o podes, aquilo que 

vieste aqui realizar: o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu Espírito partir desta Terra mais puro do 

que quando nela entrou! Pensa que a Terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos asse-

diam continuamente a alma; corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade; eleva-te 

pelo pensamento, acima das vulgaridades da Terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. ”  

              (Léon Denis, Depois da Morte)
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A AME-Brasil tem como finalidade o estudo da Doutrina Espírita e de sua fenomenologia,
tendo em vista suas relações, integração e aplicação nos campos da filosofia, da religião e da 
ciência, em particular da medicina, procurando fundamentá-la através da criação e 
realização de estudos e experiências orientadas nessa direção.

    O Perdão É Uma Decisão Pela Paz               
 
         *Andrei Moreira

Não perdoar adoece, mas como aprender a perdoar? Qual é o caminho da busca do estado de paz trazido pelo perdão? O 
primeiro passo é deixar o papel de vítima e reconhecer que as relações profundas como as vividas entre pais e filhos e com-
panheiros afetivos, deixam marcas, invariavelmente.

Mágoas não trabalhadas podem adoecer o corpo. Azia, má-digestão e até processos mais profundos de adoecimento como 
o câncer, podem ser consequências de feridas emocionais não tratadas. Assim, o movimento do perdão e do autoperdão é 
uma decisão íntima do indivíduo que busca a saúde e o reequilíbrio emocional. Andrei também trabalha com constelações 
familiares e defende que a reconciliação e o perdão são leis naturais buscadas por todos como forma de reequilibrar as re-
lações quando existem conflitos.

Para que o processo do perdão seja sincero e verdadeiro, e não apenas da boca para fora, é preciso que a pessoa olhe tam-
bém de forma amorosa para suas próprias limitações.

O perdão é uma decisão íntima pela paz. Pela paz de todos, mas inicialmente pela paz daquele que perdoa. Aquele que de-
cide perdoar decide retirar de si o peso do vitimismo e o peso da dor que carrega. O perdão não é uma simples atitude. O 
perdão é um processo. Pode demorar, depende do tamanho da ferida. Tem feridas muito simples que uma decisão simples 
resolve. E tem feridas profundas e estruturadas que vão requisitar que a pessoa cuide delas com o mesmo carinho que cuida 
de uma ferida no corpo, que necessita que a gente faça múltiplos curativos até que ela cicatrize. Claro que a gente tem um 
monte de implicâncias no dia a dia, que pode facilmente se liberar delas com uma mudança de interpretação, uma mudança 
de visão, ou simplesmente decidindo pela paz naquela relação. Mas quando algo nos fere profundamente é preciso me-
tabolizar. Ou seja, é igual a um alimento. Você não pega um pedaço de maçã e joga na corrente sanguínea. Para que aquela 
maçã seja nutritiva, ela tem que ser mastigada, digerida, reduzida aos elementos nutritivos dela. Nos processos emocionais, 
a gente precisa digerir o que é vivido, reconhecer o que foi sentido, reconhecer se aquele sentimento é originário daquela 
relação ou se é repetitivo. Precisamos reconhecer qual é a nossa parcela de responsabilidade naquilo, enfim, digerir.

Muitas dessas experiências acontecem na infância, idade em que não temos capaci-
dade para digerir isso. E isso vai ser digerido ao longo do processo do desenvolvi-
mento ou, mais frequentemente, na vida adulta. Mas o que acontece é que a maioria 
das pessoas, ou uma boa parte, ao invés de digerir, permanece acusando a própria 
história. Permanece sentindo a dor daquela ferida aberta sem cicatrizá-la. O que car-
acteriza a vida adulta é que o adulto é responsável por si mesmo. E é capaz de fazer 
transformações na própria vida. Então, não importa o que aconteceu na nossa própria 
história, importa o que nós fazemos da história que vivemos. Aquilo que interpreta-
mos do que foi vivido é que vai determinar como vai ser a vida hoje. Assim, o adulto, 
quando olha para a sua história com aceitação, com resignação ativa -- que é aquela 
que não briga com a história, mas a metaboliza, transformando-a -- fecha as suas 
próprias feridas.

Como aprender a perdoar e a fechar nossas próprias feridas?

Primeiro precisamos decidir perdoar. E decidir perdoar é decidir sair do papel de víti-
ma. Não tem perdão sem sair do vitimismo. O ressentindo permanece na postura de vítima sem liberar a pessoa daquela 
idealização que projetou nela. Então, o outro é sempre o culpado porque deveria ter cuidado, deveria ter feito, deveria ter 
falado... E o que importa é que o que aconteceu conosco é patrimônio nosso, somos nós que fazemos hoje a síntese do que 
nos aconteceu.

O autoconhecimento é importante para que a gente aprenda a perdoar. Ele é essencial. Só sai do vitimismo e caminha para 
a responsabilização pessoal quem mergulha em si mesmo e se conhece. Tem que se conhecer para reconhecer as suas 
próprias emoções, quais são os sentimentos que estão escondidos por detrás das próprias emoções e reconhecer as origens 
desses sentimentos. A emoção é superficial, é uma resposta afetiva a um estímulo que pode ser interno ou externo. Externo 
pode ser uma circunstância que aconteceu e interno pode ser um pensamento, uma fantasia, ou mesmo uma questão fisi-
ológica. A emoção é fugaz, é igual a um fogo que acende e apaga, com resposta fisiológica e resposta emocional, ou seja, 
com repercussão física e na esfera afetiva. Já o sentimento é estrutural, está por detrás da emoção. O sentimento é raiva, 
medo, alegria, preocupação... Há um sentimento por detrás da emoção. Então, se eu sei qual é o sentimento, eu posso mer-
gulhar no sentimento. Aí eu pergunto para mim mesmo: onde isso aqui começou? Onde é que eu lembro disso pela primeira 
vez? Aí eu posso ir lá na raiz. 

Existem vários caminhos para o autoconhecimento. A meditação é um deles. A oração é outro, porque a oração nos ajuda 
na reconexão conosco mesmo e a reconhecer o que é nosso... A terapia, com suas diversas linhas, é outra possibilidade, os 
cursos, as leituras, palestras, experiências vivenciais, corporais... Tem muitas formas. Tudo que leva a se conhecer e a expan-
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Com relação aos efeitos físicos da mágoa, o que de ruim pode nos trazer?

Shakespeare dizia que não perdoar é beber veneno esperando que o outro morra. Então, não perdoar é autodestrutivo por-
que o ressentido vai reviver aquela história continuamente, e esse ato de reviver, em linguagem psicanalítica, é um ato au-
topunitivo pela culpa de não assumir a responsabilidade pela própria história. Então a gente projeta a responsabilidade no 
outro e fica revivendo o ato agressor, autoagredindo-se. Ocorre uma liberação de hormônios, daquela cascata neuroquímica, 
da mesma forma que ocorreu no evento original. E adoece, claro. Depende do organismo da pessoa e também do tempo que 
você nutrir isso.

Alguém falou que a maior fonte de traumas são nossos pais. Isso é 
verdade? Como lidar com isso?

AM - Sem dúvida são. Um bom pai traumatiza o filho sempre. Não tem 
como não ter trauma. Os pais que tentam não traumatizar os filhos e 
não deixar nenhuma marca neles o que vão conseguir é criar pessoas 
extremamente despreparadas para a vida. A vida vai o tempo todo 
nos desafiar e nos deixar marcas. Então, os pais sim, deixam marcas, 
algumas intencionais, mas a maioria não intencionais e está tudo cer-
to. Esse é o processo da educação. É claro que não estou falando aqui 
de pais violentos ou agressivos. Estou falando dos pais não tratarem 
os filhos com dó. Isso requer mais amor. O problema é que os pais 
modernos precisam do amor dos filhos. Então, não frustram os filhos 
porque precisam receber daquele amor e, para receber daquele amor 
-- porque não aceitam receber do amor dos pais, como eles tiveram 
para dar -- fazem críticas aos seus pais e acabam colocando os filhos 
num lugar que não lhes pertence.

Como trabalhar isso no dia a dia?

 Simples assim: "Meu filho, aqui quem manda sou eu. Aqui você não 
mete o bedelho, aqui eu não pedi sua opinião. É assim porque estou 
mandando, depois, se eu quiser, eu te explico." O que muitas vezes é 
tratado como autoritarismo é, na verdade, firmeza amorosa.

Qual é o papel da religião nesse processo de perdão a si mesmo e ao próximo?

A religião enquanto movimento profundo da alma é extremamente importante porque é a reconexão da criatura com o cria-
dor. Se for uma religião dogmática, ela pode ser prejudicial porque leva o indivíduo a adotar padrões de exclusões ao invés 
de caminhar para a reconciliação. A verdadeira religião é esse movimento de reconexão que pode ser dentro da religião ou 
fora dela. Mas a religião, quando verdadeiramente vivida, o facilita muito.

*médico homeopata, escritor e presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais.
Fonte: jornalcruzeiro.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Dica de Leitura
“Espíritas!, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo"

Allan Kardec – O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. VI, item 5.

O Espiritismo está fundamentado na razão (no raciocínio), na lógica, no equilíbrio e no bom 
senso, sobretudo na razão, de tal modo que a leitura e, de preferência, a leitura constante, 
intensa, constitui grande contributo ao seu entendimento, à sua boa compreensão.

O Cristo de Paulo de Tarso - José Lázaro Broberg - Lançamento
(Adquira na livraria do Geedem, mediante reserva)

A obra ” O Cristo de Paulo de Tarso” do professor universitário José Lázaro 
Boberg é rica de referências de ”experts” da Bíblia, da Teologia Cristã e do 
próprio Paulo, a qual deixa clara a interessante tese de que o Apóstolo dos 
Gentios era um gnóstico, demonstrado, pois que o Cristo interno de Paulo é 
mais importante que o seu nome Jesus de Nazaré, Cristo esse presente em 
todos nós.
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Psicologia Espírita por Joanna de Angelis
A proposta desta série psicológica encontra-se em plena consonância com os pos-
tulados básicos do Espiritismo - a crença em Deus, na imortalidade da alma, na 
comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos hab-
itados – e com o pensamento do próprio Codificador, Allan Kardec, que estabeleceu 
em A Gênese que: “Espiritismo e Ciência se completam reciprocamente; a Ciência, 
sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só 
pelas leis da matéria; ao Espiritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprova-
ção.” Recordemos que Kardec colocou no subtítulo da Revista Espírita o termo Jor-
nal de Estudos Psicológicos, dando a entender a importância de estudar-se a alma 
como um todo, e não em partes.

O Pensamento Bem Direcionado

O pensamento é força viva e atuante, porque procede da mente que tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a 
exteriorização da Entidade eterna. Conforme o seu direcionamento, manifesta-se, no mundo das formas, a sua realização. 
A sua educação é relevante, porque se torna fator essencial para o enfrentamento dos desafios e encontro das soluções 
necessárias à vida saudável.

Normalmente, em razão do hábito de mal pensar, os indivíduos asseveram que tudo quanto pensam de negativo lhes 
acontece, e não se dão conta de que são, eles próprios, os responsáveis pela construção mental do que anelam, incons-
cientemente, e elaboram pelo pensamento. Alterassem a forma de encarar a vida e de pensar, e tudo se modificaria, tor-
nando-se lhes a existência mais apetecível e positiva.

A Neurolinguística demonstra que as fixações mentais contribuem para as realizações humanas, e a Neurociência confir-
ma o poder da força mental na atividade humana.É de mau vezo cultivar-se pensamento destrutivo, pejorativo, perturba-
dor, porquanto a sua emissão vai criar fatores que lhe facultam a condensação na área das emoções, das realidades físicas.

Sempre que se pensar a respeito de uma ocorrência desagradável que se espera aconteça, e constate que a mesma su-
cedeu, estará na hora de alterar a maneira de elaborar as idéias, construindo-as de forma edificante ou positiva. Ver-se-á 
que se alterarão os acontecimentos, tornando-os mais felizes e confortadores.Não desejamos com isso afirmar que, com 
o simples fato de elaborar-se uma ideia, necessariamente, acontecerá como se quer ou como se planeja. No entanto, a 
onda mental emitida se transforma em fator propiciatório, que irá contribuir para 
tornar viável o desejo, que deve ser acompanhado do empenho, do esforço para 
torná-lo real, construtivo e edificante.

Vitimado por uma necessidade masoquista, o ser humano, que gosta de chamar 
a atenção pela piedade e não pelos seus incomparáveis valores morais, intelec-
tuais, culturais, sociais e outros, sempre se fixa nos complexos de desgraça, cul-
tivando mentalmente as atitudes que geram infelicidade, assim desenvolvendo 
uma grande capacidade para produzir os efeitos.

Modificando a estrutura psicológica, pelo sanear do conflito a que se apega, 
deve direcionar a força mental para a sua realização, a fim de que lhe surjam 
fatores especiais que o auxiliem na modificação das paisagens íntimas e das 
ocorrências externas, desde que está programado pelo Pensamento Divino para 
alcançar os patamares mais elevados da vida. Necessário que se adapte às altu-
ras, de forma que o crescimento se dê natural e caracterizado pelas bênçãos da 
alegria, da saúde, da ventura.

A harmonia que predomina no Universo igualmente se encontra no ser humano, que momentaneamente está em desen-
volvimento dessas belezas que cantam em toda parte, emulando-o ao avanço sem repouso, ao trabalho sem fadiga, à 
edificação do melhor em todos os momentos. Desse modo, os desafios existenciais fazem parte da vida, sem os quais o 
ser seria destruído pela paralisia da vontade, dos membros, das aspirações, que se transformariam em doentia aceitação 
dos níveis inferiores do estágio da evolução.

Viajar no rumo do inconsciente para liberá-lo das heranças primárias e enriquecer o Si com a luz do discernimento elevado, 
em ininterrupto esforço de engrandecimento e sintonia com a Vida, é a finalidade precípua da reencarnação, que liberta 
o Espírito da roda automática das experiências do ir-e-vir sem conquistas correspondentes às propostas da Divindade. E 
porque esse fenômeno de conquista do Infinito não cessa, terminada uma etapa outra surgirá mais desafiadora, e median-
te essas vitórias o ser se plenifica e se torna uno com Deus.

Fonte: https://psicologiajoannadeangelis.wordpress.com/ 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta de nossa renovação.
                                                                                                                             (André Luiz, do livro: Nos Domínios da Mediunidade).
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                O Livro dos Espíritos 

 » Parte Primeira - Das Causas primárias                         
» Capítulo Capítulo IV                      

                                                                             » Do Princípio Vital        
                    » A Vida e a Morte     

 Com Comentários de Miramez do Livro Filosofia Espírita XIX

70 . Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos, quando estes morrem?

“A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa donde 
saiu.”

Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos 
seres, os quais haurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, 
para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir.

Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital e esse fluido dá a todas as partes do or-
ganismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as 
funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos 
órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes 
transmitir o movimento da vida, e o ser morre.

Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca 
da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja, por uma causa qualquer, esta harmonia, 
o funcionamento deles cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem. É 
o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que acidentalmente se desconjuntou, 
no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar.

Num aparelho elétrico temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os cor-
pos da Natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produ-
zem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o 
aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno: o aparelho volta ao estado 
de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como que pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a ativi-
dade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte.

A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e 
não é constante, nem no mesmo indivíduo, ao longo do tempo, nem entre os indivíduos de uma espécie. 
Alguns há que se acham por assim dizer saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quan-
tidade apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabun-
dante.

A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não 
for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm.

O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um 
que o tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se.

Comentários de Miramez: Cap. 19  - Matéria e Força Vital

Quando cessa a vida nos seres orgânicos, a matéria se decompõe, por força de determinadas leis que a sustentam e regu-
lam. O princípio vital na criação move os canais de circulação no corpo, deixa-o, após um tempo, retornando à sua fonte e 
volta a circular no universo em todas as direções, em movimentos sublimados na ordenação da vida.

Essa energia divina dá entrada no embrião humano, com duas semanas e meia, pelo ajustamento do chacra cardíaco do 
perispírito, ao corpo em formação. Daí é que começa o primeiro impulso do coração, em movimento, mesmo disforme, para 
a circulação interna do sangue, abrangendo o cordão umbilical e a placenta. O tamanho do coração que começou a pulsar 
é muitas vezes maior, em proporção ao do adulto, porque é uma bomba para irrigação de três áreas.

O Que Disse Kardec?
Quem já leu "O Livro dos Espíritos", por Allan Kardec, que passe a estudar; 
quem já estudou, que o consulte de novo e quem já consultou, que procure gra-
var mais seus ensinamentos, pois muito ainda temos que aprender para com-
preender as leis espirituais.(Bezerra de Menezes)
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Essa força vital é inquietante. Ela se esgota por meios diversos mas, se abastece por variadas forMas que devemos estu-
dar e compreender. Assim como os pulmões extraem o oxigênio do ar para purificação do sangue, aliviando a tensão do 
cérebro para equilíbrio do corpo, os centros de força extraem do mesmo ar, e fora dele, o hálito divino, na divina seqüência 
dos seus movimentos, abastecendo de força vital a forma física, para que ela continue com os seus movimentos instintivos 
e as suas defesas naturais, no regime de vida que deve levar. O homem ainda tem outra fonte dessa bênção de Deus, que 
são os alimentos. Eles, bem triturados, deixam escapar da sua estrutura intrínseca essa força poderosa que, restaura quase 
todos os desequilíbrios físicos, de órgãos por vezes em decadência. E, ainda mais, a mente não deixa de ser um fator muito 
importante neste trabalho, quando ela é educada nos moldes que a ciência do Espírito estabelece, reforçado no Evangelho 
de Jesus.

Compete a cada um de nós saber, para viver melhor. Nunca faltaram escolas de aprendizado, porém, o que falta sempre é 
boa vontade para aprender. O agente vital sensibiliza o corpo para que o Espírito possa manejá-lo de acordo com as suas 
necessidades, assim como a eletricidade o faz com um aparelho, colocando-o em movimento sob a vigilância do homem. 
Para cada ser humano há uma cota de energia vital, que pode ser diminuída ou aumentada, de acordo com a capacidade 
de cada um. A morte do corpo é, pois, a ausência dessa força. Nunca poderemos determinar linhas nem analisar meios, 
sem variantes. Há casos que contrariam as próprias leis por nós entendidas, dos quais destacamos as provações da alma. 
No processo reencarnatório, o perispírito traz marcas, como no caso das doenças, que podem se esgotar, de acordo com as 
provações, a força vital, para que a lei divina esteja à disposição da justiça. E o reparo dessa energia nesse caso tomar-se-á 
difícil, mas, também nunca impossível, em se tratando de Espírito dotado de muita boa vontade na conquista de si mesmo. 
Este é um tema que nos fascina, pelo seu engenhoso descortino, de dar somente a quem merece, e os merecimentos se 
abrem em todas as direções do viver; sobre ele poderíamos escrever um livro sem fugir do mesmo assunto.

Na vida, nada se perde; a própria matéria tem o condão maravilhoso das mutações. A força vital é o beijo da luz em seu 
cinetismo permanente, e o Espírito é o amor de Deus, como atributo do Seu coração para os corações de Seus filhos, mos-
trando-lhes os caminhos que levam à felicidade.

Fonte: O Livro dos Espíritos
Filosofia Espírita Volume II
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

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.
                                                   (Prefácio de Bezerra de Menezes - Filosofia Espírita - Volume XVI) 

              Esforços de Edificação para a Vida Espiritual

“Mas a sabedoria que vem do Alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratá-
vel, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.” - Tiago, 3:17

O Espírita jamais deverá deixar-se mimetizar pelas faixas inferiores das vibrações onde medram os despautérios morais de 
vária ordem.

A Terra, ainda por alguns séculos, contada entre os Orbes expiatórios-provacionais, abriga em seus ambientes físico e es-
piritual, imensas hostes de Espíritos inferiores afeitos às camadas mais grosseiras e baixas do instinto. Consequentemente, 
os multifacetados desequilíbrios gerados nesse caldo cultural, tornam difícil e áspera, a vida de quem deseja emancipar-se 
de tal situação. 

Árdua é a peleja porque tudo conspira contra quem anela os Cimos Resplandecentes da Espiritualidade Superior. Entanto, 
tais esforços são secundados pelos Amigos do plano Espiritual que acorrem, solícitos, em nosso auxílio, tão logo notem 
nossos sinceros gestos de melhoria Há que se fazer ouvidos moucos ao “homem-velho”, a fim de que ele definhe por falta 
de nutrição mental, otimizando, por isso mesmo, o fortalecimento do “homem-cósmico-integral”, perfeitamente identificado 
com os imarcescíveis e eternos alvitres divinos. 

Essa renovação caracterizar-se-á pelo acerto e equilíbrio dos pensamentos e ações, pelo fiel cumprimento da Lei de Amor 
e Justiça, pela prática incessante da verdadeira e desinteressada caridade na sua maior pureza e integridade, pela fé em 
Deus e na Sua bondade e sabedoria, submetendo-se-Lhe à vontade em todas as coisas, pela fé no futuro que não permite 
a preferência aos bens temporais e perecíveis em detrimento dos “tesouros dos Céus”; pela aceitação tácita - sem revoltas, 
resignado - de todas as dores que são as expressões variegadas das provas e expiações travestidas de mil e uma decepções 
que marcam a caminhada num planeta como o nosso, dores e decepções essas que, na verdade, são os corolários naturais 
de nossas defecções e desvios do passado; pela satisfação de esparzir benefícios a mancheias, prodigalizando consolações 
e enxugando lágrimas; pela erradicação do ódio, do rancor, do desejo de vingança e pelo perdão e esquecimento das ofen-
sas tal como os exemplos deixados por Jesus...
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Um Espírito Protetor aconselha1 : “Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vis-
tas do Senhor e imploram a assistência dos bons Espíritos. Purificai, pois, os vossos corações; não consintais
que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso Espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, 
encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas 
Almas e dê frutos de caridade e Justiça.

...) Sois chamados a estar em contacto com Espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos: Não choqueis a nenhum 
daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência 
limpa, seja a vossa ventura a do herdeiro do Céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança.

(...) Nada nunca façais sem pensardes em Deus, para que esse pensamento vos purifique e santifique os atos. (...) Disse Jesus
que a perfeição está toda na prática da caridade absoluta. (...) Ditosos sede, segundo as necessidades da Humanidade; mas, 
que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que O possa ofender. Deus é amor, e aqueles que amam 

santamente Ele abençoa.”

Roteiro Luminoso

Através da abençoada mediunidade do saudoso Chico Xavier, Emmanuel elucida, 
com propriedade e sabedoria2 : “(...) O Evangelho consubstancia o roteiro generoso 
para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, 
proclamando a necessidade de semelhante transformação, rumo aos planos mais 
altos... Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda 
muita capacidade de re núncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades essas 
que o homem não logra sem trabalho e sacrif ício do coração. É por isso mesmo que 

muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, 
pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras, encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obs-
táculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos.

Pensar é criar; e a realidade dessa criação pode não exteriorizar-se, de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o obje-
to formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para esforço de continuidade ou extinção...

Pleno de atualidade continua, ainda, o conteúdo da formosa carta do inolvidável Paulo de Tarso aos filipenses³ : “Quanto ao 
mais, irmãos, tudo o que é puro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se 
há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai!...”

1- KARDEC, Allan. O Evangelho Seg. o Espiritismo. 129.ed. Rio [de Janeiro]: FEB, 2009, cap. XVII, item 10.
2 - XAVIER, F. Cândido. Pão Nosso. 17.ed. Rio [de Janeiro]: FEB, 1996, cap. 15.
3 - Paulo.Filipenses, 4:8.

Fonte: https://www.uemmg.org

Instruindo-se com a Revista Espírita  - Jornal de Estudos Psicológicos
Textos extraidos da Revista Espírita, para um conhecimento mais aprofundado do trabalho de 
Kardec e das comunicações espirituais ou, como ele mesmo o disse, servir de complemento da 
Codificação.

Ano I - Janeiro de 1858 - 
          Respostas dos Espíritos a Algumas Perguntas

P. Como podem os Espíritos agir sobre a matéria? Isto parece contrário a todas as ideias que fazemos 
da natureza dos Espíritos.

R. Em vossa opinião, o Espírito nada é, e isto é um erro. Já vos dissemos que o Espírito é alguma coisa, 
e por isso pode agir por si mesmo, mas o vosso mundo é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem um intermediário, 
isto é, sem um laço que una o Espírito à matéria.

OBSERVAÇÃO: Sendo imaterial, ou pelo menos impalpável, o laço que une o Espírito à matéria, esta resposta não resolveria a questão se não 
tivéssemos o exemplo de forças igualmente imponderáveis que agem sobre a matéria: assim é que o pensamento é a causa primeira de todos os 
movimentos voluntários; que a eletricidade derruba, levanta e transporta massas inertes. Porque se lhe desconhece o móvel, seria ilógico concluir 
que não existe. Pode, pois, o Espírito ter suas alavancas, para nós desconhecidas. A Natureza nos prova diariamente que seu poder não se limita 
ao testemunho dos nossos sentidos. Nos fenômenos espíritas, a causa imediata é incontestavelmente um agente físico, mas a causa primeira é 
uma inteligência que age sobre esse agente, como o nosso pensamento age sobre os nossos membros. Quando queremos bater, o nosso braço 
é que age; não é o pensamento que bate, mas é ele que dirige o braço.

P. Entre os Espíritos que produzem efeitos materiais, os que costumamos chamar de batedores formam uma classe espe-
cial ou são os mesmos que produzem os movimentos e os ruídos?

R. O mesmo Espírito pode, por certo, produzir efeitos diversos, mas há os que se ocupam mais particularmente de certas 
coisas, assim como entre vós tendes os ferreiros e os carregadores.
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P.  O Espírito que age sobre um corpo sólido, para mover ou para bater, penetra na substância do corpo ou age fora dela?

R.  Uma coisa e outra. Já dissemos que a matéria não é um obstáculo para os Espíritos, porque eles tudo penetram.

P.  As manifestações materiais, tais como os ruídos, os movimentos de objetos e todos os fenômenos que nos apraz pro-
vocar frequentemente, são produzidos indistintamente pelos Espíritos superiores e pelos inferiores?

R.  São apenas os Espíritos inferiores que se ocupam dessas coisas. Os Espíritos superiores por vezes os empregam como 
farias com um carregador, a fim de chamar a atenção. Podes crer que os Espíritos de uma categoria superior estejam às vos-
sas ordens para vos divertir com travessuras? É como se perguntasses se, no teu mundo, são os homens sábios e sérios que 
fazem papel de palhaços e bufões.

OBSERVAÇÃO: Os Espíritos que se revelam por efeitos materiais, em geral são de ordem inferior. Divertem ou espantam aqueles para quem os 
espetáculos visuais têm mais atração que o exercício da inteligência; são, de certo modo, os saltimbancos do mundo espírita. Por vezes agem 
espontaneamente; outras, por ordem de Espíritos superiores.
Se as comunicações dos Espíritos superiores oferecem um interesse mais sério, as manifestações físicas têm igualmente utilidade para o obser-
vador; revelam-nos forças desconhecidas da Natureza, e dão-nos meios de estudar o caráter e, se assim podemos dizer, os costumes de todas 
as classes da população espírita.

P. Como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem? Não poderíamos pensar que 
reside em nós mesmos, isto é, que agimos sob o impulso do nosso próprio Espírito?

R. Quando uma coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo, é que não és tu que a produzes, embora muitas vezes sejas 
a alavanca de que se serve o Espírito para agir, e tua vontade lhe venha em auxílio; podes ser para ele um instrumento mais 
ou menos cômodo.

OBSERVAÇÃO: É sobretudo nas comunicações inteligentes que se patenteia a intervenção de um poder estranho. Quando espontâneas e es-
tranhas ao nosso pensamento e ao nosso controle; quando respondem a perguntas cuja solução é desconhecida pelos assistentes, devemos 
procurar fora de nós a causa dessas comunicações. Isto se torna evidente para quem quer que observe os fatos com atenção e perseverança. As 
nuanças de detalhes escapam ao observador superficial.

P. Todos os Espíritos são capazes de dar manifestações inteligentes?

R. Sim, pois todos eles são inteligências. Como, porém, os há de todos os graus, como entre vós, uns dizem coisas sem sen-
tido ou estúpidas, e outros coisas sensatas.

P.  Todos os Espíritos estão aptos a compreender as perguntas que se lhes fazem?

R.  Não. Os Espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responderem certo 
ou errado. É ainda como entre vós.

OBSERVAÇÃO: Por aí se vê quanto é essencial estar atento contra a crença no ilimitado saber dos Espíritos. Eles são como os homens; não basta 
interrogar o primeiro que aparece para ter uma resposta sensata: é preciso saber a quem nos dirigimos.
Aquele que deseja conhecer os costumes de um povo deve estudá-los de um extremo a outro da escala. Ver apenas uma classe é fazer uma ideia 
falsa, pois se julga o todo pela parte. A população dos Espíritos é como a nossa; há de tudo: o bom, o mau, o sublime, o trivial, o saber e a igno-
rância. Quem não os houver observado seriamente, em todos os graus, não se pode gabar de conhecê-los. As manifestações físicas dão-nos a 
conhecer os Espíritos de camadas inferiores; são a rua e a choupana. As comunicações instrutivas e sábias põem-nos em contato com os Espíritos 
elevados; são a elite social: o castelo, o Instituto.

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

Adquira seus livros na livraria do GEEDEM 
e ajude nossa Casa!
(11) 99319-6265
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A Teoria, o Método e a Prática de Allan Kardec
               *Silvio Seno Chibeni 

Atento à necessidade de se considerar a metodologia, a teoria e a prática adotada por Allan Kardec, Chibeni afirma que 
vários dos desvios da essência do espiritismo poderia ser evitados com a valorização do estudo da Revista Espírita, 
como fonte de pesquisa para melhor compreensão do surgimento e desenvolvimento do espiritismo, no século 19, em 
Paris.

Você coordena o Grupo de Estudos Espíritas da Unicamp. Como nasceu esse projeto?

O grupo se formou no final de 1979, informalmente, e permanece assim até hoje. Não é um grupo da universidade; apenas 
se reúne para estudos espíritas, em horário de almoço e em espaços ociosos, para não interferir nas atividades oficiais da 
instituição. As reuniões são abertas à participação de pessoas externas à universidade e visam à análise cuidadosa de textos 
espíritas ou relacionados ao espiritismo. Desde o início, a ênfase tem sido nas obras de Allan Kardec. 1

 Quais as maiores dificuldades enfrentadas hoje para o estudo do espiritismo?

Há um problema mais geral, que é a falta de formação e hábito de estudo das pessoas, decorrente do baixo nível educacional 
e cultural da sociedade brasileira. Isso afeta não somente estudos do espiritismo, mas também de qualquer outra área. No 
âmbito especificamente espírita, a dificuldade principal liga-se à perda de referência da abordagem metodológica, teórica e 
prática adotada por Allan Kardec. Refiro-me à perda efetiva de contato, não a meras menções a ele, sem a devida profundi-
dade. Kardec hoje funciona mais como um ícone, uma marca, do que como uma referência intelectual sólida e não igualada 
por ninguém, desde sua época.

Como analisar o tríplice aspecto da doutrina espírita?

Já escrevi especificamente sobre o assunto no artigo “O Espiritismo 
em seu tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso” (Reformador, 
agosto 2003, pp. 315-319, setembro 2003, pp. 356-359, outubro 
2003, pp. 397-399). Embora esse texto já esteja, aos meus próprios 
olhos, um tanto envelhecido, depois de mais estudos e amadurecimen-
to, ainda contém, penso, o principal que teria a dizer sobre a questão. 
Parece-me importante enfatizar que Kardec não pensou o espiritismo 
nos termos dessa caracterização. Ele o formulou como uma “filosofia 
espiritualista”, conforme destaca a frase que encima a folha de rosto da 
segunda edição de O Livro dos Espíritos. Com isso, não quis escolher um dos membros da distinção tripartite que costuma-
mos fazer hoje, por nossa conta e risco. Para entender bem isso, é preciso remontarmos ao contexto da época e examinar 
cuidadosamente as suas próprias análises da questão, sintetizadas no capítulo inicial de A gênese, intitulado “O caráter da 
revelação espírita”. Deve-se notar que, sob certa perspectiva mais específica, Kardec considerou o espiritismo como a “ciên-
cia espírita”, como fica explícito em inúmeros textos seus, especialmente em O que é o espiritismo. Isso não significa que 
tenha escolhido um dos aspectos da distinção posteriormente introduzida por nós. Estudando e refletindo sobre o assunto, 
considero hoje mais adequado abandonarmos tal distinção. Ela não apenas não reflete bem o que Kardec propôs, como tam-
bém tem levado a discussões e cismas lamentáveis entre espíritas, desde a morte de Kardec até nossos dias. 

Por que a ciência não admite a existência do espírito?

A ciência, enquanto instituição, não propõe nem rejeita a existência do Espírito (no sentido espírita do termo, que Kardec 
marcou usando iniciais maiúsculas), simplesmente porque estudar a questão não está em seu escopo, nem deve estar. Esse 
ponto foi explicitamente abordado por Kardec, no item 7 da introdução da segunda edição de O livro dos espíritos (1860) e, 
com ainda mais detalhes, em O que é o espiritismo, décima quinta resposta ao Crítico (cap. I, Primeiro diálogo). Também no 
Segundo diálogo, com o Cético, Kardec trata do assunto: “As ciências ordinárias repousam sobre as propriedades da matéria, 
que se pode, à vontade, manipular; os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Os do Espiritismo têm, 
como agentes, inteligências que possuem independência, livre-arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos; por isso 
eles escapam aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos, e, desde então, ficam fora dos domínios da Ciência 
propriamente dita.”

Sobre o assunto, recomendaria a leitura de artigos do professor Aécio Pereira Chagas, publicados ao longo de anos no Re-
formador e na Revista Internacional de Espiritismo; alguns deles encontram-se reproduzidos no site do GEEU (www.geeu.
net.br ).

 Como preservar a continuidade do espiritismo em sua essência, segundo Kardec?

Revalorizando-se a obra de Allan Kardec, tomando-a como diretriz efetiva não apenas para a compreensão das bases já 
firmadas por ele, mas sobretudo para o prosseguimento dos estudos e pesquisas espíritas, e para a conformação de uma 
didática para sua transmissão para iniciantes. Nesse empreendimento é essencial compreendermos como Kardec traba-
lhava, e não apenas ver o resultado desse trabalho. Para isso temos a sorte de contar com a Revista Espírita. O estudo da 
Revista tem sido subestimado no meio espírita, em todos os tempos e lugares. Várias das dificuldades que têm estorvado a 
continuidade do espiritismo “em sua essência” poderiam ser evitadas com a revalorização dessa fonte primária, fundamental 
para a formação de qualquer espírita.
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Kardec estaria ultrapassado diante das descobertas científicas após o século 19?

Esse de nenhum modo é o caso. Kardec reconheceu a especificidade do campo de estudos do espiritismo e sua autonomia 
relativamente ao que ele chamava de “ciências ordinárias”, para distingui-las da ciência espírita. Foi essa independência, 
cuidadosamente observada por Kardec na elaboração do espiritismo, que lhe garantiu a preservação frente às muitas alte-
rações sofridas pelas ciências acadêmicas desde aquela época até hoje. Vejo com preocupação a atitude de pessoas que, 
ignorando ou desprezando essa sábia distinção, pretendem forçar a aproximação do espiritismo às atuais teorias científicas, 
especialmente as da física. É, como também notou Kardec, o caminho mais fácil para desacreditá-lo, dado o amadorismo e 
falta de rigor com que em geral essas propostas são feitas.

Qual sua opinião sobre as teses espíritas defendidas no meio acadêmico?

Esse é um fenômeno cultural relativamente recente e bastante auspicioso. Acompanhei, 
por vezes diretamente, a origem e desenvolvimento de vários desses trabalhos. Posso dizer 
sem hesitar que representam um esforço importante de compreensão do espiritismo a par-
tir de um referencial independente. Os melhores desses trabalhos – dissertações, teses, 
alguns livros e artigos, a formação de grupos de pesquisa, com intercâmbio interdisciplinar 
e internacional – começaram a colocar, embora tardiamente, o espiritismo na esfera dos es-
tudos acadêmicos. Isso não deve ser interpretado como uma mescla descuidada de espir-
itismo com ciência e outras áreas acadêmicas. Nos trabalhos a que me estou referindo, ada 
um dos âmbitos tem sua autonomia preservada, notando-se um salutar respeito mútuo, 
com ausência de qualquer tendência de “conversão” para ou contra o espiritismo. Quanto 
aos temas explorados, noto que há, como aliás sugeriu Kardec, uma concentração nas áreas 
fronteiriças entre o espiritismo e a ciência ou, mais geralmente, disciplinas acadêmicas, 
como por exemplo a literatura, a música, a história, a pedagogia, a filosofia, a psicologia e a 

psiquiatria. São, portanto, disciplinas que tratam do espírito no sentido filosófico do termo, ou seja, do ser humano enquanto 
ser pensante, com sentimentos, paixões, ideias e ideais. São áreas em que os lados podem aprender um com o outro. A ob-
servação desse ponto permite um contraste com as disciplinas tipicamente voltadas ao estudo da matéria inanimada, como 
a física, a química e a biologia, em que nenhum contato frutífero existe nem deve ser procurado, ao menos a curto e médio 
prazos, como nos alertou Kardec nas obras já mencionadas. Como Kardec também observou, profissionais dessas áreas 
podem, naturalmente, se interessar pelo espiritismo, estudá-lo, discuti-lo, abstração feita de sua condição de cientistas. Um 
exemplo que merece nossa atenção seria o já mencionado professor Aécio Chagas, professor titular de química da Unicamp, 
e que soube, como poucos, contribuir de forma relevante quer para a química e sua divulgação, quer para os estudos espíri-
tas, sem nunca ter forçado pontes duvidosas entre os dois domínios.

 Como você, como pesquisador e acadêmico, analisa a obra de Kardec?

Justamente levando em conta o que acabo de propor, não cabe a mim, enquanto acadêmico profissional das áreas de fi-
losofia e física, opinar sobre a obra de Kardec. Pessoalmente, e aproveitando meus conhecimentos acadêmicos, estudo essa 
obra com muito interesse desde que aprendi a ler. Destacaria aqui a importância que teve para mim o contato com a Revista 
Espírita, especialmente quando seus originais franceses se tornaram acessíveis. O exame crítico dos bastidores da obra de 
Kardec e suas múltiplas atividades práticas e de pesquisa no desenvolvimento da teoria espírita foi, para mim, um verdadeiro 
divisor de águas. Pude perceber, entre outras coisas, como o exemplo dele, como pesquisador e como pessoa humana, está 
longe de ser seguido de forma geral e consistente no movimento espírita.

Como vê o futuro do espiritismo no Brasil e no mundo?

Vejo-o sob perspectivas contrastantes. Por um lado, há entraves enraizados na mentalidade de porção majoritária de es-
píritas e suas instituições, em decorrência da limitada assimilação efetiva do legado de Kardec. Mais grave ainda é o fato de 
que há pouca consciência disso e, em consequência, poucos esforços de superação, em que pese a boa vontade da gener-
alidade dos espíritas, mesmo quando a solução está tão ao nosso alcance. Por outro lado, há iniciativas animadoras, tanto as 
de análise acadêmica de temas espíritas na fronteira com as disciplinas acadêmicas, como as mencionadas anteriormente, 
como de estudo e valorização do referido legado, considerado não apenas em sua superfície mais conhecida, mas principal-
mente como estratégia excelente de exploração racional e experimental da realidade espiritual do ser humano. Faz bastante 
tempo publiquei um artigo intitulado “O paradigma espírita” (Reformador, junho de 1994), em que aproveitei uma das mais 
importantes análises contemporâneas da ciência, do filósofo Thomas Kuhn, para sugerir que a obra de Kardec poderia e de-
veria funcionar para os espíritas como um “paradigma”, ou seja, um exemplo de empreendimento de pesquisa a ser seguido. 
À época  não me era inteiramente claro, porém, que a adoção desse paradigma é algo ainda a ser efetivamente feito, numa 
escala mais geral e de forma mais profunda. Nesse referencial de análise, o futuro do espiritismo – que está em nossas mãos 
– dependerá essencialmente de como a percepção desse ponto puder ser ampliada, a partir dos poucos bons exemplos que, 
felizmente, começam a surgir no meio espírita.

1-    Informações sobre o Grupo de Estudos Espíritas da Unicamp e publicações de diversos artigos estão disponíveis em www.geeu.net.br.

*Mestre em física, doutor em lógica e filosofia da ciência, com pós-doutoramento na Universidade de Paris VII, Silvio Seno Chibeni é profes-
sor titular do Departamento de Filosofia da Unicamp. Ajudou a fundar, há cerca de 40 anos, um grupo de estudos que se reúne semanal-
mente na Universidade para estudar textos espíritas.

Fonte: correio.news por Eliana Haddad
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Você sabe Quem Foi?

Jerônimo Mendonça Ribeiro -  O Gigante Deitado

Jeronimo foi um grande trabalhador, palestrante e escritor espírita, que juntamente com Chico 
Xavier, seu amigo, trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita. Jerôni-
mo Mendonça, mesmo cego e paralisado em uma cama ortopédica, trabalhava arduamente pelo 
ideal espírita; por isso, ficou conhecido como O Gigante Deitado.

Nasceu na cidade de Ituiutaba (MG), em uma família com  grandes dificuldades materiais e teve 
uma infância normal. Até os 15 anos de idade, Jerônimo frequentou a Igreja Presbiteriana onde 
fazia palestras. Porém, depois da morte da avó, ele sentiu a necessidade de conhecer mais sobre 

a vida além-túmulo. Foi quando conheceu a Doutrina Espírita da qual se tornou adepto e passou a dirigir reuniões e eventos 
voltado aos jovens.

Aos 17 anos, quando revelou-se um bom jogador de futebol, começou a sentir os sintomas da doença que acabaria por imo-
bilizá-lo, a artrite reumatoide. Aos 19 começou a usar muletas e, sem encontrar uma cura na Medicina, parou de trabalhar. 
Então, ele foi gradativamente a uma cadeira de rodas e depois a uma cama ortopédica. Somando-se a isto tudo, ele teve 
perda gradativa da visão e problemas cardíacos.

Apesar das grandes dificuldades, ele sempre mantinha o bom ânimo e dava conselhos a milhares de espíritas que vinham 
para pedir aconselhamentos. Ele viajava o Brasil inteiro graças a um leito anatômico projetado para ele. Dentre outras insti-
tuições, como creches, Jerônimo fundou os centros espíritas Seara de Jesus, Manoel Augusto da Silva, e Lar Espírita Pouso 
do Amanhecer. Escreveu os livros Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Nas pegadas de um Anjo, Escada de Luz, 
De Mãos Dadas com Jesus, e Quatorze Anos Depois (em co-autoria).

Houve uma época, em meados de 1960, quando ainda enxergava, que Jerônimo quase desencarnou. Uma hemorragia acen-
tuada, das vias urinárias, o acometeu. Estava internado num hospital de Ituiutaba quando o médico, amigo, chamou seus 
companheiros espíritas que ali estavam e lhes disse que o caso não tinha solução. A hemorragia não cedia e ele ia desen-
carnar.
– Doutor, será que podemos pelo menos levá-lo até Uberaba, para despedir-se de Chico Xavier? Eles são muitos amigos. 

– Só se for de avião. De carro ele morre no meio do caminho.

Um de seus amigos tinha avião.

Levaram-no para Uberaba. O lençol que o cobria era branco. Quando chegaram a Uberaba, estava vermelho, tinto de san-
gue. Chegaram à Comunhão Espírita, onde o Chico trabalhava então. Naquela hora ele não estava, participava de trabalho 
de peregrinação, visita fraterna, levando o pão e o evangelho aos pobres e doentes.

Ao chegar, vendo o amigo vermelho de sangue disse o Chico:- Olha só quem está nos visitando! O Jerônimo! Está parecendo 
uma rosa vermelha! Vamos todos dar uma beijo nessa rosa, mas com muito cuidado para ela não “despetalar”.

Um a um os companheiros passavam e lhe davam um suave beijo no rosto. Ele sentia a vibração da energia fluídica que re-
cebia em cada beijo.

Finalmente, Chico deu-lhe um beijo, colocando a mão no seu abdome, permanecendo assim por alguns minutos. Era a sen-
sação de um choque de alta voltagem saindo da mão de Chico, o que Jerônimo percebeu. A hemorragia parou.

Ele que, fraco, havia ido ali se despedir, para desencarnar, acabou fazendo a explanação evangélica, a pedido de Chico, e em 
seguida veio a explicação:

– Você sabe o por que desta hemorragia, Jerônimo?

– Não, Chico.

– Foi porque você aceitou o “coitadinho”. Coitadinho do Jerônimo, coitadinho… Você desenvolveu a autopiedade. Começou a 
ter dó de você mesmo. Isso gerou um processo destrutivo. O seu pensamento negativo fluidicamente interferiu no seu corpo 
físico, gerando a lesão. Doravante, Jerônimo, vença o coitadinho. Tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque, para que os 
outros não sintam piedade de você.

Ele seguiu o conselho. A partir de então, após as palestras, ele cantava e contava histórias hilariantes sobre as suas dificul-
dades. A maioria das pessoas esquecia, nestes momentos, que ele era cego e paralítico. Tornava-se igual aos sadios.

Sobreviveu quase trinta anos após a hemorragia “fatal”. Venceu o “coitadinho”.

Fonte: https://ceacs.wordpress.com/personalidades/brasileiras/jeronimo-mendonca-ribeiro   
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Lançada em 15 de abril de 1864, esta terceira obra básica da codificação espírita aborda os 
chamados evangelhos canônicos sob a ótica do espiritismo. Não se trata de uma "bíblia espírita" 
ou mesmo de reinterpretação doutrinária deste livro. Sua introdução define seu objetivo: abordar 
exclusivamente o ensinamento moral do evangelho, pois esse código divino “é, acima de tudo, o 
caminho infalível da felicidade esperada”.
Baseado em instruções dos espíritos superiores, Allan Kardec se empenha em extrair dos evan-
gelhos princípios universais de ordem ético moral e demonstrar sua consonância com aqueles 
defendidos pelo espiritismo.
Composto de 28 capítulos, 27 dos quais dedicados às explicações das máximas de Jesus, O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo restabelece os ensinamentos do Mestre Nazareno em seu verdadeiro
sentido – em espírito e verdade –, e torna-se leitura obrigatória a todos que se preocupam com a
formação moral, não importando sua crença religiosa.

Capítulo XIX -  A Fé Transporta Montanhas
» O Poder da Fé

Desvendando O Evangelho Segundo o Espiritismo

1. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, 
tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o 
aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. – Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando 
estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. – E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do 
menino, que no mesmo instante ficou são. – Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por 
que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? – Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em 
verdade vos digo, se tivésseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: Transporta-te daí para ali 
e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. (Mateus 17:14 a 20.)

2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, 
que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. 
As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos 
homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira 
do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso 
da Humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas 
pequenas coisas, que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários 
que se têm de combater; essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer.

3. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que setem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado 
fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja, em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de chegar 
lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar 
lugar a que se executem grandes coisas.

A fé sincera e verdadeira é sempre calma; faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na in-
teligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria 
fraqueza; quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na 
luta é sempre um sinal de força e de confiança; a violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo.

4. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade; aquele que a possui deposita mais 
confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por 
essa razão é que os bons Espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre casti-
gado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos.

5. O poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética; por seu intermédio, o homem atua sobre o 
fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão por assim dizer irresistível. Daí decorre que aquele 
que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses 
singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. 
Tal o motivo por que Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tínheis fé.

Reflexão sobre o capítulo

Sendo a fé, de maneira  geral,  confiança  em  si  mesmo,  nas  suas  capacidades  inte-
lectuais e físicas, ela pode ser confundida com presunção.

Segundo o dicionário Houaiss, presunção é o julgamento baseado em indícios, aparên-
cias, que se tem por verdadeira. É também, “opinião demasiado boa e lisonjeira sobre si 
mesmo.” “Demonstração pública dessa opinião; imodéstia, pretensão, vaidade.” “Con-
fiança excessiva em si mesmo.”
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Fontes: O Evangelho Segundo o Espiritismo - Cap XIX
   Refexão: Leda de Almeida Rezende Ebner-  cebatuira.org.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

O homem de fé nas suas capacidades intelectuais e físicas dedica-se aos seus em-
preendimentos com fé em si mesmo, joga-se no trabalho, escolhe os meios para 
atingir seus fins, canaliza todas as suas energias em direção aos seus objetivos, e 
tem muita  chance de realizar seus sonhos e projetos.

Essa fé em si mesmo, estimula o orgulho, o desprezo aos demais, a arrogância, a 
vaidade, e, muitas vezes, a crueldade, de quem vê somente suas metas, não se im-
portando com as dificuldades e os prejuízos que pode causar a poucos ou muitos. 
Graves e dolorosas consequências sofrerão os que assim agem.

“A presunção é menos fé do que orgulho.”

A fé, que remove as montanhas das imperfeições humanas, que estimula o amor a 
Deus e ao próximo, que dá, aqui mesmo, na Terra, prazeres e alegrias insubstituíveis, 
é a que confia em Deus, acima da confiança que tem em si, porque sabe que tudo 
vem d’Ele.

Assim, a confiança nas suas capacidades espirituais vem da confiança que deposita 
no Ser Supremo e nas Suas leis f ísicas e morais.

 Por isso, desenvolve a humildade, que o leva a considerar-se igual a todos nas pos-
sibilidades, não se colocando acima de ninguém, porque sabe que todos são filhos 
de um mesmo Pai, em processo evolutivo.

Na passagem evangélica, registrada por Mateus, XVII: 14 a19, sobre a cura de um 
jovem lunático, é ressaltado o poder da fé em Deus, nas Suas leis, na ação de bene-
ficiar os que sofrem, através da ação magnética, nas curas de doenças materiais e 
nos casos de obsessão.

O magnetismo, energia modificada do fluido cósmico universal, como denominou 
Kardec à matéria elementar primitiva, irradia-se do homem, podendo ocasionar alte-
rações em células materiais, ocasionando melhorias e curas de doenças em si mes-
mo e em outras pessoas.

Quando essa ação vem de alguém, que se esforça por viver segundo os ensinos de 
Jesus, com sólida fé em Deus, no auxílio de Espíritos mais elevados, que trazem os 
fluidos espirituais para aliar-se aos seus, orgânicos, pode operar os fenômenos de 
cura e de outra natureza, para os quais o espiritismo veio demonstrar serem conse-
quências de uma lei natural.  

O passe espírita e as curas chamadas espirituais baseiam-se nessa disposição na-
tural do homem, unida com os fluidos espirituais trazidos pelos Espíritos mais ele-
vados. São esses que manipulam os fluidos orgânicos dos médiuns com os fluidos 
espirituais. 

Quando Jesus disse aos seus discípulos, que lhe perguntaram porque eles não con-
seguiram libertar o jovem lunático da obsessão: “Por causa da vossa pouca fé”, esta-
va se referindo ao poder da fé nas ações do Espírito imortal, onde estiver.

Eles estavam com Jesus, conviviam com ele, recebiam mais esclarecimentos do que 
os dados aos demais, no entanto, ainda não possuíam a fé necessária para remover 
obstáculos mais difíceis, o que aconteceu mais tarde.

Jesus libertou o lunático pela simples imposição amorosa de suas mãos, abençoan-
do-o e liberou o obsessor de sua má ação, que deve ter sido amparado pelos Espíri-
tos protetores dos homens na Terra.

Amigo, continua servindo e não temas. Onde viste o lavrador que deitasse as sementes
na terra e as visse germinar, no mesmo instante? O serviço que te confiei é aquele

mesmo que o Pai me deu a fazer… Nenhum gesto de bondade e nenhuma palavra de amor
se perdem na construção do Reino do Bem Eterno. 

(Meimei)
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Ciência e Espiritismo

“O Espiritismo e a Ciência se complementam reciprocamente; a Ciência, sem o 
Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenomenos só pelas leis da 
matéria; ao Espiritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.
                                                                              (Allan Kardec- A Gênese Cap. I - item 16) 

                                                     
A Ciência e as Diversas Moradas na Casa do Pai                                                                                                   

Em maio deste ano, a NASA – Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica, (Natio-
nal Aeronautics and Space Administration), anunciou a descoberta de mais de 1.200 planetas fora do Sistema Solar, e que 
entre esses nove reúnem condições para abrigar vida.

Por outro lado, Jean-Pierre Luminet, diretor de investigação do Centro nacional de investigação científica da França disse 
acreditar que em 20 ou 30 anos no máximo se terá prova científicas de outras formas de vida no Universo.

Porém, há quase dois mil anos um homem de Nazaré chamado Yeshua ben Yoseph, nos advertia de que “na Casa de meu 
Pai há muitas moradas” (João 14:2). E se há moradas, por obvio que há moradores.

A casa do Pai é o Universo, e as moradas, conforme afirma Mario Lívio, astrofísico do Space Telescope Science Institute, em 
Baltimore, EUA, situa-se entre 100 bilhões e 200 bilhões de galáxias existentes, e que cada uma dessas galáxias contém 
100 bilhões de estrelas e aproximadamente 100 bilhões de sois. Observemos que essa estimativa só leva em conta o que os 
astrônomos chamam de universo visível, segundo afirma o astrônomo Thyrso Villela.

Muitos de nós, os terrenos, temos o mau vezo de nos considerarmos os seres mais importantes da criação. O centro do Uni-
verso. Neste sentido, os cientistas assim como Luminet entendem que “com toda a probabilidade os seres que possivelmente 
habitem outros mundos, são seres primitivos”.

E os que não são cientistas o que pensam?
Os ateus ficam com visão da ciência, o Universo é criação do acaso e se por-
ventura houver outros mundos habitados, os habitantes são seres inferiores.

Os que creem em algo, também pensam ser o centro do Universo e que toda a 
criação de Deus é para o nosso deleite.

Porém, a Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec em 1857, lança O Livro 
dos Espíritos, mudando totalmente a visão de Deus e respondendo a essas 
questões que tanto fascinam cientistas, mostra um Deus Cósmico, vejamos:

Questão 55 – Todos os globos que circulam no espaço são habitados?

– Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteli-
gência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo e imaginam que somente este pequeno 
globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade! Acreditam que Deus criou o universo só para eles.

E quanto aos seres que habitam esses mundos, questiona Kardec aos Espíritos que respondem:

Questão 57 – Como a constituição física dos mundos não é a mesma pode-se concluir que os seres que os habitam têm 
corpos e uma organização diferente?

– Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros, no ar.

Essas são questões profundamente filosóficas, que somente uma Doutrina que apresenta Deus como inteligência suprema, 
causa primeira de todas as coisas, que responde ao ser humano quem é, de onde veio e para onde vai, poderia esclarecer.

O fato de serem seres diferentes não significa que sejam inferiores ou superiores. As moradas, conforme se depreende do 
livro O Evangelho

Segundo o Espiritismo, capítulo III, são apropriadas de acordo com o adiantamento dos seus habitantes.
As condições de cada mundo são muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de 
seus habitantes. Há os inferiores aos da Terra, tanto física quanto moralmente, outros no mesmo grau, e ainda outros que 
são superiores em todos os aspectos.

O certo é que a ciência avança e vêm confirmando o que Jesus dissera sobre as diversas moradas da Casa do Pai, e hoje 
a Doutrina Espirita, que interpretando com clareza o pensamento de Jesus, utilizando-se do método cientifico da época ao 
interrogar os Espíritos, esclareceu há 159 anos.
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Se para o astrofísico francês Laminet, tal descoberta de vida em outros planetas, abrirá um debate filosófico e científico que 
mudará a forma de pensar da Humanidade”, para o Espiritismo esse debate já está posto, tanto o filosófico quanto o cienti-
fico, estão na pauta da humanidade desde 1857.

A pluralidade dos mundos habitados no Universo é realidade, consigamos vê-los ou não com nossos avançados instrumen-
tos.

De Ptolomeu, primeiro pensador grego a trazer uma hipótese sobre o Universo, passando por Copérnico, Kepler, Newton 
e tantos outros, até aos dias atuais um longo caminho foi percorrido e outro tanto ainda resta a ser percorrido, para o ser 
humano concluir aquilo que Jesus já nos dissera: “Há muita moradas na Casa do Pai, se não fosse assim, eu vos teria dito…”.

Kardec afirma, em O Livro dos Espíritos, cap. III, que a vida existe em outros planetas e que o processo de geração espontâ-
nea continua nos planetas em formação da mesma maneira pela qual aqui se processou. Portanto, aqueles que têm ouvidos 
de ouvir que ouçam.

Aguardemos pacientemente a confirmação da ciência, temos a eternidade pela frente.

Bibliografia
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Fonte: filosofiaespirita.org 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Aprofundando o Conhecimento das Leis Naturais ou Divinas
O objetivo desta coluna é ressaltar a importância do estudo e conhecimento das leis 
naturais ou divinas. O tema é tão vasto e valioso que sempre se poderá falar dessas 
leis, inesgotáveis em sua fonte de ensinamentos.
Suas sublimes lições à vida do transeunte na jornada terrena são repletas de precio-
sas instruções, merecedoras de reflexão e esforço para vivência cotidiana.

As Leis Morais, de acordo com a Doutrina Espírita, são um conjunto de leis divinas que 
regem a dimensão moral do Ser.

Estes ensinamentos fazem parte dos fundamentos da Doutrina Espírita, pois estão expressos na primeira das obras básicas 
do espiritismo, o Livros dos Espíritos.

A palavra lei empregada no caso é no sentido de “fluir como um rio”, não no sentido de uma obrigação ou uma regra.

A Lei Divina (ou lei natural) abrange as leis f ísicas e as leis morais. A lei divina é eterna, imutável (como o próprio Deus), 
perfeita, igual para todos, inscrita na consciência dos homens e revelada em todos os tempos (de acordo com a capacidade 
e compreensão dos homens).

Qual a relação do homem de bem com as Leis Morais? O homem de bem busca continuamente uma autoavaliação, para 
conscientizar-se dos seus atos. E, o primeiro passo para esse autoconhecimento, segundo Santo Agostinho,  consiste em 
interrogar a cada dia a própria consciência e ver se não faltou ao cumprimento do dever... dever para consigo e para com o 
próximo.

“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” (Jo 8:32).

Conhecer, segundo a sentença evangélica, não se traduz como mera informação, mas assimilação de conhecimentos que 
favoreçam o combate às imperfeições.

Mas que verdade é essa que temos a missão de conhecer para nos aproximarmos de Deus? Essa verdade são as leis Divinas, 
que devemos amar e praticar a fim de desenvolvermos as virtudes.

Conhecer a verdade é tomar contato de forma consciente com as  Leis  Divinas  que  trazemos  escritas  em  nossa  própria 
consciência. Aqueles que se submetem à missão que lhes cabe são os que buscam de forma consciencial entendê-las para 
poder amá-las e cumpri-las; os que murmuram são os que, por cultuarem os maus instintos, buscam esquecê-las e desprezá-
las.

O grande objetivo de Jesus ao encarnar entre nós foi o de revelá-la; a mesma missão tiveram os Espíritos superiores que nos 
legaram a Doutrina Espírita. 

Cabe a nós encarnados estudar reflexivamente o Evangelho de Jesus, as obras kardequianas e as subsidiárias idôneas da 
Doutrina espírita para investigarmos como elas funcionam, de modo a sentir pelas amor pelas Leis que foram criadas para 
que sejamos felizes, cumprindo-as.

As Leis Divinas e o Autoconhecimento
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Na questão 627 quando Allan Kardec pergunta: Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do 
ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa?

Os Benfeitores da Humanidade respondem:

“Jesus empregava amiúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os 
lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam 
explicadas e desenvolvidas, tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão 
consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas: os que vestem 
a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, 
para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos 
de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus 
ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade.”

A reflexão é uma ferramenta que temos para acessar as Leis Divinas. Há uma crença popularizada, muito presente no Movi-
mento Espírita, de que para se lidar com as questões espirituais é preciso ser uma pessoa boa. Inverteu-se o processo. Na 
verdade, para que alguém se torne uma pessoa que manifeste virtudes como a bondade, por exemplo, é necessário realizar 
uma ação, que é refletir sobre os postulados da Doutrina Espírita na própria vida, de modo a investigar o funcionamento das 
Leis Divinas para praticá-las por meio do exercício constante das virtudes. Somente assim a pessoa tornar-se-á gradual-
mente virtuosa.

Jesus não diz que o conhecimento liberta, mas a Verdade. Temos no preceito uma tríade: conhecimento da Verdade, senti-
mento da Verdade e vivenciação da Verdade. Com esses passos superaremos três níveis de ignorância: a do não saber, a do 
não sentir e a do não vivenciar.
Todo processo do conhecimento acontece, primeiramente em nível racional, porque tudo começa no pensamento, na razão. 
quando Jesus fala "Conhecereis a Verdade", isto é, as Leis Divinas, que resumem a Verdade no imo da cada um de nós.

Essa dimensão da Verdade corresponde a amar a Deus de todo o entendimento, isto é, compreender o significado de suas 
Leis em nossas vidas.

A partir daí, seremos convidados ao exercício dessa Verdade, para sentí-la em nossoas corações. A partir do momento em 
que nos habituamos a refletir, ainda que não consigamos sentir essa Verdade imediatamente, com toda a pujança em nossos 
corações, ele ficará como que brilhando em nossas consciências. Essa dimensão da Verdade corresponde a amar as Leis de 
Deus de todo o coração.Porém, como a consciência é a lei de Deus, pulsando em nós, não nos será possível ficar muito tempo 
sem realizar os esforços porque, automaticamente, a partir da luz que a Verdade proporciona, sentimos vontade de vivência-
la porque é essa a vontade Divina. Essa dimensão da Verdade corresponde à vivência das leis Divinas de toda nossa alma.

Amar as Leis Divinas presentes em nossa consciência, para poder praticá-las, é um grande ato de autoamor e que gerará a 
felicidade pelo cumprimento da lei de justiça, pois essa lei preconiza que todos temos o direito à felicidade. Todavia, a felici-
dade é mais que um direito, pois ninguém pode usufruir um direito sem praticar um dever!

Nós estamos todos submetidos às Leis. Mas das Leis todas que regem a nossa vida na Terra, há uma que é especial, a Lei 
do Amor.

Se  nós deixarmos dirigir pela Lei do Amor, as lutas do corpo, da saúde, da vida social, todas parecerão um nada, porque o 
amor é que nos unirá.

Não foi por outra razão que disse Jesus Cristo: Nisso reconhecerão que sois Meus discípulos, se vos amardes uns aos ou-
tros: as Leis de Deus em nossas vidas.

Fonte: Compilação de pesquisa
Bibliografia:
O Significado das Leis Divinas em Nossas Vidas - Alírio de Cerqueiro Fº
O Livro dos Espíritos 
feparana.com.br

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

Não menosprezes a força interior que Deus te conferiu como dom natural.
Essas energias superiores estão em ti, basta somente que as liberte e um fluxo energético te guiará melhor ante tua própria existência.
O acontecimento não é o que ocorreu, mas sim o que fazes com aquilo que ocorreu. Podes tornar pior ou suavizar tuas tribulações pelo jeito 
com que reages a elas.
Tua dor será sanada.
Teu conflito, extirpado.
Tua ansiedade, apaziguada.
Tuas buscas sempre encontrarão porto feliz.
Usa abundantemente tua luz interior e terás maior lucidez e discernimento em tua casa mental.
As soluções fluirão mais fáceis, se te integrares nesta força íntima que habitam em ti, pois és herdeiro de Deus.
Ele habita em teu âmago; busca-O, e essas potencialidades divinas estarão mais disponíveis em ti mesmo.
Assim, a harmonia e a serenidade estarão contigo, reforçando o elo que te ligara Divina Providência.
                Hammed
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Senhor!

Enquanto o júbilo do Natal acende a flama da oração, renova-nos para o mundo melhor.

Há quem diga que a fé se perdeu nas engrenagens da civilização e que a ciência na Terra
apagou a luz espiritual.

Em verdade, Mestre, o humano que já controla as energias atômicas prepara-se à conquista das forças cósmicas, qual se 
fosse comandante da vida.

Entretanto, à frente dos olhos, não temos somente o egoísmo e a vaidade que lhe comprometem a grandeza, semelhante a 
magnificente palácio sobre chão de explosivos...

Em toda parte, marginando a carruagem dos poderosos, arrastam-se os vencidos de todas as condições. Muitos enlouque-
ceram, no excesso de conforto, e vagueiam nas furnas dos entorpecentes; outros, terrificados na visão de crimes perfeitos, 
nascidos da pompa intelectual, jazem mutilados mentalmente nas trincheiras do hospício... 

Milhões erguem os braços por antenas de dor, no imenso mar das provações humanas, quais náufragos, nos esgares da 
morte, junto de multidões agitadas e infelizes cansadas de incerteza e desilusão...

Por tudo isso, Senhor, nós, que tantas vezes te negamos acesso às portas do Espírito, esperamos por Ti, nos campos ator-
mentados do coração.

Dobra-nos a orgulhosa cerviz, diante da manjedoura, em que exemplificas a abnegação e a simplicidade e perdoando ainda 
nossas fraquezas e as nossas mentiras, ensina-nos, de novo, a humildade e o serviço, a concórdia e o perdão, com a melodia 
sempre nova do Teu cântico de esperança:
Glória a Deus nas alturas, paz na Terra e boa vontade para os humanos!... 

Fonte: Livro Como eu entendo a oração -  Francisco Cândido Xavier - Autores Diversos.
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Prece da Edição

Prece de Natal - Emmanuel 

A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e 
continuam, até hoje, amparando-nos e redimindo-nos, dia a dia...

Assinalando, assim, os júbilos do Natal, recordemos a confiança do Mes-
tre e afeiçoemo-nos à sua obra de amor e luz, tomando por marco de 
partida a nossa própria existência.

O Senhor nos conclama à tarefa que o evangelho nos assinala...
Nos primeiros três séculos de Cristianismo, os discípulos que lhe ouviram 
a Celeste Revelação levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimen-
to, aflição e lágrimas.

Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhe igualmente as 
nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude d’Ele para co-
nosco significa...

Aprendamos, trabalhemos e sirvamos, até que um dia, qual aconteceu ao 
velho Simeão, da Boa Nova, possamos exclamar ante a Presença Divina:

- “Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, 
porque, em verdade, meus olhos já viram a salvação.”

Emmanuel

Fonte: livro Antologia Mediúnica do Natal
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Obras Básicas Em Foco
Para quem deseja compreender o Espiritismo, dando a saber do que se trata e internalizar
os fundamentos do mestre Jesus, é preciso a leitura constante e atenta, além do estudo
continuado das obras fundamentais da Doutrina Espírita.
Nesta coluna, o Idem publica trechos de O Livro do Médiuns, O Céu e o Inferno , A Gênese,
além de Obras Póstumas, dando continuidade do estudo das Obras Básicas apresentadas
nas colunas "O Que Disse Kardec" e "Desvendando o Evangelho Segundo o Espiritismo".

                 O Laboratório no Mundo Invisível

Allan Kardec, no Capítulo VIII, da Segunda Parte de “O Livro dos Médiuns”, nos deu a conhecer as 
características dos fluidos espirituais, a saber:

O Espírito age sobre a matéria;

O Espírito tem sobre os elementos materiais dispersos na atmosfera um poder e uma ação que os homens estão longe de 
suspeitar;

O Espírito pode concentrar os elementos da Natureza através da sua vontade. Assim, ele dá a esses elementos a forma que 
convenha às suas intenções. Atuando sobre os componentes da Natureza, transforma as propriedades íntimas da matéria;

O Espírito submete, com a sua vontade, a matéria etérea às transformações que deseja para produzir objetos, roupas, aces-
sórios, substâncias diversas e mesmo remédios;

O Espírito dispõe, em toda parte, da matéria universal para tirar dela os elementos que ele precisa transformar;

A vontade do Espírito permite que a matéria elementar sofra uma transformação íntima, levando-a a adquirir certas proprie-
dades especiais;

O Espírito, com a sua vontade, e com a permissão de Deus, pode agir 
sobre a matéria elementar transformando-a em substâncias salutares;

Quanto mais elevado for o Espírito, mais facilmente entenderá o meca-
nismo da produção dos fenômenos espirituais e físicos;

Um médium, assistido por um Espírito, encontra condições para ope-
rar e agir sobre a matéria. Assim, em conjunto, podem produzir uma 
modificação nas propriedades da água ou mesmo atuar sobre os fluidos 
orgânicos, obtendo um efeito curativo através de uma ação magnética 
convenientemente dirigida;

O médium, que é um Espírito encarnado, não perde a faculdade de agir 
sobre a matéria com a sua força de vontade. Mas as modificações pro-
duzidas por ele nas propriedades da matéria situam-se dentro de certos 
limites;

Isto explica a faculdade de curar pelo contato e pela imposição das mãos, que algumas pessoas possuem num grau elevado.

Fonte: Livro “Terapêutica Espírita”, de Geziel Andrade)
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Sê Crês em Deus (Emmanuel)
Se crês em Deus, por mais te ameacem os anúncios do pessimis-
mo, com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o 
coração tranquilo, na convicção de que a Sabedoria Divina sus-
tenta e sustentará o equilíbrio da vida, acima de toda perturbação.

Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou 
tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo 
o Universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te 
identificam com todas as criaturas.

Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da 
desesperação, ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, 
porquanto interpretarás ofensores e delinquentes, na condição de 
infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção que de 
fel e censura.

Se crês em Deus, jornadearás na Terra sem adversários, de vez 
que, por mais se multipliquem na senda aqueles que te agridam 
ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores, à conta de ir-
mãos nossos, situados em diferentes pontos de vista.

Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque 
te erguerás, cada dia, na certeza de que dispõe da bendita opor-
tunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio 
incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir.

Se crês em Deus, caminharás  sem  aflição  e  sem  medo,  nas  tri-
lhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos a te obscu-
recerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, 
reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está 
sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mu-
danças, em plenitude de vida eterna.

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Por que é necessário que sucedam escândalos

                     *Doris Madeira Grandes

“Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que sucedam escânda-
los, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo.” (1)

E escândalos não nos têm faltado! A cada dia mais um, e cada um mais escandaloso 
do que o outro, se é que isso ainda é possível, provocando cada um ainda mais dor, 
se é que se pode medir e definir a extensão da dor, do sofrimento... No mundo inteiro 
eclodem escândalos os mais variados, cada vez mais impactantes, quer sejam indi-
viduais ou coletivos, perpetrados por pessoas das mais diversas classes, inclusive 
governantes e/ou grupos destacados.

Diante de tanta barbárie num século de tanto progresso intelectual, tecnológico e 
científico, desafiando nossa capacidade de suportar e de superar esses fatos, a nós, 
espíritas, resta-nos buscar entender essas situações através de um estudo mais cri-
terioso das leis naturais tão claramente explicitadas em nossa doutrina espírita, na 
terceira parte de O Livro dos Espíritos, muito bem denominadas por Allan Kardec de 
“Leis Morais”.        

Quando Jesus afirmou ser necessário que houvesse escândalos, obviamente referia-
-se a ações e atos praticados por espíritos inferiores, espíritos imperfeitos que, por 
ignorância ou mesmo pouco desenvolvimento moral, fazem escolhas, tomam decisões que provocam o escândalo; e assim, 
em geral sem o perceber, ou pretendendo estar acima da lei, acionam a lei de causa e efeito que, mais cedo ou mais tarde os 
atinge, conforme o Mestre ressaltou no mesmo ensinamento: “ai daquele por quem venha o escândalo”. 

No entanto, somos muitos, milhões, bilhões, os que já conhecemos e até compreendemos relativamente às leis naturais que 
regem toda a criação. Mesmo os que não são espíritas tomam conhecimento das leis de Deus, de uma forma ou de outra. 
Inclusive por instinto, intuitivamente a criatura humana, desde os tempos mais remotos, teve consciência de uma Lei Su-
perior, vinda de um Ser Superior. Leis perfeitas, criadas para nos servir de ferramenta na construção do nosso crescimento 
espiritual, luzes para nos mostrar o caminho seguro do nosso desenvolvimento.

“Ai do mundo por causa dos escândalos” sentenciou Jesus. Ai de nós, visto que sabemos estarmos todos inseridos nesse 
contexto... Não somos marinheiros de primeira viagem. Vimos caminhando há muito tempo, gerando ou participando de 
escândalos, ou ainda, nos omitindo face a situações e acontecimentos que reclamavam uma atitude de nossa parte.

Portanto, vamos acompanhar Kardec quando afirma que “não basta se cubra de verniz a corrupção, é imprescindível extirpá-
la” (2) e fazer a nossa parte, procurando extirpar paulatina e incansavelmente a corrupção de nossa vida, mesmo aquela mais 
pequenina e aparentemente inofensiva, mesmo aquela travestida de “benesse” e, se possível, tentar extirpá-la inclusive do 
meio que nos cerca. Temos para isso todos os meios, particularmente a nossa consciência.

Já é tempo de compreender melhor o que seja a caridade esclarecida que inclui o reconhecimento e a não aceitação do erro; 
de melhor entender o que seja o amor ao próximo consciencioso e lúcido que não o condena quando erra mas que lhe rep-
rime o ato nocivo. Hoje, pelo menos nós, espíritas, já não podemos alegar ignorância, desconhecimento do ensinamento de 
que “a quem muito foi dado muito será pedido” (3).

Bibliografia
O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap.VIII, item 11.
Allan Kardec, Obras Póstumas, cap. Credo Espírita.
O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap.XVIII, item 10.

*Escritora, expositora e articulista espírita.
Fonte: correioespirita.org.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Afeiçoa-te com devotamento e sensatez aos exercícios que te são delegados pelas tarefas renovadoras do bem, aprimorando-te em regime 
de vigilância e paciência.
Sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dá um passo atrás do outro.
Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ama-te na condição de singelo pirilampo que esforça por fazer luz na noite escura.
Faça as pazes com suas imperfeições.
Descubra suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento, essa é a fórmula da verdadeira transforma-
ção.
O tempo concederá valor e experiência a seus esforços, ajustando teus propósitos aos limites de tuas possibilidades, libertando-te da an-
gústia que provém dos excessos.
Caminha um dia após o outro na certeza de que Deus te espera sempre com irrestrito respeito pelas tuas mazelas, guardando o único direito 
de um Pai zeloso e bom que é a esperança de que amanhã sejas melhor que hoje, para tua própria felicidade.
                  Ermance Dufaux
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O Espírito e os Condicionamentos Mentais

 
 Deus é a inteligência suprema, a consciência cósmica do Universo em que vivemos; uma espécie de útero universal, 
onde tudo se cria e tudo se mantém, numa sequência natural de nascimento, vida e morte, como parte da evolução infinita, 
instituída pelo próprio Deus, em que as criaturas crescem, superam e transcendem, através de reencarnações sucessivas, 
no campo da carne e do espírito.

       O fluido cósmico universal ou éter, como vulgarmente é chamado, é o hausto divino que emana sai de dentro da divin-
dade, ou seja, uma força nervosa do todo poderoso, que é Deus; e tudo que existe no universo, minerais, vegetais, animais, 
homens, anjos e arcanjos, estão mergulhados nesse fluido divino, como se fôssemos peixes dentro de um oceano imenso.

       Jesus é o sol de nossas almas, o corretor de posições de nossas 
vidas, a luz que ilumina a Terra, o maior dispensador de bens eter-
nos do mundo; e o espírito imortal, é um nômade do espaço, um 
andarilho do infinito, um viajor incansável da eternidade, progra-
mado para crescer, para superar, transcender e voltar para Deus, 
que é a sua origem e é o seu fim.

        Desde as mais priscas eras, os tempos mais remotos, que o 
ser humano interroga sobre a estrutura íntima do espírito imortal, 
que atua sobre todas as faixas vibratórias do universo, como co 
criador juntamente com Deus, invisível aos olhos humanos quan-
do desencarnados, mas visível aos olhos de sensitivos, que cha-
mamos médiuns, ou através de aparições ou materializações.

        Poderíamos definir o espírito imortal, como sendo o prin-
cípio inteligente do universo, ou uma partícula infinitesimal do 
pensamento humano, que necessita de experiências no campo da 
matéria, a fim de individualizar-se, percorrendo o reino mineral, 
vegetal animal até chegar ao homem, onde recebe o Livre Arbítrio 
e o Pensamento Contínuo, dois instrumentos que usará na sua 
jornada milenar, no campo da carne e do espírito.

       Espírito Imortal e Mente Humana, definem uma mesma individualidade, separados apenas pelo corpo físico, que é o 
instrumento do Espírito, enquanto encarnado, projetado pelo Perispírito, que é o intermediário entre o Espírito e o corpo 
físico, e que acompanha o Espírito depois da morte, para as novas dimensões do espaço. A morte devolve a à natureza o 
empréstimo da matéria utilizada para formar o corpo somático.

 Durante suas experiências no campo da carne, o Espírito imortal cria condicionamentos mentais, que, com o tempo, 
definem sua personalidade e o seu grau evolutivo, constituindo em comportamento, que é resultante de hábitos, que se fixa 
no inconsciente, passando a se expressar de forma automática, tornando-se característica da personalidade de cada pes-
soa. A repetição de pensamentos se transforma em ação que irá constituir tendências, que se manifestarãoá em forma de 
comunicação com o mundo exterior.

       Através da qualidade moral e emocional de que se constituemi os pensamentos, valores saudáveis ou enfermiços, pas-
sam a fazer parte dos relacionamentos pessoais com os outros, conforme a interação que ocorre de uma pessoa para com a 
outra. Experiências ruins proporcionam modelos ruins, levando-nos a vivenciar círculo vicioso de sentimentos e maus com-
portamentos, e a forma prática da Doutrina Espírita para a mudança de hábitos e pendores, o vigiai e orai, porque, quando 
vigamos, detectamos sempre um processo equivocado de conduta, revelado pelo coração.

       Forças superiores despertam em nós, camadas do bem que se acham adormecidas, porque, afinal, não vivenciamos so-
mente coisas ruins em nosso passado espiritual, mas também coisas boas e espirituais, que passam a fazer parte de nossa 
cultura, muitas vezes em áreas que desconhecemos, e, sem perceber, muitas vezes simples atos, nos ajudam a estimular 
cotas de conhecimento que jamais possuímos, as às quais acrescentamos novos conhecimentos.

       Quando nos afastamos dos maus pensamentos, das tristezas, depressão, e tantos outros males, que servem de contato 
com entidades inferiores, que se avizinham e desejam nos estimular para o sofrimento, dor e aflição,; é chegada a hora de 
selecionar nossas amizades, depurar nossos ideais, e refinar nossa conversa com o nosso semelhante. Quando aceitamos 
os pensamentos habituais negativos, criamos um impedimento resistente, que não nos permite um raciocínio real de nossa 
convivência com os outros.

       A reencarnação é a Lei da Justiça; reencarnamos para evoluir e não para sofrer, como muitos pensam, e somente quando 
mudamos a rota errada do que estávamos fazendo, é que encontramos o nosso roteiro, o nosso norte verdadeiro, aonde se 
encontra a nossa verdadeira felicidade. Somos os únicos responsáveis pelo nosso destino, e temos que de redefinir sempre 
o caminho a percorrer, escolhendo sempre o melhor para as nossas vidas, dando sempre prioridade o espiritual, em detri-
mento do que é material.
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       O condicionamento mental em pensamentos sombrios, de baixa qualidade moral, atrai para o nosso cosmo fluídico enti-
dades espirituais e almas de encarnados de baixo teor vibratório, que certamente vão influenciar em nossas decisões, e, au-
tomaticamente, fazer parceria conosco, formando uma simbiose espiritual ou associação de hábitos, tendências e pendores, 
que desaguam, em última análise, em vícios, desejos e paixões.

       É necessário que possamos acreditar naquilo que professamos, no que cultuamos, na Doutrina Espírita, na crença da 
reencarnação, na vida depois da morte, na sobrevivência da alma, na nulidade da morte, e que tenhamos a absoluta certeza 
de que, diante do que estamos fazendo agora, estaremos preparados para atravessar as águas enigmáticas do rio da morte, 
e alcançar as alturas incomensuráveis do infinito de Deus.

Fonte: correioespirita.org.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Espiritismo e Política - Qual a relação?
Somos seres políticos, mas é correto utilizar o nome da Doutrina Espírita para defender posicionamentos relacionados à po-
lítica? Esse será o foco deste artigo – confira a relação entre Espiritismo e política!

“Nós contra eles” – é mesmo a melhor saída?

"Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda cidade ou casa dividida, não subsistirá." Mateus 12-25

Nós últimos tempos, motivados por divisões estabelecidas no “nós contra eles” percebemos que o ambiente Espírita começou 
a ficar contaminado por posições partidárias de seus participantes – e parece que a pandemia provocada pela Covid-19 am-
pliou o debate e o acirramento.

Nessa união entre Espiritismo e Política foram criados, inclusive, grupos espiritas com cores políticas e defesas de tese – 
tentando atribuir a Jesus um posicionamento político, esquecendo-se que na resposta a Pilatos, deixava claro que “Seu reino 
não era deste mundo”.

As divergências políticas causaram o afastamento de muitos companheiros. Isso quando não víamos pessoas que se dedi-
caram muito à divulgação do Espiritismo, sendo atacados por exporem um pensamento divergente de uma corrente política, 
esquecendo se que argumentos devem ser contrapostos com argumentos melhores, não com ofensas ou simplesmente 
rotulando pessoas – e passando por cima da recomendação de Jesus que disse “Nisto todos conhecerão que sois meus dis-
cípulos, se vos amardes uns aos outros” João 13-35.

Espiritismo e Política: com a palavra, Kardec

Para ajudar nos argumentos acima, chamo em meu auxílio Allan Kar-
dec que, na Revista Espírita de Fevereiro de 1862, faz um alerta:

“Devo ainda chamar a atenção para outra tática de nossos adversários: 
a de procurar comprometer os espiritas, induzindo-os a se afastarem 
do verdadeiro objetivo da Doutrina, que é o da moral (grifo nosso), para 
abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, 
com toda razão, despertar suscetibilidade e desconfianças.

Também não vos deixeis cair nessa armadilha; afastai cuidadosamente 
de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões 
irritantes, nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas sus-
citarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral, quando ela 
for boa.

Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar; eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas so-
ciais verdadeiramente uteis serão uma consequência natural”.

Ao pensarmos de que modo Espiritismo e Política podem conviver, o alerta de Allan Kardec é suficiente para os verdadeiros 
espiritas entenderem que não estamos impedidos de participar e nos posicionar nas questões políticas, buscando levar os 
conceitos Espiritas para a política e nunca trazendo a política para o Espiritismo.

Kardec é claro: “Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência 
natural”.

Portanto divulguemos a Doutrina Espírita, mas acima de tudo nos comportemos como espíritas.

Fonte: cafecomkardec.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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A luz da razão iluminou e fortaleceu a fé combalida pelo dogmatismo 
com sua tacanhice de outrora, a fé caduca molestada pela ciência, com seu 
materialismo reducionista, foi reerguida pela ciência espírita. Ante o espiri-
tualismo velho com suas frioleiras surge a Doutrina Espírita com sua lógica 
irretorquível; a razão espírita transforma-se em fé raciocinada.

Com o método positivo Kardec mostra a força da razão e nas Obras da 
Codificação, através de “O Livro dos Espíritos” na pág. 47, prenuncia a exo-
biologia:

“A razão nos diz que entre o homem e Deus outros elos necessariamente 
haverá, como disse os astrônomos que, entre os mundos conhecidos, out-
ros haveria, desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna?”

Os Espíritos que viviam sobre a névoa do sobrenaturalismo, devido a fé cega, são também iluminados pela razão no virar da 
página:

“A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente e os fatos hão provado que essa força é 
capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais.”

Ao ateísmo que grassava na época, Kardec secundado pelos Espíritos superiores, propõe na questão 4:

“Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus?”

A resposta chega de forma simples e objetiva, com a profundidade característica dos Espíritos Superiores:

“Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem 
e a vossa razão responderá.”

No séc. XVII, Blaise Pascal (1623-1662), matemático, f ísico , filósofo e escritor francês, dizia: “Duvidar de Deus é crer em sua 
existência.”

Ao panteísmo com sua dialética anfibológica o Espiritismo propõe mais uma vez a razão como fé:

“Pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus: Sendo infinitos os 
mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito; não havendo o vazio, ou o nada em parte alguma, Deus está por toda parte; es-
tando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da Natureza uma razão 
de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio?

– A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo.”

Ora, não é com filosofismos ou com sofismas que chegaremos a verdade. Chega de filosofices!

Kardec comentando a questão 37, esclarece:

“Diz-nos a razão não ser possível que o Universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, 
há de ser obra de Deus.”

A conclusão semelhante chegou o genial f ísico alemão Albert Einstein (1879-1955), quando responde a seus opositores, 
partidários do acaso: “Deus não joga dados!”

Diante da dialética maquiavélica insistente replica: “Deus pode ser perspicaz, mas não é malicioso.”

Allan Kardec e Albert Einstein unidos pela razão na fé descobrem Deus.

A fé espírita por não ser cega, caminha com segurança de mãos dadas com o progresso. Kardec deixa claro isso, quando na 
pág. 196 de “O Livro dos Médiuns”, conclui:

“Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos.”

Kardec comentando a questão 717, com o bom-senso característico de sempre proclama:

“Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas.”

Essa frase cairia como uma luva na pena de Albert Einstein!

A Razão na Fé Espírita
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O experimentalismo espírita ou mediunismo, sem dúvida, é um dos elementos importantes para os investigadores na busca 
por informações do mundo espírita, mas, isso não é tudo. Espiritismo não é mediunismo, é uma doutrina filosófica com base 
científica e conseqüências religiosas profundas, daí o Codificador espírita advertir, na pág. 484:

“Falsíssima idéia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e 
que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que di-
rige à razão, ao bom-senso.”

Na conclusão de “O Livro dos Espíritos, Kardec sintetiza o assunto em questão
em uma curta frase, na pág. 493:

“O argumento supremo deve ser a razão.”

Ao iniciar “O Evangelho segundo o Espiritismo” no primeiro capítulo, no subtítulo “Aliança as Ciência e da religião”, Kardec 
faz a grande revolução do século XIX, fundindo a razão e a fé, na 58:

“A Ciência e a Religião não puderam, até hoje, entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista ex-
clusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse.
Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o Universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, 
leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela ex-
periência essas relações, nova luz se fez: a fé dirigiu-se à razão; esta nada encontrou de ilógico na fé: vencido foi o materia-
lismo.”

No passado a fé e a razão foram espadas afiadas nas mãos de teológos (pa-
dres) e sábios (filosófos e cientistas). A fé cega motivada pelos teológos e pa-
dres alimentou a credulidade, e a razão cética motivada pelos pelos filósofos e 
cientistas, alimentou a incredulidade.

Na pág. 302 do livro em questão Kardec mostra as distâncias entre ver e com-
preender:

“A fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que 
se deve crer. E, para crer, não basta ver; é preciso, sobretudo, compreender.”

A fé que tem base no ver é a fé de São Tomé, é “ver para crer” e bem sabe-
mos que essa fé não é suficiente para converter, os ícones do materialismo ex-
tremado. Só a fé do saber dá as bases seguras para compreensão e aceitação.

Por isso Kardec no virar da página adverte:

“Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas 
da Humanidade.”

No livro “A Gênese” Kardec reforça as bases científicas doutrinárias, página 88:

“A fé ortodoxa se sobressaltou, porque julgou que lhe tiravam a pedra funda-
mental. Mas, com quem havia de estar a razão: com a Ciência, que caminhava prudente e progressivamente pelos terrenos 
sólidos dos algarismos e da observação, sem nada afirmar antes de ter em mãos as provas, ou com uma narrativa escrita 
quando faltavam absolutamente os meios de observação? No fim de contas, quem há de levar a melhor: aquele que diz 2 e 
2 fazem 5 e se nega a verificar, ou aquele que diz
que 2 e 2 fazem 4 e o prova?”

E para fechar com chave de ouro essa questão, no livro “Obras Póstumas” na página 220, Kardec que foi um ilustre pensador 
do séc. XIX, declara convicto:

“Proscrevendo a fé cega (o Espiritismo), quer ser compreendido. Para ele, absolutamente não há mistérios, mas uma fé racio-
nal, que se baseia em fatos e que deseja a luz. Não repudia nenhuma descoberta da Ciência, dado que a Ciência é a coletânea 
das leis da Natureza e que, sendo de Deus essas leis, repudiar a Ciência fora repudiar a obra de Deus.”
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Informes GEEDEM / ASIMD

Coloque seu nome em
 vibração para receber o 

auxilio dos Espíritos 
Superiores: 

https://www.geedem.org.
br/vibracao

Nesse momento difícil, de 
tantas incerteza, é recon-

fortador sabermos que não 
estamos só!

O Atendimento Fraterno 
Virtual do Geedem está a sua 

disposição para ouvi-lo!

www.geedem.org.br

www.asimd.org.br

Agende através do site:
https://www.geedem.org.br/atendi-

mento-formulariohttps://www.geedem.org.br/inscricoes-e-rema-
tricula

h t t p s : / / w w w . g e e d e m . o r g . b r /
evangeliza%C3%A7%C3%A3o

https://www.geedem.org.br/vibracao
https://www.geedem.org.br/vibracao
https://www.geedem.org.br/vibracao
http://www.geedem.org.br
http://www.asimd.org.br
https://www.geedem.org.br/inscricoes-e-rematricula
https://www.geedem.org.br/inscricoes-e-rematricula
https://www.geedem.org.br/evangeliza%C3%A7%C3%A3o
https://www.geedem.org.br/evangeliza%C3%A7%C3%A3o
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O que acontece por aí...

Quem Tem Fome Tem Pressa | Ação da Cidadania  
É a tristeza que a sociedade consome, me diz que não viu?
Quem tem fome, tem pressa e não pode esperar.
A fome é perversa, não dá pra negar.
Quem alimenta esse monstro do mal
é a desigualdade social.

https://www.youtube.com/watch?v=cu-JBXjiwqY

Sem lenço e sem documento, sem remédio e sem vacina, mas com 
a “cabeça cheia”, é assim que estamos atravessando a pandemia da 
covid-19 que além de tantas mortes e problemas físicos provocou 
também uma onda de manifestações psicológicas, algumas normais 
e outras patológicas, e algumas difíceis de classificar. Este programa 
é sobre isto, sobre a vida psíquica em tempos de covid - ansiedade, 
depressão, tédio, irritação, ansiedade da informação, o estresse do 
home office, a saúde mental dos médicos, atritos no casamento, so-
lidão, etc..., e seus possíveis remédios: pílulas, palavras, e técnicas.

Vida psíquica em tempos de covid: pílulas, palavras 
e técnicas | Alfredo Simonetti

https://www.youtube.com/watch?v=H6de5crTwOQ&list=PLkLKBPkr-
wviCiQ7ia1sXUYDbydhctQYHU&index=3

Christian Dunker
Psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP junto ao De-
partamento de Psicologia Clínica. Obteve o título de livre-docente em psicolo-
gia clínica após realizar seu pós-doutorado na Manchester Metropolitan Uni-
versity. Possui graduação em psicologia, mestrado e doutorado em psicologia 
experimental pela Universidade de São Paulo. Atualmente é analista membro 
de escola (A.M.E.) do Fórum do Campo Lacaniano. Coordena, ao lado de Vla-
dimir Safatle e Nelson da Silva Jr,. o Laboratório de Teoria Social, Filosofia 
e Psicanálise da USP. Em 2012 ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro em 
Psicologia e Psicanálise com a obra "Estrutura e Constituição da Clínica Psi-
canalítica" (Annablume, 2011). Em 2016 ganhou o segundo lugar no Prêmio 
Jabuti em Psicologia, Psicanálise e Comportamento com o livro "Mal-Estar, 
Sofrimento e Sintoma" (Boitempo, 2015).
https://www.youtube.com/watch?v=DRHoZL4E_3M&t=69s

As Violências da Crise  | Christian Dunker e Mario Vitor Santos

Para a Criançada!

Espaço de Leitura Virtual

O Espaço de Leitura é muito mais do que um ambiente para o consumo de his-
tórias infantis. Além dos contos, a plataforma disponibiliza uma série de recursos 
para enriquecer a aprendizagem das crianças no que diz respeito à aquisição e ao 
desenvolvimento da linguagem. É possível, por exemplo, alternar entre diferen-
tes formas de leitura e brincar com jogos que trabalham os conteúdos abordados 
nas narrativas. Embora a criança possa navegar pelo Espaço de Leitura sozinha, o 
site fornece orientações para que os pais saibam como aprimorar a experiência de 
aprendizagem dos filhos.

http://espacodeleitura.labedu.org.br/

https://www.youtube.com/watch?v=cu-JBXjiwqY
https://www.youtube.com/watch?v=H6de5crTwOQ&list=PLkLKBPkrwviCiQ7ia1sXUYDbydhctQYHU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=H6de5crTwOQ&list=PLkLKBPkrwviCiQ7ia1sXUYDbydhctQYHU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=DRHoZL4E_3M&t=69s
http://espacodeleitura.labedu.org.br/

