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

Editorial
Com a pandemia do covid-19 e a orientação das autoridades competentes quanto ao isolamento social e manutenção de distânciamento, o Geedem se mantém com as portas físicas fechadas até que seja possível uma
abertura gradual e dentro das orientações dos orgãos de saúde oficiais quanto à segurança de tarefeiros e assistidos. Entretanto, diante da crescente necessidade de amparo aos necessitados, nossa Casa continua com
seus trabalhos online, valendo-se dos canais propiciados pela rede mundial da internet. Adequando-se ao
momento ímpar que atravessamos, o Geedem tem realizado virtualmente os trabalhos até então realizados
presencialmente. Dessa forma, através do Canal Família Geedem no YouTube( https://www.youtube.com/user/
familiageedem/featured ) estão sendo disponibilizadas palestras gravadas e ao vivo, passe virtual, evangelhos
à distância, músicas para evangelho no lar, orientações da evangelização infantojuvenil, dentre outros conteúdos para acolhimento e entretenimento, sempre baseados nos ensinamentos da doutrina espírita.
Outra tarefa importante que ganhou expressão na forma virtual foi o Atendimento Fraterno, que destina-se
a assistência de pessoas que buscam respostas para seus problemas mais íntimos, dificuldades existênciais, conflitos e anseios, dando-lhes oportunidade de expor livremente, e em caráter privativo e sigiloso suas
dificuldades. O agendamento pode ser feito através de nosso site (https://www.geedem.org.br/), bem como
é possível acessar a Caixa de Vibração Virtual. onde você coloca os nomes para receber a irradiação dos bons
Espíritos. No que tange o Ensino de nossa Casa, as aulas online se tornaram um recurso primordial no período
de quarentena do coronavírus para que facilitadores e alunos continuem os estudos remotamente, além de
possibilitar a interação e troca de experiências diante do momento atípico que vivemos.
Com tudo isso, a proposta do Geedem é aproveitar os avanços tecnológicos, disseminando conteúdos espíritas, divulgando a doutrina, levando amparo, consolo, como também aprendermos a nos relacionarmos com
as ferramentas disponíveis, transformando a realidade e construindo um mundo mais fraterno!
A fé nos confortará através da oração e da certeza que Jesus está no leme.
Que o Divino Mestre nos abençoe, hoje e sempre.
Sigamos juntos ainda que distantes!

Fala, Irmão José!
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.

A Pandemia Tem Começo, Meio e Fim.
Queridos filhos,
Acompanho a ansiedade de todos e o desejo de retornar às atividades costumeiras. Nenhum fruto, porém, pode ser colhido antes do tempo e este é o momento de maturação
que estamos precisando. No retorno encontraremos um solo mais bem preparado para o
lançamento da semente. O solo a que faço referência é o terreno fértil de nossa alma que
precisa dar frutos na proporção de 30, 40 e cem por cento, conforme ensina o Evangelho.
Não se detenham em lamúrias e desesperança quando a dor inclemente bater à porta. Recordem-se do sofrimento do Mestre no Calvário e da dor lancinante que acometeu Maria quando
acompanhou o sofrimento do filho.
O Evangelho é o leme que deve nortear os cristãos. Busquemos nele a nossa essência em todas as circunstâncias da vida: na dor, na saúde, na paz ele é a bússola salvadora que nos conduzirá ao porto com segurança.
A história, meus filhos, não registra uma pandemia eterna; ela tem começo, meio e fim. A sociedade terrena tem a chance de retirar aprendizagem consistente dos males que nos angustiam
presentemente.
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Aqui no mundo dos espíritos trabalhamos com afinco para aliviar o fardo dos irmãos encarnados. Quando
sucumbem à doença nossa equipe de socorristas os toma nos braços e colabora para que tenham o repouso
merecido no primeiro momento, e a seguir o esclarecimento e a acolhida fraterna em uma das colônias da
casa do Pai.
Lembrem-se amigos, o Pai não nos criou para o aniquilamento. Temos uma moradia no mundo espiritual,
onde continuaremos a evoluir como filhos de Deus.
Despeço-me pedindo ao Mestre Jesus que os envolva em fortíssima luz, que os torne plenos de paz e conforto
espiritual.
Fiquem bem, meus filhos. Estarei sempre por perto.
Irmão José
Mensagem recebida em 18/06/2020 pela médium Elsa C. Ferreira.

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

Palestrante: Dr. Décio Iandoli Júnior
Tema: Esperança e Consolação em tempo de pandemia
Assista na íntegra:
		

https://www.youtube.com/watch?v=6Q2PBsWmWQc

Cantinho do Chico
Chico Xavier, por meio de sua mediunidade excepcional, decodificou os ensinamentos espíritas 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.

Temas de Esperança
Quem goste de pessimismo, e se queixe de solidão, observe se alguém estima
repousar no espinheiro.
Pense que se não houvesses nascido para melhorar o ambiente em que vive, estarias decerto em Planos
Superiores.
Com a lamentação é possível deprimir os que mais nos ajudam.
Se pretenderes auxiliar a alguém, meça mostrando alegria.
A conversa triste com os tristes deixa os tristes muito mais tristes.
Quem disser que Deus desanimou de amparar a Humanidade, medite na beleza do Sol, em cada alvorecer.
Se tiveres de chorar por algum motivo que consideres justo, chora trabalhando, para o bem, para que as lágrimas não se te façam inúteis.
Nos dias de provação, efetivamente, não seriam razoáveis quaisquer espetáculos de bom humor, entretanto,
o bom ânimo e a esperança são luzes e bênçãos em qualquer lugar.
Guarda a lição do passado, mas não percas tempo lastimando aquilo que o tempo não pode restituir.
Quando estiveres à beira do desalento pergunta a ti mesmo se estás num mundo em construção ou se estás
numa colônia de férias.
Deus permitiu a existência das quedas d'água para aprendermos quanta força de trabalho e renovação
podemos extrair de nossas próprias quedas.
Se tiveres de chorar por algum motivo que consideres justo, chora trabalhando, para o bem, para que as lágrimas não se te façam inúteis.
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Nos dias de provação, efetivamente, não seriam razoáveis quaisquer espetáculos de bom humor, entretanto, o
bom ânimo e a esperança são luzes e bênçãos em qualquer lugar.
Guarda a lição do passado, mas não percas tempo lastimando aquilo que o tempo não pode restituir.
Quando estiveres à beira do desalento pergunta a ti mesmo se estás num mundo em construção ou se estás
numa colônia de férias.
Deus permitiu a existência das quedas d´água para aprendermos quanta força de trabalho e renovação podemos
extrair de nossas próprias quedas.
Não sofras pensando nos defeitos alheios; os outros são espíritos, quais nós mesmos, em preparação ou tratamento para a Vida Maior.
Se procurares a paz, não critiques e sim ajuda sempre.
Indica a pessoa que teria construído algo de bom, sem suor e sofrimento.
Toda irritação é um estorvo no trabalho.
Deixam um traço de alegria onde passes e a tua alegria será sempre acrescentada mais à frente.
Quem furta a esperança, crua à doença
O sorriso é sempre uma luz em tua porta.
Fonte: Livro Companheiro - Reflexões para uma vida - Emmanuel - Psicografia Francisco Cândido Xavier
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

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

A Pandemia e a Filosofia
								

*Marcelo Araujo

A humanidade da Terra transita por momentos que não vivia desde o primeiro pós-guerra mundial do

ponto de vista de doenças infectocontagiosas. É bem verdade que em algum período, surgiram epidemias
que assustaram cidades, estados e países. Todavia não se compara ao quadro apresentado pelo coronavírus.
Naturalmente, a filosofia não poderia e nem deveria ficar alheia à situação atual.

Inclusive para aqueles que se identificam com a filosofia e com a ciência, existe sim, uma área que congrega
essas duas faces do conhecimento; a filosofia da ciência com inúmeros assuntos abordados nos dois campos. Um departamento bastante rico de conhecimentos.
O filósofo Immanuel Kant (1724-1804) afirma que para o considerar algo verdadeiro, existem três graus:
opinar, crer e saber.
No opinar, o conhecimento é subjetiva e objetivamente insuficiente. No crer, este é subjetivamente suficiente e objetivamente insuficiente. No saber, o alcance é subjetiva e objetivamente suficiente.
Em relação ao Coronavírus, em que grau nos encontramos? Em situações como esta, de que forma poderemos ajudar e nos ajudar mais? Opinando, crendo ou sabendo?
Para ativarmos o “saber” na questão proposta, é imprescindível tomar conhecimento de que se trata,
como se propaga, quais os males que causa, como devemos agir?
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus
foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
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Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que
o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
O primeiro caso do novo coronavírus, SARS-CoV2, foi identificado em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro do último ano. Desde então, os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo: primeiro pelo
continente asiático, e depois por outros países.
Em fevereiro, a transmissão da Covid-19, nome dado à doença causada pelo SARS-CoV2, no Irã e na Itália
chamaram a atenção pelo crescimento rápido de novos casos e mortes, fazendo com que o Ministério da
Saúde alterasse a definição de caso suspeito para incluir pacientes que estiveram em outros países. No mesmo dia, o primeiro caso do Brasil foi identificado, em São Paulo.
Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o surto
da doença como pandemia. Poucos dias depois, foi confirmada a primeira
morte no Brasil, em São Paulo.
Rosalind Eggo, acadêmica especialista em doenças infecciosas na Escola de
Higiene e Medicina Tropical de Londres, esclarece que “a pandemia é uma
epidemia que ocorre em todo o mundo mais ou menos ao mesmo tempo”.
O infectologista Jean Gorinchteyn, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas,
em São Paulo, ressalta que ficar em casa e evitar locais cheios é uma questão
de “responsabilidade individual e senso de solidariedade” daqueles que não
fazem parte do grupo de risco, composto por pessoas acima dos 60 anos,
doentes crônicos (diabéticos, cardiopatas, pessoas com problemas renais) e
indivíduos imunossuprimidos (em tratamento oncológico e transplantados).
De acordo com o especialista, ao circular por ambientes com aglomerações,
os indivíduos podem levar o vírus para dentro de suas casas.
Nesse instante nos cabe um pedido; que possamos não cair nas falácias da ignorância, do desconhecimento, da má vontade, da preguiça, do mau humor, da irresponsabilidade e da desqualificação do conhecimento. Hora de formular uma pergunta e responder para si mesmo (a), qual o valor que dou à vida? A minha
e as dos outros (as)?
É uma abordagem inicial para um tema que possui inúmeras faces. Contudo, uma reflexão que os gregos realizavam em outro contexto, cabe-nos aplicar agora, como devemos viver nossas vidas nesse instante?
P.S. Fiquem em casa!
*Filósofo, radialista e orador espírita

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

Artigo Associação Médico Espírita
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.

							Ansiedade e Somatização
						
*Dr. Flávio Braun Fiorda
Temos neste artigo a intenção de introduzirmos um novo olhar sobre este tema que abrange tantas pes-

soas, sem a pretensão de ser a verdade absoluta, mas fazermos a correlação entre este assunto e as questões
da espiritualidade e que estudamos na Associação Médico-Espírita de Santos-SP, que é vinculada à Associação Médico-Espírita do Brasil e na Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada (SBTVP).
Ouvimos falar muitas vezes, erradamente por parte dos pacientes, que estão tendo uma crise de ansiedade
aguda ou o pânico, por apresentarem um mal estar diferente ou uma reação de estresse intenso ou ainda
uma fobia provocada por uma situação do seu dia a dia, como por exemplo, o fato de ter sido assaltado, ou ter
que lhe dar com um momento desagradável em casa, na rua ou no seu trabalho com alguma pessoa. Isto é
só uma maneira da língua portuguesa se expressar quando se utiliza da palavra “pânico”, mas não caracteriza
o transtorno de ansiedade e de pânico como veremos logo a seguir.
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Como definição, podemos dizer que a ansiedade é um estado de humor negativo caracterizado por sintomas corporais de tensão física e principalmente de apreensão com relação ao futuro. Nós, em nossa rotina,
podemos nos expressar que estávamos ou estamos ansiosos para passar por determinada situação ou algo
que queiramos que aconteça em tal momento e aí poderíamos dizer que a ansiedade tem um lado que é
benéfico quando ela te prepara e/ou te protege de algo do seu cotidiano, quando por exemplo, vamos viajar e
precisamos arrumar as malas ou até mesmo fazer um plano de previdência privada para garantia de uma vida
melhor na velhice. Então eu me preparo com relação ao porvir, sem necessariamente ficar preso ao futuro,
fazendo tudo ao seu tempo. O que percebemos com relação à ansiedade é que nós, seres humanos em geral,
somos muito controladores, temos uma tendência natural de queremos sempre as coisas todas do nosso jeito
e no nosso tempo. E aí a ansiedade se torna patológica quando a minha reação é intensa ou desproporcional
ao estímulo que a originou.
Quando então abordamos a questão das somatizações seriam as consequências psicológicas desta ansiedade patológica, sem uma causa orgânica diagnosticada previamente por um profissional de saúde que
deve ser consultado seja ele da clínica geral ou da especialidade que acomete determinado órgão ou sistema
sobre a queixa do paciente. Uma série de sintomas físicos de uma maneira repetitiva e contínua: dores crônicas, as inflamações até mesmo inexplicáveis (as “ites”) tais como sinusites, rinites, labirintites, gastrites, colites
e assim por diante. A maioria dos exames médicos está com seu resultado no padrão de normalidade, mas
os pacientes referem apresentar os sintomas que são reais, de maneira suave, moderada ou intensa, com extremo prejuízo social, ocupacional, afetivo e estressor por si só. Traduzindo assim uma “angústia psicológica”
com sentimentos e pensamentos não saudáveis para o corpo e para a mente como causa e ao mesmo tempo
consequência de si mesmo.
E ao paciente que foi orientado logo em seguida para procurar ajuda junto a um médico psiquiatra ou
a um psicólogo parece que é um atestado de as coisas estão ruins de fato e de são incuráveis, pois a fama de
quem vai ao psiquiatra na sociedade em geral não é das melhores. Infelizmente este preconceito ainda existe
e muitas destas pessoas sofrem em silêncio sem necessidade, situação esta que pretendemos desmistificar
através de palestras, artigos e congressos, pois o pior de tudo é a ignorância. Medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, homeopáticos, uma boa psicoterapia quando bem indicados são excelentes instrumentos ao
reequilíbrio físico e psicológico. Além, claro, da terapêutica complementar espírita, como passe, água fluidificada, desobsessão e principalmente a auto-evangelização como abordaremos mais adiante. E quais sentimentos não saudáveis que eventualmente podemos cultivar de uma maneira consciente ou não e que podem
nos prejudicar atingindo o corpo físico? Citaríamos as raivas não bem resolvidas, pequenas irritações constantes, mágoas, egoísmos, prepotências, orgulhos dos mais variados, indiferenças, etc.
Já a crise de pânico propriamente dita seria a sequência de ataques
intensos e recorrentes daquela ansiedade com sintomas físicos desagradáveis tais como taquicardia, sudorese, náusea, vômito, alteração da pressão arterial para mais ou para menos, palidez ou vermelhidão cutânea, tontura, formigamento, arrepios, dor forte no tórax,
um medo incontrolável sem um motivo que o justifique gerando um
forte constrangimento por parte do paciente pois, já não é a primeira
vez que isto acontece e com a sensação de uma morte iminente, que
é bem característico e que muitas vezes faz o paciente buscar auxílio
em serviços de pronto-socorros e se faz necessário sim justamente
para se fazer diagnóstico diferencial de outras patologias graves e que
de fato podem ser de risco de vida como um infarto, alterações endocrinológicas, ingestão de drogas lícitas ou ilícitas, infecções virais ou
bacterianas e convulsões por exemplo. Este intenso mal estar pode
durar de minutos a horas, pode acontecer em qualquer lugar, aberto
ou fechado, de dia ou de noite, paciente sozinho ou acompanhado e
geralmente acomete mais o adulto jovem, com maior prevalência dos
25 aos 30 anos de idade e mais em mulheres do que em homens (2:1). Normalmente nestas crises os exames
de urgência como eletrocardiograma, de sangue que diagnostiquem alterações hemodinâmicas, metabólicas
e outros estão normais e é feito alguma medicação calmante para alívio dos sintomas de mal estar. Destacase também a real necessidade do profissional de saúde entender um pouco deste assunto, querer ajudar e
humanizar o atendimento médico.
Percebemos na anatomia e fisiologia do nosso cérebro algumas áreas correlacionadas com o medo e as
suas reações em cadeia. O tálamo que recebe as informações oriundas dos olhos, ouvidos, boca e pele repassa
ao córtex sensorial que vai interpretar estas sensações como desagradáveis. Já o hipocampo vai armazenar e
recuperar estas memórias, processando os estímulos recebidos como já vivenciados antes, mandando as informações para a região vizinha das amígdalas decodificando as emoções e determinando possíveis ameaças,
armazenando a memórias do medo e ao hipotálamo finalmente caberia a decisão do que fazer: lutar ou fugir
mediante ao fator estressor. Estas ações neurológicas vão ao mesmo tempo fazendo as conexões perispirituais, fisgando do nosso passado situações já vivenciadas antes por nós noutras encarnações, ora como vítimas de alguém em situações violentas e ora como algozes de terceiros, quando fizemos alguém sofrer física
ou psicologicamente.
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Então como causas dos transtornos de ansiedade, somatização e pânico, poderíamos citar as orgânicas
e psicológicas tais como a alteração da produção e da receptação da serotonina que é um neurotransmissor
(principalmente no sistema límbico, área das emoções cerebrais); o stress da vida moderna; os traumas vivenciados nesta vida e em outras vidas passadas, ampliando a visão reencarnacionista das psicopatologias; uma
personalidade previamente hipocondríaca; falta de confiança em si e na providência Divina; um temperamento extremamente controlador das situações e do porvir. E como causas espirituais, poderíamos citar a questão
da mediunidade desiquilibrada, sensibilidade esta onde faz a pessoa ser um para-raio ambulante; processos
obsessivos espirituais onde o que chama a nossa atenção para as intuições negativas que os pacientes referem
ter sobre seus sintomas (tentativas de convencimento psicológico e mental por parte destes espíritos que o
paciente vai sofrer eternamente, e que vai morrer por conta disto - geralmente um fato traumático praticado
ou sofrido entre o paciente e seu obsessor de plantão); e finalmente uma intensa e aguda manipulação de
um fluido, que se chama ectoplasma, por parte dos obsessores gerando as somatizações. Achamos no livro
“Evolução em Dois Mundos”, de André Luiz pela psicografia do médium Chico Xavier
em seu capítulo 14 – 1ª parte, a seguinte expressão - psiconeurose: uma simbiose
obsessiva onde espíritos anestesiam ou infantilizam mentes menos aptas ao autocontrole, podendo evoluir para um episódio epiléptico. E pensando na questão da
evolução espiritual que todos nós temos de encarnação em encarnação na eterna
escola da vida, nosso passado é de muitos erros. Criamos estes desafetos por opção
própria e estes também pelo seu livre-arbítrio não nos perdoaram até os dias atuais
e que conseguem nos achar na vida atual por sintonia e frequência parecidas já que
não evoluímos tanto assim como pensamos e ainda temos muitas recaídas nas nossas questões mais íntimas de fundo moral e de caráter, facilitando este reencontro.
Então estes pacientes teriam, por esta teoria, uma produção fisiológica e acúmulo natural de ectoplasma em seu organismo de uma maneira acima da média geral,
sendo candidatos a prestarem atenção em sua mediunidade de dar passes de uma maneira geral e em sessões de cura em casas espíritas doando este fluido, principalmente, se quiserem melhorar de seus sintomas.
A doação, a caridade, a generosidade: mais uma vez remédios que a medicina ainda há de descobrir. Este
ectoplasma seria um fluido, uma energia, uma matéria, uma substância semi-material condutora de eletromagnetismo, amórfica, elástica, inodora, expansível, fotossensível, tangível, obediente à ação mental, produzida pelos seres humanos encarnados.
Porém, manipulável pelos encarnados e desencarnados para o bem ou par ao mal, interagindo com o
meio ambiente, penetrando qualquer matéria, através dos fenômenos físicos pela materialização de espíritos
e objetos que fazem parte da história do começo do espiritismo na humanidade, sessões de curas nas casas
espíritas e na psiquiatria nos transtornos de somatizações.
Até o momento não existe nenhum tecnologia capaz de mensurar estes efeitos, mas inúmeros outros
sérios pesquisadores já citavam o ectoplasma em seus trabalhos tais como William Crookes, William Crawford, Charles Richet - fundador da metapsíquica, Allan Kardec e Chico Xavier. A origem do ectoplasma é alimentar, sendo produzido nas mitocôndrias de todas as células do corpo físico, principalmente as do fígado.
As mitocôndrias consomem o oxigênio inspirado, metabolizando a glicose (nosso alimento), liberando o gás
carbônico, água e produzindo este fluido ectoplásmico. Assim, ficaria mais acumulado em nossos abdômen e
tórax, sendo eliminado junto com o gás carbônico pela expiração, mas saindo por todos os orifícios do corpo
humano quando em excesso. E quando não doado a contento, somatizaria de acordo como ponto fraco do
períspirito (traumas trazidos de vidas passadas provocados ou vitimizados) de cada indivíduo.
Portanto, a pesquisa de patologias orgânicas previamente, o uso de medicação adequada na dose e
períodos corretos, um bom processo psicoterapêutico (cognitiva, comportamental, regressão de memória)
que ajude ao paciente a elevação de seus sentimentos, mudança do estilo de vida como um todo, a prática da
caridade, a melhora do temperamento, tratamento de desobsessão espiritual, o evangelho no lar e a questão
do estudo teórico e prático da mediunidade para dar passes seriam muito importantes questões a serem
tratadas pelos indivíduos portadores deste tipo de transtorno.
E para finalizar segue um muito inspirado poema de Emmanuel:

“Aconteceu talvez o que não esperavas...O lado contra te ironiza.
O sentimento ferido te aborrece.
Entretanto, reflete nas bençãos que a Divina Providência já te concedeu e procure sorrir.
Não te indisponhas com ninguém...Continua trabalhando e servindo em paz.
Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo é que se
manifesta, mais claramente a voz de Deus”.
* Médico Psiquiatra - Membro AME-Santos/SP

Fonte: amesantos.net.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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A Serviço da Evangelização de Espíritos

													*Elma Santos

Em geral, sempre que ouvimos a expressão “Evangelização” nos remetemos

imediatamente a esfera da infância e juventude e tudo o que representa e compreende esta fase da vida. Mas aqui, convidamos vocês a ampliarem esta visão
para seu significado implícito que é a Evangelização de Espíritos. Sim, porque estes meninos e meninas, com toda a sua expressão que nos encantam são, como
todos nós, espíritos eternos e devem ser vistos como tal, pois carregam, por assim
dizer, uma bagagem evolutiva dada pelas experiências adquiridas ao longo de sua
trajetória vivencial.
Já de início é importante pontuar que utilizar o termo “evangelização de espíritos” não pertence simplesmente à esfera da semântica e muito menos a um conceito que deve permanecer no âmbito cognitivo e transcendental, mas, sim, de uma compreensão, de um estilo de vida, e porque
não dizer de uma postura que percebe, que vê as crianças e os jovens como seres integrais que possuem sim,
renovados saberes, enormes conhecimentos sobre muitas coisas e, ou uma grande facilidade para aprender
coisas novas, no entanto, ainda não sabem, ou melhor, não se desenvolveram de forma plena, principalmente
no que diz respeito a vivência dos saberes da alma, e do componente ético que deve permear toda relação
humana, assim como nós, os adultos.
Evidentemente, e isto é de percepção comum, que trazem em suas almas infantis e juvenis, pois herdeiros da paternidade divina, germens deste saber fraternal e amoroso em relação a todos os valores do mundo das relações, mas precisam, por meio da presente encarnação, de novas luzes que os aproximem de forma
lúcida e solidária do outro, seja lá com que roupagem este outro se apresente, não porque pouco conhecem
sobre a vida, mas porque são, acima de tudo, seres espirituais utilizando provisoriamente uma roupagem infantil, e que guardam em sua essência tudo o que representa seu ser, tudo que o constitui como filho de Deus.
E é nesse sentido que a evangelização de espíritos se faz cada vez mais necessária na contemporaneidade,
porque intenta abrir espaço na alma de cada ser para aquilo que está além dos saberes do intelecto e das conquistas tecnológicas em todas as suas expressões, que embora importantes e necessárias para o cumprimento
da Lei do Progresso, conforme nos apresenta Kardec em o Livro dos Espíritos, são insuficientes para aquisição
de saberes que tornarão a todos nós, seres completos, seres de luz, seres que verdadeiramente compreendem
e praticam a mensagem de Jesus.
E é nesse sentido que a evangelização de espíritos se faz cada vez mais necessária na contemporaneidade,
porque intenta abrir espaço na alma de cada ser para aquilo que está além dos saberes do intelecto e das conquistas tecnológicas em todas as suas expressões, que embora importantes e necessárias para o cumprimento
da Lei do Progresso, conforme nos apresenta Kardec em o Livro dos Espíritos, são insuficientes para aquisição
de saberes que tornarão a todos nós, seres completos, seres de luz, seres que verdadeiramente compreendem
e praticam a mensagem de Jesus.
É importante sinalizar que a Evangelização de Espíritos ao nos propor, dentre outras abordagens, vencer esta
visão reducionista que concebe a criança como um ser destituído de importantes e significativas experiências
reencarnatórias, faz parte da metodologia implantada por Eurípedes de Barsanulfo que reconhece a todos nós,
inclusive as crianças e jovens, como aprendizes de algo maior, por isso propõe a educação integral do ser, por
meio da transformação dos sentimentos e da educação de pensamentos, de forma constante, ativa e reflexiva.
Nesse sentido, a evangelização de espíritos não é uma ação somente das casas de oração, que são no
dizer de Alzira Bessa, centros polarizadores de amor, mas também, no caso das crianças e jovens, pelos seus
responsáveis diretos, notadamente do papai e da mamãe que devem ter a compreensão da necessidade do
espírito imortal. Afinal, é mister lembrar que, conforme nos diz Pierre de Chardin, "Não somos seres humanos
vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana". E aqui fica
muito bem delineada a responsabilidade dos pais, não somente quanto ao desenvolvimento intelectual dos
filhos que, em sua maioria, é disseminado pelas instituições formais, mas, e, principalmente em relação ao
desenvolvimento ético destes meninos e meninas, que pode e deve ser expresso pelo cuidado em aproximar
essas almas das verdades universais contidas no evangelho, não como letra, mas redivivo em cada corações.
No Evangelho Segundo o Espiritismo, Santo Agostinho não
deixa dúvidas quanto a isso, ao propor para nossa reflexão a seguinte indagação: “O que fizestes do filho confiado à vossa guarda?”. E, em uma tentativa de ampliação desta proposição, e trazêla para o nosso cotidiano, incluímos as seguintes indagações: Você
está ensinando sua criança, a amar? Amar a todos e a tudo, sem
distinção? Por meio das suas ações, atitudes, comportamentos
você está auxiliando a sua criança a despertar para o verdadeiro
sentido da vida, origem e destinação? Você conhece a necessidade espiritual de seu filho/a?
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Importante salientar que as questões aqui apontadas têm o único propósito de abrir um espaço de reflexão, inclusive sobre nós mesmos, perante a verdade da vida das relações e nosso lugar no mundo, como
espíritos eternos que somos.
Seguindo esta lógica e na perspectiva da evangelização do espírito é licito lembrar da importância de se
perceber, conhecer, acolher a necessidade principalmente daqueles que estão no nosso entorno, tal qual nos
foi demonstrada, de forma clara e inequívoca, por Jesus em sua passagem pela Terra, quando em todas as
experiências ele olhou a todos, a partir de sua singularidade. Em outras palavras, para cada um, a despeito de
suas manifestas imperfeições, Jesus olhou como ser único e imortal, reconhecendo suas necessidades evolutivas e possibilidades de redenção.
Assim, no caso das crianças e jovens particularmente, podemos interpelar: Quem é aquele menino rebelde, que parece afrontar tudo e a
todos? Quem é aquela criança que não aceita as orientações dos adultos?
Quem é aquele ser que está preso nas ilusões do corpo físico e provisório?
Quem é aquela menina que se isola do mundo e não quer relacionar-se
com ninguém? Quem é aquela criança que parece compreender todas
as coisas? Que olha a todos com tanto amor? Quem é aquela menina
que apresenta tais e tais deficiências? Quem é esta criança que me causa esse sentimento bom/ruim? Quem é aquele infante que não suporta
ser amado/tocado? Quem é...? Quem é...? São Espíritos!!
Antes de tudo, Espíritos! Espíritos em evolução! Que trazem no âmago do seu ser, a sua anterioridade espiritual, e esperam daqueles que
chegaram antes, pais e educadores de forma geral, um olhar amoroso e
fiel para suas necessidades evolutivas, para que consigam cumprir aquilo
que foi idealizado no seu planejamento reencarnatório.
É certo que o conhecimento destas necessidades está relacionado tanto, aos talentos, as potencialidades
do espírito e as virtudes já adquiridas e, ou já interiorizados, quanto aos pensamentos e sentimentos ainda não
desenvolvidos na esfera do amor. Conhecer o ser na sua integridade, auxiliando-o a desenvolver sentimentos
elevados e a transformar sentimentos enfermos que desenvolveram ao longo de sua trajetória espiritual é a
tarefa de todos nós.
É nessa perspectiva que a casa espírita alinhada com os ensinamentos cristãos e com a filosofia espírita
vai se consolidando como espaço coletivo de vivência dessa nova metodologia, que sabemos não é nova, pois
está fundada nos ensinamentos de Jesus, o cristo, o qual por meio de seus ensinamentos, de suas parábolas
nos conclamou ao amor, a partir da percepção da verdade em suas infinitas manifestações de acolhimento do
ser, independente da sua expressão e condições atuais.
Em todos os tempos, mas notadamente nesse momento em que o planeta clama pela instauração do
mundo de regeneração, as casas espíritas têm grandes responsabilidades e devem incentivar que as atividades, para além das temáticas desenvolvidas na esfera do ensino, possibilitem o verdadeiro despertar do “ser
eterno”, contribuindo, desta forma, para que possa seguir firme em sua ascensão espiritual e na construção de
um mundo melhor. De modo que todos, tanto aquele espírito que assumiu uma missão específica no plano
espiritual quanto aquele que ainda não tem consolidado em si o sentimento de amor ao próximo, em suas
infinitas matizes, possam entrar de forma consciencial, reflexiva e transformadora em contato com a sua programação espiritual por meio da evangelização de espírito.
Neste processo, não podemos deixar de destacar a importância dos evangelizadores, com ênfase naqueles
que se responsabilizam pela esfera infantojuvenil, visto que estão comprometidos com estes espíritos numa
missão regeneradora das almas que retornam para impulsionar o progresso moral do planeta. Porquanto, conforme sabemos, aqueles que regressam ao mundo da matéria, principalmente em um período de transição,
trazem renovadas sementes de regeneração que devem dar frutos, a partir da semeadura que nós adultos,
somos capazes de instaurar.
Enfim, o que percebemos é que, a evangelização de espíritos, embora de extrema importância na primeira infância, porque iniciando o processo reencarnatório, diz respeito a cada um de nós, espíritos imortais que
somos. Nesse sentido, reconhecer o ser espiritual que é o outro e que somos também nós, pode abrir espaços
para uma melhor compreensão da vida e das relações e, quem sabe possamos, enquanto a caminho na presente reencarnação, nos reconciliarmos com as leis divinas, com o outro, conosco mesmo, em um despertar
consciente para as verdades da vida espiritual.
*Tarefeira Evangelização GEEDEM
Referências:
AMUI, Alzira Bessa França. O que é evangelização de espíritos? Editora Grupo Espírita Esperança e Caridade. Sacramento. MG. 2015.
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Tradução de Salvador Gentile, revisão de Elias Barbosa. 365ª ed. Araras, SP: IDE, 2009.
Cap. XIV. Instruções dos Espíritos.

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Psicologia Espírita por Joanna de Angelis
A proposta desta série psicológica encontra-se em plena consonância com os postulados básicos do Espiritismo - a crença em Deus, na imortalidade da alma, na
comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados – 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 comprovação.” Recordemos que Kardec colocou no subtítulo da Revista Espírita o termo Jornal de Estudos Psicológicos, dando a entender a importância de estudar-se a alma
como um todo, e não em partes.

Doenças Físicas e Mentais
A expressiva soma de atividades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. A sua estrutura

orgânica aprimorada nos milênios da evolução antropológica, ainda padece a fragilidade dos elementos que a
constituem.
Vulnerável a transformações degenerativas, é tecido que reveste o psiquismo e que através dos seus neurônios
cerebrais se exterioriza, afirmando lhe a preexistência consciencial, independente das moléculas que constituem
a aparelhagem material.
A consciência, na sua realidade, é fator extrafísico, não produzido pelo cérebro, pois que possui os elementos
que se consubstanciam na forma que lhe torna necessária à exteriorização. Essa energia pensante, preexistente e
sobrevivente ao corpo, evolve através das experiências reencarnacionistas, que lhe constituem processo de aquisição de conhecimentos e sentimentos, até lograr a sabedoria. Como conseqüência, fazse herdeira de si mesma,
utilizando se dos recursos que amealha e deve investir para mais avançados logros, etapa a etapa. Em razão disso,
podemos repetir que somente “há doenças, porque há doentes”, isto é, a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou Espírito.
As suas resistências ou carências orgânicas resultam dos processos da organização molecular dos equipamentos de que se serve, produzidos pela ação da necessidade pensante. O psicossoma organiza o soma necessário
à viagem, breve no tempo, para a individualidade espiritual.As doenças orgânicas se instalam em decorrência das
necessidades cármicas que lhe são inerentes, convocando o ser a reflexões e reformulações morais proporcionadoras do reequilíbrio.
Nas patologias congênitas, o psicossoma impõe os fatores cármicos modeladores necessários à evolução,
sob impositivos que impedem, pelos limites de injunções difíceis, a reincidência no fracasso moral.Assim considerando, à medida que a Ciência se equipa e soluciona patologias graves, criando terapias preventivas e proporcionando recursos curativos de valor, surgem novas doenças, que passam a constituir se tremendos desafios. Isto se
dá, porque, à evolução tecnológica e científica da sociedade não se apresenta, em igual correspondência, o mecanismo de conquistas morais.
O homem conquista o exterior e perde se interiormente. Avança na horizontal do progresso técnico sem o
logro da vertical ética. No inevitável conflito que se estabelece — comodidade e prazer, sem harmonia interna nem
plenitude — desconecta os centros de equilíbrio e abre se favoravelmente a agentes agressores novos, aos quais
dá vida e que lhe desorganizam os arquipélagos celulares.Outrossim, as tensões, frustrações, vícios, ansiedades,
fobias facultam as distonias psíquicas que são somatizadas aos problemas orgânicos ou estes e suas sequelas dão
surgimento aos tormentos mentais e emocionais.
Todo equipamento para funcionar em harmonia com ajustamento, para as finalidades a que se destina, exige perfeita eficiência de todas as peças que o compõem. Da mesma forma, a maquinaria orgânica depende dos fluxos e
refluxos da energia psíquica e esta, por sua vez, das respostas das diversas peças que aciona. Nessa interdependência, a vibração mental do homem é lhe propiciadora de equilíbrio ou distonia, conscientemente ou não.
Sabendo canalizar lhe a corrente vibratória, organiza e submete os implementos físicos ao seu comando, produzindo efeitos de saúde, por largo período, não indefinidamente, face à precariedade dos elementos construídos para
o uso transitório.
As doenças contemporâneas, substituindo algumas antigas e somando se a outras não debeladas ainda, enquadram se no esquema do comportamento evolutivo do ser, no seu processo de harmonização interior, de deificação.
Na sua essência, a energia pensante possui os recursos divinos que deve exteriorizar. Para tanto, à semelhança
de uma semente, somente quando submetida à germinação faculta a eclosão dos seus extraordinários elementos,
até então adormecidos ou mortos. A morte da forma desata lhe a vida latente.A mente equilibrada comandará o
corpo em harmonia e, nesse intercâmbio, surgirá a saúde ideal.
Extraído de: O Homem Integral (Joanna de Ângelis- Psicografia: Divaldo Franco )
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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O Que Disse Kardec?
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 gravar mais seus ensinamentos, pois muito ainda temos que aprender para compreender as leis espirituais.(Bezerra de Menezes)

O Livro dos Espíritos
» Parte Quarta - Das Esperanças e Consolações
» Capítulo 1 - Das Penas e Gozos Terrestres
» Perda dos Entes Queridos
Com Comentários de Miramez do Livro Filosofia Espírita XIX
934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima
quanto é irreparável e independente da nossa vontade?
“Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre: é uma prova ou uma expiação, e constitui lei para todos.
Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos.”
Comentários de Miramez
Cap. 16 - PERDA DOS ENTES QUERIDOS
A perda dos entes queridos, para os que ficam na carne, de certa forma transforma-se em dor, mais adiante,
porém, pela compreensão que o Espiritismo dá, ela passa a ser alegria, por saber-se que a vida continua.
Ninguém morre; somente se deixa de ver a forma, no entanto, a essência permanece viva, mais viva do que
se pensa. O que se chama morte é apenas uma força transformadora de mais vida. Já pensaste nas conseqüências, se ninguém desaparecesse por esse processo? O que seria do mundo? Não se troca de roupa sempre? Por que a alma não pode trocar suas vestes de tempos em tempos?
Para viver melhor, devemos nos acostumar com essas mudanças, que esse costume nos levará à verdadeira
paz e poderás ajudar a todos aqueles que se encontram a passar por esse transe, da Terra para os planos
mais elevados da vida. Todos nós já passamos várias vezes pelo transe de vestir a carne e de desvesti-la como
velho trapo e devemos sempre agradecer a Deus pelas oportunidades oferecidas a nós.
O corpo é uma esponja que transforma o magnetismo inferior da mente que ainda não atingiu a harmonia
desejada e canaliza para a Terra esse drástico corrosivo, que por vezes faz crescer as plantas e dar vida a outras vidas, que ainda inconscientes transitam no escuro do solo. Nada se perde, na extensão infinita da vida.
Essa consciência nos dá coragem e nos faz sentir Deus trabalhando por toda a natureza humana e divina,
para que a alma cresça cada vez mais, reconhecendo a sua paternidade, e libertando-se dos caminhos tortuosos por que haveria de passar em todas as existências, pela lei da reencarnação que vigora em todos os
mundos.
Se pensas que, quando um ente querido morre, o estejas perdendo, saibas que se dá o contrário: estás ganhando um amigo no plano do Espírito, e nós te pedimos de coração que faças por ele o que puderes nas
suas provações, segundo o que o amor te pode inspirar, pois também deverás passar pelos mesmos caminhos do que parece morte, para ganhar mais vida e mais consciência da criação de Deus e ter Ele próprio a
nascer ou se fazer mais presente dentro da tua alma.
A dor que se sofre com a perda dos entes queridos, todos passam, pobres e ricos. No entanto, os que sofrem
mais são os mais ignorantes acerca da espiritualidade. Mais uma vez devemos repetir o que o Cristo disse:
Conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Aquele que conhece o destino da alma não vai sofrer com isso
e, sim, alegrar-se, por ter ela voltado para a pátria de onde veio, levando experiências e tornando a entrar em
novos cursos, para voltar depois para as lutas que a Terra oferece.
Somente crescemos começando de baixo e a carne é a primeira escola, onde aprendemos o abecedário da
espiritualidade maior. No mundo espiritual, nos enriquecemos de teoria, e na Terra passamos à prática do
que aprendemos pelo coração.
Aos que ficaram sem os seus entes queridos, existe uma consolação que a Doutrina dos Espíritos lhes dá: a
de comunicarem-se com eles, ou com outros de formas diferentes. São milhares e milhares de mensagens
que descem do céu à Terra todos os dias, afirmando que não existe a morte, talando da reencarnação e da
comunicação com os seus entes queridos e dos benfeitores da espiritualidade maior que, além de consolar,
aparecem instruindo os encarnados acerca de tudo que precisam para viver bem.
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A literatura espírita vem trazer a Verdade ao mundo, por ter Jesus à sua frente, inspirando Seus novos discípulos para dizerem e viverem essa verdade.
Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Ele. (João, 4:30)
Precisamos sair da cidade poluída das nossas preocupações e vir ter com Jesus neste encontro de maior entendimento, para aprendermos a amar, porque somente esse amor com Ele nos leva à paz de consciência.
A própria sabedoria, para ser divina,deve nascer do amor. Se amarmos a Deus em todas as coisas, esqueceremos as perdas temporárias, por ser a vida eterna e sermos todos irmãos.

935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo?
“Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência. A prova de que assim é tendes no fato de que os Espíritos que vos consagram afeição
acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem
convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente.”
A possibilidade de nos pormos em comunicação com os Espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos
proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a Terra.
Pela evocação, aproximamo-los de nós; vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Desse modo,
cessa, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o
afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos, por seu intermédio, dos pormenores da nova existência a que passaram
e adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar.
Comentários de Miramez
Cap. 1 - COMUNICAÇÃO COM O ALÉM TÚMULO
A comunicação com os Espíritos não pode ser profanação, por estar de acordo cem a lei natural. Desde a
formação do mundo, a mediunidade existe em tudo o que se possa verificar. Ela é a própria vida circulando
dentro das vidas. O que é que não se comunica? Pois, entre os Espíritos a comunicação é mais perfeita e necessária. Jesus veio nos mostrar a mediunidade abertamente, sendo médium de Deus para a paz de todos
os seres. Todos ganharam com a estadia de Jesus na Terra, todos os reinos da natureza, principalmente os
homens e Espíritos desencarnados que vivem na atmosfera do planeta.
Não pode existir profanação quando se respeita a lei. Ainda mais, podes verificar, como no caso de "O Livro
dos Espíritos", o que o mundo espiritual ensina aos homens, que é o mesmo que Jesus ensinou, acrescido de
alguma coisa mais, pela maturidade dos que se encontram na carne à espera de consolo e ensinamento espiritual. Podes analisar as mensagens e a tua razão responderá qual o produto das comunicações.
Quando fazes uma viagem e deixas para trás os teus entes queridos, logo não procuras comunicar-te com
eles? Assim fazem aqueles que partiram para o mundo espiritual. A saudade traça caminhos, de maneira
que o amor deseja falar aos corações que ficaram e só Espíritos, pelas faculdades dos próprios homens, se
comunicam para dar notícias de consolo e instrução para os que deverão segui-los mais tarde. Qual é o coração que não deseja ouvir sua mãe querida que partiu para a espiritualidade, seu pai, seus irmãos e parentes,
amigos e companheiros? Assim são eles do outro lado da vida. Estão ao lado dos que ficaram, e desejam
falar-lhes, contando por vezes suas aventuras depois do túmulo.
Ser-nos-á de grande valia a permanente comunicação com os seres angélicos, porque eles nos trazem a
certeza da vida em todas as dimensões do universo, capacitando os homens a sentir e a trabalhar para a sua
própria melhora espiritual. Não deves confundir Espírito com o subconsciente, como nos falam abertamente
os materialistas. Eles desejam modificar as leis naturais, no entanto, estão iludindo a si mesmos.
Deus é sabedoria e Suas leis são perfeitas. É justo que a ignorância não possa compreender o que não se encontra ao seu alcance. Os luminares da espiritualidade maior perdoam as ofensas e toleram os ignorantes,
por saberem que eles não sabem o que fazem.
E porque não julgais também por vós mesmos o que é justo? (Lucas, 12:57)
São os tais que usam o raciocínio, sem participação da intuição. São cegos que desejam conduzir cegos.
Os Espíritos que consagram afeição aos homens, têm prazer em atender a todos e os Espíritos puros têm afeição por toda a humanidade, trabalhando para o bem-estar de todos os povos, tendo Jesus como Guia e Pastor de todo o rebanho.
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A comunicação é, pois, uma lei eterna. Se os homens não se comunicassem entre si, o que resultaria? E se
Deus se afastasse da Sua criação? A comunicação é força poderosa do próprio Criador, para sustentar a criação.
Parte do Senhor a seiva divina para glória da vida.
Mesmo que os cépticos não queiram, continuamos a falar com a humanidade, desejando a ela a paz de
consciência e o amor no coração.

936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos Espíritos por quem as sofrem?
“O Espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na Terra; mas, uma dor incessante e
desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em
Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e, talvez, à sua reunião com eles.”
Estando o Espírito mais feliz no Espaço que na Terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um
dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse
porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria, de sua parte, mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres
que se amam na Terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta e só nos cabe felicitá-lo, aguardando
com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos.
Façamos ainda, a este propósito, outra comparação. Tendes um amigo que, junto de vós, se encontra em penosíssima situação. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos
os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre:
a separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele?
Pelas provas patentes que fornece da vida futura, da presença em torno de nós daqueles a quem amamos,
da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam; pelas relações que nos faculta manter com
eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com
o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono: o homem, por muito insulado que esteja, tem sempre
perto de si amigos com quem pode comunicar-se.
Impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem, que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio
às nossas murmurações, felicitar-nos-emos, quando fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se
felicita, quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso.
Comentários de Miramez
Cap. 18 - DORES INCONSOLÁVEIS
As dores inconsoláveis da separação pela desencarnação, vêm pela falta da devida compreensão. Para o
espírita, isso não pode acontecer, pois ele é consciente de que a vida continua depois do túmulo e que os
chamados mortos podem se comunicar com os vivos. Desta forma, já se estabelece entre os dois planos de
vida a consolação.
Foi neste sentido que Jesus, para ajudar a humanidade, disse e o apóstolo João anotou, no capítulo catorze,
versículo dezesseis, que enviaria outro Consolador, para ficar conosco eternamente. Essa consolação, essa
volta, foi pela Doutrina dos Espíritos, que faculta igualmente a instrução para a humanidade.
Quando o Espírito se encontra no mundo espiritual, ele tem saudades igualmente dos que ficaram na Terra,
mas espera-os no mundo da verdade para se juntarem, com outros ideais e, possivelmente, retornarem juntos ao mundo. Não há necessidade dos que ficam sentirem dores inconsoláveis; os que sofrem com a separação, é por ignorarem todos os acontecimentos espirituais. Se tu, que sobrevives àqueles que te são queridos, te inquietares pela separação, cuida de ouvir que essa separação é temporária, e o amor verdadeiro os
reunirá novamente no mundo espiritual, se a revolta não empanar teu coração.
A desencarnação é processo movimentado pela lei de renovação dos sentimentos, e Deus deseja que assim aconteça, para que as criaturas possam libertar-se da escravidão, principalmente dos bens materiais e
do apego às pessoas. Ninguém é de ninguém; todos somos iguais e devemos amar acima de tudo somente
Àquele que nos criou, porque amando a Deus estaremos, por força da lei, amando aos nossos semelhantes.
Se desejas ficar mais perto dos que partiram, tem confiança em Deus e ora por eles. Se lamentares sua partida,
desprenderás do teu coração forças negativas que podem prendê-los e fazê-los sofrer. Sendo Espírito superior,
ele é o que é, mas, mesmo assim, sente a inferioridade daqueles seus que não compreenderam a lei de renovação da vida, da lei das trocas das vestes físicas. A tua revolta pode te fazer ficar distante dos teus entes queridos.
Passa a alimentar a ti, Espírito, daquele alimento divino, onde o amor é a base e a caridade o suprimento.
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Disse-lhes Jesus:
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. (João, 4:34)
Deves esquecer-te dos lamentos ante uma desencarnação, processo esse para o próprio bem dos que partem e treinamento para os que ficam. Desde quando existem encarnados na Terra, existem partidas. Por que
não nos acostumarmos com a realidade?
O alimento do Espírito é mais sutil do que o alimento do corpo, e Jesus nos ensinou como alimentar a alma: o
melhor alimento para ela é o amor. Quem ama verdadeiramente, não blasfema, nem ignora as transformações necessárias, das quais a natureza é o agente.
Não deves apegar-te à lembrança dos que já se foram. Certamente que não podes esquecer a gratidão pelo
que recebeste dos corações que amas, com os quais viveste muito tempo, mas não tanto a ponto de chegar
a certos distúrbios emocionais.
Oremos por todos, que todos oram por nós.Diante da Doutrina Espírita, não há dores inconsoláveis, porque
ela é o remédio para todas as dificuldades e todas as dores; basta recorrer a ela nas horas mais difíceis, que
se encontrará consolo.
Fonte: O Livro dos Espíritos / Filosofia Espirita Vol XIX
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)

A religiosidade espírita kardecista no período de isolamento social

										
Neste período de isolamento social, não há impeditivo de que o indivíduo realize
a sua missão de ajudar ao seu próximo.
O momento atual pelo qual atravessa a humanidade pode nos levar a questionarmos: qual seria a essência desta pandemia? Seria, inicialmente, apenas voltarmos a nossa atenção para a
questão da saúde e dos cuidados? Criaria possibilidades de revermos nossas ações como seres em evolução?
Permite-nos refletir sobre o real sentido da vida e o futuro, desta dentro de um macrocosmo? Seria capaz de
alterar uma visão míope e de superioridade diante do incontestável poder de extinção da vida revelado por
esta doença?
Nesse contexto, através de uma leitura de mundo voltada para o seu eu interior, buscando uma sapiência
que possibilite o crescimento educacional e espiritual, ao se aglomerar recursos interpretativos de fé, objetivando a regeneração humana a fim de dias melhores, apresenta-se como uma possibilidade de resposta para
este período de tantos confrontos.
No livro Renovando Atitudes, do espírito Hammed, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, sintetiza que a fé, como força instintiva da alma, guarda em si possibilidades transcendentes e poderes
infinitos. Ao ampliá-la, o ser humano se potencializa vigorosamente, fluindo e contribuindo como o próprio
ritmo da vida como um todo. Dessa forma, de acordo com o autor, a fé não é uma muleta ou moeda de troca
para momentos difíceis, mas, acima de tudo, um auscultar das verdadeiras intenções da ação divina em nosso
meio.
Ao tratar de recursos interpretativos de fé fala-se de uma presença contemplativa recíproca dentro das
tradições religiosas, em caminhos de duplo sentido, assinalada pela busca humana de Deus e outra pelos
caminhos diversos abertos por este para que a humanidade o encontre, apontando uma transcendência de
Deus e do seu plano de salvação. Portanto, fé não se conquista, mas se desenvolve durante o tempo de sua
existência, e é esta força instintiva que neste momento se busca edificar.
Por ocasião do encerramento da 22ª Conferência Espírita, Bezerra de Menezes, por meio da psicofonia de Divaldo Franco, abordou-se o tema atual da humanidade trazendo palavras de consolo e orientando para que
“não vos preocupais demasiadamente com a presença pandêmica do vírus"...
[...]. Vós, que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes, não negueis a palavra libertadora
aos que se preparam para enfrentar a imortalidade [...]. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos
da fé dinâmica, corajosa e gentil amando a todos, evitando as paixões que dividem, e as experiências que
desunem”.
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Este grande irmão nos convida para que nesse momento de dificuldade seja realizada uma reflexão de
uma fé racionalizada e prática, propondo serenidade, prudência, conforme preconizado na Lei de justiça, de
amor e de caridade, constante no Livro dos Espíritos.
Tal isolamento não impede o ser humano de manter o seu convívio familiar e social, mas o incentiva a
buscar outros dispositivos para desenvolver este contato a partir da capacidade fecunda da humanidade de
cooperar e fluir por meio das tecnologias de comunicação virtual.
Isolamento não pode ser traduzido por inércia, comodismo,
pois a busca para alcançar anseios de progresso impele o
ser humano na busca de leituras edificantes, que neste momento de solidão, proporcionam benefícios aos sedentos
de iluminação. Neste período de isolamento social, não há
impeditivo de que o indivíduo realize a sua missão de ajudar ao seu próximo, atuando por meio de passes a distância,
aconselhamentos e variadas atividades assistenciais.
Tais medidas de isolamento social devem ser interpretadas
como meio necessário e preventivo para a não propagação
da doença, mas sem excluir da esfera kardecista a sua práxis cotidiana do bem servir.
Este período também marca um momento de autorreflexão e de ajuda coletiva, onde por certo a humanidade
a-prenderá com esta adversidade, segundo Hammed, “que aquilo que lhe parecia negativo era apenas um caminho
preparatório para alcançar posteriormente um bem maior e definitivo para si mesma” e para a sociedade como
um todo."
Este momento, que para muitos se apresenta e é visto como punição ou castigo pelos resultantes dos equívocos
humanos, é visto pela religiosidade espirita como uma associação infundada, pois estes acontecimentos devem ser
encarados como possibilidades para obtenção de uma evolução do espírito auxiliando-o à plenitude existencial, pois
no universo nada existe que não tenha sua razão.
Referências
HAMMED (Espírito). Renovando atitudes. [Psicografado por] Francisco do Espírito Santo Neto.
KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Tradução de Salvador Gentile.

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

Em Agosto/20: Semana Nacional da Família na AME Brasil!
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Você sabe quem foi?
Antônio Gonçalves da Silva (Batuíra)
Nascido a 26 de dezembro de 1838, em Portugal, na Vila Meã, freguesia de

São Tomé do Castelo, e desencarnado em São Paulo, no dia 22 de janeiro de 1909.
Completada a sua instrução primária, veio para o Brasil, com apenas doze
anos de idade, aportando no Rio de Janeiro, a 3 de janeiro de 1850.
Seu nome de origem era Antônio Gonçalves da Silva, entretanto, devido a ser
um moço muito ativo, correndo daqui para acolá, a gente da rua o apelidara "o
batuíra", o nome que se dava à narceja, ave pernalta, muito ligeira, de voo rápido,
que frequentava os charcos na várzea formada, no atual Parque D. Pedro II, em S. Paulo, pelos transbordamentos do rio Tamanduateí. Desde então o cognome Batuíra foi incorporado ao seu nome.
Batuíra desempenhou uma série de atividades que não cabe registrar nesta concisa biografia, entretanto, podemos afirmar que defendeu calorosamente a idéia da abolição da escravatura no Brasil, quer
seja abri-gando escravos em sua casa e conseguindo-lhes a carta de alforria, ou fundando um jornalzinho a
fim de colaborar na campanha encetada pelos grandes abolicionistas Luiz Gama, José do Patrocínio, Raul
Pompéia, Paulo Ney, Antônio Bento, Rui Barbosa e tantos outros grandes paladinos das idéias liberais.
Homem de costumes simples, alimentando-se apenas de hortaliças, legumes e frutas, plantava no
quintal de sua casa tudo aquilo de que necessitava para o seu sustento. Com as economias, adquiriu os então
desvalorizados terrenos do Lavapés, em S. Paulo, edificando boa casa de residência e, ao lado dela, uma rua
particular com pequenas casas que alugava a pessoas necessitadas. O tempo contribuiu para que tudo ali se
valorizasse, propiciando a Batuíra apreciáveis recursos financeiros. A rua particular deveria ser mais tarde a
Rua Espírita, que ainda lá está.
Tomando conhecimento das altamente consoladoras verdades do Espiritismo, integrou- se resolutamente nessa causa, procurando pautar seus atos nos moldes dos preceitos evangélicos. Identificou- se de tal
maneira com os postulados espíritas e evangélicos que, ao contrário do "moço rico" da narrativa evangélica,
como que procurando dar uma demonstração eloquente da sua comunhão com os preceitos legados por
Jesus Cristo, desprendeu-se de tudo quanto tinha e pôs-se a seguir as Suas pegadas. Distribuiu o seu tesouro
na Terra, para entrar de posse daquele outro tesouro do Céu. Tornou-se um dos pioneiros do Espiritismo no
Brasil. Fundou o "Grupo Espírita Verdade e Luz", onde, no dia 6 de abril de 1890, diante de enorme assembléia,
dava início a uma série de explanações sobre "O Evangelho Segundo o Espiritismo".
Nessa oportunidade deixara de circular a única publicação espírita da época, intitulada "Espiritualismo
Experimental" redigida desde setembro de 1886, por Santos Cruz Junior. Sentindo a lacuna deixada por essa
interrupção, Batuíra adquiriu uma pequena tipografia, a que denominou "Tipografia Espírita", iniciando a 20
de maio de 1890, a publicação de um quinzenário de quatro páginas com o nome "Verdade e Luz", posteriormente transformado em revista e do qual foi o diretor responsável até a data de sua desencarnação. A tiragem desse periódico era das mais elevadas, pois de 2 ou 3 mil exemplares, conseguiu chegar até 15 mil, quantidade fabulosa naquela época, quando nem os jornais diários ultrapassavam a casa dos 3 mil exemplares.
Nessa tarefa gloriosa e ingente Batuíra despendeu sua velhice. Era de vê-lo, trôpego, de grandes óculos,
debruçado nos cavaletes da pequena tipografia, catando, com os dedos trêmulos, letras no fundo dos caixotins.
Para a manutenção dessa publicação, Batuíra despendeu somas respeitáveis, já que as assinaturas somavam quantia irrisória. Por volta de 1902 foi levado a vender uma série de casas situadas na Rua Espírita e
na Rua dos Lavapés, a fim de equilibrar suas finanças. Não era apenas esse periódico que pesava nas finanças de Batuíra. Espírito animado de grande bondade, coração aberto a todas as desventuras, dividia também
com os necessitados o fruto de suas economias. Na sua casa a caridade se manifestava em tudo: jamais o
socorro foi negado a alguém, jamais uma pessoa saiu dali sem ser devidamente amparada, havendo mesmo
muitas afirmativas de que "um bando de aleijados vivia com ele". Quem ali chegasse, tinha cama, mesa e um
cobertor.
Certa vez, um desses homens que vivia sob o seu amparo, furtou-lhe um relógio de ouro e corrente
do mesmo metal. Houve uma denúncia e ameaças de prisão. A esposa de Batuíra 1amentou-se, dizendo: É
o único objeto bom que lhe resta. Batuíra, porém, impediu que se tomasse qualquer medida, afirmando:
Deixai-o, quem sabe precisa mais do que eu.
Batuíra casou-se em primeiras núpcias com D. Brandina Maria de Jesus, de quem teve um filho, Joaquim Gonçalves Batuíra, que veio a desencarnar depois de homem feito e casado.
Em segundas núpcias, casou-se com Da. Maria das Dores Coutinho e Silva; desse casamento teve um
filho, que desencarnou repentinamente com doze anos de idade.
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Posteriormente adotou uma criança deficiente mental e paraplégica, a qual conviveu em sua companhia desde 1888.
Figura bastante popular em S. Paulo, Batuíra tornou-se querido de todos, tendo vários órgãos da imprensa leiga registrado a sua desencarnação e apologiado a sua figura exponencial de homem caridoso e dedicado
aos sofredores.
Fonte: Grandes vultos do Espiritismo - A vida surpreendente de Batuíra, Apolo Oliva Filho.
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

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 diz, servir de complemento da Codificação.
				Ano

VIII  - Novembro de 1868  
           Epidemia na Ilha Maurício

		

Na Revista de julho de 1867 descrevemos a terrível epidemia que há dois anos dev-

asta a Ilha Maurício (antiga Ilha de França). O último correio nos traz cartas de dois dos
nossos irmãos em crença daquele país. Numa encontra-se a seguinte passagem:

“Peço desculpar-me por ter ficado tanto tempo sem vos dar notícias minhas. Certamente não era o desejo que me faltava, mas antes a possibilidade, porque meu tempo era dividido em duas partes: uma, para o
trabalho que me faz viver, a outra para a doença que nos mata. Tenho muito poucos instantes para empregar
conforme os meus gostos. Contudo, estou um pouco mais tranquila, pois há um mês que não tenho tido febre. É verdade que é nesta época que ela parece ceder um pouco. Mas, ai de mim! é recuar para subir de novo,
pois os próximos calores sem dúvida lhe vão dar novamente o seu vigor inicial. Assim, bem convencida da
certeza dessa perspectiva, vivo o dia a dia libertando-me tanto quanto possível das vaidades humanas, a fim
de facilitar minha passagem para o mundo dos Espíritos onde, francamente, de modo algum me aborreceria
de me encontrar, em boas condições, bem entendido.”
Um dia, dizia um incrédulo a propósito de uma pessoa que exprimia um pensamento análogo, a propósito da morte: “É preciso ser espírita para ter semelhantes ideias!” Sem querer, ele fazia o mais belo elogio do Espiritismo. Não é um grande benefício a calma com a qual ele considera o termo fatal da vida, que tanta gente
vê aproximar-se com pavor? Quantas angústias e tormentos são poupados aos que encaram a morte como
uma transformação de seu ser, uma transição instantânea, sem interrupção da vida espiritual! Eles esperam
a partida com serenidade, porque sabem para onde vão e o que serão. O que lhes aumenta a tranquilidade
é a certeza, não só de reencontrar os que lhes são caros, mas de não ficarem separados dos que ficam após
eles; de vê-los e de ajudá-los mais facilmente e melhor do que quando vivos; não lamentam as alegrias deste
mundo, porque sabem que terão outras maiores, mais suaves, sem mescla de tribulações. O que causa as
apreensões da morte é o desconhecido. Ora, para os espíritas, a morte não tem mais mistérios.
A segunda carta contém o que segue:
“É com um sentimento de profunda gratidão que venho agradecer-vos os sólidos princípios que inculcastes em meu espírito e que, tão somente eles, me deram a força e a coragem para aceitar com calma e
resignação as rudes provas que tive que sofrer de um ano para cá, por causa da terrível epidemia que dizima
a nossa população. Já partiram sessenta mil almas.
“Como deveis imaginar, a maior parte dos membros que formam o nosso pequeno grupo em Port-Louis,
que começava a funcionar tão bem, tiveram que sofrer, como eu, nesse desastre geral. Por uma comunicação espontânea de 25 de julho de 1866, foi-nos anunciado que iríamos ser obrigados a suspender os nossos
trabalhos. Três meses depois fomos forçados a descontinuá-los, por força da moléstia de vários entre nós e da
morte de nossos parentes e amigos. Até este momento não pudemos recomeçar, embora todos os nossos
médiuns estejam vivos, bem como os principais membros do nosso grupo. Várias vezes tentamos reunir-nos
de novo, mas sem resultado, por isto cada um de nós foi obrigado a tomar conhecimento isoladamente de
vossa carta de 26 de outubro de 1867 à Sra. G..., na qual se encontra a comunicação do doutor Demeure, que
nos dá grandes e muito justos ensinamentos sobre tudo o que nos acontece. Cada um de nós pôde apreciar
a sua justeza no que lhe concerne, porque há a constatar que a moléstia tomou tão múltiplas formas, que os
médicos jamais chegaram a um acordo: cada um seguiu um método particular.
“Entretanto, o jovem doutor Labonté parece ser o que melhor definiu a moléstia. Quero crer que ele
esteja certo do ponto de vista material, pois que passou por todos os sofrimentos de que se fez narrador.Sob
nosso ponto de vista espiritualista, poderíamos aí ver uma aplicação do prefácio de O Evangelho segundo
o Espiritismo, porque o período nefasto que atravessamos foi marcado, no começo, por uma extraordinária
chuva de estrelas cadentes que caiu na Ilha Maurício na noite de 13 para 14 de novembro de 1866.
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Embora o fenômeno fosse conhecido, por ter sido muito frequente de setembro a novembro, em certas épocas periódicas, não é menos admirável que desta vez as estrelas cadentes foram tão numerosas que fizeram tremer e impressionaram aqueles que as observaram.
Esse imponente espetáculo ficará gravado em nossa memória, porque foi precisamente depois desse acontecimento que a moléstia tomou um caráter aflitivo. A partir desse momento,
ela tornou-se geral e mortal, o que hoje pode autorizar-nos a pensar, como diz o Dr. Demeure,
que chegamos ao período da transformação dos habitantes da Terra, para seu adiantamento
moral.
“A propósito dos calmantes recomendados pelo Dr. Demeure, falastes das castanhas da Índia, cujo emprego seria mais vantajoso que o quinino, que afeta os órgãos cerebrais. Aqui não conhecemos essa planta,
mas depois da leitura de vossa carta, na qual se faz menção dela, o nome de uma outra planta me veio ao
espírito por intuição: é o croton tiglium, vulgarmente chamado em Maurício Pinhão da Índia. Empreguei-o
como sudorífico, com muito sucesso, mas apenas as folhas, porque o grão é um veneno violento. Peço-vos a
bondade de perguntar ao Dr. Demeure o que ele pensa dessa planta, e se ele aprova o emprego que dela fiz,
como calmante, pois partilho completamente de sua opinião sobre o caráter dessa doença esquisita que me
parece uma variante do ramannenzaa, ou febre de Madagascar, exceto as manifestações exteriores.”
Se pudéssemos por um só instante duvidar da vulgarização universal da Doutrina Espírita, a dúvida desapareceria vendo as pessoas que ela faz felizes, as consolações que ela proporciona, a força e a coragem que ela
dá nos momentos mais penosos da vida, porque está na natureza do homem rebuscar o que pode assegurar
a sua felicidade e a sua tranquilidade. Aí está o mais poderoso elemento de propagação do Espiritismo, que
ninguém lho tirará, a menos que dê mais do que ele dá. Para nós, é uma grande satisfação ver os benefícios
que ele espalha. Cada aflito consolado, cada coragem abatida soerguida, cada progresso moral operado nos
paga ao cêntuplo as nossas penas e as nossas fadigas. Eis, ainda, uma satisfação que ninguém tem o poder de
nos tirar.
Lidas na Sociedade de Paris, estas cartas deram lugar às seguintes comunicações, que tratam a questão
do duplo ponto de vista local e geral, material e moral.
(Sociedade de Paris, 16 de outubro de 1868).
Em todos os tempos fizeram preceder os grandes cataclismos fisiológicos de sinais manifestos da cólera
dos deuses. Fenômenos particulares precediam a irrupção do mal, como uma advertência para se prepararem
para o perigo. Essas manifestações, com efeito, ocorreram não como um presságio sobrenatural, mas como
sintomas da iminência da perturbação.
Como tivemos oportunidade de dizer-vos, nas crises em aparência as mais anormais que dizimam passo
a passo as diferentes regiões do globo, nada foi deixado ao acaso; elas são a consequência das influências dos
mundos e dos elementos uns sobre os outros (outubro de 1868); elas são preparadas de longa data, e sua causa
é, por consequência, perfeitamente normal.
A saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais; se uma doença epidêmica devasta qualquer lugar,
ela não pode ser senão a consequência de uma ruptura desse equilíbrio; daí o estado particular da atmosfera
e os fenômenos singulares que aí podem ser observados.
Os meteoros conhecidos pelo nome de estrelas cadentes são compostos de elementos materiais, como
tudo o que cai sob os nossos sentidos. Eles não aparecem senão graças à fosforescência desses elementos
em combustão, e cuja natureza especial por vezes desenvolve no ar respirável, influências deletérias e mórbidas. As estrelas cadentes eram, para a Ilha Maurício, não o presságio, mas a causa secundária do flagelo. Por
que sua ação se exerceu em particular sobre aquela região? Primeiro, porque, como disse muito bem o vosso
correspondente, ela é um dos meios destinados a regenerar a Humanidade e a Terra propriamente dita, provocando a partida de encarnados e a modificação dos elementos materiais. Depois, porque as causas que
determinam essas espécies de epidemias em Madagascar, no Senegal e por toda parte onde a febre palustre
e a febre amarela exercem sua devastação não existem nas Ilhas Maurício, a violência e a persistência do mal
deveria determinar a pesquisa séria de sua fonte e atrair a atenção sobre a parte que aí podiam tomar as influências de ordem psicológica.
Aqueles que sobreviveram, em contato forçado com os doentes e os agonizantes, foram testemunhas
de cenas de que a princípio não se deram conta, mas cuja lembrança lhes voltará com a calma, e que não
podem ser explicadas senão pela ciência espírita. Os casos de aparições, de comunicações com os mortos, de
previsões seguidas de realização, aí foram muito comuns.
Aplacado o desastre, a memória de todos esses fatos surgirá e provocará reflexões que pouco a pouco
levarão a aceitar as nossas crenças.
A ilha Maurício vai renascer! O ano novo verá extinguir-se o flagelo de que ela foi vítima, não por efeito
dos remédios, mas porque a causa terá produzido o seu efeito. Outros climas, por sua vez, sofrerão o ataque
de um mal da mesma, ou de qualquer outra natureza, determinando os mesmos desastres e conduzindo aos
mesmos resultados.
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Uma epidemia universal teria semeado o espanto da Humanidade inteira e por muito
tempo detido a marcha do progresso; uma epidemia restrita, atacando passo a passo e sob
múltiplas formas cada centro de civilização, produzirá os mesmos efeitos, salutares e regeneradores, mas deixará intactos os meios de ação de que a Ciência pode dispor. Os que morrem são vitimados pela impotência, mas os que veem a morte à sua porta buscam novos
meios de combatê-la. O perigo torna inventivo, e quando todos os meios materiais estiverem
esgotados, cada um será constrangido a pedir a salvação aos meios espirituais.
Sem dúvida é apavorante pensar em perigos dessa natureza, mas, pelo fato de serem
necessários e não provocarem senão felizes consequências, é preferível, em vez de esperá-los tremendo, preparar-se para enfrentá-los sem medo, sejam quais forem os seus resultados. Para o materialista, é a morte
horrível e o nada por consequência; para o espiritualista, e em particular para o espírita, que importa o que
acontecer! Se escapar do perigo, a prova o encontrará sempre inabalável; se morrer, o que conhece da outra
vida fá-lo-á encarar a passagem sem empalidecer.
Preparai-vos, pois, para tudo, e sejam quais forem a hora e a natureza do perigo, compenetrai-vos desta
verdade: A morte não é senão uma palavra vã e não há nenhum sofrimento que as forças humanas não possam dominar. Aqueles para os quais o mal será insuportável, serão os únicos que tê-lo-ão recebido com o riso
nos lábios e a despreocupação no coração, isto é, que julgar-se-ão fortes em sua incredulidade.
CLÉLIE DUPLANTIER.
Fonte: Revista Espírita Ano 8 - Novembro de 1868
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Desvendando O Evangelho Segundo o Espiritismo
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 evangelhos 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 Evangelho 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 VI - O Cristo Consolador  
» O Jugo Leve
1. Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu
jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para vossas almas, pois é
suave o meu jugo e leve o meu fardo. (S. MATEUS, 11:28 a 30.)
2. Todos os sofrimentos: misérias, decepções, dores físicas,perda de seres amados, encontram consolação em
a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao
contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e
nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer:
“Vinde a mim todos vós que estais fatigados, que eu vos aliviarei.”
Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa
condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei; mas, esse jugo é leve e a lei é suave,
pois que apenas impõe, como dever, o amor e a caridade.

Reflexão
Talvez sejam, essas frases, as mais belas das proferidas por Jesus, as que mais tocam o âmago de
quem se sabe ainda muito imperfeito, sofrendo as agruras dessa imperfeição, sentindo-se acarinhado, abraçado pelo Mestre Jesus.
Elas nos convidam à confiança em Deus, pois quem disse, foi um Irmão nosso, criado da mesma
maneira, tendo feito sua evolução, talvez sem tanto sofrimento, por não haver sido tão rebelde
como nós, membros da humanidade da Terra, mas que conhece as nossas dificuldades em seguir
as leis divinas.
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Os que assim o fazem, sentem-se confortados, aliviados, descansados, pois não mais se sentem sós,
abandonados. Sentirão sempre a presença de Jesus, estimulando-os à prática dessas leis.
Raciocinando um pouco sobre essas frases, podemos fazer algumas indagações, tais como :
- Por que Jesus se dirige aos que estejam em sofrimentos ?
- De que forma Ele os aliviará?
- O que significa tomar o seu jugo?
- Como esse jugo pode ser suave e o fardo leve?
Dirigindo-se aos que estejam em sofrimentos, está Jesus se dirigindo a toda a humanidade, pois
todos passam por momentos de sofrimentos, de vicissitudes.
Jesus sabia que nos momentos difíceis é que suas palavras podem ser melhor compreendidas e
aceitas, visto que , nos momentos agradáveis ou fáceis, seus irmãos, ainda muito vinculados aos
valores terrenos, não sentem a necessidade de serem confortados, ou mesmo esclarecidos sobre as
leis espirituais.
Dirigindo-se , pois aos que andam em sofrimento, está apenas escolhendo a melhor ocasião de ser
entendido e atendido.
O alívio que Jesus pode dar é o que vem da compreensão, da aceitação e do esforço da prática das
leis de Deus.
É saber que acima de tudo e de todos existe um Ser Superior, criador de tudo que existe, um Ser perfeito, Absoluto nas suas qualificações, que nos criou para sermos perfeitos e felizes.
É saber que a morte só existe para o corpo físico, que a vida é eterna, que o ser espiritual, que somos
todos, continua vivendo e aprendendo, através de experiências, em meios diferentes, mas sempre
inter- relacionando-se uns com os outros; que os que se amam continuam se amando, e os que se
odeiam sempre têm a oportunidade de transformarem o ódio em amor; que a evolução é um determinismo da lei divina e que ninguém a ela escapa; saber tudo disso, dá ao homem a certeza de
um futuro bom e agradável a todos, bem como confiança na justiça e no amor de Deus.
As dores, os sofrimentos, todas as vicissitudes da vida na Terra, encontram, pois, o alívio no conhecimento e aceitação das leis trazidas pelo Mestre Jesus.
Antes de continuarmos, vamos ver o significado da palavra jugo. No sentido figurado: " Vínculo de
submissão; preito de obediência. Domínio moral." ( Caldas Aulete). " Submissão, obediência; autoridade, domínio."( Aurélio)
O jugo referido por Jesus é a observância da lei divina que Ele trouxe, que uma vez entendida e
aceita, estabelece um vínculo de submissão e obediência a Deus, que deve levar o homem ao esforço de praticá-la no dia-a-dia.
Quem assim o faz, percebe que esse jugo, entendido, aceito e exercitado, alivia e consola, tornando
o fardo bem mais leve e mais fácil de carregar. Isso acontece porque o sofredor, confiando nas leis
de Deus, na Sua justiça, no Seu amor; sabe que tem o que merece e o de que precisa para poder
prosseguir seu processo evolutivo. Isso o leva a confiar no futuro, a perceber as lições que ele pode
aproveitar nessas atribulações, podendo até vivê-las com alegria, tão leve o fardo se torna, evitando
também, novas infringências.
Kardec escreve que "esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõem como dever o amor e a
caridade." Amor e caridade, jamais, em momento algum, podem ser um fardo pesado!
Assim, esse jugo torna a vida bonita e estimulante, exaltando o valor do Bem, em tudo e em todos,
levando os homens a transcenderem a tudo que é material, grosseiro, ilusório.
Fontes: O Evangelho Segundo o Espiritismo - Cap VI
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.

Refugia-te na palavra clarificadora do Evangelho Consolador e enxuga tuas lágrimas com as suas lições. Dos
seus textos extrai o licor da vitalidade e tece com as mãos da esperança a grinalda da paz para o coração lanhado e
sofrido. Se conseguires afogar todas as penas na oração de refazimento, sairás do colóquio da prece restaurado, e
descobrirás que, apesar de tudo acontecer em dias que tais, Jesus luze intimamente nas províncias do teu espírito.
Poderás, então, confiar e seguir firme, certo da perene vitória do amor.
														Joanna de Ângelis
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Ciência e Espiritismo
“O Espiritismo e a Ciência se complementam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiriismo,
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)

Primeiro a Teoria!
*Cristina Helena Sarraf
É muito natural do ser humano o desejo de propagar aquilo de que gosta,
que lhe faz bem e no que acredita. Principalmente para a família. Por isso muitos
espíritas, empolgados com as novas luzes, procuram todos os meios para motivar
seus entes queridos e amigos a conhecer as soluções que encontraram no Espiritismo. E se você é espírita ou
tem parentes espíritas, já deve ter vivenciado tal situação.
Muitas vezes, porém, o entusiasmo recebe uma ducha fria, através de uma delicada mudança de assunto, ou mesmo de um sorriso sarcástico ou comentários desairosos e duvidosos.
Pela forte convicção que possui , o espírita freqüentemente procura, para uma próxima oportunidade,
argumentos mais consistentes , testemunho de pessoas representativas, trechos das obras de Kardec, enfim,
reúne tudo ao seu alcance, porque já viu que a filosofia científica do Espiritismo, se adotada, trará um novo
rumo às dificuldades existenciais daqueles que ama e quer ajudar.
Há quem use técnicas persuasivas; outros, apelativas. Muitos “esquecem” livros espíritas (onde um inocente marcador de páginas, foi estrategicamente colocado) em lugares bem escolhidos da casa, para que
cônjuges ou filhos os encontrem e tenham curiosidade de abrir.
Quando os argumentos e táticas não funcionam, nasce a esperança que um fato radical aconteça, para não
deixar “pedra sobre pedra”, ou seja, para vencer qualquer resistência e convencer de uma vez. Essa infalibilidade supostamente viria da pessoa presenciar um fenômeno mediúnico.
“É muito fácil desejar isso”, pensam, “nada mais real que a realidade da comunicação co m os Espíritos
para convencer um incrédulo”. Para tanto, a imaginação até se supera: “Ah! E se aquela tia querida se comunicasse e lhe desse um puxão de orelhas…?”
Apesar da boa vontade, entretanto, Kardec é o primeiro a desaconselhar tal providência.
Orientação do Codificador
O capítulo “Do Método”, no início de O Livro dos Médiuns, trata exatamente disso. Nele, o Codificador
transmite toda a experiência adquirida desde que aceitou conhecer as mesas gigantes, e isso corresponde a
seus anos de “trabalho assíduo e milhares de observações”, analisando todo tipo de mensagens e dialogando
com espíritos de diferentes ordens.
O que ele nos recomenda, de forma firme e convicta, é que em primeiro lugar relatemos pontos da teoria
espírita, mostrando como ela se apóia na razão e no bom senso. Deixando assim, que a própria vida ou possibilidade de presenciar um fato mediúnico espontâneo apresente na prática, o que foi antes apreendido teoricamente.
A estrutura mental de cada pessoa é exclusiva e o que nos parece claro, lógico e convincente, pode não sê-lo
para os outros. E geralmente não é…
O Espiritismo é uma ciência diferente da Física e da Química, diz Kardec.
No aspecto experimental dessas disciplinas, as leis conhecidas são teorias estabelecidas e com base nelas, faz-se, quantas vezes se queira, uma
experiência que, atendidas as condições necessárias, produz sempre o
mesmo resultado.
A ciência espírita lida com seres inteligentes e independentes, que são os Espíritos, os quais não se podem reduzir a movimentos, máquinas e substâncias. Sendo dotados de livre arbítrio, cada um tem a sua capacidade pessoal de entender a vida e agir diante dos fatos.
Por isso, nem médiuns e nem ninguém pode obrigar um Espírito a fazer o que ele verdadeiramente não
queira como, por exemplo, comunicar-se com determinada pessoa. Insistir nisso é abrir portas para que outros
talvez ajam, só que inescrupulosamente. E o que pretendíamos que fosse uma ajuda, acaba sendo um grande
desvio de rota e um convite à descrença.
As resistências das pessoas aos conceitos do Espiritismo, refletem suas condições atuais de sentir e pensar. Apesar de toda boa vontade empregada em convencê-la, o efeito até pode ser inverso pois, quem sabe,
sua revolta aumente ante as insistentes imposições cometidas, mesmo por algum parente que os queira bem.
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A melhor forma de despertar o interesse pelo Espiritismo é pela demonstração de equilíbrio, solidariedade e alegria e conquistados pelo espírita que se esforça para melhorar. A divulgação eficaz nasce do exemplo.
O Espiritismo nasceu da observação de fatos mediúnicos, pelo professor Rivail, que depois disso adotou o
pseudônimo de Allan Kardec . Não significa que todos tenham perante tias fatos as mesmas reações que ele.
Daí, sua indicação de que ofereçamos a teoria espírita em primeiro lugar, e assim mesmo, ele frisa com muita
ênfase, apenas para quem aceite ouví-la. Porque os que não querem nem isso, devem ser respeitados. O conhecimento do Espiritismo, na teoria e na prática, é apenas para quem o queira.
Cristina Helena Sarraf
Fonte: Revista Universo Espírita
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 preciosas instruções, merecedoras de reflexão e esforço para vivência cotidiana.

Lei do Progresso
Pandemia. Por quê?
Desde o momento em que a Pandemia provocada pelo Coronavírus foi anunciada pela OMS, muitas pessoas

vêm se perguntado: Por que?

Do ponto de vista físico, a Ciência conhece as causas da pandemia e tem utilizado todo o conhecimento adquirido até aqui para minimizar a propagação e as consequências da pandemia.
O Espiritismo pode oferecer apontamentos de grande valor a todos os que desejam compreender mais profundamente a questão, para fortalecer-se diante dos sofrimentos e dificuldades que a pandemia nos trouxe.
Em primeiro lugar, aprendemos com a Doutrina Espírita que somos Espíritos! Logo, somos imortais, porque o
Espírito é imaterial e somente o que é material está sujeito às Leis da Matéria. Somente nossos corpos são atingidos pelas transformações materiais, pelo envelhecimento e pelas doenças. E quando a morte (cessação das
atividades orgânicas vitais) nos acomete, nós nos desprendemos das vestes materiais que já não nos servem e
retornamos para a Pátria Espiritual, nossa realidade de origem e destino eterno.
As Leis Divinas representam a vontade do Criador junto à Criação, uma espécie de roteiro evolutivo inexorável
à que tudo e todos estamos submetidos.
Dentre essas Leis, queremos destacar a Lei de Progresso. De acordo com essa Lei, tudo progride incessantemente, tudo se transforma para melhor.
Os Espíritos, valendo-se de seus esforços e da contribuição do tempo, estão em ininterrupto progresso, bem
como está em progressiva transformação os seus corpos físicos e a natureza dos planetas que lhes servem de
morada (animais e plantas, inclusive).
Sendo assim, fica mais fácil entendermos porque a Reencarnação também é uma lei divina e natural. Se o
Espírito fosse criado no momento do seu nascimento no corpo físico, teria que aprender tudo do começo e,
dessa forma, o progresso não se cumpriria. Mas, já existindo antes do seu nascimento na carne, o Espírito traz o
conhecimento e o aprendizado moral já adquiridos e tem a oportunidade do recomeço. Desse modo, a Lei de
Progresso se cumpre para ele e, dependendo de seus esforços, a sua evolução será mais rápida ou mais lenta.
Além disso, a Providência Divina se vale de outros instrumentos para impulsionar o nosso progresso coletivo,
pois não existe nada na Criação que não tenha uma finalidade útil.
Assim, podemos observar que após as calamidades naturais (terremotos, tsunamis, erupções, etc.) ou aquelas
provocadas pelos homens (guerras, mudanças climáticas, etc.), a mobilização dos povos e o empenho nas pesquisas científicas são capazes de promover grandes avanços para a humanidade em geral. Somos dotados de
inteligência e nossa capacidade de superação e aprendizado são infinitos.
Mas, embora a evolução da humanidade seja contínua, ela se faz em ciclos. E, ao término de cada ciclo evolutivo, nos valemos do aprendizado adquirido na fase anterior para iniciarmos um novo ciclo, com novas modalidades de provas e experiências edificantes.
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Na atualidade, a humanidade terrena passa por uma fase de transição entre um ciclo de aprendizado que vai
se concluindo e outro que se aproxima, gradativamente, para que possamos nos adaptar às mudanças necessárias. Nos últimos séculos, um inquestionável progresso intelectual vem se estabelecendo, porém, pouco
avançamos moralmente.
O surgimento dessa Pandemia é mais um convite da Providência Divina para
que, aos esforços científicos, possamos acrescentar esforços morais, quais
sejam: a solidariedade, a fraternidade e a caridade.
A humanidade se perdia em meio aos vícios físicos e morais, em detrimento
das conquistas espirituais que constituem o seu verdadeiro tesouro.
Permitimos que o Materialismo se imiscuísse em nossas vidas pessoais e em nossas instituições, estabelecendo valores e paradigmas ilusórios, que nos distanciaram da real compreensão da vida e dos instrumentos que
ela nos oferece para sermos verdadeiramente felizes.
Nesse momento, mais do que a vitória sobre o vírus, precisamos conquistar a vitória sobre nós mesmos! Para
essa empreitada, o Evangelho de Jesus terá um papel preponderante!
Os ensinamentos do Cristo, quando bem compreendidos e sentidos, nos oferecem um roteiro seguro para a
nossa espiritualização e para a conquista dos valores imorredouros do Espírito, alavancando o nosso progresso
moral e minimizando os nossos sofrimentos. Disse o Mestre: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”.
Então, por que a Pandemia? Responderemos: Para nosso aprendizado moral e nosso progresso espiritual.
Márcia Pacciulio
Fonte: Unificação Kardecista de Ribeirão Preto
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

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 publicará 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 Céu e o Inferno
ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo
						

Por J. Herculano Pires

Lendo-se

este livro com atenção vê-se que a sua estrutura corresponde a um
verdadeiro processo de julgamento. Na primeira parte temos a exposição dos fatos que o motivaram e a apreciação judiciosa, sempre serena, dos seus vários aspectos, com a devida acentuação dos casos de infração da
lei. Na segunda parte o depoimento das testemunhas. Cada uma delas caracteriza-se por sua posição no contexto processual. E diante dos confrontos necessários o juiz pronuncia a sua sentença definitiva, ao mesmo
tempo enérgica e tocada de mi sericórdia. Estamos ante um tribunal divino. Os homens e suas instituições são
acusados e pagam pelo que devem, mas agravantes e atenuantes são levados em consideração à luz de um
critério superior.
A 30 de setembro de 1863, como se pode ver em Obras Póstumas, Kardec recebeu dos Espíritos Superiores este aviso: “Chegou a hora de a Igreja prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira como
praticou os ensinamentos do Cristo, do uso que fez de sua autoridade, enfim do estado de incredulidade a q
ue conduziu os espíritos.” Esse julgamento começava com a preliminar constituída pelo O Evangelho Segundo
o Espiritismo e devia continuar com O Céu e o Inferno. Dentro de dois anos, em seu número de setembro de
1865, a Revista Espírita publicaria em sua secção bibliográfica a notícia do lançamento do quarto livro de Codificação Espírita: O Céu e o Inferno. Faltava apenas A Génese para completar a obra da Codificação da III Revelação.
Dois capítulos de O Céu e o Inferno foram publicados antecipadamente na Revista: o capítulo intitulado
Da Apreensão da Morte, vigorosa peça de acusação, no número de janeiro de 1865, e o capítulo Onde é o Céu,
no número de março do mesmo ano. Apareceram ambos como se fossem simples artigos para a Revista, mas
o último trazia uma nota final anunciando que ambos pertenciam a uma “nova obra que o Sr. Allan Kardec publicará proximamente” .
Em setembro a obra já aparece anunciada como à venda. Kardec declara que, não podendo elogiá-la
nem criticá-la, a Revista se limitava a publicar um resumo do seu prefácio, revelando o seu conteúdo.
Os capítulos antecipadamente publicados aparecem, o primeiro com o mesmo título com que saíra e o
segundo com o título reduzido para O Céu.
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Estava dado o golpe de misericórdia nos dogmas fundamentais da teologia do cristianismo formalista,
tipo inegável de sincretismo religioso com que o Cristianismo verdadeiro, essencial e não formal, conseguira
penetrar na massa impura do mundo e levedá -la à custa de enormes sacrifícios. Kardec reafirma o caráter
cien tífico do Espiritismo. Como ciência de observação a nova doutrina enfrenta o problema das penas e recompensas futuras à luz da História, estabelecendo comparações entre as idealizações do céu e do inferno nas
religiões anteriores e nas religiões cristãs, revelando as raízes históricas, antropológicas, sociológicas e psicológicas dessas idealizações e denunciando os absurdos a que chegara a imaginação teológica na formulação dos dogmas cristãos.
O capítulo primeiro de O Céu e o Inferno intitula-se O Futuro e o Nada. Esse título coloca o leitor em
face das duas alternativas fundamentais do espírito. Kardec se revela ao mesmo tempo cartesiano e shakespeariano. É cartesiano quando propõe esta premissa lógica, de agudo realismo: Vivemos, pensamos, agimos;
isto é positivo; não é menos certo que morremos. É shakespeariano quando evoca o dilema: Ser ou não ser, eis
a alternativa. Mas ao mesmo tempo se opõe, com a antecedência de mais de um século, à tese do nada que
surgirá ali mesmo, na França, com a filosofia existencial de Jean-Paul Sartre, o teórico da frustração e da nadificaçâo do homem.
O que mais impressiona neste processo jurídico é a objetividade da acusação. Não estamos diante de um
tribunal romano, onde as normas do Direito se subordinam às exigências imediatistas do Império, mas perante um tribunal grego do mundo socrático, onde o juiz implacável pergunta a todo instante: o que é isso? e
exige definição precisa segundo as leis da maiêutica. Estas comparações não são retóricas, são simplesmente
históricas . O processo lógico de Kardec segue as linhas dialéticas da busca socrática da verdade, segundo a
exposição platonica. O juiz que pontifica neste tribunal não enverga a toga impura de Anito, mas a túnica de
Platão.
A comparação do inferno pagão com o inferno cristão é
um dos mais eficazes trabalhos de mitologia comparada
que se conhece. A mitologia cristã se revela mais grosseira
e cruel que a pagã.
Bastaria isso para justificar o Renascimento. O mergulho
da humanidade no sorvedouro medieval levou a natureza humana a um retrocesso histórico só comparável ao do
nazifascismo em nosso tempo. Os intelectuais materialistas
assustaram -se com o retrocesso do homem nos anos 40 do
nosso século e puseram em dúvida a teoria da evolução. Se
houvessem lido este livro de Kardec saberiam que a evolução não se processa em linha reta, mas em ascensão
espiralada. Os teólogos medievais estavam racional e moralmente atrasados em relação aos teólogos gregos
porque representavam uma vasta camada de população ainda não atingida pelas luzes da cultura helénica.
A evolução do homem na Terra está sujeita às vicissitudes da superposição periódica de camadas populacionais inferiores que precisam aflorar na superfície cultural para se beneficiarem. A queda do Império Romano
foi um moment o de superposição dos bárbaros, que precisavam abeberar-se na cultura clássica. No episódio
aparentemente inexplicável do nazifascismo tivemos um novo afloramento dos instintos bestiais do homem.
Esses instintos ainda estão presentes em nosso mundo de após nazismo, mas vão sendo caldeados na ebulição cultural dos nossos dias. Nenhuma imagem explicaria melhor essa situação que a do caldeirão medieval,
formulada por Wilhelm Dilthey.
Vemos assim que este livro de Kardec tem muito para ensinar, não só aos espíritas, mas também aos
luminares da inteligência neo -pagã que perdem o seu tempo combatendo o Espiritismo, como gregos e romanos combateram inutilmente o Cristianismo. O processo espírita se desenvolve na linha de sequência do
processo cristão. A conversão do mundo ainda não se completou. Cabe ao Espiritismo dar -lhe a última demão,
como desenvolvimento natural, histórico e profético do Cristianismo em nosso tempo. A leitura e o estudo
sistemático deste livro se impõem a espíritas e não-espíritas, a todos os que realmente desejam compreender
o sentido da vida humana na Terra.
Mesmo entre os espíritas este livro é quase desconhecido. A maioria dos que o conhecem nunca se inteirou do seu verdadeiro significado. Kardec nos dá nas suas páginas o balanço da evolução moral e espiritual da
humanidade terrena até os nossos dias. Mas ao mesmo tempo estabelece as coordenadas da evolução futura.
As penas e recompensas de após morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo dogmático
para a luz viva da anális e racional e da pesquisa científica. É evidente que essa pesquisa não pode seguir o
método das ciências de mensuração, pois o seu objeto não é material, mas segue rigorosamente as exigências
do espírito científico moderno e contemporâneo. O grave problema da continuidade da vida após a morte
despe-se dos aparatos mitológicos para mostrar -se com a nudez da verdade à luz da razão esclarecida.
Como ciência de observação o Espiritismo nos oferece a análise de Kardec na primeira parte do volume.
Como ciência de pesquisa nos oferece a segunda parte, em que vemos Kardec investigar objetivamente a
situação dos espíritos após a morte. Como ele acentua incessantemente, as penas e recompensas, que são
as consequências naturais do comportamento humano na Terra, não aparecem aqui como alegorias ou
suposições elaboradas pela mente, mas como o resultado da pesquisa mediúnica, da investigação direta da
situação dos espíritos através de suas próprias revelações.
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E essas revelações não são gratuitas nem colhidas ao acaso, mas provocadas pelo experimentador através de
anos de trabalho árduo e paciente. Mais de um século depois de realizado, esse trabalho é hoje sancionado
pelas investigações recentes, não só no meio espírita mas também no campo das investigações parapsíquicas.
A imparcialidade de Kardec e o seu amor pela pesquisa, a sua confiança na eficiência da investigação cientifica transparecem a cada instante. Charles Richet teve razão ao reconhecer a vocação científica do
Codificador do Espiritismo. Dando ao inferno e ao céu os seus contornos reais, com base nos resultados de
sua investigação, Kardec não repudia o dogma do purgatório, o mais suspeito da estrutura teológica arbitrária
porque introduzido tardiamente no sistema dogmático católico, mas aceita-o e justifica-o. O purgatório é a
Terra, o lugar determinado e circunscrito em que purgamos as nossas imperfeições, encarnados ou desencarnados.
A doutrina teológica dos anjos e demônios é submetida também à prova dupla da análise racional e da
pesquisa científica. A con clusão é límpida e certa: somos demônios quando estamos saindo da animalidade
para a espiritualização e somos anjos quando estamos saindo da humanidade para a angelitude. Mas isso
não é uma ideia, uma hipótese, o produto de uma elucubração mental ou de uma interpretação arbitraria de
textos sagrados. É o resultado da observação e da pesquisa. Milhares de criaturas espirituais observadas, interrogadas, submetidas à experiência mediúnica forneceram os tipos psicológicos e morais da escala espírita,
numa verdadeira classificação psíquica aplicável não só aos espíritos, mas também à tipologia humana.
A importância deste livro é maior do que realmente se pensa. No tocante à Teologia, como procuramos
demonstrar em várias notas ao texto, O Céu e o Inferno antecipou de mais de um século as transformações
que ora se operam no seio das várias igrejas. Se os teólogos, que pretendem ser homens mais do que homens,
como Descartes os classificou, pudessem ter a humildade suficiente para consultá-lo, encontrariam nestas
páginas a solução dos seus mais angustiantes problemas.
J. Herculano Pires (São Paulo, 30 de julho de 1973)
Fonte: oceueoinfernoak.wordpress
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Em Tempos de Pandemia
Allan Kardec explica, no cap. III, item 5 da sua obra intitulada O Céu

e o Inferno, ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo, que todos nós
possuímos a natureza corpórea e a espiritual. E acrescenta: "O Espírito é
o ser principal, racional, inteligente, o corpo é o envoltório material que
reveste o Espírito temporariamente, para o cumprimento de sua missão
na Terra e a execução do trabalho necessário ao seu adiantamento".
Em seguida, conclui: "Sem o Espírito, o corpo não passa de matéria
inerte, qual instrumento privado da mola que o faz agir; sem o corpo, o Espírito é tudo: a vida, a inteligência.
Ao deixar o corpo, retorna ao mundo espiritual, de onde havia saído para reencarnar".
Quando passamos a ter a convicção disso, nada mais nos abala o estado psicológico. Logicamente, isso
não significa que não tenhamos que ter cuidado com o corpo, mesmo após a desencarnação de uma pessoa
querida. Essa é uma homenagem justa e digna que se presta a tais pessoas. Mas a melhor homenagem que
lhes prestamos é a lembrança dos bons momentos de nossa convivência, são as nossas orações, sejam estas
de solicitação de auxílio divino para elas, ou de gratidão pelo bem que fizeram quando encarnadas. Nesse
caso, não tenhamos dúvida de que estão muito melhor agora do que estavam quando no corpo físico.
Devemos refletir, ainda, que as mais longas existências havidas aqui na Terra não passam de cento e poucos anos. É por isso que as pessoas idosas adquirem sabedoria, experiência, mas, se pudessem, trocariam seu
velho corpo por outro, jovem, para recomeçar a vida em melhores condições, pois só o corpo envelhece, a alma
está sempre sendo mais aperfeiçoada, ainda que em corpo senil, quando já vive mais na pátria espiritual do
que na Terra. A reencarnação permite-nos o recomeço da existência com vistas a evoluirmos sempre, mesmo
que não nos lembremos do que fizemos em vida anterior, o que é uma proteção provisória, pois no mundo
espiritual, donde viemos e para onde retornaremos, poderemos lembrar-nos de nossas passadas existências.
Desse modo, assim como uma roupa velha, que substituímos por outra nova, o mesmo ocorre com o
corpo físico, que precisamos respeitar e valorizar até o fim, pois, como tudo o mais que é matéria, aqui na Terra,
ele é um empréstimo de Deus para o bom cumprimento da missão e trabalho citados pelo Codificador do Espiritismo.
Nessa convicção, que só o estudo, a reflexão e a prática do Espiritismo nos proporciona claramente, suportaremos resignados e confiantes em Deus quaisquer provas ou expiações que forem necessárias ao nosso
aperfeiçoamento espiritual. Os filósofos e poetas, intuitivamente, sabem disso.
Concluamos, com esta quadra:
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Hoje é dia de vida abençoada
Não morremos jamais, pois não existe
Despedida, por mais pareça triste,
Que não seja, no além, nova Alvorada.
Fonte: sabedoriapolitica.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Informes GEEDEM / ASIMD
Nota de Falecimento
O GEEDEM e a ASIMD comunicam com pesar o desencarne, por COVID-19, da oficineira
Vanessa Queiroz de Assis. Nossos sentimentos aos familiares, amigos(as) e as crianças e jovens a quem Vanessa levava aprendizado sempre com amor e alegria.

Você sabia que nossa livraria
está funcionando?
No site você encontra alguns
dos exemplares disponíveis.
Encomende pelo whattsapp e
retire no GEEDEM!
(11) 99319-6265

Coloque seu nome em
vibração para receber
o auxilio dos Espíritos
Superiores:
https://www.geedem.org.br/vibracao

https://www.geedem.org.br/atendimento-formulario

Mesmo com as portas fechadas o
GEEDEM continua recebendo suas
doações!
Deixe-as na Rua Vera Cruz n° 397.
O portão fica destrancado!
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Tempos Difíceis
*Jhon Harley Madureira Marques
Empobrecimento cultural, fanatismos político e religioso: o que Chico Xavier aconselharia?
“Alguns me consideram bom, outros me consideram uma pessoa
desprezível. A opinião dos outros não altera o que sou. Vivo diariamente
com a imagem que fazem de mim e com a minha realidade interior.” –
											Chico Xavier

Nos anos em que pude conviver com Chico Xavier, o que mais me chamou

a atenção não foram suas extraordinárias faculdades mediúnicas, mas a sua humanidade. Sendo tão humano
quanto nós, ele deu tanto sentido à sua humanidade que se tornou um homem “diferente”, vivendo entre dois
mundos, sob a influência do contexto social em que ele renasceu e, ao mesmo tempo, vivendo no futuro do
seu tempo e da sua época. Por isso mesmo, em momentos distintos da sua trajetória, foi perseguido e incompreendido, mitificado e divinizado, porém mesmo com tanta bajulação não sucumbiu, como muitos, ao “canto
da sereia”. Com tantos críticos e admiradores, foi, contudo, um homem solitário, como foram, e são, algumas
das “grandes almas” no campo da ciência, da filosofia e da religião.
Pesquisando sua vida e obra, tenho dito, frequentemente, que uma das maiores qualidades do Chico foi o respeito pelas diferenças, em suas maneiras de pensar, escrever, falar e agir. Ele nos dizia que ninguém é obrigado
a concordar com a forma de pensar do outro e, evidentemente, todo mundo tem direito de expressar a sua
opinião, mas precisamos dizer de uma maneira que o outro possa nos escutar, sem também silenciar o que o
outro tem para nos dizer. Aceitar o outro como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse.
Parafraseando Bety Milan, psicanalista americana, diria que a condição para
amar é amar-se, pois quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. Exercício difícil, principalmente observando o comportamento nas redes
sociais de uns anos para cá. Quanta intolerância e quanto ódio, não é mesmo? "

Procurando fomentar reflexões nessa direção, e como diretor-presidente da Fundação Cultural Chico Xavier
em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, entidade sem vínculo político-partidário, e sem fins lucrativos, e que tem
como objetivo central divulgar os valores que estiveram presentes na vida e na obra de Chico Xavier, pelo viés
cultural, sem qualquer discriminação de raça, cor, gênero e religião, organizamos, em 2106, o I Festival de Luz
Chico Xavier, com o tema “Respeito pelas diferenças”. Na sequência, em 2018, o tema central do II Festival foi
“Diversidade e inclusão”, em 2019, o tema central foi “Tolerância” e em 2020, o tema escolhido para o evento
foi “Gentileza”, que, em razão da pandemia, foi adiado para 2021.
Sem desconsiderar o esforço isolado de alguns, inexiste um planejamento geral e políticas públicas eficazes no combate dessa pandemia, principalmente
direcionados às camadas mais fragilizadas. Para piorar a situação, com uma
espécie de discurso salvacionista, tem havido a recomendação de uso indiscriminado de medicamentos não aprovados pelos órgãos oficiais da ciência,
muitas vezes prescritos por pessoas sem qualquer qualificação profissional.
Alguns continuam alegando, inclusive, que existe uma conspiração mundial,
manipulando a opinião pública e impedindo a busca do tratamento e da cura.
Isolamento, distanciamento, higiene e novos hábitos, esses sim deveriam ser as
principais recomendações. Tempos difíceis! Entretanto, se o fanatismo político
é um grande problema, vejo com mais preocupação a sua associação com ideias religiosas. Fanatismo religioso é como um “Big Brother” presente em sua
vida o tempo todo, controlando a sua maneira de pensar, falar e agir. É de uma
perversidade incalculável, pois se antes o homem era o instrumento de Deus
na Terra, agora Deus é que deve servir para a glória do consumo e do interesse
do homem. Sinceramente, há sinais de “guerra santa” no ar. É profundamente
lamentável. Espero que ninguém tente impor o seu Deus sobre o Deus dos
outros, sob a alegação de que Deus é único. Tempos difíceis!
Entretanto, se o fanatismo político é um grande problema, vejo com mais preocupação a sua associação com
ideias religiosas. Fanatismo religioso é como um “Big Brother” presente em sua vida o tempo todo, controlando a sua maneira de pensar, falar e agir. É de uma perversidade incalculável, pois se antes o homem era o
instrumento de Deus na Terra, agora Deus é que deve servir para a glória do consumo e do interesse do
homem. Sinceramente, há sinais de “guerra santa” no ar. É profundamente lamentável. Espero que ninguém
tente impor o seu Deus sobre o Deus dos outros, sob a alegação de que Deus é único. Tempos difíceis!
Em tempos de pandemia, as pessoas têm me perguntado sobre o que Chico Xavier aconselharia. Ele seguiria
as recomendações de órgãos oficiais de especialistas da área.
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Imagino a ansiedade de todos em retomar suas tarefas nas instituições espíritas, mas, seguindo, naturalmente, todos os cuidados recomendados, como o uso de máscara, luvas, álcool em gel e distanciamento. Uma
atividade o Chico não paralisaria – a social. Sobretudo em tempos de pandemia, durante a qual acontece o
fechamento de muitos postos de trabalho, com o desemprego assumindo proporções alarmantes. A fome e a
miséria também matam e não podem esperar. Sejamos solidários!
Na perspectiva de mundo que acredito e defendo, compreendo que não será um simples gesto de uma pessoa qualquer que poderá magicamente transformar a forma da organização social em que vivemos. Isso é
fruto de um esforço geral. Façamos, portanto, a parte que nos compete, individual e coletivamente, na
construção de uma sociedade mais justa, fraterna e feliz.
*Diretor-presidente da Fundação Cultural Chico Xavier, trabalhador do Grupo Espírita Scheilla e da Casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo,
Minas Gerais.
Fonte: Casa Espírita Nova Era
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

A Missão Profética do Coronavírus
“Nada temais, pequenino rebanho: aprouve ao Senhor Deus vos dar o
seu Reino.”
										 Jesus [Lucas, 12:32]

Este artigo contém um breve relato histórico da evolução de nosso planeta e

de sua Humanidade, desde sua criação aos dias presentes, tendo por objetivo
explicar a razão de estar ocorrendo em todos os seus quadrantes o atual surto
de coronavírus. A explanação não tem o rigor de um trabalho científico e, em
suas referências, cita fontes gerais e não específicas, pois se funda na fé e no
conhecimento doutrinário e espiritual, que estão muito acima das comprovações requeridas pelo intelecto
humano, sempre falível em seus fundamentos, não o-bstante sua pretensa precisão matemática. Contamos,
pois, com a compreensão do leitor, que deverá entender esta abordagem como uma das muitas possíveis para
esse intrincado problema.

Jesus é cocriador da Terra com Deus

1. Jesus criou este planeta por agregação atômica há aproximadamente quatro bilhões e setecentos milhões

de anos, revestiu-o de vida vegetal e animal, e colocou nele o homem, ou seja, esta Humanidade que aqui se
encontra até hoje. Pela lei da reencarnação, a Humanidade que aqui está, desde o primeiro homem que habitou o mundo, é a mesma que aqui permanecerá até o dia em que o planeta desaparecer no Universo, por dissolução atômica. Isto deverá ocorrer talvez daqui a oito bilhões de anos, como explano em meu livro O homem
– da caverna à vida eterna, com forte embasamento científico, filosófico e religioso.

O homem tem um Espírito imortal

2. O homem – que é mortal e, em cada encarnação, nasce num corpo gerado pela união de um espermato-

zoide com um óvulo – tem um Espírito imortal, que nasceu das mãos de Deus, no Infinito, em um tempo que
foge à nossa limitada compreensão intelectual. À medida que os corpos foram se multiplicando na Terra, os Espíritos, na mesma proporção, foram também trazidos gradativamente por Jesus de outros orbes do Universo,
de onde precisaram ser excluídos por sua obstinação no mal. A Terra é hospital e penitenciária

3. A Terra é, portanto, um hospital e uma penitenciária ao mesmo tempo – hospital, porque todos os seus ha-

bitantes estão espiritualmente doentes; e penitenciária, porque todos estão impedidos de ascender a mundos
mais felizes até a quitação de seus débitos cármicos perante a Lei Divina. Como Deus respeita o livre-arbítrio
humano, não há prazo determinado para a regeneração e cura da Humanidade, e esse prazo pode durar ainda
alguns milhares de anos. A despeito disso e contrariando a própria palavra do Cristo, alguns formadores de
opinião vêm, ao longo do tempo, estabelecendo datas de forma temerária para essa realização.

Deus envia Mensageiros de Luz
4. Desde que há algumas dezenas de milênios começou a desabrochar na mente do homem as primeiras
manifestações do raciocínio e da razão, Deus também começou a enviar-lhe Mensageiros de Amor e Luz que,
de forma gradativa, lhe foram revelando a religião, a filosofia e a ciência que regem os Planos Superiores da
Vida. A missão desses Emissários era acender luzes no espírito humano que lhe despertassem a alma para a
fé, encurtassem o tempo de suas provas e expiações, e o conduzissem à sua quitação e plenificação espiritual.
IDEM - Informativo Dr Eduardo Monteiro

28

Jesus viveu entre nós

5. Essa estratégia da Misericórdia Divina culminou, há dois mil anos, com a vinda do Cristo ao nosso meio, para

nos trazer o Evangelho Redentor, no qual se encontram semeadas e exemplificadas por nosso Divino Mestre
todas as virtudes capazes de fazer do homem um anjo de luz. Essas virtudes, como diamantes a faiscar perante nossos olhos, se contrapunham a todas as chagas morais que nos levaram, como Espíritos, a ser exilados na
Terra: a humildade para eliminar a nossa soberba; a caridade para eliminar o nosso egoísmo; e a solidariedade
para eliminar a guerra psíquica e física enraizada dentro de nós.
Nós escarnecemos de Jesus

6. E o que aconteceu? A Humanidade caiu de joelhos, em lágrimas, diante da presença do Cristo, agradecida

por essa concessão da Bondade de Deus em prol de sua redenção? A Humanidade passou imediatamente a
viver esses princípios sagrados, agarrando-se a eles como o náufrago se agarra a uma única tábua de salvação? Não. Não. Não. Mil vezes, não! Ela cuspiu no Evangelho, escarneceu do Mensageiro Sublime que o trouxe
e, com instinto carniceiro, o levou à ignomínia da cruz. E não satisfeita com isso, para deixar patente sua repulsa à interferência de Deus nos negócios humanos, assumiu um débito cármico terrível perante a Vida, rogando que o sangue d’Aquele Justo caísse sobre si e seus descendentes para sempre. E esse sangue, de que
estão retintas nossas mãos, está caindo sobre o mundo até hoje.
Hoje nós temos o Evangelho

7. E não se diga que isto aconteceu por culpa de romanos e judeus, e que nós nada temos com esse infausto

acontecimento. Seria o mais grosseiro sofisma. Na esteira da História, nós somos aqueles romanos e judeus.
Pela lei da reencarnação, nós é que estávamos lá esbravejando contra o Cristo. E hoje, dois mil anos depois,
ainda permanecemos em situação pior que a deles, porque eles, até aquela data, não tinham as lições do
Evangelho para nortear as suas ações. Mas nós, faz dois mil anos que temos o Evangelho diante de nossos olhos, sempre lembrado e recitado, mas não praticado nem vivido, pois isto demandaria uma reforma espiritual
dificultosa que o ser humano não quer enfrentar nem assumir. Não temos, portanto, desculpas.
A ganância tem enceguecido o homem

8. Hoje, o mundo permanece absurdamente surdo à voz do Alto, envolvido pela trama da treva e voltado so-

mente para o poder, o sexo, a droga, o enriquecimento material, a diversão que anestesia a mente, as fantasias que embriagam o coração, e todas as formas de prazeres transitórios que a matéria lhe proporciona. As
religiões que, em princípio, deveriam ser o farol da Humanidade neste momento infeliz, também estão enceguecidas pela ganância, porque, com as louváveis exceções de praxe, vivem em sua maioria para extorquir
seus adeptos financeiramente e subjugá-los espiritualmente.
Deus manda seus Ministros à Terra
9. Não é de admirar, portanto, que Deus ponha em ação seus Ministros Redentores, que existem para dar direção segura à Humanidade sempre que esta necessitar de correção em seus rumos. A meta é a redenção do
homem, não a sua destruição; a renovação do planeta, não o seu fim. Para isso o arsenal de Deus está cheio
de recursos a que nenhum poder humano pode se opor. Dentre esses recursos, podem ser citados os Quatro
Cavaleiros do Apocalipse que, segundo os intérpretes mais acreditados, são a Luz, a Treva, a Doença e a Morte;
os rebates de guerra das Sete Trombetas que, de tempos em tempos, a cada clarinada, revolvem as camadas
da sociedade para arejá-las; e as Sete Taças com as Sete Últimas Pragas, uma delas despejada no ar e disseminada pela redondeza da Terra, talvez para atingir o homem na sua
fonte de vida: a respiração.
O coronavírus tem missão reeducativa

10. É nossa firme convicção, com fundamento nas profecias bíblicas, que o coronavírus, em sua versão de Co-

vid-19, não surgiu na Terra sem a determinação de Deus e não deixará a Terra sem a sua autorização. Ele tem
uma importante missão reeducativa a cumprir e somente cessará essa atividade quando houver realizado
integralmente a sua tarefa. Se, como revelou Jesus, não há um fio de cabelo de nossa cabeça que caia sem
que Deus saiba, como é que vai cair um homem, milhares ou milhões de homens sem que Deus o permita?
O vírus é sem dúvida terrível, mas não mais terrível que o carma virulento da Humanidade. Tudo isso encerra
uma grande lição, muito bem lembrada pelo Apóstolo Paulo e ainda não assimilada pela mente infantil do ser
humano: “Tudo aquilo que o homem semear, isto mesmo terá de colher”.
A Humanidade será separada em joio e trigo

11. Mas não nos iludamos quanto à resiliência da natureza humana. Quando Deus permitir à Ciência debelar

o vírus de hoje – que deverá ocorrer em breve –, a Humanidade retornará à normalidade de seu curso. E então
esquecerá a peste que a atormenta nos dias atuais e retornará também às ações irresponsáveis de antes, exatamente como o cão retorna ao vômito. Mas um dia que não vem longe, o gênero humano, por amadurecimento, estará separado em trigo e joio, segundo a parábola do Senhor.
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Nesse abençoado dia, Deus fará o banimento da Terra para planetas inferiores daquela parcela do mundo que
permanecer impermeável às suas Diretrizes Divinas. Isto foi o que aconteceu no passado, de outros planetas
para cá, e é o que acontecerá de novo, daqui para planetas mais primitivos, porque a História se repete nas
regiões inferiores do Universo. É o que diz Jesus, em suas parábolas do Evangelho (que muitos leram e poucos
entenderam), e é o que diz também em suas profecias do Apocalipse (que poucos leram e nada entenderam).
Só restará um pequeno rebanho que, em face de um Novo Céu e uma Nova Terra, dará início a uma nova e gloriosa fase na História da Humanidade.
Fé e caridade são a salvaguarda do homem

12. A fé em Deus, no Cristo e no Espírito Santo ou Paráclito, e a prática permanente

da caridade nos seus aspectos físico, moral e espiritual são a salvaguarda dos verdadeiros operários do Bem neste mundo, o único antídoto para o pânico que está tomando conta da Humanidade neste momento. Deus não tem religião. Os Mandamentos Divinos encontram-se revelados no seio das principais religiões, em muitas correntes filosóficas e em
partes mais saudáveis da Ciência. E como Deus é justo e dá a cada um segundo suas obras, a vivência desses
princípios em qualquer tempo ou lugar, por crentes e ateus, é que dará segurança a cada um, situando-o dentro
de um casulo magnético protetor que o isolará de qualquer ataque a que não faça jus. Tudo o que há de bom já
está em trânsito entre Deus e nós.
Jesus é o farol que resplandece nas trevas

13. Que as palavras do Cristo, portanto, sejam o nosso farol no momento grave que estamos vivendo. Primeiro,

Jesus falando ao Pai Celestial e revelando que nem todos no mundo cerrarão fileiras ao seu lado na hora da Transição Planetária: 1. Pai, Eu não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus.
2. E Eu não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal [João, 17:9 e 15].

E agora, Jesus falando a cada um de nós e revelando que Fé, Amor e Boas Obras são o diferencial para a nossa
segurança e salvação: 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim,
não der fruto, Ele o corta; e todo o que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. 2. Como o Pai me
amou, também Eu vos amei; permanecei no meu amor [João, 15:1, 2 e 9]. 3. […] No mundo, passais por aflições;
mas tende bom ânimo: Eu venci o mundo. 4. Não se turbe, portanto, o vosso coração nem se arreceie, porque
Eu estarei convosco, todos os dias, até o fim do mundo [João, 16:33; 14:27; Mateus, 28:20].
Com Jesus somos invencíveis

14.

Jesus declarou que o Reino de Deus está dentro de nós. Elevemos então a Ele esta súplica, nesta hora
gravíssima para a Humanidade: “Senhor Jesus, permite que o Reino de Deus que existe dentro de mim esteja
conectado ao Reino de Deus que existe dentro de ti, a fim de sermos um, como tu desejas no teu Evangelho”.
E completemos nossa sintonia espiritual com o Cristo por meio desta chave luminosa de Casimiro Cunha: “O
mundo faz vencedores, mas Jesus faz invencíveis”.
Chico Xavier contou, certa vez, que um aprendiz, chegando perto de um pastor de ovelhas, perguntou:
– Se uma ovelha cair na fossa, o que você fará?
– Eu a retiro da fossa e levo comigo – respondeu o pastor.
– Mas e se a ovelha se machucar, se estiver ferida? – tornou o aprendiz.
– Eu a curo, e mesmo se estiver sangrando, eu a carrego – retrucou o pastor.
O aprendiz pensou demoradamente e indagou, por fim:
– Mas e se a ovelha fugir para muito longe, léguas e léguas?
O pastor, zeloso e experimentado, fitando o rebanho que pastava no vale, respondeu:
– Eu não devo ir atrás dela, porque não posso deixar todo o rebanho por causa de uma ovelha rebelde.
Então eu mando o cão buscá-la…
Coroando os preciosos apontamentos da tarde, Chico arremata com as seguintes palavras:
– A mesma coisa acontece com o Cristo diante de nós, quando nos afastamos léguas e léguas do caminho
certo. Ele não vai atrás, mas vai o cão, que é o sofrimento…
E esse cão, completamos nós, para quem tem olhos de ver, pode muito bem ser o cãoronavírus…

Fonte: https://www.souleitorespirita.com.br/reformador/destaque/a-missao-profetica-do-coronavirus/
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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O que acontece por aí...
Pandemia e Bem-Estar com Átila Iamarino e Cecilia Dassi
Uma conversa com a psicóloga Cecilia Dassi (CRP 05/45580) sobre o que estamos passando na pandemia, como ela tem afetado nosso bem-estar, como se
relacionar com quem nega ou questiona o que acontece e como podemos lidar
com ela a longo prazo.
https://www.youtube.com/watch?v=i0f2-hbVUFs

Amor e Desamor na Pandemia, com Vera Iaconelli e Mario Vitor Santos
Vera Iaconelli
Psicanalista, doutora e mestre em psicologia pela USP. É diretora do Instituto
Gerar de Psicanálise e colunista da Folha de S. Paulo. Membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e do Fórum do Campo
Lacaniano SP.
https://www.youtube.com/watch?v=9nQAThZ9q24

Ansiedade, pânico e compulsões com Fernanda Pacheco Ferreira
Qualquer comportamento da vida afetiva que poderia ser considerado
normal até tempos atrás, atualmente pode ser encontrado entre as classificações dos manuais de psiquiatria. O que aconteceu? Será que ampliamos demais a esfera do que é patologia, reduzindo o campo do que
seria normal?
Como entender os transtornos de ansiedade e as compulsões hoje? Será
que Freud ainda nos explica? Neste Café Filosófico, Fernanda Pacheco
Ferreira discute as queixas que estamos levando ao divã e como as mudanças que ocorreram em nosso modo de viver estão se refletindo na
clínica psicanalítica.
https://www.youtube.com/watch?v=AU1rlvd6e9k&feature=youtu.be
Neurociência: Negação e Empatia na Pandemia, com Claudia Feitosa-Santana
e Mario Vitor Santos
Claudia Feitosa-Santana
Com pós-doutoramento em neurociências integradas pela University
of Chicago, é doutora em neurociências e comportamento pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Comportamento (NEC)
do Instituto de Psicologia da USP, mestre em psicologia experimental
pela mesma instituição, especializada em gerenciamento pela Escola
Politécnica da USP, graduada em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e engenharia civil pelo
Mackenzie.
https://www.youtube.com/watch?v=ND9Iwue4_24&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=Yg-A_n80GMo

https://www.youtube.com/watch?v=2e_u0D6lrLo
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