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O IDEM deseja a todos que em 2020 possamos estabelecer metas que visem não somente a conquista 
de bens materiais, da satisfação de necessidades exageradas, mas sim,  que seja o objetivo maior  
nosso aperfeiçoamento moral, de forma que possamos trabalhar em nós, no dia a dia, as virtudes que 
serão, dentro do balanço final que faremos de nossas vidas, o único e verdadeiro lucro que iremos 
gozar na vida além da vida. Que todos possamos refletir e assim  criar diretrizes viáveis não somente 
para nossos interesses materiais, mas, e acima de tudo, para nossos interesses espirituais. E que nós, 
os Espíritas, possamos nos compenetrar bem nos princípios contidos na Moral Espírita, consequência 

inevitável da pesquisa científica e da reflexão filosófica dentro da Doutrina Espírita.

À todos um ano novo repleto de muita paz, muito amor, muito trabalho e, acima de tudo, de muita 
prática no bem, na gentileza e na caridade para com o próximo!

Surge a Era Nova.

O sol da esperança desbasta as trevas da ignorância.

Pequenos grupos de servidores verdadeiros do Evangelho, no silêncio da renúncia, estão levantando os 
pilotis sobre os quais será erguida a Era Nova.

Sem alarde, em luta ingente, esses corações convidados constituem segurança para o mundo melhor de 
amanhã.

Não obstante o vendaval, as ameaças do desequilíbrio e o predomínio aparente das forças da violência, o 
bem, corno fluido de libertação, penetra todo o organismo terrestre preparando o mundo novo.

Não engrossam as fileiras dos desanimados, nem aplaudem a insensatez dos perversos ou apoiam a es-
tultícia dos vitoriosos da ilusão.

Quem aprendeu a confiar em Jesus põe as suas raízes na verdade. São minoria, não, porém, grupo ao aban-
dono.

Todos os grandes ideais da humanidade surgem em pequeninos núcleos, que se alargam em gerações 
após gerações.

O Cristianismo restaurado, por sua vez, é a doutrina do amanhã, no enfoque espírita, porque, enquanto a 
mensagem de Jesus teve de destruir as bases do paganismo para erguer o santuário do amor, o Espiri-
tismo deve apenas erigir, sobre o Cristianismo, o templo luminoso da caridade.

Chamados para este ministério, não duvidam, alegrando-se por ter seus nomes inscritos, como diz o Evan-
gelho, no livro do reino dos céus e serem conhecidos do Senhor.

Nossa Casa tem ação. É hoje reduto festivo, santuário que alberga Espíritos mensageiros da luz, oficina 
onde se trabalha, escola de educação e hospital de recuperação de vidas.

Com outros Obreiros aqui temos estado, mantendo a chama da verdade acesa – como ocorria com os an-
tigos faróis com a flama ardente, apontando a entrada dos portos e mais tarde dando notícias dos recifes 
e perigos do mar.

Filhos da alma, nunca desistam de fazer o bem, face ao aparente triunfo do mal em desgoverno, em torno 
de suas vidas.

Passada a tempestade, a luz volta a fulgir.

A sombra é somente ausência da claridade. Não é real.

Só Deus é Vida; somente o Bem é meta.

Do Livro: Momentos Enriquecedores - Divaldo P. Franco ditado pelo Espírito Joanna de Ângelis. 

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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“Divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance é tarefa prioritária.”  
               (Bezerra de Menezes - Revista 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

 Abrindo  Janelas
As palestras nos permitem trabalhar nossas mudanças por meio da reflexão e do enten-
dimento,  causando nossa  transformação,   nossa  reforma   íntima. São  a  aplicação   dos  
ensinamentos  de Jesus de forma objetiva: 

     “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.” 
   

   " Mediunidade e Saúde Mental à luz da Física 
                      Quântica e do Evangelho" 
  

              Palestrante: André Luis Ramos          
   Assista na integra: https://www.youtube.com/watch?v=Yga-SdhZS-0

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 pro-
blemas e desafios com os quais nos defrontamos.

Não Te Escondas

"Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte.” (Mateus 5-14)

Os discípulos do Senhor são chamados, em todos os tempos, a refletir-lhe a luz nos 
vales escuros da humana provação, norteando os que se encontram vagueando sem 
rumo certo.

Pontos de referência espiritual para a Humanidade, os seguidores do Evangelho sempre serão alvo dos 
que pretendem manter os homens presos às sombras da própria ignorância.

Qual aconteceu ao Cristo, a Luz do Mundo, os adversários da fé haverão de perseguir, os que ousam acen-
der diminuto lume nos caminhos trevosos da Terra.

Quando começaram a despontar nas tarefas do bem a que se entregam, é natural, pois, que sintam o re-
crudescimento das dificuldades em forma de intolerância e perturbação…

É que a sua ação emancipadora de consciência incomodará os que, estejam no corpo ou fora dele, laboram 
para que o espírito não se afaste da mesmice secular nas sendas da evolução.

Quais crianças inconsequentes que intentam, a pedradas, quebrar a lâmpada suspensa no poste, atirarão 
calhaus sobre os que lutam para serem fiéis ao Senhor, Fonte de Excelsa Claridade, inacessível a qualquer 
trama do mal.

Se já te encontras lúcido quanto aos deveres que te cabe desempenhar, na construção do Reino Divino 
sobre a Terra, não te escondas…

Não eclipses a luz que resplandece em ti, com receio de que venhas a sofrer com o assédio das trevas.

Quem se habitua à escuridão em que se ilude torna-se naturalmente refratário ao esplendor da Verdade.

Porque temas a hora do testemunho, não camufles, confundindo-te com as sombras, para que não sejas 
identificado pelos que lhes são subservientes.

Sobretudo, não comprometas em ti a luz do idealismo, fazendo enganosas concessões a transitórios inte-
resses e caprichos meramente humanos.

Não corrompas e nem te permitas corromper, no anseio da luminosidade que ainda não possuis no es-
pírito.

Contenta-te em ser anônimo espelho com a face voltada para o Sol, refletindo-lhe a grandeza…

Um dia, de tanto irradiar a luz que originariamente não te pertence, quando a noite da provação se adensar 
à tua volta, te surpreenderás brilhando e, então, saberás que, pelo continuado esforço de refleti-la, termi-
naste por absorvê-la.

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

A atitude é oração. E, pela atitude, mostramos a qualidade dos nossos desejos.  
              Emmanuel, do livro: Roteiro

https://www.youtube.com/watch?v=Yga-SdhZS-0
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                         Dicas  de  Livros
                 “Espíritas!, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo"

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

A leitura edifica em nossa alma as  lições  que  são  introduzidas  em  nossa  consciência  através  da 
exemplificação de verdades que todos nós vivemos. O bom leitor é aquele que sabe que para uma 
boa jornada é  indispensável  a  disposição para o estudo e que através do ensinamento a caminhada 
se torna muito mais suave.

Afinal, Por Que Adoecemos? - A Visão Espírita (Ricardo Sallum)

De forma envolvente, Ricardo Sallum vai respondendo às seguintes questões, sem di-
tar normas ou regras: será que as doenças são “castigos divinos”? Quantas enfermi-
dades não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Será que a dor é 
ainda um mal necessário?
Grandes nomes de nossa História, como Descartes, Newton e Freud, relegaram o es-
pírito a segundo plano.
Entretanto, atualmente o que não falta são indícios da existência do espírito.
Assim, é necessária uma nova mentalidade médica para que possamos evoluir tam-
bém na medicina, área tão importante para a humanidade.
Afinal, por que adoecemos?, de autoria do Mestre em Medicina Ricardo Sallum, exami-
na, a luz do espiritismo, algumas questões de conteúdo controverso dentro do contexto 

bioético da medicina, cujo avanço científico encontra respaldo na obra codificada por Allan Kardec.
Recorrendo a fontes que datam do século 15 antes de Cristo, até chegar aos dias atuais com as conhecidas 
Experiências de Quase Morte (EQM), o autor remete os leitores à reflexão sobre nossa presença no mundo, 
para onde estamos caminhando, e a uma questão muito pertinente nos dias atuais, quando cuidamos cada 
vez mais do corpo: será que estamos nos esquecendo da alma?

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 edi-
ficação moral, pelo conhecimento e vivência do Evangelho. Mostrou a todos nós como será a 
humanidade do futuro: portadora de conhecimento intelectual e moral.

Ganhando Resistência

Reconhece você que a sua resistência precisa aumentar; por isso mesmo não despreze 
o esforço no bem algum tanto a mais além do nível.

Se o trabalho parece estafante, suporte mais um pouco as dificuldades em que se lhe 
envolvem os encargos.

Onde lhe pareça já haver exercitado o máximo de humildade, apague-se um tanto mais em favor de ou-
trem para que o seu grupo alcance a segurança ideal.

Demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis.

Abstenha-se algo mais de reclamações mesmo justas, no que se reporta aos seus interesses pessoais, e 
observará quanta simpatia virá depois ao seu encontro.

Mostre um pouco mais de serenidade nos instantes de crise e você se transformará no apoio providencial 
de muita gente.

Confie algo mais na proteção da Bondade Divina e conseguirá superar obstáculos que se lhe figuravam 
intransponíveis.

Nos dias de enfermidade aguente um tanto mais as dificuldades do tratamento e você apressará as suas 
próprias melhoras de maneira imprevisível.

Tolere um tanto mais as intrigas que, porventura, lhe assediem o campo de ação, sem lhes oferecer qual-
quer importância e defenderá a sua própria felicidade, com inesperado brilhantismo.

Você vive no mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo de aluno entre as lições 
de que precisa na escola, em favor do próprio aproveitamento; aprenda a suportar os convites ao bem dos 
outros e você ganhará os melhores valores da resistência.        
Fonte: Respostas da Vida (Cap 02 )  - André Luiz - Psicografia Chico Xavier           
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

A evolução é a transição do ser da condição de escravo à condição de senhor do próprio destino.   
                 (Lameira de Andrade, do livro: Ideal Espírita)

Autor(a): Ricardo Sallum
Editora: Editora EME
Número de Páginas:  144 
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Coluna  AME  Brasil

Terapia espiritual versus cura espiritual
               *Dr. Alexandre Serafim

Após muitos anos acompanhando pacientes e frequentando casas espíritas, percebi, entre as pessoas 
que procuram tratamentos espirituais, certo nível de desespero, misturado a ansiedade e desesperança. 
Procuram o meio espírita como a última solução para suas doenças físicas e aflições.

Isso assusta um pouco, mas também serve de alerta, pois são milhares de pessoas que tentam de todos 
as formas aliviar seus sofrimentos. Não que seja errado; toda e qualquer alternativa na busca de alívio ou 
cura momentânea deve ser tentada quando os meios médicos convencionais já não dão mais esperan-
ças. O que questiono é a forma como o processo ocorre, indicando pouco entendimento ou compreensão 
sobre as verdadeiras situações espirituais nas quais estamos envolvidos, ainda com o agravante de se con-
fundir terapia espiritual com cura espiritual. Confusão essa não apenas para quem procura, mas também 
para quem oferece essa ajuda.

Vamos tentar esclarecer. Terapias ou tratamentos se caracterizam por uma prática ou um conjunto de 
práticas que visam ao equilíbrio orgânico e/ou mental, também denominado homeostase. Podem ocor-
rer pela medicina tradicional com ou sem auxílio de terapias complementares. As terapias espirituais 
caracterizam-se como complementares, mediante passes, magnetismo, água fluidificada, preces ou as 
denominadas cirurgias espirituais com ou sem incisões na pele.

Essas técnicas, quando bem conduzidas por pessoas ou médiuns capazes e bem treinados, em ambientes 
previamente preparados, podem ser importantes como auxílio aos tratamentos médicos convencionais, 
dependendo do merecimento de cada um, de acordo com a Lei de Causa e Efeito. Aliando-as a mudanças 
de hábitos e comportamentos, o assistido poderá ter alívio do seu sofrimento ou até ficar livre da moléstia 
que o incomoda. Agora, a cura… depende de muitas variáveis.

Percebo que, assim como nos ambulatórios médicos, as casas espíritas que oferecem tratamentos espiri-
tuais continuam com as salas de espera cheias. Ou seja, realmente estamos curando?

Quando um indivíduo vem desenganado da cura do seu câncer pelas vias médicas convencionais, pro-
cura um tratamento espiritual e o câncer desaparece, podemos dizer que ele se curou do câncer, mas não 
que está curado. Isso porque a cura real vai muito além da extirpação de um câncer. Está diretamente 
ligada à reforma íntima, ao conhecimento profundo das nossas mazelas.

Para tanto, é preciso retirar os véus do orgulho e da vaidade e enxergar o nosso verdadeiro eu. Isso geral-
mente dói mais que um câncer, pois é a dor da alma. É por essa dificuldade que continuamos adoecendo. 
Aliviamos um sofrimento pelo tratamento espiritual, mas logo virá outro para nos lembrar de que ainda 
não nos curamos.

A verdadeira terapia espiritual que poderá levar à cura é o entendimento da doutrina que o Evangelho do 
Cristo nos traz. É o seu conhecimento gradativo, em doses quase homeopáticas, que nos desperta gradu-
almente para as realidades que deixamos de lado pelas nossas conveniências. O Evangelho estabelece, ao 
longo do tempo, o equilíbrio pretendido, sem desesperos ou imediatismos. Livra-nos da ansiedade e do 
jugo próprio, que apenas desestabilizam nosso padrão vibratório, gerando com o tempo o desequilíbrio 
orgânico e, consequentemente, doenças, dor e sofrimento.

Caso tivesse que receitar algum tratamento espiritual, prescreveria a leitura, o estudo e a aceitação das 
orientações do Evangelho. É um verdadeiro tratado de cura, disponível para quem quiser e a um baixo 
custo, basta apenas a prática do amor e da caridade.

Livrar-se do ciclo “nascer, viver, adoecer, morrer e renascer novamente” depende de cada um. Evolução e 
libertação são processos individuais; ninguém poderá obtê-los por você!

Ser feliz não é uma dádiva, é uma conquista.

*Dr. Alexandre Serafim, presidente da Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba e ministra o curso Medicina da 
Alma para os afiliados ao Colegiado de Guardiões da Humanidade.

Fonte: https://guardioesdahumanidade.org/blog/cura-espiritual
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

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 real-
ização de estudos e experiências orientadas nessa direção.
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  Filosofia  e  Espiritismo
Kardec afirma, na introdução de O Livro dos Espíritos, que a força do Espiritismo não está nos fenô-
menos, 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 es-
sencial dos conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade”. É o pensamento de-
bruçado 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 con-
cepção espírita do mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita.

Entre a mansidão e a prudência
                    
            * Cristiane Maria Lenzi Beira

Um dos discursos de Zaratustra, personagem criado pelo filósofo Nietzsche, refere-se, de forma muito in-
teressante, às transformações experimentadas pelo ser humano, durante sua trajetória de vida.

Esse texto, inclusive, serviu de inspiração para Carl Gustav Jung ao desenvolver seu conceito de individu-
ação, entendido como o processo pelo qual o ser humano busca desenvolver a consciência de si mesmo, 
integrando seus aspectos sombrios, diferenciando-se do coletivo e tornando-se, então, o ser que é.

Nietzsche sugere que o espírito humano comumente vivencia, ao longo de sua vida, três diferentes etapas 
de transformação, nas quais desenvolverá o autoconhecimento, além de se apropriar de sua força, para, ao 
final, tornar-se quem realmente é. Como símbolos das três metamorfoses, o filósofo utilizou:

▶ o camelo, para representar o ser que desenvolve o papel de carregar o peso do mundo, dispondo-se a 
servir, de forma submissa, por ainda não ter vontade própria e consciência para tomar decisões. Ao car-
regar o peso das cobranças, dos problemas alheios, aprende que sofre justamente por tentar carregar o 
que não deveria, o que não lhe pertence. Nessa fase, tem a oportunidade de desenvolver humildade, caso 
aproveite o aprendizado. Mas pode, igualmente, manter-se na acomodação e na subserviência, adot-
ando postura escrava e de vítima, indefinidamente;

▶ o leão, para exemplificar o momento em que a consciência desperta, tornando-se crítica e permitindo 
ao indivíduo discernir e fazer escolhas por si mesmo. A pessoa assume, então, a responsabildiade pela 
própria existência, e experimenta uma nova forma de relação com o mundo, considerando, agora, suas 
próprias concepções e valores. Ao leão é dada a chance de experimentar o Sim, sim; Não, não do Evan-
gelho1. Ao se posicionar de acordo com seus valores, deixa de carregar valores alheios, que não lhe fazem 
sentido. Torna-se corajoso e leal aos seus princípios, mas precisa cuidar para não exagerar nessa postura, 
desenvolvendo arrogância, orgulho e acreditando-se dono da verdade, superior e distante dos outros;

▶ a criança, para simbolizar o renascimento, o recomeço, como se a vida, de fato, iniciasse a partir desse 
ponto, ou seja, somente depois de haver desenvolvido a humildade de servir do camelo e a coragem de 
ser livre do leão, numa sociedade prisioneira de valores passageiros, é que o ser humano está pronto para 
viver realmente. É o momento em que podemos afirmar: Vivemos no mundo conscientes de que não so-
mos do mundo.2

Interessante notar que o filósofo, crítico da religião, acabou utilizando a criança como representação de 
verdadeira sabedoria, de evolução, emprestando, de forma inconsciente, provavelmente, o símbolo em-
pregado por Jesus:

Quem é o maior no reino dos céus? – Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respon-
deu: “Digo-vos, em verdade, que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no 
reino dos céus. – Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança será o maior 
no reino dos céus3.

O Espiritismo explica que a finalidade da vida na Terra é o progresso espiritual e, para isso, conforme vi-
vemos, é natural que passemos realmente por transformações, provenientes da reforma íntima que nos 
cabe.

Nietzsche chama a atenção, na voz de Zaratustra, para algumas faces que devemos desenvolver em nos-
sas metamorfoses durante a vida: a de sermos servidores, humildes suficientes para nos envolvermos com 
as histórias dos outros, propondo-nos a ajudá-los a carregar seus fardos, sem, no entanto, tornarmo-nos 
subservientes; a de sermos firmes e corajosos, a ponto de não nos deixarmos levar pelos modismos ou va-
lores predominantes, mas capazes de seguir os próprios princípios, cuidando, porém, de não cairmos na 
armadilha de nos sentirmos superiores, tornando-nos arrogantes e, por fim, a de sermos alegres, espontâ-
neos e confiantes, como são as crianças, esperançosas do futuro, livres de preconceitos e com energia para 
viver, aprender, crescer.

Mas observamos que Jesus novamente antecipou o filósofo, quando nos recomendou que, ao viver en-
tre lobos, que podem, atualmente, simbolizar os valores distorcidos predominantes, nos conservássemos 
mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes4. A recomendação do Mestre de Nazaré é a 
de buscarmos internalizar esses dois aspectos que parecem paradoxais, sendo, no entanto, complemen-
tares: a humildade e mansidão da pomba e a prudência e firmeza da serpente.

Ao observarmos as normas, culturas e comportamentos predominantes nas sociedades modernas, verifi-
camos o quanto esse ensinamento – de preservarmos o aspecto pacífico, aliando-o à coragem – proposto 
por Jesus e relembrado por Zaratustra, é atual e de grande relevância. Observamos em nossa vida social, 
que poucas pessoas são capazes de transitar por esses dois caminhos de forma saudável. A maioria tomba 
na vitimização, deixando-se explorar ou na prepotência, colocando os outros a serviço de si.
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É preciso, então, plena atenção para a conquista desse caminho do meio, da medida certa, entre a humil-
dade/mansidão e a firmeza/prudência. Ao nos propormos a essas transformações, que nos preparam para 
a vivência pacífica, mas, ao mesmo tempo, resoluta, certamente nos encontraremos, ao final, mais próxi-
mos da pureza de alma, simbolizada pela criança.
Referências:

1 BÍBLIA, N. T. Mateus. Português. O Novo Testamento. Tradução de João Ferreira de Almeida. Campinas: Os Gideões Internacionais no Brasil, 1988. cap. 5, vers. 37.

2 Op. cit. João. cap. 17, vers. 16.  / 3 Op. cit. Mateus. cap. 18, vers. 1-5. / 4 Op. cit. Mateus. cap. 10, vers. 16.

*Escritora, palestrante espírita, vice presidente da SEPI - Serviço Espírita de Proteção a Infância

Fonte: http://www.mundoespirita.com.br/?materia=entre-a-mansidao-e-a-prudencia 
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.

As Leis Morais do Cristo                
                                                                                   Doris Madeira Gandres

Termina mais um ano. Chegamos mais uma vez ao final de uma jornada demarca-
da pela contagem de tempo terrena. E mais uma vez aproxima-se o Natal, uma data 
comemorada por cristãos dos mais variados títulos, e até por não cristãos, seguindo 
os costumes de familiares e/ou de amigos.

Comemoração muitas vezes levada a excessos de todo tipo. Comemoração muito frequentemente sem 
que se leve em conta o real significado dessa data, do Natal...

Há pouco mais de dois mil anos nasceu entre nós um menino, em berço humilde, filho de pais que hoje 
classificaríamos como de classe média baixa. Nasceu portador de uma grande e grave missão, muito pro-
vavelmente insuspeita àquela época pela maioria daqueles que o cercavam. Contudo, aquele espírito, em 
espírito, sabia por que aqui se apresentava – veio trazendo como meta a divulgação, a vivência e, assim, a 
implantação das verdadeiras leis morais, leis assentadas, elas sim, na lei maior, na lei divina.

Muito antes dele, milênios mesmo antes dele, foram essas leis, de uma forma ou de outra, trazidas aos seres 
aqui encarnados. Todavia, ao nível de entendimento daqueles tempos, elas não foram compreendidas e 
foram adaptadas às necessidades humanas ainda primárias e primitivas. E foram consequentemente de-
turpadas, alteradas em função de ambições as mais variadas – e, como bem disse um respeitado filósofo 
muito recentemente, cometeram-se os mais atrozes crimes da história da humanidade em nome da lei 
moral, da lei de Deus!

E, lamentavelmente, hoje ainda, após tanto tempo, depois de um longo, árduo e em geral doloroso cami-
nhar, hoje ainda continuamos sem as entender em profundidade, sem as assimilar verdadeiramente. Con-
tudo, hoje já não podemos alegar ignorá-las, desconhecê-las, mas ainda hoje insistimos em adaptá-las aos 
nossos interesses, pessoais ou mesmo coletivos.

Por isso, ano após ano, século após século, vimos alterando o simbolismo dessa data natalina, data por nós 
convencionada como a data do Natal, do nascimento de Jesus de Nazaré, enchendo nossas casas de luzes 
artificiais, nossas mesas de excessos de alimentos e de bebidas – sem nos lembrarmos dos incontáveis 
que não têm nem mesa nem casa e para os quais a metade das sobras dos nossos excessos seria um lauto 
banquete!

Jesus de Nazaré, o aniversariante, o grande missionário, o Messias, como preconizaram as profecias dos 
tempos idos, vivenciou com simplicidade e em verdade as leis morais do Cristo, ou seja, as leis divinas, leis 
criadas por Deus para regular e facilitar a nossa escalada evolutiva e as quais, uma vez aplicadas em nossa 
conduta, significam que atingimos, finalmente, o nível crístico.

Todavia, temos que reconhecer que nesta época, nas semanas e dias que precedem a grande comemora-
ção, milhares e milhares, podemos dizer até mesmo milhões de almas se enchem de sentimentos de soli-
dariedade, de boa vontade, de generosidade, de fraternidade – sentimentos inatos no ser, mas que muitas 
vezes jazem enterrados pelos anseios e sensações materiais. Sentem certamente essas almas a vibração 
de amor deixada por esse Cristo que aqui caminhou entre nós, vibração que ainda impregna a atmosfera 
terrestre e da qual nos damos conta quando deixamos falar e vibrar em nós a grandiosa lei de amor por ele 
demonstrada como existente em toda criatura quando pediu “deixai brilhar a vossa luz”.

Irmãos, amigos, companheiros de ideal e de aspirações de felicidade e de paz, sabemos que “os tempos 
são chegados” e que, portanto, é chegada a hora de nos empenharmos com mais afinco em conhecer es-
sas leis morais em profundidade, em nos dedicarmos a aplicá-las em nossa vida presente, da melhor forma 
possível a cada um de nós, sem medo do grande esforço e do árduo trabalho que isso significará para a 
maioria de nós, para finalmente começarmos realmente a caminhar com mais facilidade, com mais segu-
rança no rumo certo, livre dos escolhos e dos obstáculos que enfrentamos até aqui, dificuldades que nós 
mesmos criamos, frutos de nossa ignorância e teimosia...

Há uma canção que diz com muita propriedade: “todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar, todo dia 
é sempre dia de amar”. Assim, procuremos fazer, cada um de nós, de nossos dias, dias de Natal, dias de 
amar, dias de “nos amarmos uns aos outros como ele nos amou”, dias crísticos.

Vamos tentar nos lembrar todos os dias de Jesus de Nazaré, fazendo dele o aniversariante de todos os dias.

Fonte: http://www.correioespirita.org.br/categorias/filosofia-e-espiritismo-correio-espirita/2576-as-leis-morais-do-cristo 
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  Ângelis
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 mun-
dos habitados – e com o pensamento do próprio Codificador, Allan Kardec, que 
estabeleceu em A Gênese que: “Espiritismo e Ciência se completam recipro-
camente; a Ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar 
certos fenômenos só pelas leis da matéria; ao Espiritismo, sem a Ciência, fal-
tariam 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.

Aflições da Posse e da Não Posse

Envolvida pela filosofia da posse, a criatura humana pensa que o significado existencial seja essa conquista.

Assim acreditando, pensadores variados, desde remotas épocas da civilização ocidental, estabeleceram crité-
rios para a sobrevivência feliz do ser, no báratro das incertezas terrestres. Propuseram que a finalidade da vida, 
o seu sentido existencial, é o gozo e somente através da posse de recursos amoedados e outros se torna pos-
sível atender a essa exigência, porque aquele que tem pode e quando pode adquire o que lhe apraz, o de que 
necessita, condição essencial para ser feliz.

No jogo dos interesses sociais, no entanto, pode-se perceber que nem sempre a posse é responsável pelo 
significado que conduz à felicidade, porque não poucos aquinhoados apegam-se de tal forma aos bens que 
pensam possuir, que terminam sendo por eles possuídos em tormentosos dramas emocionais. Receiam os 
acontecimentos internacionais, que alteram a escala de valores das moedas e dos empreendimentos, dos ju-
ros e câmbios, o que lhes produz ansiedade incontrolada, pela ameaça de perderem altas somas nas variações 
da Bolsa, na qual investem expressivas somas, que os fazem ricos e inquietos.

Passam a esquecer a própria identidade, acreditando que não são capazes de gerar simpatia e amor, com-
panheirismo, e afetividade, porque aqueles que se lhes acercam, talvez estejam interessados nas suas posses 
mais do que nos seus sentimentos. Quando isso não ocorre, o inverso se manifesta, gerando a crença absurda 
de poderem comprar fidelidade, carinho, saúde e paz. Certamente, em determinados momentos, as moedas 
auxiliam na aquisição de recursos outros que propiciam segurança, equilíbrio orgânico, acompanhamento. No 
entanto, iludem-se, na maioria das vezes, aqueles que se aferram às posses, porque os seus nomes célebres e 
os seus tesouros atraem aventureiros de todo porte que desejam ser vistos ao seu lado, que planejam conúbios 
sexuais para os explorarem depois, enquanto se entregam, esses usufrutuários, a outros enganadores que os 
dilapidam e os abandonam após o uso…

São tais paradoxos humanos que produzem as vidas vazias, as vidas ressequidas, a falta de sentido existencial 
e de significado para lutar-se e crescer-se interiormente, descobrindo-se a real felicidade de viver. Se, de um 
lado, existem os escravos do que têm, enxameiam no mundo aqueloutros estranhos dependentes da não 
posse, cujas vidas somente adquiririam qualquer significação se possuíssem… Quanto mais adquirem, mais 
esperam reunir, transferindo para o futuro as suas aspirações e vivendo do que falta, em tormentosa conjun-
tura neurótica. A verdadeira libertação da posse enseja também a da não posse. O que não se tem, bem e-
xaminado, não faz falta, porque é possível viver com aquilo que está ao alcance, desde que se coloque a mente 
e o sentimento no padrão em que se encontra.

Quem tem dinheiro e poder, às vezes sofre carência de saúde e de paz, ou de amor e de ternura, ou de liber-
dade para fazer o que lhe interessa e não somente o que as circunstâncias lhe exigem. Igualmente, quem não 
o tem, pode encontrar-se em alegria e confiança de melhores dias, ou em clima de resignação, experienciando 
a escassez que o auxiliará a administrar a abundância quando ou se chegar a alcançá-los.

Ultrapassada a questão da posse e da não posse, ocorreu a alguns filósofos que a existência é sempre as-
sinalada pela dor, e em face dessa constatação, apresentaram a proposta estoica, que via o mundo apenas 
do ponto de vista material. O significado da vida deveria ser a luta travada para superar o sofrimento, vi-
vendo de acordo com a Natureza e resignando-se aos impositivos do destino, à justiça, porque o mundo, 
em consequência, seria justo, em razão de ser racional. Através do eudemonismo, na visão estoica, a finali-
dade existencial consiste em exercitar a própria virtude, aprimorando-se sempre para alcançar a felicidade. 
Embora a proposta eudemonista, os estoicos também se empenharam muito em favor de mudanças do 
conjunto, através de severas críticas sociais e políticas.

Iniciado por Zenão de Cítio e desdobrado o estoicismo em diferentes fases do desenvolvimento da cultura 
e do tempo, foi adotado por notáveis pensadores do pretérito remoto e próximo, que o levaram a Roma e 
o espalharam por toda a Europa, dando lugar, no período novo, quando adotado pelos romanos, a espe-
culações de caráter religioso e moral, havendo-se destacado nessas fileiras, dentre outros, Sêneca, Marco
Aurélio, Epícteto, que lhe ofereceram considerável contribuição. Assim mesmo, a atitude estoica não deve 
ser encarada como a meta do significado existencial, porque, não raro, ao aceitarem-se as injunções do 
mundo material surgem situações morais e emocionais que não podem ser controladas, e que induzem 
ao desespero e ao desequilíbrio, tanto quanto o inverso é verdadeiro.

A busca do significado prosseguiu e encontrou no idealismo a primazia do mundo transcendente ou das 
ideias sobre o material, orgânico e único. O conceito é vasto e situa na consciência todas as coisas e o próprio 
mundo, convidando o ser à percepção dessa  realidade. Iniciado na Escola de Eleia, na Grécia, vicejou lar-
gamente através dos tempos, tornando Descartes o pai do idealismo moderno, que propunha a busca da 
verdade legítima, que não pode ser encontrada nas coisas, seja como for que se apresentem. Dividindo-se, 
posteriormente, em duas correntes: o empírico e o absoluto, foi enriquecido por filósofos extraordinários, 
que tentaram demonstrar a necessidade da conquista interna relevante. Hegel, por exemplo, propôs que 
a verdade precede e gera o ser.

Nessa proposta, o pensamento de Platão ressurge, quando demonstra que o ser é o real, sobrevivente e 
precedente ao não ser, elucidando que o Espírito vem do mundo das ideias, ao qual retorna, assim estabe-
lecendo conduta ético moral expressiva e dedicação aos nobres objetivos existenciais.
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A busca psicológica do significado existencial deve revestir-se, portanto, de uma visão idealista do mundo, 
sem os excessos que desprezam os valores materiais, mas também sem o apego a esses, pensando-se em 
assegurar o futuro para onde se marcha.

A saúde emocional e orgânica resulta, nessa tese, dos fatores que diluem a ansiedade e alteram as heran-
ças do passado, oferecendo novos arquétipos que podem ser elaborados conforme as necessidades que 
surjam e as aspirações que o inconsciente pessoal libere, já que nele encontram-se armazenadas as pro-
postas do progresso e da felicidade humana.

Consciente das naturais limitações impostas pelo não ser, que é o corpo, sempre em constantes alter-
ações, o indivíduo dá-se conta que é necessário superar a clausura carnal e alcançar o Self, concedendo-
lhe primazia no comportamento, de forma que os conteúdos psíquicos identifiquem-se com o ego, har-
monizando aspirações e anseios que devem marchar juntos.

Alcançar o ser consciente, descobrindo os objetivos essenciais da existência, torna-se uma psicoterapia 
preventiva, trabalhada pelo autoconhecimento, ou de natureza curadora, quando estejam em processo de 
instalação os desafios e conflitos que resultam da busca equivocada da posse ou da não posse, até então 
tidas como objetivo essencial do indivíduo.
  
Fonte: Livro Triunfo Pessoal Joanna de Ângelis Psicografia Divaldo Franco
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

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 II 
                 Das penas e gozos futuros 

                       O Nada. Vida futura  

958. Por que tem o homem, instintivamente, horror ao nada?

“Porque o nada não existe.”
     
Comentários de Miramez

Horror ao Nada (Cap. 40)

O homem geralmente tem horror ao nada; certamente é porque ele não existe, nos diz "O Livro dos Espíritos". O 
medo da morte tem diversas causas que nos induzem a essa ilusão. Não obstante, os milênios de vida que deve-
remos viver nos educará sobre todos os dramas que nos fazem sofrer.

A maior causa do medo da morte, pelos encarnados, é a mudança de planos, para eles desconhecidos. Perder 
o corpo quando se encontra na matéria, passa a ser uma violência para os menos avisados, e no caso do suicida 
que acabamos de falar em mensagens anteriores, eles mesmos destroem seus corpos, procurando se esquecer 
da vida ou encontrá-la melhor.

A perda da memória para muitos faz surgir temor, entretanto, não se morre todos os dias, quando se cruza o por-
tal do sono? A natureza leva a alma ao exercício para a desencarnação todos os dias sem o perceber; contudo, fica 
na consciência alguma coisa, dizendo que ninguém morre e que a vida continua em todas as dimensões.

O medo do nada é condição da alma em marcha para o verdadeiro despertamento espiritual, no entanto, a cora-
gem em excesso é muito perigosa para o Espírito, porque é essa coragem sem compreensão que o leva por vezes, 
ao suicídio. Deves fixar bem na mente e no coração que o nada não existe, e que não deves temer e, sim, aumen-
tar a esperança na vida que é uma realidade.

Jesus veio ao mundo para sanar das mentes em desequilíbrio o medo da morte e o horror ao nada. Fazendo o 
que fez, nos fenômenos por Ele praticado, deu à humanidade uma certeza de Deus e da continuação da vida do 
Espírito, cada vez mais sublimado.

E, voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente:

Bem-aventurados os olhos que vêem as cousas que vós vedes. (Lucas, 10:23)
Verdadeiramente, eram bem aventurados os que assistiram aos fenômenos produzidos pela presença de Jesus, 
em todas as suas modalidades, porque Jesus fez desaparecer a morte e o nada, infundindo vida em todas as cria-
turas que o seguiram com fé, confiando em Deus. Deves alegrar-te cada vez mais, porque o nada não existe. Em 
todo lugar, existe algo de vida, falando sobre a presença do Criador.

Eis que surge a esperança no meio de todas as dúvidas e faz nascer a vida onde se julgava haver mortes; faz 
nascer o amor, onde o ódio iludia as criaturas. Hoje, é a própria ciência que nos afirma que não existe espaço 
vazio; sempre existe algo, que por vezes desconhecemos.

A Doutrina dos Espíritos, qualificada como Espiritismo, resplandece no mundo das consciências, mostrando out-
ras dimensões de vida, para que possas ter mais esperança no viver.

959. Donde nasce, para o homem, o sentimento instintivo da vida futura?

“Já dissemos: antes de encarnar, o Espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança 
do que sabe e do que viu no estado espiritual.” (393)
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AK: Em todos os tempos o homem se preocupou com o seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natu-
ral. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto 
essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se, nenhuma 
certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Que será dele, após o instante fatal? Questão grave 
esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que tem de passar longo 
tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como, então, não nos havia 
de preocupar a em que nos veremos, deixando este mundo, uma vez que é para sempre?

A idéia do nada tem qualquer coisa que repugna à razão. O homem que mais despreocupado seja durante 
a vida, em chegando o momento supremo pergunta a si mesmo o que vai ser dele, e involuntariamente 
nutre esperança.

Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contra senso. O sentimento de uma existência melhor 
reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão.

A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria 
sobreviver ao corpo, se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? As conse-
quências, para nós, seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada.

Comentários de Miramez

Vida Futura (Cap. 41)

O instinto do homem, reconhecendo a vida futura, lhe vem do seu conhecimento, antes de vestir-se de carne no mundo 
terreno. Ele é, pois, instruído no mundo espiritual sobre todas as leis que comandam e regem as vidas e as coisas na Terra, 
aí existindo e entrando no processo de reencarnação, quantas vezes forem necessárias. O ser humano guarda na consciên-
cia todos os transes de vida e morte e, principalmente, de que viverá depois do túmulo. Todos têm intuição disso, desde 
o índio, até o mais civilizado e, ainda mais, todas as religiões e filosofias espirituais estudam esse assunto, mostrando aos 
seus seguidores que ninguém morre.

A consciência fala todos os dias; isso é tema comum na acústica da mente. A Doutrina dos Espíritos traz para a humani-
dade a certeza da continuação da vida depois da morte do corpo, e, para tanto, os que já se foram para a espiritualidade 
estão voltando, como o fez Jesus, deixando Sua mensagem de vida e meio mais fácil de viver, alcançando a tranqüilidade 
e aumentando, desse modo, a esperança.

Todo homem conserva vaga lembrança do que viu e sentiu antes de tomar um corpo de carne. Deus não deixa alma al-
guma sem essa esperança. Todas as nações preocupam-se com o seu futuro e as religiões revestem essa crença com fór-
mulas que hoje não têm mais razão de ser. Se tudo se aperfeiçoa, quanto mais as coisas espirituais!

Jesus foi luz que eliminou as trevas, mostrando, com a Sua ressurreição, que realmente ninguém morre, aparecendo diver-
sas vezes e se mostrando como era para ser conhecido a todos os Seus seguidores.

Se o Espiritismo é a continuação do Cristianismo, ele faz o mesmo. Pela mediunidade, é mostrada aos que ficaram na Terra, 
a presença do Espírito por variados meios, de modo que ninguém pode negar a evidência. Pode-se dizer que não existe 
uma família na face da Terra que já não teve um testemunho de que seus parentes e amigos continuam vivos. Os meios 
são muitos e eles os usam para dizer que estão mais vivos que antes.

Com o passar dos tempos, a multidão, diante de todos esses fenômenos e outros que deverão surgir, irá perguntar o que 
fazer para alcançar a felicidade:

Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que haveremos, pois, de fazer? (Lucas, 3:10)

Diante desta interrogação, falaremos a todos que sigam a Jesus, que observem o Seu Evangelho e semeiem sementes de 
alto valor moral; que amem e sejam caridosos em todos os aspectos das necessidades humanas. Se tiveres de fazer uma 
viagem, deves preparar as malas, levando o suficiente para a tua tranqüilidade. É o que deves fazer: preparar-te moral-
mente, despertando tuas qualidades valiosas no coração, para a grande viagem que todos devem empreender além do 
túmulo. Quem não tiver essa segurança, sofrerá duras conseqüências.

A Doutrina dos Espíritos pede às criaturas para estudarem, trabalharem e compreenderem, por todos os meios, a vida, 
sendo honestas e boas, perdoando as ofensas, esquecendo-as, e amar a Deus em todas as coisas, cultivando a fé e constru-
indo a paz no coração, pela transformação interna, não se esquecendo de Jesus, acompanhando Seus passos.

Fonte : O Livro dos Espíritos - Q 959 e 959
Comentários de Miramez: Filosofia Espírita - Volume XIX - Psicografia João Nunes Maia
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Ciência e Espiritismo
“O Espiritismo e a Ciência se complementam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, 
se acha na impossibilidade de explicar certos fenomenos só pelas leis da matéria; ao Espi-
ritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.    

                                           
Aliança da Ciência e da Religião

É comum ao ser humano criar uma barreira invisível entre a ciência e a religião. 
Normalmente somos levados a crer que as duas são visões antagônicas do mundo, porém, com o advento 
do espiritismo, a ciência e a religião se aproximaram e vem se aproximando cada dia mais. É comum ver-
mos algumas revelações espíritas de livros psicografados serem confirmadas anos depois pela ciência e, 
em alguns casos, os estudos científicos até mesmo chegarem próximos a uma conclusão semelhante às 
trazidas pela codificação espírita.

Sabemos que o espiritismo se baseia na crença da evolução infinita das criaturas desde a sua criação. Para 
tal objetivo, Deus deu ao homem a inteligência e o livre-arbítrio para que pudesse, através de seus esfor-
ços e sua vontade, aprender, associar, entender e criar ferramentas que possibilitem sua evolução moral 
através dos tempos.

Dessa forma, a sabedoria divina nos trouxe a ciência através da nossa capacidade analítica de observar as 
leis da natureza já criadas perfeitas pro Deus, de forma que pudéssemos teoriza-las e utilizar esse conheci-
mento em proveito da nossa evolução.

A Ciência e a Religião são as duas alavancas da inteligência humana: uma revela as leis do mundo mate-
rial e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem 
contradizer-se.

Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, por-
quanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou 
existir entre essas duas ordens de idéias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de 
exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância.
São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados; em que o véu in-
tencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantados; em que a Ciência, dei-
xando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a Religião, 
deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma 
na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela Ciên-
cia, a Religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais 
opor a irresistível lógica dos fatos.

A Ciência e a Religião não puderam, até hoje, entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu 
ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um 
traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o Univer-
so espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento 
dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez: a 
fé dirigiu-se à razão,esta nada encontrou de ilógico na fé: vencido foi o materialismo. Mas, nisso, como em 
tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam 
resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os 
espíritos. Após uma elaboração que durou mais de dezoito séculos, chega ela à sua plena realização e vai 
marcar uma nova era na vida da Humanidade. Fáceis são de prever as conseqüências: acarretará para as 
relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos 
desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus.

Através do conhecimento estabelecido pela ciência, como vemos no item 8 acima citado de “O Evangelho 
segundo o Espiritismo”, o homem toma conhecimento de si e das leis divinas. A ciência não se opõe a re-
ligião e sim se une.

Com o passar do tempo as descobertas cientificas se tornam cada vez mais próximas às revelações espíri-
tas e às leis de Deus, isso porque o homem começa a criar maturidade espiritual e conforme evolui a in-
teligência chega perto da verdade que é a lei de amor e caridade de Deus. Estabelecendo-se, então, o fim 
gradual do materialismo.

O movimento geral do progresso é dinâmico e nunca para. Por isso, as velhas idéias e tendências materi-
alistas, ou as crenças antigas de caráter inválido diante da ciência moderna tornam-se obsoletas e caem no 
esquecimento dos séculos. Novos teoremas, novas teorias, novas doutrinas surgem e se moldam através 
do conhecimento da verdade e com isso o materialismo tanto quanto o paganismo antigo e as crenças 
absurdas se perdem na linha do tempo.

A ciência e o espiritismo andam juntos no caminho do progresso. Um servindo de apoio ao outro de forma 
que, num futuro, as religiões e a ciência se unam numa crença única nas leis naturais, promulgadas por 
Deus. Nesse tempo, viveremos dias de grande luminosidade das descobertas humanas e cumpriremos a 
lei de Deus não por medo mas por entende-las na sua acepção mais clara e ampla.
O caminho até tal equilíbrio é longo e cheio de obstáculos, porém é um caminho que vale a pena ser con-
struindo. O futuro é o horizonte ao qual apontamos nosso rumo na atualidade e os espíritos amigos estarão 
sempre nos ajudando a traçar o caminho mais acertado para o progresso
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Com isso, devemos manter nossa fé, nossos estudos. A ciência humana e a ciência espiritual são uma só, 
um único rio que se encontra depois de ter se separado em tantos afluentes, mas cujo destino final é o 
mesmo; o oceano de conhecimento e verdade, o universo e suas leis, a infinita sabedoria na criação de 
Deus. Naveguemos por estes rios, unamos a margem de um a outro, busquemos o equilíbrio, pois como 
dizem os espíritos “As leis são imutáveis” e elas estão na natureza e dentro de nós, basta que para isso fa-
çamos nossa parte na criação, buscando a evolução equilibrada da inteligência e da moral.

Fonte: https://espiritismodaalma.wordpress.com/2018/12/08/a-ciencia-e-o-espiritismo/

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

Espaço da Poesia Mediúnica
A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela 
significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse 
“mais além” que polariza as esperanças da alma.
                (Emmanuel)

Carta de Ano Bom (Casimiro Cunha)

Entre um ano que se vai
E outro que se inicia,
Há sempre nova esperança,
Promessas de Novo Dia...

Considera, meu amigo,
Nesse pequeno intervalo,
Todo o tempo que perdeste
Sem saber aproveitá-lo.

Se o ano que se passou 
Foi de amargura sombria,
Nosso Pai Nunca está pobre
Do pão de luz da alegria.

Pensa que o céu não esquece
A mais ínfima criatura,
E espera resignado
O teu quinhão de ventura.

Considera, sobretudo
Que precisas, doravante,
Encher de luz todo o tempo
Da bênção de cada instante.

Sê na oficina do mundo
O mais perfeito aprendiz,
Pois somente no trabalho
Teu ano será feliz.

Não esperes recompensas
Dos bens da vida terrestre,
Mas, volve toda a esperança
À paz do Divino Mestre.

Nas lutas, nunca te esqueças
Deste conceito profundo:
O reino da luz de Cristo
Não reside neste mundo.

Não olhes faltas alheias,
Não julgues o teu irmão,
Vive apenas no trabalho
De tua renovação.

Quem se esforça de verdade
Sabe a prática do bem,
Conhece os próprios deveres
Sem censurar a ninguém.

Ano Novo!... Pede ao Céu
Que te proteja o trabalho,
Que te conceda na fé
O mais sublime agasalho.

Ano Bom!... Deus te abençoe
No esforço que te conduz
Das sombras tristes da Terra
Para as bênçãos de Jesus.

Fonte: Livro Cartas do Evangelho, de Casimiro Cunha, por Francisco Cândido Xavier
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Física Quântica e Espiritualidade
"O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. 
Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. "  
                        (Emmanuel, Nos Domínios da Mediunidade)
                
Teria a mediunidade um mecanismo quântico?

Uma pequena análise que aparentemente nos mostra a existência de uma liga-
ção entre a Física Quântica, nos estudos científicos atuais, e a Mediunidade ofe-
recida pela Espiritualidade Maior.
O Espiritismo tem na sua base uma estrutura religiosa baseada nos ensinos do 

nosso Mestre Jesus.

Kardec nos ensina que o Espiritismo transcende a uma religião, pois também é uma filosofia e uma Ciên-
cia de origem experimental.

A Filosofia espírita tem seus princípios na Lei de Causa e Efeito baseada na Reencarnação. Ela pode até ser 
criticada pelos opositores da Doutrina, mas não tem como negar sua coerência do começo ao fim, pois 
nos oferece uma explicação clara da vida e da morte. Juntando a Religião e a Filosofia espírita o resultado 
é um princípio totalmente coerente e inquestionável, partindo da existência de um Deus infinitamente 
justo e bom.

O aspecto Científico da Doutrina nasce com os profundos estudos de Kardec junto aos médiuns e através 
de um processo experimental na mesma linha de análise utilizada por Galileu no sec. XVI, pois era assim 
que se utilizava na época para os estudos científicos. Um método hoje superado por novas técnicas de 
análise, pois a técnica de Galileu dizia que tudo para ser ciência precisava ter a possibilidade de ser men-
surado e sabemos hoje que isso não é totalmente verdade, e vamos procurar explicar isso nessa nossa 
modesta análise.

Kardec experimentou, testou, verificou dentro das ferramentas que ele tinha em mãos (médiuns com 
possibilidade de errar) e realizando muitas extrapolações para chegar a afirmativas coerentes, sensatas e 
acertadas. O método de Kardec transcendeu ao método de Galileu, chegando algumas vezes ao método 
utilizado nos dias de hoje pelas ciências modernas.
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Nós espíritas dificilmente nos perguntamos o quanto Kardec questionou, analisou e experimentou os 
seus estudos para chegar à realidade da mediunidade nos moldes que conhecemos hoje, mas seus 
opositores sempre questionaram a validade científica da Doutrina pela impossibilidade da repetição 
contínua e assertiva do processo mediúnico.

Os opositores atuais da Doutrina espírita, dentro do aspecto científico de análise, esquecem que suas 
posições estão baseadas num processo científico de análise antiquado que não é mais usado na atuali-
dade. Esses processos modernos são os aplicados em estudos avançados na Física de alta energia, entre 
outros.

A mediunidade para ser analisada e verificada sobre sua veracidade somente será possível com métodos 
mais profundos e modernos, pois estamos falando de algo complexo demais para ser visto de forma su-
perficial, senão vejamos:

A Física Quântica é sem dúvida algo apaixonante, pois ela nos mostra e prova que a energia não é con-
tínua, mas sim funciona em pacotes de energias descontínuos chamados de “quantas de energia”. Max 
Planck foi um dos primeiros cientistas a idealizar essa nova ciência, e até mesmo ele demorou para aceit-
ar suas próprias descobertas. Sua descoberta identificou que o elétron apresenta comportamento ondu-
latório quando não está sobre observação, ou seja, pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo e 
comporta-se como partícula no momento da observação. Não se consegue determinar a posição exata 
do elétron, tudo é feito por cálculo estatístico. Quando ele está numa órbita em volta do núcleo do átomo 
e salta para outra órbita, ele desaparece e reaparece nessa outra órbita. Realmente ele some e os cientis-
tas atualmente realizam investigações para saber para onde ele vai. Podemos determinar a sua posição 
apenas de forma estatística como nos mostra a Teoria de Incerteza de Heisenberg. Além do que o in-
strumento de medição, que é matéria, e portanto feito de átomos, influencia na observação do elétron, 
porque entre outras coisas, ao jogarmos luz no objeto de análise, estamos dando energia para ele, o que 
altera, portanto, o seu estado energético. A energia dos átomos dos instrumentos interfere nos átomos 
em estudos. Complica-se então todo o processo de análise e observação.

Podemos perceber o que ocorre na Física de alta energia, verificamos que a investigação da mediunidade 
não é diferente, pois o circuito médium-espírito é influenciado pelo médium, pelos presentes na sala, pelas 
energias circundantes, da mesma forma que o instrumento e tudo mais em volta influenciam o estudo das 
partículas atômicas, quando da sua investigação.

Os Estudos de Einstein em torno da Relatividade nos mostra que quando estamos num sistema de altís-
sima velocidade, próxima à velocidade da luz, o tempo diminui bem, como as medidas físicas do mundo 
em volta. Estamos falando de uma forma mais simples para melhor entender esse sofisticado conceito, pois 
o objetivo é relacionar e explicar como a Mediunidade não é uma brincadeira de teatro ou para ser usada 
para exaltar a nossa vaidade ou obter algum resultado de interesse pessoal, mas sim uma ferramenta de 
evolução complexa, profunda e importante em nossas vidas.

O físico teórico Fritjof Capra tornou-se mundialmente famoso com seu O Tao da Física, traduzido para vári-
os idiomas. Nele, o Físico traça um paralelo entre a Física moderna (relatividade, física quântica, física das 
partículas de alta energia) e as filosofias e pensamentos orientais tradicionais, como o Taoista de Lao Tsé, 
o Budismo (incluindo o Zen) e o Hinduísmo. Surgido nos anos 70, O Tao da Física busca os pontos comuns 
entre as abordagens oriental e ocidental da realidade.

Os estudos de Capra procuram mostrar a Física não mais como uma Ciência fria, mas como uma Ciência 
que hoje transcende a nossa observação apenas material das coisas.

Quando estamos falando na dedicação ao trabalho, seja no campo da espiritualidade ou no campo cientí-
fico, ocorrem situações muito parecidas como podemos ver nos dois exemplos a seguir:

1-           O Matemático alemão Gauss contou que sua mente estava absorta no problema de um Teorema de 
números, mas não era capaz de vislumbrar uma solução. Mas, num momento, pela graça de Deus, como 
disse ele, "eu vi a coisa toda se movimentar na minha frente como um relâmpago. O difícil foi depois expli-
car como cheguei a essa solução dentro de todo embasamento matemático necessário".

2-           Com Henri Poincaré também ocorreu algo parecido, pois trabalhou durante semanas num prob-
lema envolvendo funções automórficas. Depois de muito estudo e cansado, perdeu o sono e foi tomar café 
e, num flash, viu tudo na sua frente, todas as combinações que tanto procurava, num simples abrir e fechar 
dos olhos. Depois dessa ocorrência, levou um tempo enorme para explicar matematicamente tudo que ele 
tinha visto naquele memorável instante de sua vida.

Na mediunidade ocorrem situações muito próximas como nos eventos acima, pois os médiuns, em algu-
mas situações, têm o contato com a espiritualidade, recebem as intuições e têm dificuldade para expressar 
a ideia, seja numa psicofonia, psicografia ou até mesmo vidência e audiência. Podemos ver que as percep-
ções mediúnicas estão muito próximas das percepções obtidas nas descobertas de Gauss e Poincaré, pois 
tudo indica que se tratava da Intuição na sua forma mais profunda.

A Mecânica Quântica ainda não tinha sido estudada na época de Kardec, mas os Espíritos já adiantavam 
que os avanços científicos no futuro seriam capazes de explicar melhor os fenômenos mediúnicos que por 
hora seriam limitados apenas no aspecto de fluxo de fluidos e sintonia médium-espírito, falando de forma 
superficial. Sabemos hoje que o processo mediúnico segue impulsos, pacote de informações passadas pela 
espiritualidade, seja pelos irmãos sofredores ou pelos benfeitores espirituais, através, muitas vezes, de idé-
ias, temas, formas e intuições breves ou muitas vezes profundas.

Importante ficar claro que estamos tentando realizar uma análise de um entendimento da mediunidade 
em comparação com as descobertas científicas mais modernas e tudo nos conduz a entender que a ciên-
cia atual pode contribuir para melhor entender a mediunidade, pois, nós espíritas sabemos que a mediuni-
dade é um fato incontestável.
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Não estamos aqui falando da prática mediúnica, pois ela precisa seguir padrões morais, praticar a reforma 
íntima e aplicar os ensinamentos de Kardec, pois ele nos convida a uma preparação adequada para o seu 
exercício sempre com Jesus.

O que estamos procurando colocar é a mediunidade mais além daquela já estabelecida em nossos corações. 
Precisamos conhecer seus aspectos de forma mais profunda dentro de uma análise científica como sempre 
nos pediu o Mestre Kardec.
Kardec, com sua capacidade extraordinária de análise e síntese, conseguiu estudar a mediunidade mesmo 
usando um processo antigo de estudo científico que é o processo experimental de tentativa e erro. Ele foi 
muito feliz nas suas análises, pois deixou para a humanidade um tratado de mediunidade em O Livro dos 
Médiuns, que ninguém até hoje conseguiu fazer nada melhor nessa área.

Fica a pergunta: os opositores do processo mediúnico estão abordando a mediunidade de forma cientifica-
mente correta? No nosso entender não. Só será possível comprovar o método de Kardec através de um estu-
do muito apurado, utilizando técnicas modernas utilizadas pela ciência na atualidade e assim mesmo requer 
alguns princípios e procedimentos muito delicados e profundos. Para nós espíritas ela é uma realidade in-
contestável e verdadeira e já mostrou inúmeras vezes a sua veracidade, e continua mostrando todos os dias.

Ensina-nos Jesus “que veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir”.

Enfim, comparando os estudos atuais da Física Quântica com o mecanismo da Mediunidade, podemos ver 
muitas situações que se agregam e se explicam, pois há muitas coisas em comum. A mediunidade em si 
trabalha com energias sutis de difícil análise e um processo de mensuração difícil, como ocorre com a Física 
Quântica para as partículas de alta energia. Não estamos falando dos estudos quânticos dentro do cam-
po do misticismo, mas sim da Mecânica Quântica de Planck e Heisenberg, com toda a sua complexidade 
matemática.

A mediunidade segue todo um processo que vai desde a Prece de abertura, uma leitura edificante, reforma 
íntima do médium, ambiente preparado ao redor do médium, concentração, pessoas preparadas e tudo 
mais que estamos acostumados nos Centros Espíritas sérios e, além do que, no dizer de nosso querido Fran-
cisco Cândido Xavier, o telefone da Espiritualidade toca de lá para cá. Precisamos respeitar e entender todas 
essas etapas para um bom resultado das comunicações mediúnicas.

Da mesma forma que os estudos científicos modernos requerem uma abordagem diferente e precisa, a me-
diunidade também precisa dessa abordagem precisa e profunda, e não simplesmente dizer: Isso não existe 
ou isso é obra da imaginação dos espíritas. A Mediunidade está ligada à sensibilidade humana aliada ao seu 
psiquismo profundo, conquistas espirituais que estão guardadas no seu inconsciente profundo, como nos 
ensina Joanna de Ângelis, em seus estudos, e dedicação ao próximo, dentro de atos de amor.

Nosso objetivo nesse pequeno texto é uma pequena colaboração para mostrar a grandiosidade do trabalho 
de Kardec junto aos Espíritos e perceber que os cientistas modernos, sem se utilizarem de mecanismos pre-
conceituosos, mas sim de uma análise baseada nos modernos estudos científicos, podem aprofundar os co-
nhecimentos e ligar Religião com a Ciência, como propôs Kardec, como têm trabalhado na atualidade alguns 
Físicos como Fritjof Capra e Amit Goswami. Assim sendo, vamos estudar, meditar e exercitar, sempre com o 
amparo de Jesus, essa bendita ferramenta de evolução e aprimoramento que Deus nos concede, chamada 
MEDIUNIDADE.

WAGNER IDEALI
Fonte: http://www.oconsolador.com.br/ano10/478/ca8.html 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Descobrindo o Audiolivro
Todos nós sabemos da importância em estudar o Espiritismo. Estudar não é apenas ir a uma palestra na 
Casa Espírita ou discutir com um colega as proposições de Kardec. Estudar é pesquisar, ler com minúcia, 
buscar respostas, refletir, reler, refletir novamente…
Convenhamos, a leitura é uma atividade que demanda um tempo considerável e muitas vezes não te-
mos essa disponibilidade com as responsabilidades do dia a dia. Aliás, neste momento que vivemos, a 
simples idéia de sentar e ler é um lazer inalcançável.Pensando nisso, o Idem disponibiliza a cada edição 
um audiolivro, ou "livro falado" para que  você tenha a oportunidade de instruir-se enquanto realiza 
suas atividades cotidianas.

        Transição Planetária
Manoel Philomeno de Miranda - Psicografia: Divaldo P. Franco

Clique no link para acessar: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ts8j02a4tbY

Estamos no limiar da grande transição, em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações 
para mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará, obviamente, 
num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém, impostergável. As 
tragédias naturais, como o tsunami do oceano Índico, objeto de nossas considerações, fazem parte desse processo, 
pois elas têm o objetivo de fazer a Humanidade progredir mais depressa, através do expurgo daqueles Espíritos 
calcetas, refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardadas.

Eles passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo as Leis do Amor e do Bem, até que tenham condições 
de retornar ao nosso planeta, para dar seu contributo em benefício do progresso da Humanidade.

Os ouvintes conhecerão os mecanismos e as razões de ordem superior da transição planetária, em favor das mu-
danças urgentes e necessárias que promovam o respeito às leis, à ética e à Natureza, transformando o homem 
num ser integral, consciente dos seus deveres para com Deus, consigo próprio e o próximo.
           
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

https://www.youtube.com/watch?v=Ts8j02a4tbY 
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 Desvendando O Evangelho Segundo o Espiritismo
Lançada em 15 de abril de 1864, esta terceira obra básica da codificação espírita aborda os chama-
dos evangelhos canônicos sob a ótica do espiritismo. Não se trata de uma "bíblia espírita" ou mes-
mo de reinterpretação doutrinária deste livro. Sua introdução define seu objetivo: abordar exclusi-
vamente 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 evangel-
hos princípios universais de ordem ético moral e demonstrar sua consonância com aqueles defen-
didos pelo espiritismo.
Composto de 28 capítulos, 27 dos quais dedicados às explicações das máximas de Jesus, O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo restabelece os ensinamentos do Mestre Nazareno em seu verdadeiro 
sentido – em espírito e verdade –, e torna-se leitura obrigatória a todos que se preocupam com a 
formação moral, não importando sua crença religiosa.

           Capítulo XII 
       Amai os vossos inimigos 
           Retribuir o mal com o bem 

1. Aprendestes que foi dito: “Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos.” Eu, porém, vos digo: 
“Amai os vossos inimigos; fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a 
fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o Sol para os bons e para os maus 
e que chova sobre os justos e os injustos. – Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa 
recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que 
é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos?”
                                         (S. MATEUS, 5:43 a 47.)

– “Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis 
no reino dos céus.” (S. MATEUS, 5:20.)

2. “Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má 
vida também amam os que as amam? – Se o bem somente o fizerdes aos que vo-lo fazem, que mérito se 
vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? – Se só emprestardes àqueles de quem pos-
sais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam 
dessa maneira, para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a 
todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do 
Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. – Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio 
de misericórdia é o vosso Deus.” (S. LUCAS, 6:32 a 36.)

3. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação 
desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o 
egoísmo e o orgulho.

Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu 
Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um 
irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança; ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, 
sabendo que esta lhe quer mal; ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz 
de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifesta-
ções de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas idéias. Enfim, ninguém pode sentir, 
em estar com um inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo.

A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física: 
a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que 
impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença 
das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não 
pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este pre-
ceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se 
dê no coração, assim ao amigo, como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem 
humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, à 
razão cabe estabelecer as diferenças, conforme os casos.

Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contacto de 
um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater, ao contacto de um amigo. Amar 
os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança; é perdoar-lhes, sem pensa-
mento oculto e sem condições, o mal que nos causem; é não opor nenhum obstáculo à reconciliação 
com eles; é desejar-lhes o bem e não o mal; é experimentar júbilo, em vez de pesar, com o bem que lhes 
advenha; é socorrê-los, em se apresentando ocasião; é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo 
o que os possa prejudicar; é, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os hu-
milhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: Amai os vossos inimigos.

4. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrasenso, Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no 
seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode 
livrar. Daí, o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho 
perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vin-
gar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro.

Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam 
sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto.
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Citação parcial para estudo, 
de acordo com o artigo 46, 
item III, da Lei de Direitos 
Autorais.

Sabe ele que, pela mesma destinação da Terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos; que 
as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar e o elevado ponto de 
vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das 
coisas.Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em 
vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de 
demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta idéia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além 
disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do 
alcance dos dardos do seu inimigo.

O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem 
considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade ma-
terial. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu a-
dversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último.

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

O Centro Espírita e o Jovem

O Centro Espírita é célula que oportuniza ao homem o estudo do es-
piritismo e assume ainda a responsabilidade de ser educandário básico 
tendo como missão promover a educação do homem para um futuro 
melhor. Essa missão estende-se para todas as idades, desde a criança 
até o adulto, passando pelo jovem, já que esclarece e instrui a respeito 
da vida, da morte, do por quê do sofrimento, e das responsabilidades de 
cada um perante a vida.

Por isso é de grande importância que as direções dos Centros Espíritas 
não se descuidem da nobre tarefa da evangelização e da orientação à mocidade. Faz-se mister que os 
colaboradores à frente desta tarefa, de levar a mensagem espírita, estejam bastante preparados e com o 
constante refinamento que a tarefa requer. Companheiros conhecedores da psicologia básica da idade 
juvenil e das propostas fundamentais da Doutrina Espírita para esta idade.

A Juventude Espírita precisa de boa liderança, coordenador com lucidez e tranquilidade da alma, aquele 
que dá a direção segura e atenciosa ao trabalho que se realiza.

Pessoa habilidosa, amigo do jovem, capaz de conquistar-lhe o coração e levar-lhe ao enamoramento com a 
Doutrina. É aquele que tem o Espiritismo na alma e fala dele sem fugir das propostas doutrinárias, ao mes-
mo tempo em que acompanha o progresso do mundo com profunda responsabilidade. Leva os moços a 
pensar que estão jovens apenas na indumentária carnal, mas que tem a bagagem milenar de experiências 
espirituais. Enfim, prepara o jovem para viver no mundo, sem ser do mundo.

A reunião de mocidade espírita é momento sagrado de estudo, onde se fará conhecer a vida, esclarecendo 
àqueles que carregam para o Centro Espírita as coisas do mundo, suas dificuldades e dúvidas.

Priorizar, portanto, assuntos pertinentes aos jovens, esclarecendo-os à luz do Espiritismo sobre sexuali-
dade, namoro, conflitos familiares, religião, profissão, tornando os momentos de estudos um verdadeiro 
ambiente de camaradagem, equilíbrio e instrução.

Deve ser a Doutrina Espírita o chamariz, deixando de lado aquilo que será atrativo de momento, grupos 
de teatro e danças, jogos de futebol, vôlei, ping-pong, gincanas competitivas ao extremo – excelentes ativi-
dades que fazem parte do social do grupo, mas que não é a Mocidade Espírita. O atrativo para o jovem é 
ter no grupo de estudo da Doutrina Espírita o que ele não tem em lugar nenhum, a explicação de seus 
porquês, ensinando-lhe o conceito de uma vida diferente, exemplificada pelo Mestre Jesus.

Cabe ainda ao Centro Espírita integrar o jovem em seu quadro de trabalhadores, ensejando-o às atividades 
como campanhas de arrecadação, biblioteca, distribuição da água fluidificada, recepção, como tarefas pri-
meiras aos mais jovens. E aos mais maduros que demonstrem responsabilidade e interesse, a exposição 
doutrinária, a evangelização dos pequenos, para assim aprender e vivenciar a dinâmica do núcleo espíri-
ta, preparando-se para a sua condução num futuro muito próximo. E, ainda, a participação nas reuniões 
mediúnicas, que oferece oportunidade ímpar ao jovem aprender a mediunidade com equilíbrio, respon-
sabilidade e tranquilidade que o fenômeno merece e requer.

Preparar o jovem para a vida, para o trabalho espírita, é tarefa que não se deve esquecer, e lembremos 
sempre, conforme nos alerta Guillon Ribeiro “de que a criança e o jovem evangelizados agora, serão indu-
bitavelmente aqueles cidadãos do mundo, conscientes e alertados, conduzidos para construir, por seus 
esforços próprios os verdadeiros caminhos da felicidade na Terra.”

Raul Teixeira

http://www.mundoespirita.com.br/?materia=o-centro-espirita-e-o-jovem
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

O objetivo da perfeição é inevitável benção de Deus e a perenidade da vida constitui o prazo de nosso 
burilamento, entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, 
obedecendo a horário certo e revelando condições próprias, no ilimitado caminho da evolução. 
           
                  Do livro: Opinião Espírita - Cap 27
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         Você Sabe Quem Foi?

                 Cairbar Schutel

No dia 22 de setembro de 1868, filho do casal Anthero de Souza Schutel e Rita Ta-
vares Schutel, nasceu Caírbar de Souza Schutel, no Rio de Janeiro, então sede da 
Corte Imperial do Brasil, onde praticou em diversas farmácias e aos 17 anos de idade 
foi para o Estado de São Paulo, trabalhando como farmacêutico em Piracicaba, Ara-
raquara e depois em Matão, cidade em que viveu durante 42 anos.

Possuidor de brilhante cultura, de grande prestígio social e sobretudo de notória au-
toridade moral, acabou sendo escolhido para o honroso e histórico cargo de primeiro 

Prefeito da cidade de Matão, cargo que ocupou por duas vezes, a primeira de 28 de março a 07 de outubro 
de 1899, voltando a exercê-lo de 18 de agosto a 15 de outubro de 1900, conforme consta das atas e dos re-
gistros históricos da municipalidade matonense.

Nascido em família católica, batizado aos 7 anos de idade, Caírbar Schutel cumpria suas obrigações pe-
rante a Igreja de Roma. Entretanto, já adulto e vivendo em Matão, passou a receber, em sonhos, a visita 
constante de seus falecidos pais, porque ele ficara órfão de ambos com menos de 10 anos de idade. Insa-
tisfeito com as explicações de um padre para o fenômeno, Schutel procurou Quintiliano José Alves e Ca-
lixto Prado, que realizavam reuniões de práticas espíritas domésticas, logrando então entender a realidade 
do mundo extrafísico.

Convertido ao Espiritismo, cuidou logo de legalizar o Grupo (hoje Centro Espírita O Clarim) Espírita Aman-
tes da Pobreza, cuja ata de instalação foi lavrada no dia 15 de julho de 1905. Resolvido a difundir a Doutrina 
Espírita pelos quatro cantos do mundo – e mesmo vivendo em uma pequena e modesta cidade no inte-
rior do Brasil -, o “Bandeirante do Espiritismo”, como ficou conhecido Caírbar Schutel, fundou o jornal “O 
Clarim” no dia 15 de agosto de 1905, e a RIE – Revista Internacional de Espiritismo no dia 15 de fevereiro de 
1925, ambos circulando até hoje.

Além disso, o incansável arauto da Boa Nova, com todas as dificuldades da época e da região, viajava se-
manalmente até a cidade de Araraquara para proferir, aos domingos, as suas famosas 15 “Conferências 
Radiofônicas”, pela Rádio Cultura de Araraquara (PRD – 4), no período de 19 de agosto de 1936 a 02 de maio 
de 1937.

Escritor fértil, entre 1911 e 1937 escreveu os livros O batismo, Cartas a esmo, Conferências radiofônicas, His-
teria e fenômenos psíquicos, O diabo e a igreja, Espiritismo e protestantismo, O espírito do cristianismo, Os 
fatos espíritas e as forças X…, Gênese da alma, Interpretação sintética do apocalipse, Médiuns e mediuni-
dades, Espiritismo e materialismo, Parábolas e ensinos de Jesus, Preces espíritas, Vida e atos dos apóstolos, 
A questão religiosa, Liberdade e progresso, Pureza doutrinária, A vida no outro mundo e Espiritismo para 
crianças.

Para publicá-los, Schutel não mediu esforços: adquiriu máquinas, papel, tinta, cola e outros insumos para 
impressão, procurando escolher sempre material de primeira categoria. Desse esforço surgiu a Casa Edi-
tora O Clarim, que hoje emprega inúmeros funcionários em Matão, tendo publicado mais de cem títulos 
de obras de renomados autores, encarnados e desencarnados.

Consciente de sua responsabilidade como cidadão, cuidou de regularizar a sua união com Dª. Maria Elvira 
da Silva e Lima, com ela se casando no dia 31 de agosto de 1905; o casal Schutel não teve filhos carnais, 
porém sua dedicação aos semelhantes ficou indelevelmente marcada na história de Matão, uma vez que 
ambos jamais deixaram de atender aqueles que os procuravam.

Depois de curta enfermidade, Caírbar Schutel faleceu em Matão, no dia 30 de janeiro de 1938. Durante 
e após suas exéquias, inúmeras pessoas de Matão, das cercanias, do Estado de São Paulo e de diversas 
regiões do Brasil prestaram-lhe comovente tributo de gratidão e reconhecimento pelo trabalho desen-
volvido, tendo certamente cumprido a sua missão.

Aliás, o prestigioso jornal “A Comarca”, de Matão, em sua edição de 6 de fevereiro de 1938, consignou o 
seguinte: “É absolutamente impossível em Matão falar-se quer da nossa história passada, quer da nossa 
história hodierna sem mencionar Caírbar Schutel. Caírbar Schutel foi, para Matão, um dínamo propulsor 
do seu progresso, um arauto dedicado e eloqüente das suas aspirações de cidade nascente. Mais do que 
isso foi o homem que, como farmacêutico, acorria com o seu saber e com a sua caridade à cabeceira dos 
doentes, naqueles tempos em que o médico era ainda nos sertões que beiravam o “Rumo”, uma autêntica 
“avis rara”.

“Militando na política por algum tempo, a sua atuação pode ser traduzida no curto parágrafo que abaixo 
transcrevemos, fragmento de um discurso pronunciado em 1923, na Câmara Estadual, pelo Deputado Dr. 
Hilário Freire, quando aquele ilustre parlamentar apresentou o projeto da criação da Comarca de Matão. 
Ei-lo: “Em 1898, o operoso, humanitário e patriótico cidadão Sr. Caírbar de Souza Schutel, empregando 
todo o largo prestígio político de que gozava, e comprando com os seus próprios recursos o prédio para 
instalação da Câmara, conseguiu, por intermédio de um projeto apresentado e defendido pelo Dr. Fran-
cisco de Toledo Malta, de saudosa memória, a criação do município de Matão”.

Dizem algumas comunicações mediúnicas que o Espírito Caírbar Schutel está, no mundo espiritual, en-
carregado pela divulgação do Espiritismo na Terra; sendo confirmada tal informação, essa nobre tarefa 
está muito dirigida, porque o movimento espírita deve muito ao querido “Bandeirante do Espiritismo”, as-
sim como à sua digníssima esposa Dª. Maria Elvira da Silva Schutel, pois, como diz a sabedoria popular, ao 
lado de um grande homem há sempre uma grande mulher!

Fonte: http://institutocairbarschutel.org/iografiacairbar/#.Xa4ZuOZKhaR
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Textos extraidos da Revista Espírita, para um conhecimento mais aprofundado do tra-
balho de Kardec e das comunicações espirituais ou, como ele mesmo o diz, servir de 
complemento da Codificação.

Instruindo-se com a Revista Espírita  
Jornal de Estudos Psicológicos

      ANO V  
                        FEVEREIRO DE 1862 
                                    Nº 2
     
                Boas Festas

Várias centenas de cartas nos foram dirigidas pelo ano-novo, de modo que nos 
é materialmente impossível responder uma a uma. Pedimos, pois, aos nossos 
dignos correspondentes aqui recebam a expressão de nosso agradecimento 
sincero pelo testemunho de simpatia que tiveram a bondade de nos dar. Uma 

entre elas, entretanto, por sua natureza, exige uma resposta especial. É a dos espíritas de Lyon, subscrita 
por cerca de duzentas assinaturas.

Aproveitamos a circunstância para transmitir, a seu pedido, alguns conselhos gerais. A Sociedade Espírita 
de Paris, fundada por nós, julgando que podia ser útil a todo o mundo, não só nos sugeriu que a publicás-
semos na Revista, como também votou a sua impressão separada para ser distribuída a todos os seus 
sócios.

Todos aqueles que tiveram a gentileza de nos escrever participaram dos sentimentos de reciprocidade 
que aí exprimimos e que se dirigem, sem exceção, a todos os espíritas franceses e estrangeiros, que nos 
honram com o título de seu chefe e de seu guia na nova via que se lhes abre. 

Não nos dirigimos apenas aos que nos escreveram, pela passagem do ano-novo, mas a todos os que, a 
cada momento, nos dão tocantes provas de seu reconhecimento pela felicidade e pelas consolações que 
encontram na doutrina e que nos relatam as suas penas e os seus esforços para ajudar a sua propagação. 
A todos, enfim, aos quais nossos trabalhos servem para algo na marcha progressiva do Espiritismo.

RESPOSTA À MENSAGEM DE ANO NOVO DOS ESPÍRITAS LIONESES

A mensagem coletiva que tivestes a bondade de me enviar pela passagem do ano-novo causou-me viva 
satisfação, provando que conservastes de mim uma boa recordação. Mas o que me deu maior prazer, em 
vosso ato espontâneo, foi o de encontrar, entre as numerosas assinaturas, representação de quase todos 
os grupos, pois é um sinal da harmonia reinante entre eles. Sinto-me feliz por terdes compreendido o ob-
jetivo desta organização, cujos resultados já podeis apreciar, pois agora vos deve ser evidente que uma 
sociedade única teria sido quase impossível.

Agradeço-vos, meus bons amigos, os votos que me formulais. Eles me são tanto mais agradáveis quanto 
sei que partem do coração, e são os que Deus escuta. Ficai satisfeitos porque ele os escuta diariamente, 
dando-me a alegria inaudita no estabelecimento de uma nova doutrina, de ver aquela a que me devotei 
crescer e prosperar, em meus dias, com rapidez maravilhosa. Encaro como um grande favor do Céu o ser 
testemunha do bem que ela já faz. Essa certeza, da qual diariamente recebo os mais tocantes testemun-
hos, me paga com usura todas as penas e fadigas. Só uma graça peço a Deus, a de me dar a força física 
necessária para ir até o fim de minha tarefa, que está longe de ser concluída. Mas, haja o que houver, terei 
sempre a consolação da certeza de que a semente das ideias novas, agora espalhada por toda a parte, é 
imperecível. Mais feliz que muitos outros, que não trabalharam senão para o futuro, a mim me é dado ver 
os primeiros frutos. Se algo lamento, é que a exiguidade de meus recursos pessoais não me permita pôr 
em execução os planos que tracei para seu mais rápido desenvolvimento. Se, porém, em sua sabedoria, 
Deus o quis de outro modo, legarei esse plano aos meus sucessores que, sem dúvida, serão mais felizes.

Malgrado a penúria de recursos materiais, o movimento de opinião  que  se  opera  ultrapassou   toda   ex-
pectativa. Crede, meus irmãos, que vosso exemplo não deixou de ter influência nisso.

Recebei nossas felicitações pela maneira pela qual sabeis compreender e praticar a doutrina. Sei quão 
grandes são as provas que muitos de vós tendes de suportar. Só Deus lhes conhece o termo aqui na Terra. 
Mas, também, quanta força contra a adversidade nos dá a fé no futuro! Oh! Lamentai os que acreditam 
no nada após a morte, pois para eles o mal presente não tem compensação. O incrédulo infeliz é como o 
doente que não espera a cura. Ao contrário, o espírita é como aquele que, doente hoje, sabe que amanhã 
estará curado.

Pedis que continue com os meus conselhos. Eu os dou de boa vontade aos que os pedem e creem que 
deles necessitam. Mas só a esses. Aos que julgam saber muito e que dispensam as lições da experiência, 
nada tenho a dizer, a não ser que desejo não tenham um dia de lamentar-se por terem confiado demais 
nas próprias forças. Tal pretensão, aliás, acusa um sentimento de orgulho, contrário ao verdadeiro espírito 
do Espiritismo. Ora, pecando pela base, aqueles provam, só por isto, que se afastam da verdade. Não sois 
desse número, meus amigos, por isso aproveito a circunstância para vos dirigir algumas palavras que vos 
provarão que, de perto ou de longe, sou todo vosso.

No ponto em que hoje as coisas se acham e considerando-se a marcha do Espiritismo por meio dos obs-
táculos semeados em sua rota, pode-se dizer que as principais dificuldades foram vencidas. Ele tomou o 
seu lugar e assentou-se em bases que de agora em diante desafiam os esforços dos adversários.
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Pergunta-se como pode ter adversários uma doutrina que nos torna felizes e me-
lhores. Isto é muito natural. Em seu início, o estabelecimento das melhores coisas 
sempre fere interesses. Não tem sido assim com todas as invenções e descobertas, 
que revolucionam a Indústria? Não tiveram inimigos encarniçados aquelas que hoje 
são consideradas como benefícios e das quais não nos poderíamos privar? Toda lei 
que reprime abusos não tem contra si os que vivem do abuso? Como queríeis que 
uma doutrina que conduz ao reino da caridade efetiva não fosse combatida por quan-
tos vivem no egoísmo? E sabeis como estes são numerosos na Terra! No princípio 
esperavam matá-lo pela zombaria. Hoje veem que tal arma é impotente e que, sob 
o fogo cerrado dos sarcasmos ele continuou sua rota sem tropeços. Não penseis que 
eles se confessarão vencidos. Não, o interesse material é mais tenaz. Reconhecendo 
que é uma potência que agora deve ser levada em conta, vão desfechar ataques mais 
sérios, mas que servirão para melhor provar a fraqueza deles. Uns o atacarão aberta-
mente, em palavras e atos, e persegui-lo-ão até na pessoa de seus adeptos, tentando desencorajá-los à 
força de intrigas, enquanto outros sub-repticiamente, por vias indiretas, procurarão miná-lo surdamente. 
Ficai avisados: a luta não terminou. Estou prevenindo que eles vão tentar um supremo esforço. Não temais, 
entretanto, pois o penhor do sucesso está nesta divisa, que é a de todos os verdadeiros espíritas: Fora da 
caridade não há salvação. Hasteai-a bem alto, porque ela é a cabeça de Medusa para os egoístas. 

A tática ora em ação pelos inimigos dos espíritas, mas que vai ser empregada com novo ardor, é a de tentar 
dividi-los, criando sistemas divergentes e suscitando entre eles a desconfiança e a inveja. Não vos deixeis 
cair na armadilha, e tende certeza de que quem quer que procure, seja por que meio for, romper a boa 
harmonia, não pode ter boas intenções. Eis por que vos advirto para que tenhais a maior circunspeção na 
formação dos vossos grupos, não só para a vossa tranquilidade, mas no próprio interesse dos vossos tra-
balhos. 

A natureza dos trabalhos espíritas exige calma e recolhimento. Ora, isto não é possível se somos distraídos 
pelas discussões e pela expressão de sentimentos malévolos. Se houver fraternidade, não haverá sentimen-
tos malévolos, mas não pode haver fraternidade com egoístas, ambiciosos e orgulhosos. Com orgulhosos 
que se chocam e se ferem por tudo; com ambiciosos que se desiludem quando não têm a supremacia; 
com egoístas que só pensam em si mesmos, a cizânia não tardará a ser introduzida. Daí, vem a dissolução. 
É o que queriam nossos inimigos e é o que tentarão fazer.

Se um grupo quiser estar em condições de ordem, de tranquilidade, de estabilidade, é preciso que nele 
reine um sentimento fraterno. Todo grupo ou sociedade que se formar sem ter por base a caridade efetiva 
não terá vitalidade, enquanto os que se formarem segundo o verdadeiro espírito da doutrina olhar-se-
ão como membros de uma mesma família que, não podendo viver todos sob o mesmo teto, moram em 
lugares diversos. Entre eles, a rivalidade seria uma insensatez, pois ela não poderia existir onde reina a ver-
dadeira caridade, porque a caridade não pode ser entendida de duas maneiras. Reconhecei, pois, o verda-
deiro espírita pela prática da caridade em pensamentos, palavras e atos, e dizei a vós mesmos que aquele 
que em sua alma nutre sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja e de ciúme mente para 
si mesmo se deseja compreender e praticar o Espiritismo.

O egoísmo e o orgulho matam as sociedades particulares, como matam os povos e as sociedades em geral. 
Lede a história e vereis que os povos sucumbem sob o amplexo desses dois mortais inimigos da felicidade 
humana. Quando se apoiarem nas bases da caridade, serão indissolúveis, porque estarão em paz entre si 
e consigo mesmos, cada um respeitando os bens e os direitos dos vizinhos. Essa será a nova era predita, 
da qual o Espiritismo é o precursor, e para a qual todo espírita deve trabalhar, cada um na sua esfera de 
atividade. É uma tarefa que lhes incumbe, e da qual serão recompensados conforme a maneira pela qual 
a tenham realizado, pois Deus saberá distinguir os que no Espiritismo só procuraram a sua satisfação pes-
soal daqueles que ao mesmo tempo trabalharam pela felicidade de seus irmãos.

Devo ainda assinalar-vos outra tática dos nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, in-
duzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões 
que não são de sua alçada e que, a justo título, poderiam despertar suscetibilidades e desconfianças.

Não vos deixeis cair também nesse laço. Em vossas reuniões, afastai cuidadosamente tudo quando se 
refere à política e a questões irritantes. A tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraços, enquan-
to ninguém terá nada a objetar à moral, quanto esta for boa.

Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, 
as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Trabalhando pelo progresso moral, 
lançareis os verdadeiros e mais sólidos fundamentos de todas as melhoras. Deixai a Deus o cuidado de 
fazer com que cheguem no devido tempo. No próprio interesse do Espiritismo, que é ainda jovem, mas 
que amadurece depressa, oponde uma firmeza inquebrantável aos que buscarem arrastar-vos por uma 
via perigosa.

Visando desacreditar o Espiritismo, pretendem alguns que ele vá destruir a religião. Sabeis exatamente o 
contrário, pois a maioria de vós, que mal acreditáveis em Deus e na alma, agora creem; quem não sabia o 
que era orar, ora com fervor; quem não mais punha os pés nas igrejas, agora vai com recolhimento.

Aliás, se a religião devesse ser destruída pelo Espiritismo, é que ela seria destrutível e o Espiritismo seria 
mais poderoso. Dizê-lo seria uma inabilidade, pois seria confessar a fraqueza de uma e a força do outro. O 
Espiritismo é uma doutrina moral que fortifica os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as 
religiões. Ele é de todas, e não é de nenhuma em particular. Por isso não diz a ninguém que a troque. Deixa 
a cada um a liberdade de adorar Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela consciência, 
pois Deus leva mais em conta a intenção do que o fato. Ide, pois, cada um ao templo do vosso culto, e assim 
provai que vos caluniam quando vos taxam de impiedade.
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Na impossibilidade material em que me acho de manter relações com todos os gru-
pos, pedi a um de vossos confrades que me representasse mais especialmente em 
Lyon, como o fiz alhures: é o Sr. Villon, cujo zelo e devotamento são do vosso conheci-
mento, tanto quanto a pureza de seus sentimentos. Além disso, sua posição indepen-
dente lhe dá mais folga para a tarefa de que se quer encarregar. É tarefa dura, mas 
ele não recuará. O grupo por ele formado em sua casa o foi sob os meus auspícios e 
conforme as minhas instruções, quando de minha última viagem. Ali encontrareis 
excelentes conselhos e salutares exemplos. É com viva satisfação que verei todos os 
que me honram com sua confiança a ele se ligarem, como a um centro comum. Se 
alguns quiserem fazer um grupo à parte, não os olheis com prevenção. Se vos atira-
rem pedras, nem as recolhais, nem as devolvais. Entre eles e vós, Deus será o juiz dos 
sentimentos de cada um. Que aqueles que se julgam os únicos certos o provem por 
maior caridade e maior abnegação de amor-próprio, porque a verdade não estaria 
ao lado dos que desconhecem o primeiro preceito da doutrina. Se estiverdes em dúvida, fazei sempre o 
bem: os erros do espírito pesam menos na balança de Deus que os erros do coração.

Repetirei aqui o que disse noutras ocasiões: em caso de divergência de opiniões, o meio fácil de sair da 
dúvida é ver qual a que reúne a maioria, pois há nas massas um bom-senso inato, que não engana. O 
erro só seduz alguns espíritos enceguecidos pelo amor próprio e por um falso julgamento, mas a verdade 
sempre acaba vencendo. Tende certeza, portanto, que o erro deserta das fileiras que se esclarecem e 
que há uma obstinação irracional em crer que um só tenha razão contra todos. Se os princípios que eu 
professo só tivessem ecos isolados, e se tivessem sido repelidos pela opinião geral, eu seria o primeiro a 
reconhecer que me havia enganado. Mas vendo crescer incessantemente o número dos aderentes em 
todas as camadas da Sociedade e em todos os países do mundo, devo acreditar na solidez das bases so-
bre as quais repousam. Eis por que vos digo com toda a segurança para que marcheis com passo firme 
na via que vos é traçada. Dizei aos antagonistas que se eles querem que os sigais, que vos ofereçam uma 
doutrina mais consoladora, mais clara, mais inteligível, que melhor satisfaça à razão e que, ao mesmo 
tempo, seja uma garantia melhor para a ordem social. Pela vossa união, frustrai os cálculos dos que vos 
queiram dividir. Provai, enfim, pelo vosso exemplo, que a doutrina nos torna mais moderados, mais bran-
dos, mais pacientes, mais indulgentes, o que será a melhor resposta aos detratores, ao mesmo tempo 
que a vista dos resultados benéficos é o melhor meio de propaganda.

Eis, meus amigos, os conselhos que vos dou e aos quais junto os meus votos para o ano que começa. 
Não sei que provas Deus nos destina para este ano, mas sei que, sejam quais forem, as suportareis com 
firmeza e resignação, pois sabeis que para vós, como para o soldado, a recompensa é proporcional à 
coragem.

Quanto ao Espiritismo, pelo qual vos interessais mais que por vós mesmos, e cujo progresso, pela minha 
posição, posso julgar melhor que ninguém, sinto-me feliz em dizer-vos que o ano se inicia sob os mais fa-
voráveis auspícios, e que ele verá, sem dúvida nenhuma, o número dos adeptos crescer numa proporção 
imprevisível. Mais alguns anos como estes que se passaram, e o Espiritismo terá a seu favor três quartas 
partes da população.

Deixai que vos cite um fato entre milhares. 

Num departamento vizinho de Paris há uma cidadezinha onde o Espiritismo penetrou apenas há seis 
meses. Em poucas semanas tomou um desenvolvimento considerável. Uma oposição formidável logo foi 
organizada contra os seus partidários, ameaçando até os seus interesses particulares. Eles enfrentaram 
tudo com uma coragem e um desinteresse dignos dos maiores elogios. Entregaram-se à Providência e 
a Providência não lhes faltou. Essa cidade conta com uma população operária numerosa, em cujo meio 
as ideias espíritas, graças à oposição levantada, aumenta dia a dia. Ora, um fato digno de nota é que as 
mulheres e as moças esperaram sua gratificação de ano-novo para comprarem as obras necessárias à 
sua instrução e só para essa cidade um livreiro teve que remetê-las às centenas.

Não é prodigioso ver simples operárias reservarem suas economias para comprar livros de moral e de 
filosofia em vez de romances e bugigangas? Homens preferindo essa leitura às alegrias ruidosas e em-
brutecedoras dos cabarés? Ah! É que aqueles homens e aquelas mulheres, que sofrem como vós, agora 
compreendem que não é aqui que se realiza a seu destino. Abrem-se as cortinas, e eles entreveem os 
esplêndidos horizontes do futuro. Essa cidadezinha é Chauny, no departamento do Aisne. Novos filhos da 
grande família, eles vos saúdam, irmãos de Lyon, como seus irmãos maiores, e desde já formam um dos 
elos da cadeia espiritual que une Paris, Lyon, Metz, Sens, Bordeaux e outras, e que em breve ligarão todas 
as cidades do mundo num sentimento de mútua confraternidade, porque em toda parte o Espiritismo 
lançou sementes fecundas e seus filhos se dão as mãos por cima das barreiras dos preconceitos de sei-
tas, castas e nacionalidades. 

Vosso dedicado irmão e amigo, 

ALLAN KARDEC

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

Amigo, você já observou o efeito renovador de um sorriso? Sorriso é raio de luz da alma. E a luz, ainda 
mesmo no abismo, é sempre esplendor do alto vencendo as trevas. Não negue a dádiva do sorriso seja 
a quem for. Sorri na dificuldade. Sorri na luta. Sorri na dor. Sua alma é sol divino. Não desdenhe bri-
lhar.               
             (Valérium, do livro: Ideal Espírita)
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Obras Básicas em Foco
Para quem deseja compreender o Espiritismo, dando a saber do que se trata e internalizar 
os fundamentos do mestre Jesus, é preciso a leitura constante e atenta, além do estudo 
continuado das obras fundamentais da Doutrina Espírita.
Nesta coluna, o Idem publicará trechos de O livro do Médiuns, O Céu e o Inferno , A Gênese, 
além de Obdando 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
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 de-
finitiva, ao mesmo tempo enérgica e tocada de misericórdia.
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 Re-
vista, 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.

Estava dado o golpe de misericórdia nos dogmas fundamentais d a teologia do cristianismo formalista, 
tipo inegável de sincretismo religioso com que o Cristianismo verdadeiro, essencial e não formal, conse-
guira 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 sha-
kespeariano. 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 exis tencial de Jean-Paul Sartre, o teórico 
da frustração e da nadificação 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 platônica. 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 com-
parada 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 naziascismo 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.
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A queda do Império Romano foi um momento de superposição dos bárbaros, que precisavam abeberar 
-se na cultura clássica. No episódio aparentemente inexplicável do nazi-fascismo tivemos um novo aflora-
mento 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 me-
lhor 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 esp íritas, mas também aos lu-
minares 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 inteir-
ou 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 rigorosa-
mente 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 apa recem 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. E essas revelações não são gratuitas nem col-
hidas 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 
científica 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, encar-
nados 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 animali-
dade 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 espiri-
tuais 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 transforma-
ções 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, e 
contrariam nestas páginas a solução dos seus mais angustiantes problemas.

J. Herculano Pires

Fonte: https://oceuinfernoak.wordpress.com/noticia-sobre-o-livro/
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

O processo de evolução é gradual. 

O amor e a instrução são elementos
 fundamentais na busca pelo progresso moral e 

intelectual.

 Os estudos espíritas irão contribuir na compreensão 
da vida, da família, das dificuldades e das perdas.

Inscreva-se em um curso, frequente  palestras, estude 
com o Evangelho no Lar e leia livros em busca do 

esclarecimento e aperfeiçoamento moral. 
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O  objetivo desta coluna é ressaltar a importância do estudo e conhecimento das leis na-
turais ou divinas. O tema é tão vasto e valioso que sempre se poderá falar dessas leis, ines-
gotáveis 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.

Aprofundando o Conhecimento das Leis Naturais ou Divinas

Lei de Justiça, Amor e Caridade
       

                                           Christiano Torchi

No mês em que celebramos o aniversário de Jesus, faz-se oportuno refletir sobre um dos seus mais belos 
ensinamentos, agora relembrados por meio do Espiritismo: o significado moral da “Lei de Justiça, Amor e 
Caridade”.1 De todas as Leis Morais, esta é a mais importante, não só porque engloba as demais, mas tam-
bém porque o progresso da Humanidade depende de sua aplicação, que tem por fundamento a certeza 
do futuro espiritual das criaturas. Nela repousam as mais sublimes aspirações de felicidade do homem, 
por ser a que faculta a este adiantar-se cada vez mais na vida espiritual. Por si só, a existência e o funcio-
namento das outras leis morais constituem a maior prova da equidade com que a Providência Divina con-
templa suas criaturas. Entretanto, quis Deus que os homens também praticassem essas leis entre si, pela 
constante procura desse ideal, no relacionamento com os semelhantes e consigo mesmo.

Todo esse arcabouço de princípios morais tem como alicerce a Lei Natural, que é a Lei de Deus, a única 
verdadeira para a felicidade do homem, que lhe indica “o que deve fazer ou não fazer” e que mostra que 
“ele só é infeliz porque dela se afasta”.2 Instados por Kardec a dizerem onde estaria escrita a Lei de Deus, 
os Espíritos responderam: “Na consciência”.3 Em vista disso, o sentimento de justiça é inato no homem, o 
qual se revolta com a simples ideia de uma injustiça. Esse sentimento, porém, necessita de ser aprimorado 
e desenvolvido pelo progresso moral, pela prática do bem e da compreensão dos problemas humanos. 
Muitas vezes, em meio ao sentimento de justiça natural, misturam-se as paixões que induzem as pessoas 
ao erro.

O advento da Justiça como instituição é produto da evolução do homem. Veio para substituir o desforço, 
a vingança, para que não prevaleça a vontade do mais forte pelo exercício arbitrário das próprias razões. 
Entretanto, com a multiplicidade dos problemas gerados pela vida moderna, que afetam continuamente 
as relações interpessoais, sentiu-se a necessidade de se aprimorar o modelo atual de Justiça, que já não 
mais atende às demandas sociais dos tempos coevos. Afinal, a deflagração do processo judicial continua 
se assemelhando a uma declaração de guerra, embora com armas diferentes, que se sabe como começa, 
mas não se sabe como e quando termina.

A justiça humana constitui pálido reflexo da Justiça Divina, porque, ao contrário desta, seus postulados 
são mutáveis e nem sempre estão em harmonia com as leis naturais, refletindo costumes e caracteres da 
sociedade de uma determinada época, em que os detentores do poder legislam em causa própria, olvi-
dando que nem tudo que é lícito é honesto ou que nem tudo que é legal é moral. 

Ultimamente, algumas ações têm sido tomadas, com vistas a superar o anacronismo da justiça humana.
Há, por exemplo, iniciativas legais e paralegais que incentivam a conciliação, a arbitragem e a mediação, 
esta última considerada por alguns especialistas como a Justiça do futuro. Busca-se, com essas medi-
das, mitigar a presença do Estado nos litígios, auxiliando os contendores a encontrarem por si mesmos a 
solução dos conflitos, porque se firma cada vez mais o entendimento de que os cidadãos são, em última 
instância, os responsáveis pela construção do próprio destino.

A justiça, na definição herdada do Direito Romano, de cunho pragmático, é a constante e firme vontade 
de dar a cada um o que é seu. A nosso ver, a acepção dada pelos Espíritos é mais abrangente e precisa: “A 
justiça consiste no respeito aos direitos de cada um”,4 para que cada um receba de acordo com seu   me-
recimento. Jesus legou-nos a base da verdadeira Justiça, consagrada na imorredoura lição: “[...] Desejai 
para os outros o que quereríeis para vós mesmos [...]”.5 Ensinou-nos que Deus imprimiu no coração do 
homem essa regra áurea, fazendo com que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Afinal, em 
condições normais, ninguém desejaria o próprio mal. De fato, trata-se de ensinamento universal. Se fosse 
compreendido e observado fielmente, bastaria às constituições dos povos adotá-lo como único artigo, o 
que já seria suficiente para arrebatar todos os códigos humanos perecíveis. 

Quando estivermos em dúvida quanto ao nosso procedimento em relação ao semelhante, procuremos 
saber como gostaríamos que o semelhante  procedesse em relação  a  nós,  em  circunstância  idêntica.  A 
resposta que encontrarmos será a que deverá ditar nosso comportamento em qualquer contingência.

Já o Amor resume toda a doutrina de Jesus, por ser esse o sentimento mais sublime, que não se restringe 
apenas à família, à seita, à nação, mas abrange a Humanidade inteira. Contudo, para praticá-lo, tarefa ár-
dua e de longo curso, é preciso cultivar o Espírito como um campo, despertando a sua centelha latente em 
nós, cujo reinado “é uma fatalidade histórica da evolução, que vai emergindo lentamente, à medida que o 
Espírito se desembaraça das suas imperfeições”.6

E como fazer para atingir o ideal do amor sem jaça? Os benfeitores espirituais ensinam que não há outro 
meio senão trilhar os caminhos da Caridade, que abrange três requisitos essenciais: “Benevolência para 
com todos [inclusive auxílio material, em casos emergenciais], indulgência [isto é, compreensão] para as 
imperfeições dos outros [o que não significa cumplicidade com o erro] e perdão das ofensas”.7
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Desse tripé, talvez o mais difícil de praticar seja o perdão, sendo, por isso, a ação mais meritória. Quem 
perdoa é o primeiro beneficiado, pois, além de não se nivelar ao erro do adversário, libera as suas tensões 
e torna-se mais livre. 

Trata-se de um procedimento científico, de uma terapêutica infalível, que nos assegura saúde física, psíqui-
ca e equilíbrio moral. Mais importante que dar coisas é dar algo de si mesmo.

Tornar a pessoa dependente de nosso amparo, anos a fio, não é caridade. Pelo contrário. Foi muito feliz 
e verdadeiro certo pensador (anônimo para nós), ao enunciar tão grande máxima: “Dê um peixe a um 
homem e o estará alimentando por um dia; ensine-o a pescar e o estará alimentando por toda a vida”.

O ano de 2001 foi escolhido pelas Nações Unidas como o “Ano Internacional do Voluntariado”, que encon-
trou grande repercussão no Brasil, não só devido à sua vocação de povo solidário, como também porque se 
apresenta como um meio eficiente de combater a miséria e os problemas sociais que afligem nossa pátria, 
problemas esses que podem ser atenuados mais eficientemente com o engajamento dos cidadãos, pois 
“é o indivíduo em última instância que faz a diferença”.8

O voluntariado, a par de incentivar a solidariedade, alavanca a promoção do ser humano menos afortu-
nado, dando-lhe condições de garantir por si mesmo o próprio sustento, por meio da educação, do ensino 
profissionalizante e de outras atividades úteis que o auxiliem na manutenção e lhe dêem condições de 
vida digna.

Todavia, “a fé sem obras é irmã das obras sem fé”,9 visto que as atividades de benemerência constituem 
apenas um meio, porquanto promoção do ser humano repousa na espiritualização e na educação desse 
mesmo ser, de edificação paciente e progressiva, motivo pelo qual não pode basear-se apenas na preocu-
pação individualista dos seus empreendedores, sob o risco de degenerar em personalismo destruidor.

Resumindo:

1. A Justiça Divina é a equidade absoluta. Porque não erra, também não condena nem absolve, manifes-
tando-se pela lei de causa e efeito como a mais pura: “por mais dura e terrível, é sempre a resposta da Lei 
às nossas próprias obras”.10

2. O Amor é a pedra angular do programa divino da educação dos Espíritos. O seu exercício desperta
os mais nobres sentimentos, garantia da regeneração da Humanidade.

3. A Caridade é a maior das virtudes, porque proporciona aos homens vivenciar o preceito fundamental 
que resume os demais: “Amar o próximo como a si mesmo”. (Mateus, 22:37.)

Finalizando, arrematamos com Kardec:

O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem 
que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. [...]11 Os povos cujas leis se harmonizarem 
com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol para os outros povos. Quando reinar a justiça 
verdadeira em nossos corações, não haverá mais necessidade de tribunais na Terra, porque aí seremos 
juízes de nós mesmos, e então haverá justiça para todos.
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Fonte: Revista Reformador  Edição 2.193
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Espíritas: estudar, por quê?
Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o segundo. No Cris-
tianismo encontram-se todas as verdades; são de origem humana os erros que nele 
se enraizaram.” 
         O Espírito da Verdade. (Paris, 1860).

Aprendemos, logo ao adentrarmos os portões do conhecimento Espírita, que a Doutri-
na nada mais é do que o pagamento de uma promessa, feita, há dois mil anos, pelo governador de nosso 
Planeta: Jesus.

Trata-se do fenômeno conhecido como “O Consolador”, comentado pelo Mestre e registrado pela pena 
do apóstolo João, alguns anos depois: "Se me amais, guardai meus mandamentos. E rogarei a meu Pai 
e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco: o Espírito da Verdade que o 
mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-
lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós" (João, 14:15 a 17).

Em meados do século XIX, quando a humanidade já se encontrava em condições de recebê-lo e com-
preendê-lo, iniciaram-se  vários  fenômenos  singulares  nos  cafés  da  França.  Mesas  giravam, ‘ sozinhas’,  
respondendo questões propostas pelos visitantes, numa verdadeira apresentação do Além, que busca-
va, através dos fenômenos que feriam os sentidos, chamar a atenção das pessoas para algo muito mais 
grandioso do que até então se imaginara.Muito do que há entre ‘o céu’ e a Terra, foi revelado durante tais 
contatos. Então, aos dezoito dias do mês de abril de 1857, surgiu para a humanidade a Terceira Revelação, 
ditada pelos Espíritos e organizada pelo professor francês Hippolyte Léon Denizard Rivail, nosso querido 
Allan Kardec.
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Temos, portanto, no Consolador, uma vontade, uma programação, um planejamento da Espiritualidade 
Superior. Jesus desejou que recebêssemos tais informações e estas nos chegaram, límpidas, claras, obje-
tivas e lógicas.

Na obra viga mestra - verdadeiro tratado filosófico que recebeu o nome de O Livro dos Espíritos - pode-
mos encontrar, divididos em quatro grandes módulos, questões e apontamentos sobre o Criador, sobre 
a natureza da criatura, as relações destas criaturas com o meio e os resultados de tais interações, com 
encadeamento lógico, estruturado, repleto de racionalidade e objetivos bem definidos.

Proposta fundamental 

Uma das exortações feitas pelo Consolador, ou Espírito da Verdade, durante suas revelações a Kardec, 
destacamos no início deste artigo. Pediu-nos Ele que nos amássemos e nos instruíssemos. Em seguida, 
comenta que aquilo que Jesus nos ensinou é a Verdade, mas que deturpamos tais conceitos, tendo como 
resultado o que vimos ao longo de nossa própria história. Ou seja, devido à falta de amor e de estudo, o 
cristão adulterou o cristianismo, causando imensos prejuízos à humanidade.

Meditemos mais, pois, nesta exortação.

Num primeiro momento, pede-nos que nos amemos. Podemos concluir, portanto, que precisamos a-
prender a nos suportar uns aos outros, nos compreender, e, acima de tudo, nos ajudar, mutuamente, 
com verdadeiro espírito fraternal. Parece-nos que, embora ainda não tenhamos conseguido colocar em 
prática esta parte da proposta em toda a sua pujança, já compreendemos a sua necessidade e temos nos 
esforçado neste sentido. Tanto que, na maior parte das Casas Espíritas, o bom convívio se faz presente, a 
ajuda aos desafortunados do mundo é constante, com as mais diversas formas de ajuda material.

Entretanto, quando analisamos a prática da segunda parte, proposta na mesma frase, percebemos que 
nem sempre existe uma consciência sobre tal necessidade, muito menos de que a primeira parte da evo-
cação depende, diretamente, da segunda e que a segunda, por sua vez, depende, totalmente, da primeira.

Explico-me.

O uso da razão, dos conhecimentos doutrinários, é que norteará a expressão do amor, impulsionando-o 
para a realização de forma plena, segura e eficaz.

Um exemplo simples, para auxiliar-nos na compreensão do que afirmo: Chega a informação, para certo 
espírita, de que determinada pessoa está às voltas com problemas emocionais, ouvindo vozes e vendo 
vultos pela casa, apresentando episódios de terror, com profundos desequilíbrios psíquicos. Com muito 
‘amor’, aproxima-se o tarefeiro da Casa Espírita, propondo àquele que sofre estes revezes, o exercício da 
mediunidade e coloca-o, de imediato, como participante das tarefas de intercâmbio com o além. E afirma: 
“Isso é mediunidade, tenha certeza. Basta que comece a trabalhar, que desenvolva seu dom, para que 
cessem os problemas”. Ledo engano. Reflexo da falta de estudo. Apesar de estar munido da melhor das 
intenções, devido ao fato de não conhecer bem os pressupostos básicos do Espiritismo, talvez acabe por 
encaminhar a pessoa em desequilíbrio a problemas ainda maiores.

“A mediunidade em si é uma faculdade neutra, que não tem qualquer conexão com os desajustes físi-
cos, mentais e espirituais da criatura. Estes surgem por motivos específicos, e requerem o tratamento 
médico, psicológico ou espírita adequado ao caso. Somente após seu retorno à normalidade é que o 
companheiro poderá vir a participar, como médium, dos trabalhos mediúnicos, se a faculdade surgir 
espontaneamente. No caso de desequilíbrios mentais e/ou espirituais, o exercício mediúnico não pode 
nunca ser iniciado, ou continuado. Um médium nessas condições não poderá contribuir positivamente 
com nada, além de gerar problemas para o grupo, inclusive facilitando a atuação de Espíritos interes-
sados na instalação da desarmonia, dos melindres, das suspeitas, do enregelamento das relações entre 
os membros” (CHIBENI, 1995). 

Falta-lhe, pois, [ao tarefeiro em questão] debruçar-se sobre as Obras Básicas, para delas absorver o conhe-
cimento necessário sobre este e tantos outros temas que fazem parte de nosso cotidiano.

Amor sem conhecimento é como um facho de luz sem direção inteligente. Tanto pode iluminar os camin-
hos como ser abruptamente eclipsado pela barreira da ignorância, deixando de atuar dentro de suas 
potencialidades. O verdadeiro amor educa, eleva, promove autonomia, amadurecimento. E, para tanto, 
precisa da razão como bússola.

Por outro lado, a inteligência necessita do amor para ser útil, ética e sublime. Ferramenta preciosa, deve 
ser usada para o bem, pois que, sem o amor, a inteligência se perde na escuridão da vaidade e do egoísmo.

Ainda dentro dos conceitos espíritas, aprendemos que todos tendemos à perfeição, e, para que tal obje-
tivo se cumpra, precisaremos desenvolver tais aspectos complementares: o amor e o conhecimento.

A Sabedoria nada mais é que a inteligência revestida de amor, ou ainda podemos situá-la como sendo o 
amor guiado pela Inteligência.

Tipos de Caridade

Outro ponto que desejamos destacar está na concepção sobre o significado e abrangência da palavra 
‘caridade’. Muitos espíritas, apoiados na exortação de Kardec, que afirmou, categoricamente, que fora 
da caridade não há salvação, consideram a necessidade de ajuda material ou moral a todas as criaturas, 
atendendo aos necessitados que batem à sua porta, seja através de alimentos, roupas, utensílios, diálogo 
amoroso, ajuda com documentações etc. Belo e importante trabalho, que deve continuar sendo realizado 
da melhor forma possível. Esquecem-se, porém, de que esta [a caridade] é ainda mais ampla, abrangendo 
outro aspecto, tão importante quanto os anteriores.
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Devemos realizar caridade material, claro, assim como devemos realizar a caridade moral, nos suportando, 
nos ajudando nas questões ligadas ao emocional, nos diversos setores da vida.

Entretanto, a caridade envolve um aspecto importantíssimo do desenvolvimento humano, relacionado à 
instrução. Esta faceta da caridade pode ser classificada, segundo as palavras de Jesus, como sendo ‘o pão 
para o Espírito’.

Desenvolver e praticar esta caridade é, antes de tudo, exercício de inteligência aliada ao amor.

Conhecer, compreender e manter a mensagem enviada por Jesus à Terra em sua forma original, respei-
tando suas diretrizes, inclusive no que se refere à progressão dos conhecimentos relacionados, é compro-
misso de todo espírita-cristão, sendo grande sua responsabilidade diante do manancial de informações 
contidas dentro da Doutrina Espírita.

Compromissos do Espírita Cristão

Podemos, portanto, relacionar, de forma sucinta, três grandes compromissos assumidos pelo Espírita, di-
ante de Deus e de Jesus:

a) Compromisso com a Doutrina: Não conseguiremos manter, proteger e divulgar com responsabilidade 
uma Doutrina se não conhecermos sua base, seu conteúdo. Numa analogia bastante simples, podemos 
comparar com certa pessoa que segue em direção ao aeroporto para receber alguém, com o compromis-
so de protegê-lo e encaminhá-lo até que chegue a seu destino, neste país. Porém, chegando lá, percebeu 
que não sabia como era tal pessoa, não conhecia seu nome completo e sequer estudara o caminho que 
deveria usar para levá-la a seu destino, em segurança. Impossível realizar tal missão com sucesso.

Urgente que estudemos a Doutrina com seriedade! Tal atitude é demonstração de respeito, de amor, de 
importância a Jesus, à Sua mensagem e ao empenho de seus tarefeiros. Divulgá-la, de forma responsável, 
é dever de todos nós, sob risco de cometermos os mesmos erros já ocorridos com a Doutrina trazida pelo 
próprio Cristo, há dois mil anos.

Admitir a progressão doutrinária apenas através de obras confiáveis, que caibam dentro do método pro-
posto por Kardec [o CUEE], faz parte deste contexto de infinita importância. Logo mais tornaremos a falar 
a respeito.

b) Compromisso com sua melhora íntima: "Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, 
em todas as épocas da humanidade" – esclarece Allan Kardec. E continua: "A fé raciocinada que se apoia 
nos fatos e na lógica não deixa qualquer obscuridade: crê-se, porque se tem certeza e só se está certo 
quando se compreendeu" (KARDEC, 1861). Portanto, crer com propriedade, depende, invariavelmente, de 
se conhecer, racionalmente, o objeto de sua crença. Alterar o que não vai bem em nós, abrindo mão de 
vícios, abastecendo-nos de virtudes – a tão famosa reforma interior – só se concretiza, em toda a sua pleni-
tude, se sabemos o porquê precisamos mudar, em que tempo e de que forma. “No caminho da evolução 
é imprescindível passarmos pela esquina do autoconhecimento.” (GELERNTER, 2011). Precisaremos nos re-
conhecer no mundo, em nós mesmos, em nossas relações interpessoais, para, então, conseguirmos avaliar 
as mudanças que precisam ser realizadas.

c) Compromisso com o próximo: Ninguém chega a Deus se não for através de Suas criaturas. Portanto, 
sem as relações humanas, não há evolução. É através da tessitura das relações que conseguiremos dar os 
passos   necessários,   exercitando   o  amor  progressivamente,  vida  após  vida, num  continuum maravi-
lhoso, repleto de oportunidades oferecidas pelo Criador. Todo espírita-cristão deve ter em sua mente que, 
independentemente da experiência que esteja vivendo, precisará buscar desenvolver em si aquilo que 
chamaremos de ‘postura do mestre’: ensinar e praticar aquilo que ensina, amando e ajudando as pessoas 
em seu desenvolvimento individual, ao mesmo tempo em que trabalha, incessantemente, por seu próprio 
desenvolvimento. Neste sentido, utilizando-se de tom fraternal, explica-nos Emmanuel: “se abraçaste, 
meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o 
Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-Lo. Não só ensinarás o bom 
caminho. Agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas” (EMMANUEL, p. 371).

Deve, todo aquele que se diz espírita, praticar o Espiritismo, o verdadeiro cristianismo redivivo na Casa Es-
pírita, contribuindo pelo progresso do Planeta, saindo de ideias rudimentares dos cultos exteriores para 
os cultos interiores. Deve, ainda, saber como receber os neófitos, como prestar o melhor atendimento 
fraterno, sem confusões doutrinárias, sendo, portanto, imprescindível [mais uma vez repetimos] estudar 
os preceitos básicos do Espiritismo.

O que estudar?

Toda a construção de novos conhecimentos dentro de disciplinas preexistentes, parte, essencialmente, 
de certos axiomas, certos pontos fundamentais, apresentados por teóricos sérios, que se tornam, devido a 
seu esforço, responsabilidade e seriedade, clássicos da área em questão. Einstein tornou-se um clássico da 
Física Quântica; Freud, da Psicanálise; Commenius, da Pedagogia, e assim por diante. Para construirmos 
novos conhecimentos dentro das ciências destacadas, necessitamos repassar conceitos primevos, trazidos 
por estes expoentes.

Pois bem: O Espírito de Verdade, sendo o Consolador prometido por Jesus, é o clássico da Doutrina Es-
pírita, em conjunto com sua equipe espiritual e Allan Kardec que, deste lado da vida, organizou, codificou 
os conhecimentos, dando enorme contribuição à Doutrina com seus comentários lúcidos, pertinentes. 
Portanto, nossos primeiros passos dentro do estudo espírita devem ser em torno das Obras Básicas, sendo 
que estas mesmas obras devem ser reestudadas ao longo de toda a encarnação do estudante, sendo este 
um eterno aprendiz. Ousamos comentar que o Espiritismo assemelha-se muito mais com o cordão que 
liga todas as contas do colar dos saberes humanos do que mais uma das contas.
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Precisaremos estudá-lo, por sua grandiosidade a abrangência, ininterrupta e sistematicamente, ao longo 
de todos os anos em que habitarmos o Planeta, e, certamente, após a nossa desencarnação. Não apenas 
para podermos contribuir com sua manutenção e propagação responsável dos conhecimentos, mas tam-
bém para que possamos utilizá-los em proveito próprio e por toda a Humanidade.

André Luiz, diante deste tema, comenta que devemos "consagrar diariamente alguns minutos à leitura 
de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior, e preferindo, acima de tudo, os que, por 
alimento da própria alma, versem temas fundamentais da Doutrina Espírita. Luz ausente, treva presen-
te. (...) Digerir primeiramente as obras fundamentais do Espiritismo, para entrar em seguida nos setores 
práticos, em particular no que diga respeito à mediunidade. Teoria meditada, ação segura. Disciplinar-se 
na leitura, no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, 
não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. Aprende mais, quem estuda melhor."  

Conjuntamente, podemos nos enriquecer com os conteúdos existentes em obras complementares con-
fiáveis, por serem verdadeiros manuais sobre Espiritismo a nos facilitar o entendimento, ampliando as 
revelações, de acordo com o método CUEE, anteriormente citado, que nada mais é do que o uso da razão 
em novas questões apresentadas por médiuns diversos [e idôneos], todas elas contendo os mesmos 
ensinamentos, assinadas por determinados Espíritos que se manifestaram através destes. Tais obras, 
para que sejam consideradas complementares, devem ser, concomitantemente, coerentes com os axi-
omas da Doutrina, lógicas, racionais, sendo que sua linguagem, seu estilo deve ser “elegante, instrutivo, 
lúcido, pacificador, consolador, moralizante e respeitador”. (PEREIRA, p. 28). Caso alguma informação 
nos chegue que não esteja de acordo com os pressupostos acima mencionados, não deve ser acatada 
como conhecimento Espírita, sendo de responsabilidade do divulgador esclarecer aos neófitos sobre este 
escolho, comum na atualidade, que tantos prejuízos tem trazido à saúde da propagação e manutenção 
doutrinária.

Como estudar?

Disciplinando o uso do tempo: Emmanuel, o orientador mediúnico de Chico Xavier, quando se apresen-
tou pela primeira vez ao grande médium brasileiro, foi enfático, pronunciando as três regras básicas, ne-
cessárias para que Chico pudesse exercer seu mandato mediúnico com sucesso. Disse ele: “Disciplina, 
disciplina, disciplina”.

Na esperança de termos conseguido clarificar o leitor quanto à importância dos estudos para o espírita-
cristão, seguimos o raciocínio, salientando sobre a imprescindibilidade da disciplina nas questões do es-
tudo, aproveitando-se, da melhor maneira, do tempo sagrado que nos é concedido.

Sabemos que a realização de determinadas atividades em nosso cotidiano depende do quanto de tempo 
temos para nos dedicarmos a elas. Entretanto, não é menos verdadeiro que o tempo estará fatiado de 
acordo com nossas prioridades. Temos, num dia, 1440 minutos. Se consagrarmos 40 minutos, diariamente, 
aos estudos, estaremos utilizando apenas 3% do total. Somados, estes 40 minutos resultarão em preciosas 
240 horas ao ano, utilizadas com sabedoria. Significativo empenho em benefício do ser, do próximo e da 
própria Doutrina.

Podemos ainda, a titulo de modesto auxilio, destacar alguns hábitos saudáveis no campo dos estudos es-
píritas:

a)  A prática do Evangelho no Lar: Uma vez na semana, em dia e horário pré determinado, além de trazer 
proteção ao lar, colabora eficazmente para a manutenção do equilíbrio dos familiares. Encontro marcado 
com Benfeitores Espirituais é compromisso com o bem, resultando em harmonia íntima e do grupo que 
ali se reúne.

b) O estudo dentro da Casa Espírita: Uma vez na semana, como exercício de troca e absorção dos conhe-
cimentos doutrinários. Respondendo a relevante pergunta a este respeito, o Espírito Emmanuel esclarece 
que:

 “Tanto para os jovens como para os adultos o estudo em grupo é o mais eficiente, até porque não pode-
mos nos esquecer que, na base do Cristianismo, o próprio Jesus desistiu de agir sozinho, procurando agir 
em grupo. Ele reconheceu a sua missão divina, constituiu um grupo de doze companheiros para debater 
os assuntos relativos à doutrina salvadora do Cristianismo, que o Espiritismo hoje restaura, procurando 
imprimir naquelas mentes, vamos dizer, todo o programa que ainda hoje  é programa para nossa vida, 
depois de quase vinte séculos. Programa de vivência que nós estamos tentando conhecer e tanto quanto 
possível aplicar na Doutrina Espírita, no campo de nossas lides e lutas cotidianas" (Emmanuel).

c)A oração com leitura de pequeno trecho de teor elevado: Em todas as manhãs e todas as noites, tran-
quiliza a mente, promove reflexões e lucidez para os embates do dia, servindo, ainda, de preparação para 
o desdobramento do Espírito, durante o descanso do corpo. Cabe a cada um a melhor organização de seu 
tempo no aproveitamento das horas para este mister. Muitas outras possibilidades existem, sendo todas 
elas de grande valor para o espírita responsável, ciente de seus deveres diante de si e do mundo.

Lembremos ainda que a função principal da Casa Espírita é a de auxiliar a humanidade através de estudos 
constantes, ofertando campo de trabalho, facilitando o amadurecimento do indivíduo e das sociedades. 
Neste sentido, recordemos a salutar advertência do Espírito Batuíra, quando nos informa que “toda con-
gregação espírita na Terra tem como finalidade maior esclarecer pelo estudo, promover o amadureci-
mento emocional pelo trabalho e desenvolver as virtudes em potencial. Eis a atividade prudente e pri-
oritária dos aprendizes do Evangelho. A ação caritativa e a boa vontade do Movimento Espírita prestam 
inestimáveis serviços à sociedade e ao Estado, conquanto não devam assumir de maneira simplista e 
com espírito salvacionista as funções do serviço social, que cabe à administração pública” (na obra ‘Con-
viver e Melhorar’). 
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Sabemos que este tema não é tão popular quanto tantos outros, que por si só chamam a atenção de mui-
tos, como por exemplo, as curas espirituais. Entretanto, sabemos que estudar também é medida profi-
lática nas questões da saúde, uma vez que o saber é a antessala do fazer. 

"Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sa-
bendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor."  Paulo (1 Coríntios 15:58).
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Fonte: Revista O Consolador - Ano 05 / Edição 217
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Mensagem do Espírito Fabrício por ocasião da Festa da Primavera do Ensino da Tarde.

Pois é! Hoje a nossa Casa está em festa comemorando mais uma vez, a chegada 
da Primavera...

Como é grande a misericórdia do Pai, dando-nos a oportunidade de podermos vivenciar as quatro esta-
ções durante todo o ano, cada qual com a sua devida importância e característica, que tanto auxiliam a 
natureza e os seres humanos que habitam este lindo planeta chamado Terra.

No, entanto, como tudo na vida, há os que amam o inverno por se sentirem mais aconchegados em suas 
roupas fofas e quentinhas, acompanhados de uma boa xícara de café ou chá, enquanto outros dirão que se 
sentem mais entristecidos no outono, pois as flores que antes coloriam as árvores e praças, agora parecem 
dar lugar a galhos tristes e sem cor, sem falar na necessária poda para a renovação de novos brotos que vão 
chegar...Mas e verão? Ah...o verão! Muitos dizem se sentir diferentes nessa época do ano. Apesar do calor 
intenso, as pessoas parecem ficar alegres por mais tempo, pois, além do colorido das roupas, dos sorvetes 
com cobertura não podemos nos esquecer das noites enluaradas em meio ao céu coberto de estrelas...

Mas vocês já repararam que a primavera parece ser uma estação que, de certa forma, a todos agrada? O 
perfume das flores, o canto dos pássaros, os frutos doces e tenros dependurados nas galhadas das árvores 
parecem querer nos remeter ao nosso tempo de criança, que sem nenhum temor, subíamos no mais alto 
dos galhos para colher a mais tenra e doce fruta no pé. Realmente, a natureza nos aparece com todos o 
seu esplendor, como se quisessenos mostrar a beleza e a perfeição do Criador em cada flor, em cada cor, 
e em meio a toda paisagem que nos cerca.

Como não amar a delicadeza de um pássaro em seu tranquilo vôo pela abóboda  azulada,   constrastando
com suas mais variadas cores? E as nossas irmãs abelhas no trabalho árduo e incansável da polinização 
das flores e equilibrio da flora no planeta? O que dizer? E as lagartas que se transformam depois de hiber-
narem em suas crisálidas, para a necessária transformação, deixando também o solo árduo e dificultoso 
do que antes lhe servia para que pudessem rastejar, para alçar delicados voos com suas asas exuberantes 
e repletas de cor, transformando-se em lindas borboletas? Ah...a primavera, essa doce magia que parece 
nos inebriar! Uma explosão de cor, de alegria, de enrgia e amor, pois que a vida não pára, apesar de tudo...

Mesmo depois de um rigoroso inverno, das mais fortes tempestades, do calor escaldante que por vezes 
incendeia até mesmo as florestas, devastando tudo o que encontra pela frente, mesmo assim a renovação 
acontece porque Deus, sendo bom e justo, permite a tudo e a todos um novo recomeço.

Mas, e você amigo, em que estação se encontra atualmente? Somos um universo em miniatura, portanto, 
podemos guardar dentro de nós a intempéries de uma grande tempestade, como também a tranquili-
dade das tardes quentes de verão a espera de uma noite enluarada. Como está você nesse atual momento 
da sua vida? Já parou para pensar? Acaso tem refletido sobre isso ultimamente, ou tem deixado a correria 
te consumir complemamente, fazendo com que você esqueça daquela centelha de luz que por vezes te 
pede um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, paciência, compreensão e amor? Não me 
diga que não está entendendo, e que tudo tem feito para ajudar os que que te procuram. Não! Quero saber 
sobre você, sobre sua alma, sobre o bem que você tem feito a você, ultimamente e não ao outro, apesar de 
ser muito louvável ajudar a quem precisa. Já parou para pensar? Onde você tem se colocado? Que atenção 
você tem se dado?

Estaria a sua alma passando pelo inverno rigoroso de intermináveis noites congelantes, tentando a todo 
custo agasalhar seus sentimentos em pesados mantos de dor? Ou será que você se encontra no outono  
da sua existência, onde a introspecção e o recolhimento íntimo estão sendo cruciais para sua renovação 
interior através da poda de velhos conceitos para dar lugar a um novo plantio? Pode ser também que a 
primavera da sua vida ainda esteja por vir, e o sol, fonte inesgotável de luz e vida, apareça alguns dias, ape-
nas, para ajudar a clarear seus pensamentos, assim também como a chuva forte venha para a preparação 
do teu solo fértil e limpar as impurezas da tua mente. Já sei, você nunca viu as coisas por esse lado, não é 
mesmo?

Sempre pelo lado mais pesado, pessimista, triste, desanimado, não é assim? Como se a vida fosse um do-
loroso fardo...

Certo que nada alcançaremos sem o devido esforço e merecimento, mas nada, absolutamente nada nos 
acontece sem que tenhamos a necessidade de passar e que não nos sirva de aprendizado. 

             Festa da Primavera
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Por isso, amigo, se confiamos nas Leis Divinas, sabemos que não somos vítimas de nada nem de coisa 
alguma, mas, eternos jardineiros do Cristo, cuja seleção das sementes que nos foram outorgadas, foram 
feitas por nós mesmos através do uso do nosso livre arbítrio, e que, portanto, agora haveremos de colher...

Ah...o plantio!... Depois de duras podas, da retirada das ervas daninhas, como fazer para que a terra seja pre-
parada novamente para dar bons frutos, senão o trabalho árduo e constante das diferentes estações para 
o equilibrio necessário? Assim é a vida em todos os sentidos. Escolha, ação, reação... No entanto amigo, 
não queira ser mais do que você consegue ser, pois, não é isso que o Pai espera de nós. Ele espera apenas 
que não desistamos da luta, por pior que ela nos pareça. É difícil eu sei, mas, nunca impossível! As mais 
sangrentas batalhas não são nada se comparadas a luta que o homem tem travado dentro de sí nos últi-
mos tempos, através do autoconhecimento, do auto burilamento, desse ser maravilhosos que ele descon-
hece e que habita dentro dele mesmo desde os primórdios da sua existência. O tão falado SELF tem feito 
o homem da atualidade ocupar os divãs dos mais renomados médicos psquiátras na busca do encontro 
consigo mesmo. Mas Jesus, esse ser extraordinário, que já previa esse momento conturbado e de dor pelo 
qual o homem haveria de passar, nos deixou seu maior legado de amor e de bem viver nas santificadas 
linhas do Evangelho Redentor, como sendo o único remédio capaz de curar as feridas da alma.
Jamais diga "eu não posso", "eu não consigo", "está difícil demais para continuar", "eu não mereço", enfim, 
frases como essas só servem para castigar ainda mais a alma que se encontra em sofrimento. E, Deus não 
castiga, poque Deus é amor! Um amor repleto de misericórdia e sem julgamentos, pois o Pai também não 
julga só ama!  A cada um será dado de conformidade com as suas possibilidades e entendimento, assim 
também como merecimento. Duvidar disso seria o mesmo que duvidar de Deus. Cada esforço, cada sa-
crifício, cada dia de labuta é o alvorecer de uma nova esperança, de um novo recomeço. Se até os animais 
trabalham diuturnamente pela sua subsistência e para o equilíbrio do planeta, por que nós, seres huma-
nos, criados a imagem e semelhança do Pai, não conseguimos fazer nossa parte?

Estamos passando por um momento bem conturbado e de intensas mudanças que estão levando o 
homem a busca de sí mesmo. Nunca se viu tanta discórdia, tanta dor, tanto chamado, mas também nunca 
se viu tanta misericórdia, tanta ajuda, tanto amor espalhado por ambos os planos para a melhoria do pla-
neta e do homem que nele habita, levando-o a pensar e repensar no sentido da sua existência. A era da 
fé cega já ficou para trás há muito tempo, e o momento agora é de renovação através das novas semen-
tes. Sementes essas que germinarão segundo o trabalho individual de cada um, pois cada qual deve ser 
responsável e responder pelas suas escolhas, agora ainda mais conscientes. Se outrora éra-nos imposta 
uma fé cega e sem sentido através de um Deus tirano e vingativo, agora isso já não existe mais! O tempo é  
valioso demais para ser desperdiçado com desculpas descabidas diante de um futuro tão promissor que 
nos aguarda, é só despertamos desse sono letárgico que desde há muito tenta nos emperrar a marcha e 
seguirmos com confiança e fé!

Avante guerreiros do Cristo! Nosso campo de batalha não é mais aquele onde se digladiavam irmãos con-
tra irmãos, em nome de um Deus tirano e mau, mas o campo agora é para que possamos cultivar as mais 
belas flores para nosso jardim interior, anunciando ao mundo o resplandecer de uma nova era e de um 
novo momento.

Façamos todos a nossa devida parte com esmero e carinho, na labuta constante que levará , não apenas o 
planeta Terra, como também toda humanidade nela contida a eras resplandecentes de luz, paz e harmo-
nia, como desde há muito Jesus nos pedia.

E aí? Já regou seu jardim hoje?

Muita paz a todos.

Fabrício.

Psicografado em 22 de Setembro de 2019 pela médium Alda Belardi (Tarefeira GEEDEM)

O GEEDEM II agora é CEAEDEM
         O Filho Cresceu

Acredito que quando o GEEDEM foi concebido no mundo espiritual já era do conhe-
cimento da espiritualidade que, seus tarefeiros através de uma expressão de amor, 
iriam expandir seus trabalhos na cidade de São Bernardo do Campo... surge então o 
Geedem 2.

A princípio, com tarefeiros vindos de sua matriz começaram suas atividades de estudo e  assistencia-
lismo espiritual de forma a expandir o amor do Cristo em outras almas.

Hoje passados alguns anos, o filho cresceu e inicia uma nova etapa tornando-se independente nas 
questões materiais, digo materiais, porque as almas que trabalham para divulgar o Evangelho de Jesus 
através do estudo do espiritismo nunca se separam.

Tenho certeza que a semente que agora germina, dando flores e frutos do amor, vai a cada dia ampliar 
seus horizontes vibracionais para amparar tantos que procuram ajuda para as soluções intrigantes da 
vida do ser espiritual.

Parabéns CEAEDEM por sua independência, que sua vida seja plena em Cristo e direcionada pelos en-
sinamentos de Kardec, mas saibam que as almas que vibram na mesma sintonia se procuram através 
do universo rompendo as barreiras do tempo e do espaço para estarem juntas, por isso apesar da sepa-
ração física nossas almas sempre estarão juntas.

Alexandre Alberto
Presidente GEEDEM
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