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Editorial
AURORA - 40 anos de circulação

“A maior caridade que se pode fazer pela Doutrina Espírita é sua divulgação.” Allan Kardec

Por: Luiz Assini

A Revista de Cultura Espírita Aurora, de pro-
priedade da Associação Espírita Cairbar 
Schutel, estabelecida na cidade de Duque de 

Caxias, no Estado do Rio de Janeiro - Brasil (ainda 
com S), completou no dia 9 de março  quarenta anos 
de circulação, não obstante as dificuldades para uma 
entidade que mantém uma ILPI - Instituição Para 
Idosos -  do tamanho da Mansão da Esperança, cujo 
custo de manutenção deixa qualquer mortal de cabe-
los em pé. No entanto, apesar dos entraves, procura-
mos dentro dos nossos limites produzir e editar três 
ou quatro edições anuais, o que achamos o suficiente.
   Alguns periódicos justificam a tiragem mensal: a 
RIE - Revista Internacional de Espiritismo, pois foi o 
objetivo traçado por Cairbar Schutel  e os das federa-
tivas que nadam em dinheiro, alguns em papel couchê 
em quatro cores, um verdadeiro luxo que a Doutrina 
merece, nada contra. Se pudéssemos, faríamos o mes-
mo, mas optamos pelo lema da Doutrina “Fora da Ca-
ridade não há Salvação”, logo, a Mansão da Esperança 
consome todas as nossas energias. Hoje, inteligente-
mente, muitos confrades fazem seus boletins online 
na Internet, poderosa ferramenta para a divulgação.
Acreditamos que em breve tudo será por esse meio, 
acabando-se com as impressões em papel. 
   No nosso caso, só conseguimos manter ainda as 
tiragens porque temos anunciantes e colaboradores 
(muitos deles estão conosco desde o início), sem os 
quais seria impossível tal proeza, devido ao alto custo 
de produção. Na capa deste número vamos lembrar 
algumas que ficaram famosas, pois comemoravam da-
tas importantes de vultos ou de ações do Espiritismo 
e também editaremos o primeiro editorial de Ademar 
Duarte Constant, idealizador e fundador da Casa e da 
Revista: “Damos afinal, como procedemos a Revista 
depois de 12 anos de consecutivas edições (relatório 
de atividades). Nessa publicação insere, como não po-
dia deixar de fazê-la, o Relatório Anual da Associação

Espírita Cairbar Schutel, em função da qual tudo é fei-
to agora e no futuro, com encargos naturalmente mais 
amplos e nobres, de divulgar o Município de Duque 
de Caxias, o Estado do Rio de Janeiro e a que pertence 
ao País. Agora mais do que antes, carecemos do apoio, 
da simpatia e da cooperação de quantos desejarem, 
como nós, servir a esta terra por se tratar de encargo 
árduo é sério.
   Para nós é importante a divulgação da Doutrina dos 
Espíritos, codificada por Allan Kardec, mas o é, igual-
mente, a amostragem da cidade que estamos ajudan-
do a construir, organizar e a projetar para o futuro, 
dessa forma tornando mais eloquente a nossa par-
ticipação, ainda que modesta, nessa tarefa histórica.
Aurora, será, por enquanto, um anuário de Duque de 
Caxias, porém o nosso pensamento se volta para um 
periodismo mais frequente, que mostre um trimestre, 
um bimestre ou um mês, quando as possibilidades 
materiais permitirem e o progresso desta cidade.
  Deixamos conseguindo aqui sinceros agradecimen-
tos ao comércio e a indústria que nos ajudaram e con-
fiaram a nossa publicação, assim como as autoridades 
municipais, que participam das nossa páginas, com 
históricos de suas realizações.”

 40 Anos
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Em Pauta
Relatório de Atividade do Primeiro Semestre

Na questão doutrinária rea-
lizamos os seguintes eventos:
Dia 22 de fevereiro – Palestra sobre os 94 anos da RIE 
– Revista Internacional de Espiritismo, fundada por 
Cairbar Schutel –  em Power Point e explicada pela 
Marcia Lima.
13 de março – Apresentação de trabalho sobre os 40 
anos da Revista Aurora. 
17 de abril – Apresentação de trabalho pelo jovem Fe-
lipe Peixoto, sobre a Primeira Sociedade Espírita do 
Mundo – Sociedade Parisiense de Estudo Espírita.
22 de maio – em comemoração aos 63 anos da AECS, 
a apresentação de trabalho: Sócrates – Jesus – Kardec, 
pelo jovem Nicolas Peixoto.

Na Ação Social
A AECS e a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 
assinaram um Termo de Colaboração de interesse Pú-
blico – MROSC, para o período de março a dezem-
bro de 2019 com recursos na monta de R$ 64.700,00 
(sessenta e quatro mil e setecentos reais,) perfazendo 
R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais por 
mês) de repasse do FMAS - Fundo Municipal de As-
sistência Social. Esse convênio (por enquanto ainda 
existindo) visa a sustentabilidade da Mansão da Espe-
rança. Sempre no segundo domingo dos meses ímpa-
res, a caravana Principiantes de Boa Vontade realiza 
as festas dos aniversariantes, no coletivo,.Ou seja, este 
é um dia de muita música, festa, lanche e doces, salga-
dos ações sociais etc...
   Canta-se o parabéns aos aniversariantes do mês. 
Lindo trabalho da Caravana, do Centro Espirita Prin-
cipiantes de Boa Vontade. Nos meses pares, nós mes-
mo fazemos as festas. Ou algum parceiro pode assu-
mir essas datas. Baile de Carnaval - No sábado de 

carnaval realizamos o evento lindo no pátio da insti-
tuição com muitas músicas, caracterização, comidas, 
alegria. Foi bem legal o nosso carnaval.
Páscoa – iniciativa da profissional Paula Soares, que 
angariou recursos junto aos amigos e amigas da in-
ternet e dos estagiários de cursos regulares que fazem 
aperfeiçoamento na Mansão da Esperança. Paula, ab-
negada servidora, conseguiu: donativos, chocolates, 
bacalhau e salgadinhos para lembrar a data, pois mui-
tos são católicos e têm a páscoa como a volta de Jesus. 
   Programamos para 19 de maio um evento na Mansão 
da Esperança para lembrar os 62 anos de fundação da 
Associação Espírita Caibar Schutel, que é a fundado-
ra e administradora da instituição exemplar no trata-
mento aos idosos, a Mansão da Esperança. Cardápio: 
Polpetas de carne, frango e soja ao sugo,  com massas 
e mix de salada com o preço do convite  a R$20,00 por 
pessoa, cujo objetivo foi também buscar recursos de 
manutenção.
Chárraia – Será realizado no dia 13 de julho, a par-
tir das 15 horas, no pátio da Mansão da Esperança. 
Como tradicionalmente acontece, as pessoas contri-
buem com um valor, este ano R$ 10,00 (dez reais) e 
ainda levam comidas típicas, para alegrar os idosos.
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Médico ou Centro Espírita     Sidney Fernandes

Doutor Paulo, médico psiquiatra, entrou pela 
larga porta do Grupo Espírita Emmanuel 
com um certo temor e desconforto. Aprende-

ra, desde a meninice, ouvindo avós e pais, que ali mo-
rava o diabo. Misteriosamente, três de seus pacientes 
o haviam procurado para diminuir as medicamenta-
ções que ele havia receitado. Por coincidência, os três 
estavam passando por tratamento naquele centro es-
pírita. — Por favor — dirigiu-se à funcionária da por-
taria —, onde fica o TRE-DE-EME?
   — Desculpe, senhor. Talvez o senhor esteja procu-
rando o TDM — tratamento da depressão pelo mag-
netismo. Por acaso o seu nome é Paulo? O responsá-
vel pelo TDM, Miguel, o está aguardando. No alto da 
rampa já o aguardava, sorridente, Miguel Lopes, um 
dos diretores daquela casa espírita. — Em que posso 
ajudá-lo? — perguntou o dirigente. A princípio reti-
cente, Paulo expôs sua estranheza diante do inusitado 
comportamento de seus pacientes. Que tipo de trata-
mento estavam recebendo? — resumiu o psiquiatra.
   Miguel expôs a ele, sinteticamente, a técnica dos pas-
ses magnéticos, as orações e os convites ao trabalho 
voluntário, que são oferecidos a todos que procuram 
aquela casa. Deixou bem claro que a condição primei-
ra para o tratamento magnético é a continuidade do 
tratamento médico convencional. — Sim, sei disso. 
Meus pacientes continuaram sob os meus cuidados 
e usando os medicamentos aviados. O que está me 
intrigando, no entanto, é o tempo de resposta: muito 
menor, quando os meus doentes se submetem ao tra-
tamento complementar de vocês, cerca de três meses. 
Enquanto que, apenas com o meu tratamento, os re-
sultados demoram muito mais. 
   Dr. Paulo passou a acompanhar a evolução dos casos 
atendidos pelo TDM e ficou encantado, não apenas 
com os progressos alcançados, mas também pela fi-
losofia espírita por trás da ajuda espiritual e emocio-
nal prestada pelo centro. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, 

médico psiquiatra, que coordena a cadeira de medi-
cina e espiritualidade da USP — Universidade de São 
Paulo —, afirmou, em entrevista, que a medicina está 
entrando no território do espiritual.
Diz ele:
— O corpo é um instrumento do psiquismo, um ins-
trumento da alma. Aquilo que a gente alimenta em 
termos de pensamento, de sensações e emoções, refle-
te-se na estrutura do organismo.
Há mais de setenta anos o médico André Luiz come-
çou a tratar exatamente desse assunto, por intermédio 
do médium Francisco Cândido Xavier. Ele antecipou 
conceitos que somente agora, no século XXI, a ciência 
começa a aceitar. A doença espiritual causa avarias na 
“fôrma” da nossa forma, provocando doenças e limi-
tações físicas. São os efeitos das causas que provoca-
mos, que retornam buscando mudanças de comporta-
mento do ser humano.
   — A medicina — afirmou André Luiz — deverá 
considerar o doente como um todo psicossomático, 
se quiser investir na arte de curar. A medicina do futu-
ro será preventiva, principalmente em relação às reais 
causas das doenças, os males de ordem emocional e 
espiritual. Campanhas sociais, visitas a doentes, apoio 
a instituições socorristas e assistências aos órfãos são 
alguns exemplos dos remédios do futuro, que visam 
o equilíbrio e a alegria, para que se previnam males e 
enfermidades futuras.
   Médico ou centro espírita? Se passarmos a confiar 
nas palavras do Cristo e a seguir seus exemplos, talvez 
não precisemos nem de um, nem de outro. Cientes 
de que nossos pensamentos e comportamentos deter-
minam saúde ou doença, optaremos pelo aperfeiçoa-
mento do espírito, caminho definitivo para a verda-
deira felicidade.
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A Arte de Servir com Amor Arildo Resende de Castro

Quem não vive para servir, ainda não 
aprendeu a viver

São Francisco de Assis, o santo da humildade, 
dizia, com sua visão divina: “É DANDO QUE 
SE RECEBE”. Vamos ler esta oração-mensagem 

com a visão da alma, com a profundidade espiritual 
que tais palavras carregam e sentiremos toda grande-
za do que é a verdadeira doação. Porque o que vale 
mesmo não é aquilo que damos, mas com qual senti-
mento nós damos ou doamos. Não se mede a doação 
pela quantidade, nem pelo valor expresso em moeda, 
mas pelo amor e carinho que impregnamos no ges-
to de doar. Todos nós vivemos para servir. Quem não 
vive para servir, ainda não aprendeu a viver.
   É evidente que nunca conseguiremos servir com a 
nobreza espiritual santificada de um São Francisco, 
mas só o gesto de servir, de praticar o bem, já é um 
exercício de amor. E tudo na vida, para se tornar per-
feito, exige a prática de exercícios, de gestos de cari-
nho, que tornam a pessoa mais humana, mais sensí-
vel, mais fraterna, mais generosa; e não fazer o bem 
já é um grande mal. Por isso, procuremos servir, ser 
úteis, beneficiar ao próximo, pois o pouco que se faz é 
muito para aqueles que nada têm.
   E é isto que se espera de um verdadeiro cristão, no 
sentido mais sublime do gesto de servir: sempre estar 
presente, participando de todas as iniciativas, tanto 
nos trabalhos internos, como externos da Instituição 
Espírita que frequenta; e nunca se omitir, porque é 
da participação ativa dos bons, daqueles que querem 
servir, que estaremos eliminando a influência perni-
ciosa de encarnados e desencarnados cativos do mal, 
perturbadores nas escolas e na sociedade em geral, 
necessitados de ajuda, mas que não querem ser ajuda-
dos. São aqueles prisioneiros da marginalidade, que 
mancham a nossa sociedade, introduzindo a droga e 
estimulando o vício. A este respeito, lembro-me das 
palavras de Luther King, quando dizia: “Pior que o ba-
rulho dos maus, é o silêncio dos bons”. Felizmente, o 
bem é maioria, mas não aparece porque é silencioso. 

Contudo, para cada bomba que explode, milhões de 
carícias alimentam a vida. Para proteção contra esses 
danos morais, o Cristo recomendou o “Orai e Vigiai”. 
E a Doutrina Espírita reforça este apelo recomendan-
do ainda o “Instruí-vos”, pois só com conhecimento 
iremos servir com amor e exercitar a fé consciente. A 
pior doença é a ignorância: por não doer, o enfermo 
não se interessa em buscar socorro.
   Sentimos que servir é a maneira graciosa de retri-
buirmos à natureza o ar que respiramos e o espaço que 
ocupamos em nosso planeta. Lembro àqueles de boa 
fé que, mais importante do que doar algo material, é 
doar um pouco de si: do seu talento; da sua profissão; 
do seu tempo; dos seus conhecimentos; da sua palavra 
amiga e consoladora; ser ativo nos atos de caridade e 
de servir.  Madre Tereza de Calcutá dizia que a vida só 
tem sentido se a gente “doar até doer”. Não precisamos 
chegar a tanto, mas precisamos despertar o instinto de 
bondade, que nos identifica como feitos à imagem e 
semelhança de Deus.
   Com união, todo trabalho se torna suave e, ao ser-
virem em grupo, estarão praticando também o com-
panheirismo dentro da instituição, tão essencial nos 
trabalhos coletivos. Manifestemos nossa gratidão a 
Deus, porque, vivendo essas experiências salutares, 
nós vamos aprimorando as nossas virtudes e, por 
consequência, eliminando as imperfeições e vícios de 
que somos dotados. Quando se faz o bem sem olhar 
a quem, é como o “Dar de si, antes de pensar em si”. 
É viver este ensinamento com um sentimento de paz 
interior, com aquela alegria que irradia uma atmos-
fera de gratidão a Deus, pela oportunidade do servir, 
de fazer algo em benefício de nosso semelhante. Nós 
trazemos intrínseco o germe divino, o DNA de Deus, 
e fomos marcados por Ele pela digital, nosso “CPF” 
espiritual. Quando colocamos amor no gesto de ser-
vir, sentimos emergir uma luz interior que brota da 
fagulha divina, a qual mora em cada um de nós, como 
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filhos de Deus. Servir, com pensamentos e atitudes 
nobres, é fortalecer o elo de união e amor que contri-
buirá para sanear o nosso Brasil de tantas ervas dani-
nhas, porque onde entra a luz, a escuridão desaparece. 
Com a divina cobertura de nosso Pai Maior, com a 
proteção de Jesus e de seus mensageiros de Luz, es-
peramos crescer com nossos sentimentos mais nobres 
no ato de servir. Que Deus abençoe a todos nós.

arildocastro@gmail.com
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A Coragem de Plantar no Jardim da Vida

A coragem é um atributo das criaturas deste-
midas, que não têm receio e nem medo de 
enfrentar os obstáculos existentes nos cami-

nhos das provas e das expiações, porquanto os que se 
propõem a caminhar pela estrada da vida sabem que 
não se fica imune aos abrolhos, aos acúleos e às incon-
táveis pedras que obstruem as veredas daqueles que 
buscam chegar aos Campos Elíseos.
   Os obstáculos, representados pelas enfermidades do 
corpo físico ou pelas lembranças que a consciência 
do justo faz, para os viajantes do progresso seguirem 
pelo caminho da probidade, da pulcritude e do reto 
proceder atentos às leis do Eterno, são ferramentas 
educativas para aqueles que jornadeiam em busca da 
evolução e da plenitude existencial. Sim. É preciso co-
ragem para enfrentar o bom combate, expressão essa 
da lavra de Paulo, o apóstolo dos gentios. Afinal, não 
foi fácil a ele, sacerdote do Sinédrio naquela ensancha, 
um dos senhores que estudava as leis divinas, conhe-
cido por Saulo, perseguidor dos cristãos, tendo ido à 
Damasco para matar Ananias, irmão de Abigail, em 
nome de sua fé, encontrar-se com o Divino Rabi, na 
estrada que o levaria aos seus propósitos.
   Ao ser questionado pelo arauto do bem na célebre 
frase “Saulo, Saulo, por que me persegues?” (At 9:4), 
no mesmo instante, caiu da animália e se deu conta da 
luz radiosa que iluminava de Jesus de Nazaré, cegan-
do-o. E, estendido no chão, com a coragem dos que 
mudam o rumo e o objetivo de sua jornada, sem qual-
quer questionamento disse em alto e bom som: “Que 

queres que eu faça?” (At 9:6). Sem dúvida, as mu-
danças são sempre ato de coragem, sejam aquelas 
que nos desígnios do Altíssimo levam as criaturas 
a mudar de domicílio, de trabalho, de comporta-
mento, indo mesmo até para plagas distantes, tanto 
como aquelas que pelo livre arbítrio exigem a trans-
formação do comportamento humano, semelhante 
a Paulo, o apóstolo.
   Por isso, os que estão despertando da consciên-
cia do sono trocam o proceder dos atos ignóbeis por 
gestos de honorabilidade; os que roubam aprendem 
os procedimentos da honestidade; os que enganam 
adotam a verdade como ícone da vida; os que têm 
o coração endurecido aprendem a perdoar não sete 
vezes, mas 70 x 7 vezes; os que vivem na matroca 
substituem a ociosidade pelo trabalho probo, força 
motriz do desenvolvimento e do progresso, sob os 
cânones da Lei Divina que enobrecem os candidatos 
à felicidade. 
   Jesus, o Divino Jardineiro, exemplificou ser o ca-
minho, a verdade e a vida, e é por essa direção que se 
encontra o verdadeiro homem de bem, aquele que 
está vocacionado para mudar o que for necessário 
e, com coragem para a transformação dos procedi-
mentos ignotos ou ignóbeis, alcança atitudes de pul-
critude. Sob o arrimo desses considerandos, é opor-
tuno extrair do santuário da vida uma metáfora que 
retrata com propriedade o tema em apreço. Trata-se 
de uma experiência vivida por aqueles que têm cora-
gem para enfrentar as provas da vida, notadamente

Jaime Facioli
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porque são capazes de trocar o céu obnubilado pelo 
céu de brigadeiro, emulando-se na busca da verdade 
sobre o seu comportamento e não fogem da luta. De 
fato, as pessoas que assim procedem, consoante dis-
põe a questão 919 de O Livro dos Espíritos, na res-
posta oferecida por Santo Agostinho, quanto ao meio 
mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida 
e resistir aos arrastamentos do mal, indica os cami-
nhos do homem de bem.
   Essa descoberta dos caminhos do bem veste com 
singular originalidade a questão em apreço, confor-
me se colhe na redação de Momento Espírita, com 
base em texto do santuário da vida (disponível no li-
vro Momento Espírita, v. 5, ed. FEP, de 06 mar. 2019), 
na narrativa dessa pena, sem perda da essência. Cer-
ta feita, um jardineiro interessado em saber se estava 
procedendo adequadamente nas suas atividades, ou 
se deveria mudar o seu comportamento diante da re-
alidade das ocorrências do trabalho, que exercia para 
a sua elevação profissional, espiritual e de cidadania; 
ao término dos serviços de jardinagem que prestava 
em uma grande empresa, pediu licença ao patrão que 
o havia contratado, para usar o telefone, o que lhe foi 

facultado pelo tomador dos seus serviços. Como o te-
lefone ficava na mesa do contratante, não houve como 
deixar de ouvir a conversa, que a lição de vida dá azo, 
vazada nos seguintes termos:  O jardineiro ligou para 
uma mulher e perguntou: “A senhora está precisando 
de um jardineiro? Não. Eu já tenho um, foi a resposta. 
Mas, além de aparar a grama, frisou ele, eu também 
tiro o lixo. Nada demais, retrucou a senhora, do outro 
lado da linha. O meu jardineiro também faz isso.” O 
jardineiro insistiu: “Eu limpo e lubrifico todas as fer-
ramentas no final do serviço. O meu jardineiro tam-
bém, tornou a falar a senhora. Eu faço a programação 
de atendimento o mais rápido possível. Bom, o meu 
jardineiro também me atende prontamente. Nunca 
me deixa esperando. Nunca se atrasa. Vem sempre no 
dia que agendamos previamente. Numa última tenta-
tiva, o jardineiro arriscou: O meu preço é um dos me-
lhores. Não, disse firme a voz ao telefone. Muito obri-
gada! Tenho certeza de que o preço do meu jardineiro 
é muito bom. Não preciso de nenhuma outra oferta”. 
   Desligado o telefone, o executivo disse ao jardinei-
ro: Meu rapaz, pelo que pude deduzir da sua conversa 
com essa pessoa, você perdeu um cliente. A resposta 
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foi pronta e de uma beleza lirial. Claro que não, se-
nhor. Eu sou o jardineiro dela. Fiz isso apenas para 
medir o quanto ela estava satisfeita comigo e com o 
meu comportamento. Oh! Meu Deus. Quantas de 
suas criaturas têm coragem para plantar no jardim da 
vida, no campo das afeições, da prática incondicional 
do perdão, da indulgência, do amor e da caridade, 
interessando-se em saber como têm se comportado 
diante das provas?
   Oh! Sim, quantos serão os candidatos à felicidade, 
que têm coragem e ousam fazer uma pesquisa lhane-
za semelhante ao personagem em apreço e, em caso 
afirmativo, qual seria o grau de satisfação das pessoas 
pesquisadas, na família, no centro espírita, na igreja 
ou seita de sua preferência? E mais: o que será que eles 
diriam a respeito da forma que se expressam os sen-
timentos em relação à família, ao trabalho, à vida e às 
ocorrências? Oxalá eles declarem que sempre temos 
tempo para atender as solicitações da hora a hora, 
usando a palavra dulcificada, aparando as arestas, em 
nome da solidariedade e dos ensinamentos do Divino 
Jardineiro. Oh! Meu Deus. Não permita que o com-
portamento de suas criaturas, no dia a dia, hora a hora    

deixe acumular o lixo das mágoas e das indiferenças 
nos canteiros onde devem se concentrar as flores da 
afeição mais pura. Jamais consinta que teus filhos dei-
xem enferrujar as ferramentas da gentileza, da simpa-
tia, esquecendo de lubrificá-las com pequenos gestos 
de carinho, seja num sorriso, atendendo às necessida-
des e carências dos que convivem no mesmo ambiente 
ou no lar sagrado. No jardim da vida, assevere-se de 
não ser permitido plantar chantagem ou autoritaris-
mo. Somente o amor floresce nos pequenos gestos, tal 
qual gotas de orvalho que umedecem o solo ou como 
o sol abundante que se faz generoso, distribuindo seu 
calor, porque a gentileza, a simpatia e o respeito são 
detalhes que adubam o jardim das provas com o néc-
tar destinado à florescência do amor em plenitude 
frutificando a felicidade. 
    

ZAIR CANSADO

Radialista Zair Cansado
www.zaircansado.com
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A Dependência Química e 
a Casa Espírita

A Casa Espírita é uma prestadora de serviços, 
e estes podem ser divididos em duas grandes 
frentes de trabalho: assistência social e assis-

tência espiritual. A primeira será intensa e cada vez 
mais necessária enquanto houver fome no país. Já a 
segunda, independe da primeira, abrange um núme-
ro maior de frentes de serviço, face ao leque de de-
mandas que surgem dia a dia, na Casa Espírita, neste 
particular. É sabido que as doenças espirituais têm na 
obsessão sua força motriz. É ela que, através de múlti-
plos fatores trazem mazelas profundas às pessoas que, 
confusas e desorientadas, batem à porta da Casa Espí-
rita em busca de socorro. Alguns dependentes de dro-
gas vão à Casa Espírita em busca de ajuda. Nós não 
podemos virar as costas para eles, pois temos meios e 
modos de ajudá-los de forma coadjuvante.
   Aliado ao tratamento médico necessário e indispen-
sável, a fluidoterapia, a evangelhoterapia e a laborte-
rapia são ferramentas que ajudarão o dependente quí-
mico a sair do estágio mental em que se encontra, pois 
já é fato que em todos os casos de dependência existe 
de forma potencial e escravizante a obsessão espiritu-
al presente. É de origem popular o dizer “quem bebe 
nunca bebe sozinho”. Desta forma, o trabalho desob-
sessivo é imperioso, aliado aos outros aqui já citados. 
Mas, o primeiro passo é dado pelo paciente. Se este 
não quer o tratamento espiritual que lhe é oferecido, 
a dor ainda não o levou ao fundo do poço. Por isso, 
a vontade é a mola propulsora que o movimenta no 
sentido da cura espiritual.
   Essa pandemia faz vítimas em todo o planeta e, no 
Brasil, não poderia ser diferente. Daí as lutas em que 
as Associações Jurídico-Espíritas em todo o país se 
aliam às Federativas Estaduais no combate ao afrou-
xamento da legislação atual sobre a posse e uso de 
drogas. Conselho Federativo Nacional, já há mais de 
30 anos, lançou uma campanha permanente em favor 
da vida e colocou a drogadição como um meio através 
do qual a vida não é respeitada e, por isso, deve ser 
combatida. Neste particular, vemos os diversos níveis

de governo gastar fortunas com operações policiais, 
numa verdadeira caçada aos traficantes, quando se 
esquece que, enquanto houver os consumidores, os 
vendedores de drogas exercerão seu império de des-
truição e morte. A outra ponta deve também ser cui-
dada - referimo-nos aos consumidores. A política go-
vernamental de apoio ao tratamento dos dependentes 
ainda é incipiente e prevê o apoio governamental às 
casas assistenciais ou religiosas que cuidam desses. 
Falta-nos a criação de uma verdadeira força-tarefa 
para cuidar dos dependentes, com membros do Exe-
cutivo, Judiciário, Ministério Público e com a socie-
dade civil estudando meios e modos de atender a este 
número alarmante, sempre crescente de dependentes 
químicos.
   Cuidaremos agora da fluidoterapia, ou seja, do tra-
tamento de drogadição pelos passes. Ferramenta su-
butilizada, o passe é um grande aliado que, quando 
aplicado com trabalhadores espíritas que o estudaram 
a fundo, é capaz de proporcionar alívio, seja na de-
sintoxicação do perispírito, seja do corpo físico. Tra-
balhando assim o fortalecimento da vontade do pa-
ciente, chegaremos a números consideráveis de casos 
em que o alívio proporcionado é passo determinante 
que ajuda a se chegar à tão esperada cura. É trabalho 
de longo tempo, que exige dedicação dos trabalhado-
res espíritas, assim como oração e vigilância. Em Ni-
terói, o GAEROL (Grupo de Apoio Espírita Rosângela 
Lima), ligado ao Grupo Espírita Messe de Amor, loca-
lizado em Santa Rosa, realiza um sério trabalho, seja 
no atendimento in loco, assim como na capacitação de 
novos trabalhadores que multiplicam os conhecimen-
tos ali hauridos e instalam em suas respectivas Casas 
Espíritas tarefas específicas de socorro aos sofredores 
que caem nas malhas da drogadição. 
   A literatura espírita, seja através de Manoel P. de Mi-
randa, seja através de Joanna de Ângelis, traz-nos va-
liosos ensinamentos neste particular, auxiliando-nos 
a entender melhor, para socorrer com qualidade esses 
nossos irmãos.

Hélio Ribeiro Loureiro
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A Mulher, A Violência, O Homem José Lucas - Portugal

Portugal tem sido assolado por uma onda de violência doméstica sem precedentes. Somente em 
janeiro de 2019, já foram mortas pelos seus companheiros mais de uma dezena de mulheres, inclu-
sive com mortes macabras. O entendimento do Espiritismo pode resolver esse problema.

No ponto de vista espírita, o ser humano é um 
espírito imortal criado por Deus, que come-
çou a sua evolução no reino hominal, na 1ª 

encarnação em mundos primitivos, simples e igno-
rante. Ao longo dos milénios, esse Espírito vai tendo 
reencarnações sucessivas e progressivas, desenvolven-
do o intelecto e a moral, até que um dia atinja o estado 
de espírito puro, não necessitando mais de reencar-
nar, continuando a sua evolução como cocriador de 
Deus, no Universo. Nessa viagem de milhões de anos, 
o espírito tanto reencarna como homem ou mulher, 
de acordo com o que for mais útil para si, tendo em 
conta as suas necessidades evolutivas.
    Em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que com-
porta a filosofia espírita, podemos encontrar concei-
tos claros sobre o assunto, explicando que o espírito 
é portador de sexualidade, mas não de sexo. Apenas 
quando tem necessidade de reencarnar, o espírito 
adopta uma polaridade sexual (masculina ou femi-
nina) tendo em conta aquilo que necessita aprender 

nessa reencarnação. Na questão 202 de O Livro dos 
Espíritos, Allan Kardec pergunta: “Quando somos Es-
píritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou 
de mulher? Resposta: ‘Isso pouco importa ao Espírito; 
depende das provas que ele tiver de sofrer.’
   Os Espíritos encarnam-se homens ou mulheres, por-
que não têm sexo. Como devem progredir em tudo, 
cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes pro-
vas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir 
experiências. Aquele que fosse sempre homem, só sa-
beria o que sabem os homens.” Nesse sentido, não faz 
qualquer sentido haver discriminação de raças (ra-
cismo), de povos (xenofobia), desprezo pela nature-
za (ecologia), de condição social (pobreza) e de sexo, 
pois que o espírito reencarnará na raça, no país, na 
condição social e com o sexo que lhe forem mais úteis 
para a sua evolução, naquele momento. Tendo esse 
conhecimento, sabendo que o Universo rege-se pela 
Lei de Causa e Efeito (tudo o que sentimos, pensamos 
e fazemos repercute sobre nós),  somente o desconhe-
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cimento das Leis Morais de Deus pode levar a esta au-
têntica guerra de sexos, ao longo da história da Terra.
Com o Espiritismo, o Homem toma consciência de 
que é um passageiro no comboio da vida, colhen-
do mais além o que semeou mais atrás. Se foi rude, 
violento, repetidas vezes, para com o sexo oposto, a 
bondade divina pode proporcionar-lhe, pedagogica-
mente, uma ou várias vivências futuras na polaridade 
sexual feminina, para que assim aprenda a valorizar 
o sexo desprezado, adquirindo qualidades e caracte-
rísticas típicas desse sexo, que lhe serão úteis para o 
seu equilíbrio espiritual, em busca da sua felicidade. O 
mesmo acontece ao inverso, da polaridade feminina 
para a masculina.
   O homem e a mulher sofrem na Terra as contin-
gências culturais do local onde nascem, a aculturação 
social; no entanto, trazem no seu íntimo a noção de 
bem e de mal, do que está certo e está errado, do pon-
to de vista moral. A reencarnação (hoje provada cien-
tificamente pelos estudos do psiquiatra americano 
Ian Stevenson, entre outros) tem ainda o condão de 
proporcionar ao espírito a vida em sociedade, apren-
dendo com diferentes pessoas, de ambos os sexos, de 
diferentes países e culturas, no caminho intelectual e 
moral que o catapultará para estados de alma mais fe-
lizes em vidas futuras na Terra ou noutros planetas 
mais evoluídos.
   O planeta Terra pode ser comparado a uma grande 
escola, com milhões de alunos, uns mais atrasados do 
que outros, uns mais pacíficos do que os demais,  uns

mais inteligentes do que os restantes. No entanto, 
como em qualquer escola, existem regras de conduta 
que não podem ser violadas, em prol do bem comum, 
sob pena de uma advertência ou processo disciplinar, 
com vista à reeducação do aluno. Também nas reen-
carnações sucessivas, o Espírito será sempre o respon-
sável pela sua conduta moral, colhendo as alegrias ou 
as dores morais que defluem da sua conduta passada.
   Acreditamos que com uma maior e melhor divul-
gação da Doutrina Espírita (Espiritismo ou Doutrina 
dos Espíritos), que não é mais uma religião ou seita, 
mas sim uma filosofia de vida, as pessoas despertarão 
mais rapidamente para uma consciencialização de que 
são espíritos imortais, consciência essa que terá inevi-
tavelmente consequências morais na sua maneira de 
sentir, pensar e agir.

“Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem ces-
sar, tal é a Lei”. 

8 Mar 2019 
(Dia Internacional da Mulher)
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A Ovelha Branca Rogério Miguez

Alcançamos a condição de humanidade há mui-
tos anos, diz a nossa Antropologia. O registro 
mais antigo do homo sapiens é um crânio de 

duzentos mil anos encontrado na Etiópia. Estamos em 
constante evolução. No passado, vivíamos em grupos, 
visando melhor nos defender das ameaças da nature-
za e juntos obter o alimento para o sustento do corpo. 
Com o passar do tempo, função de experiências parti-
culares, fomos nos concentrando em torno de apenas 
alguns elementos, realizando reencarnações cada vez 
mais próximas aos que dividiram vivências antigas 
conosco. Com a continuidade deste processo, natural-
mente, as pequenas famílias foram sendo estruturadas 
em substituição aos imensos grupamentos nômades, 
dos quais fizemos parte em muitas existências.
   Família é um grupo reduzido de Espíritos, seja por 
afinidades ou experiências de passado, formando a 
estrutura básica criada por Deus para nos conduzir à 
perfeição. De modo geral, são reunidos regularmente 
poucos Espíritos, trocando posições dentro do seio fa-
miliar, para juntos realizarem novas vivências comuns 
visando o aprimoramento mútuo. Estabelecem os es-
tatutos divinos: sejam as famílias basicamente forma-
das por Espíritos “velhos conhecidos”, ou seja, que já 
se relacionaram em vidas passadas.
   Caso contrário, seria impossível trabalhar as ques-
tões pessoais a nos cercar se estivéssemos em cada 
nova vida num novo grupo de Espíritos totalmente 
desconhecidos. Como iríamos resolver as diferenças 
e aproximar mais ainda as afinidades positivas desen-
volvidas no passado? O Deus único, sempre visando 
a nossa evolução, determina: estejam permutando as 
posições em família aqueles mesmos Espíritos que, 
por força de suas antigas relações, necessitam apri-
morar-se mutuamente, em princípio, uns ajudando os 
outros. Desta forma, ora o Espírito reencarna como 
pai (mãe), ora como irmão (a), neto (a), bisneto (a), 
e assim por diante. Eventualmente, permite a Divin-

dade que Espíritos retrógrados, sabidamente rebeldes 
às Suas leis, reencarnem em grupamentos de Espíri-
tos mais evoluídos. Desta forma, através dos exemplos 
fornecidos pelos mais adiantados, os primeiros pos-
sam se contagiar e, quem sabe, mudar seu modo de 
pensar e agir. Estes Espíritos indóceis e insubmissos 
à prática moral são comumente conhecidos como a 
ovelha negra da família. Allan Kardec registrou esta 
possibilidade em O livro dos espíritos1: 209. Por que é 
que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza 
perversa? Por outra: por que é que as boas qualidades 
dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom Es-
pírito para lhes animar o filho?
“Não é raro que um mau Espírito peça lhe sejam da-
dos bons pais, na esperança de que seus conselhos o 
encaminhem por melhor senda e muitas vezes Deus 
lhe concede o que deseja.”
   Estes Espíritos de comportamento bravio e aparen-
temente “indomáveis” se mostram avessos a qualquer 
iniciativa de ordem, disciplina, ética, moral, brandura, 
misericórdia, perdão, entre tantos outros bons exem-
plos comunicados pelos pais a seus filhos. Porém, pela 
continuidade neste padrão de vida apresentado pelos 
genitores, espera-se, pouco a pouco, que se “contami-
nem” com estas atitudes positivas, e gradativamente 
substituam condutas antigas por novas concepções de 
vida, progredindo, visto estarem estacionários repe-
tindo provas e passando por novas expiações, fruto 
de suas condutas desalinhadas com o reto caminho 
traçado por Deus.
   Este mecanismo de congraçar Espíritos bons, no-
bres - embora ainda não perfeitos - com um Espírito 
atrasado em suas lições de vida demonstra inequivo-
camente a misericórdia da Eterna Bondade, providên-
cia registrada há 2000 anos por Jesus quando afirmou: 
“Nenhuma ovelha do Pai se perderá”, visão lúcida e 
amorosa da criação, ainda mais se considerando uma 
ovelha negra. Por outro lado, os mais adiantados não 
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perdem de vista os retardatários, pois os amam, e 
não conseguirão avançar mais e mais em sabedoria e 
amor, sabendo estarem lá atrás, em lamentos e ranger 
de dentes, aqueles mesmos queridos amigos e ami-
gas de outras existências perdidos nos emaranhados 
de caminhos e atalhos, sem saber de fato qual optar 
por seguir, mantendo-se prisioneiros de suas próprias 
indecisões, recapitulando lições após lições, sem lo-
grarem êxito nos desafios sempre propostos pela vida.
Os de maior progresso, Espíritos que já conseguem 
vislumbrar os aspectos positivos dos desafios, obtive-
ram êxito em difíceis situações, e enxergam com maior 
lucidez espiritual os percalços da vida. Portanto, aptos 
estão a ensinar os tíbios e vacilantes, a cair nas estra-
das tortuosas da existência, escolhas feitas por moto 
próprio, sem jamais existir qualquer destinação para 
o erro ou o desacerto.
   Estes abnegados Espíritos não medem esforços em 
ajudar os que ainda se encontram nas fileiras atrasadas 
da evolução. São elementos previstos na lei de Deus 
e, contrariamente àqueles retrógrados, poderiam ser 
conhecidos por ovelhas brancas. Nada mais natural 
nos mecanismos divinos promovendo a evolução dos 
Espíritos do que prever a ajuda de bons Espíritos a ou-
tro renitente na prática do mal, e de prever também a 
possibilidade de um bom Espírito tentar ajudar grupo 
de Espíritos atrasados que lhe são afins. Pode-se citar 
um caso clássico conhecido de uma ovelha branca. No 
livro Renúncia2, de Emmanuel, em uma narrativa de 
caso verdadeiro, o autor menciona como o nome da 
obra indica: a abnegação, altruísmo, dedicação, sacri-
fício, em suma, amor, vivenciados pelo Espírito Alcí-
one, habitante de Sírios, voltando à Terra após obter 
autorização para retornar de regiões adiantadas para 
ajudar Espíritos simpáticos, mantidos na retaguarda, 
mas que jamais lhe saíram do pensamento e das pre-

ocupações. Cabe ressaltar, nesta volta, Astenio, Espí-
rito de maior envergadura moral que foi enfático em 
alertar Alcíone sobre o esquecimento temporário en-
quanto novamente reencarnada na Terra; os apelos 
do corpo material se fariam de novo presentes, novas 
tentações seriam vivenciadas por ela nesta empreitada 
à Terra, entre tantas outras dificuldades. Entretanto, 
Alcíone se mostrou resoluta e determinada: queria de 
qualquer modo retornar aos seus amados da retaguar-
da.Estes são os opostos, ovelha negra e ovelha branca, 
ambos atendendo ao imperativo da evolução. Esta úl-
tima, uma das poucas fatalidades nas leis eternas.

Referências: 
1 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Trad. Evan-
dro Noleto Bezerra. 3. ed. Comemorativa do Sesqui-
centenário. Rio de Janeiro: FEB, 2007.
2 XAVIER, Francisco Cândido. Renúncia. Pelo Espí-
rito Emmanuel. 12. ed. Rio de Janeiro: FEB, 1965.
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Amor e Trabalho Andam Juntos? Anselmo Ferreira Vasconcelos

Muitas pessoas percebem o trabalho apenas como um meio 
de subsistência ou eventual enriquecimento e nada mais.

A indagação acima é pertinente, já que reina a 
sensação de que tal combinação é impossível. 
Amor no contexto do trabalho não é um tema 

amplamente escarafunchado. Com efeito, há muito 
espaço ainda, especialmente dentro da área do com-
portamento organizacional e da psicologia industrial, 
para significativos avanços em relação ao entendi-
mento da manifestação do amor no trabalho.
   Afinal, não há lógica nenhuma em imaginar ou 
transformar o ambiente de trabalho em cenário de 
confrontos e desamor. Mas enquanto ainda não se de-
senvolvem estudos mais profundos, particularmente 
sob o enfoque fenomenológico, tem-se como aceitá-
vel que o amor, na visão dos scholars, é um construto 
multifacetado. Para eles, aliás, prevalece a compreen-
são de que o amor no trabalho pode manifestar-se de 
várias maneiras, tais como estar disposto a ser útil, a 
conhecer as necessidades dos outros e a ter coragem 
para expressar admiração e respeito pelo trabalho dos 
companheiros.
   Por ora, no entanto, segundo as pesquisas, duas mar-
cantes características foram devidamente identifica-
das: trata-se de algo calcado em valores e foco na or-
ganização como uma comunidade. Talvez tão pouco 
ainda tenha sido revelado devido à nossa incapacida-
de — assim especulo — de enxergar no trabalho que 
realizamos — independentemente do que fazemos 
— o desdobramento de amor que eventualmente nos 
anima. Seja como for, quando se tem a oportunidade 
de ter um trabalho — algo extraordinário no momen-
to em que vivemos sob crescente domínio da inteli-
gência artificial e robótica — é preciso igualmente sa-
ber retribuir, de alguma maneira, a bênção recebida.
   Voltamos a esse assunto devido às tragédias coletivas 
e aos sinais visíveis de ausência de amor no trabalho 
sob as perspectivas acima mencionadas. Para muitos, 
infelizmente, o trabalho é apenas um meio de se ga-
nhar a vida, pagar as contas, acumular patrimônio e 

assim por diante. Ou seja, muitas pessoas percebem 
o trabalho apenas como um meio de subsistência ou 
eventual enriquecimento e nada mais. Suas mentes 
não conseguem ainda divisar a atividade laboral sob 
a perspectiva transcendental. Seguem daí as atitudes 
negligentes, as cogitações infelizes e, o mais preocu-
pante, as decisões temerárias. Explicando melhor, as 
tragédias de Mariana, Brumadinho e do Ninho do 
Urubu não foram obras do acaso.
   Em síntese, foram frutos amargos gerados pela falta 
de amor ao próximo. Cristo, a quem temos por mode-
lo de amor, deixou-nos dois mandamentos basilares: 
amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Tais 
deveres representam a essência do desafio humano no 
cadinho da matéria acrisolante. Conforme nossa con-
duta nestas duas dimensões, haveremos de avançar 
para a luz ou padecer nas sombras. Portanto, o desen-
volvimento do amor no trabalho é a chance de mos-
trar se estamos efetivamente prontos para cooperar e 
contribuir na obra divina. Tendo por premissa Deus 
e os nossos vizinhos, não cabe de nossa parte outra 
atitude a não ser ajudar, facilitar, proteger e amparar 
os que precisam de nós ou de nosso esforço. 
   Quando vemos, por exemplo, pontes caindo — ou 
em vias de cair — nas grandes cidades, remédios e 
médicos faltando nos hospitais públicos, idosos des-
respeitados, serviços malfeitos ou perigos subestima-
dos devido à ganância ou negligência de executivos e 
agentes do Estado, então, é preciso rever o que estamos 
fazendo em relação aos dons e potencialidades que o 
Pai nos outorgou. Por outro lado, cabe lembrar que o 
nosso envolvimento em malfeitorias ou atos de per-
versidade nos prejudicará aqui e do outro lado. Não 
há justificativa aceitável para quem usa o seu trabalho 
para prejudicar ou lesar os outros, mesmo que se trate 
de “obrigações da função”. Tenhamos muito cuidado 
com relação ao meio que escolhemos para ganhar a 
vida, pois daremos conta do que fizermos perante as 
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leis do mundo e as de Deus. Nesse sentido, o Espírito 
Manoel Philomeno de Miranda faz importante adver-
tência aos indivíduos de conduta delituosa, na obra 
Transição Planetária (psicografia de Divaldo Pereira 
Franco), que vale destacar: “As criaturas que persisti-
rem na acomodação perversa da indiferença pela dor 
do seu irmão, que assinalarem a existência pela crimi-
nalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto 
de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos com-
portamentos delituosos do denominado colarinho 
branco, mantendo conduta egotista, tripudiando so-
bre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxú-
ria e na drogadição, na exploração indébita de outras 
vidas, por um largo período não disporão de meios 
de permanecer na Terra, sendo exiladas para mundos 
inferiores, onde irão ser úteis limando as arestas das 
imperfeições morais, a fim de retornarem, mais tarde, 
ao seio generoso da mãe-Terra que hoje não quiseram 
respeitar.”.
   Posto isto, lembremos também que fazer ao outro o 
que desejamos para nós é uma obrigação moral. É a 
oportunidade de reciprocar os proeminentes benefí-
cios do amor que nos envolvem desde o nascimento. 
Assim sendo, adornar as nossas tarefas com esse sen-
timento sublime nos aproxima da divindade. Todos 
nós temos condições de nos conduzir consoante esse 
preceito. A transformação da Terra para uma morada 
melhor, mais iluminada, dependerá exclusivamente 
do nosso empenho em aplicar o amor em tudo o que 
fizermos e tocarmos. Tal esforço contará muito a nos-
so favor hoje e sempre. Do contrário, será muito de-
sagradável retornar ao mundo espiritual sem termos 
uma lista de feitos com base nesse sentimento.

(publicada originalmente na RIE - Abril/19)
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As Famílias Espíritas... Jorge Cordeiro - Portugal

O dia decorria com naturalidade e normalida-
de, numa tarde soalheira de verão, quando 
uma adolescente nos pergunta com a rapidez 

e frontalidade características da sua faixa etária:  “As 
famílias espíritas são diferentes? Pensei que eram di-
ferentes, que todos se dessem muito bem e que nunca 
tivessem problemas; afinal, são como as outras... no 
entanto, a minha família está muito melhor desde que 
conheceu o espiritismo. É assim?” 
   Depois da surpresa da pergunta, quando o pensa-
mento estava bem longe, talvez nos motivos do verão, 
como a praia ou outro assunto com ele relacionado, 
não pudemos deixar de verificar a pertinência de 
tão arguta observação por parte de uma adolescente.
Aproveitando a oportunidade, lá lhe explicámos que 
as famílias espíritas são pessoas que apenas adopta-
ram o espiritismo (ou doutrina espírita) como filoso-
fia de vida, mas que continuam a ser pessoas, com as 
suas virtudes e defeitos, com os seus problemas exis-
tenciais como toda a gente, bem como que, em muitas 
famílias acontece, inclusive, que um dos cônjuges é es-
pírita e o outro não, sem que isso signifique qualquer 
motivo de problema no lar. 
   O espiritismo, ou doutrina espírita, explica-nos que 
somos seres imortais que estamos temporariamente 
num corpo carnal, objectivando o nosso crescimento 
pessoal nesta existência corpórea (reencarnação). As-
sim sendo, somos espíritos que caminhamos de reen-
carnação em reencarnação buscando novas experiên-
cias, nova aprendizagem, objectivando um dia sermos 
espíritos puros. Os espíritos agrupam-se em famílias 
espirituais, isto é, grupos de espíritos mais ou menos 
numerosos que se encontram na mesma faixa evoluti-
va. São os chamados espíritos simpáticos, ou espíritos 
que simpatizam entre si, que sentem afinidade entre 
si, derivada da sintonia vibratória em que se encon-
tram, na mesma faixa evolutiva. Quando voltam à 
Terra, esses espíritos pertecentes a uma determinada

família espiritual podem estar reencarnados em vários 
locais, cidades, países. Podem, por vezes, encontrar 
alguns desses companheiros na sua própria família 
carnal, outras vezes encontram-nos mais facilmente 
fora da mesma.
   A família carnal funciona como um pequeno labo-
ratório em que se transmutam os sentimentos, objec-
tivando a paz interior, a tranquilidade íntima, onde 
podemos encontrar seres amigos ou inimigos prove-
nientes do nosso passado. Nesse sentido, as famílias 
carnais são passageiras, mudam de acordo com a ne-
cessidade evolutiva de cada um, podendo numa pró-
xima reencarnação voltarem juntos de novo ou não. 
O verdadeiro laço familiar é, pois, o laço pelo espírito, 
pelos sentimentos, e não o laço do sangue.
    Nesse sentido, a família afigura-se como abençoada 
escola onde se encontram amigos do passado, para se 
apoiarem mutuamente e em conjunto aprenderem, e 
inimigos do passado para, através dos laços de sangue, 
aos poucos irem diluindo as clivagens que criaram em 
vidas anteriores. Assim, surgem as simpatias naturais 
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com este ou aquele familiar e as antipatias naturais 
com um ou outro membro da família. Curiosamente, a 
jovem amiga já nos tinha dado a resposta na sua opor-
tuna intervenção, ao dizer que desde que conhecem 
o espiritismo, o ambiente familiar está muito melhor, 
os pais já não discutem tanto, notando-se uma fran-
ca melhoria no relacionamento interpessoal familiar. 
Esse é o objectivo da doutrina espírita, que não sen-
do mais uma religião nem mais uma seita, afigura-se 
como uma doutrina que fornece ao homem conceitos 
lógicos e pesquisáveis sobre a existência humana nes-
te planeta, fornecendo-lhe pistas fundamentadas so-
bre quem é, de onde vem e para onde vai no concerto 
da vida eterna, no universo. Nesse sentido, a doutrina 
espírita leva o homem a interrogar-se e a modificar-
-se interiormente no sentido de ter uma postura ética, 
favorecendo assim a paz, o relacionamento saudável 
entre todos e a harmonia social.
Bibliografia:
«O Livro dos Espíritos» de Allan Kardec; www.adepor-
tugal.org 
Fonte: Artigos espíritas no Jornal das Caldas, (Caldas 
da Rainha, Portugal)
http://www.caldasrainha.net/lucas/index.php?op-
tion=com_content&task=view&id=13&Itemid=25
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Coerência Orson Peter Carrara

Valores como a honestidade, a decência, a com-
postura e, naturalmente, a plena identificação 
deles com as crenças que dizemos defender 

revelam a coerência no comportamento social. Como 
conciliar atitudes indecorosas, violentas ou de atenta-
do aos bons costumes e homens e mulheres que se di-
zem cristãos? Sim, imagine o leitor um cidadão – seja 
qual for a religião a que se filie – que age em discor-
dância com os ensinos que diz seguir. Existe aí uma 
grande incoerência entre o que “prega” e o que vive. 
Por sua vez, as religiões não podem responder pelo 
comportamento de seus seguidores. Todo compor-
tamento contrário aos ensinos da religião, da moral, 
deve ser creditado à insânia humana que insiste em 
burlar a própria consciência.
   Vários exemplos podem ser citados: a) bêbados que 
fazem arruaças e responsabilizam o governo ou jus-
tificam-se reclamando da sorte; b) violências de toda 
ordem, espancamentos em casa, traições conjugais ou 
gritos incontroláveis, levados a conta de gênio ruim; 
c) desordens sociais, roubos e vandalismos conside-
rados como meros divertimentos; d) corrupção espa-
lhada, permanecendo-se a noção do correto e do res-
peito às pessoas e às instituições. Na verdade, nada é 
falta de sorte, culpa do governo ou de quem quer que 
seja. Age-se dessa ou daquela forma porque se permi-
te a si mesmo adotar este ou aquele comportamento. 
Nada justifica um gesto de violência, de desrespeito 
ou de imoralidade senão a própria decisão individual 
marcada de desequilíbrio.
   É comum, por exemplo, alguém justificar um com-
portamento agressivo e incontrolável por conta de 
suposta influência de espíritos, responsabilizando-
-os por atos desrespeitosos e antissociais. Ora, assim 
é fácil justificar! Pode acontecer momentaneamente, 
mas o domínio do próprio comportamento pertence a 
cada um. Os espíritos são os homens – antes de virem 
ao mundo ou depois de partirem dele – e conservam, 

portanto, suas qualidades ou defeitos morais. Podem 
ser sábios ou ignorantes, bons ou mal-intencionados, 
mas todos são senhores da própria vontade. Quem se 
deixa levar por atitudes agressivas, por atos desrespei-
tosos, imorais, prova por si só que é ele mesmo agres-
sivo, imoral, desrespeitoso. Justificar o próprio com-
portamento à conta da presença de espíritos é atitude 
de fuga que não condiz à própria realidade individual.
Não se pode creditar responsabilidade à Doutrina 
Espírita, por exemplo, diante de atitudes de supos-
tos médiuns ou pseudo-espíritas desconhecedores da 
proposta essencial do Espiritismo: a renovação moral 
do ser humano. 
   O espírita sincero é aquele que se preocupa em me-
lhorar a si mesmo. É alguém em luta consigo mesmo 
para aperfeiçoar-se, melhorar o comportamento e 
agir coerentemente com o Evangelho de Jesus, base 
da Doutrina Espírita. O espírita, como qualquer outro 
cidadão, é homem comum, que reconhece os próprios 
limites e sabe que tem o dever de progredir moral-
mente e trabalhar para um ambiente melhor no pla-
neta. Neste 18 de abril, data do lançamento de O Livro 
dos Espíritos (em 1857), nossa homenagem de grati-
dão a essa luz que ilumina a Humanidade. Por res-
peito e gratidão aos conteúdos que apresenta, sejamos 
coerentes com sua proposta de renovação humana.
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Espiritismo e Paz Alberto Leitão Rosa

“Não estejais inquietos por coisa alguma; (...).” 
(Paulo - Filipenses 4:6)

Quando Allan Kardec interroga, no item 798 
de O Livro dos Espíritos, a respeito da pos-
sibilidade de o espiritismo se tornar um dia 

crença comum entre os homens, obtém dos benfei-
tores espirituais a seguinte resposta: “Certamente que 
se tornará crença geral e marcará nova era na história 
da humanidade, porque está na natureza e chegou o 
tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos 
humanos. (...).”
   Se não tivermos a devida atenção, poderemos ser 
tentados a entender nesse retorno que um dia todos 
serão espíritas, o que seria um equívoco, pois não foi 
isso que disseram. Afirmaram sim, que os ensinos es-
píritas estão na natureza e serão apreendidos pela raça 
humana como toda e qualquer lei de Deus. A ciência 
terá um relevante papel na formação dessa consciên-
cia ao comprovar tais leis.
   Assim, no momento em que as pessoas estiverem 
convencidas, entre outras lições, de que Deus é o mes-
mo para todos e que as criou iguais e imortais; sujeitas 
a múltiplas existências, com o objetivo de evoluir; que 
sua felicidade ou desgraça é resultado de suas ações, 
isso terá como consequência a mudança de compor-
tamento e sentimento, já que, certas dessas verdades, 
transferirão seu foco dos temas materiais para os espi-
rituais e a fraternidade será o laço que as unirá, fazen-
do-as comungar uma aspiração idêntica.
   Léon Denis corrobora para esse entendimento ao 
escrever na obra No Invisível, capítulo XI: “Então as 
mesquinhas rivalidades, os odiosos preconceitos te-
rão cessado para sempre. Todas as reformas, todas as 
obras de solidariedade receberão vigoroso impulso. 
Acima das pequenas pátrias terrestres veremos des-
dobrar-se a grande pátria comum: o céu iluminado.” É 
desse modo que chegaremos a tão almejada era da re-
generação. Coube ao espiritismo revelar esses concei-
tos capitais que pouco a pouco serão absorvidos por 
todas as religiões que, destarte, ficarão naturalmente 

semelhantes, pregando as mesmas bases fundamen-
tais, que são as leis de Deus, unidas em prol do bem 
universal. Mas, para tal, é primordial a ação do tempo, 
não o nosso tempo, mas sim o de Deus.
   Reforçando ainda essa percepção declara Kardec na 
Revista Espírita de fevereiro de 1862: “O Espiritismo 
é uma doutrina moral que fortifica os sentimentos re-
ligiosos em geral e se aplica a todas as religiões. É de 
todas, e não é de nenhuma em particular. Por isso não 
diz a ninguém que a troque.” Dessa forma, temos uma 
grave responsabilidade na construção da paz em nos-
so mundo: a vulgarização, por todos os meios dispo-
níveis, das ideias espíritas, que nada mais são do que 
as instruções do Cristo e que, em uma palavra, são as 
leis da natureza. Destaque-se, é claro, que isso deve 
ser feito respeitando-se a liberdade de consciência de 
todos e com brandura, uma vez que convicção não se 
impõe. Tudo isso nos faz compreender e aceitar a as-
sertiva de Paulo em epígrafe, visto que, não obstante 
os graves acidentes morais que ainda observamos no 
mundo de hoje, caraterizados pela intolerância, agres-
sividade e prepotência, filhas do orgulho e do egoís-
mo, precisamos nos manter em paz e confiantes, na 
certeza de que a obra regenerativa é questão de tem-
po, apesar de variável de acordo com o empenho ou 
livre-arbítrio da humanidade, mas inexorável e sob o 
comando de Deus.
   Não nos assustemos, porquanto, o Mestre já havia 
nos alertado sobre isso, conforme registrou Mateus no 
capítulo 24 de suas anotações: “(...) se levantará na-
ção contra nação e reino contra reino. E haverá fome 
e terremotos em todos os lugares. (...) Aquele, porém, 
que perseverar até o fim, esse será salvo. (...).” Perseve-
remos, orando, vigiando e trabalhando na divulgação 
dessas lições, pela palavra e, sobretudo, pelo exemplo!

(albleiros@yahoo.com.br)
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Ao lado das três virtudes tidas classicamente 
como teologais, a fé, a esperança e a carida-
de, existe um outro predicado moral que eno-

brece o ser humano e o ajuda a viver neste mundo 
sem atormentações íntimas, tornando-o feliz como 
as crianças, a quem Jesus disse pertencer o reino dos 
céus: é a autenticidade, antítese do puritanismo.
   Esta raríssima qualidade ética, inerente ao caráter 
de algumas poucas pessoas altruístas, tem dupla utili-
dade: favorece a evolução de quem a possui e propicia 
às outras pessoas motivação psicológica para também 
acreditarem no valor da honestidade pessoal, sem o 
qual ninguém age corretamente e consegue progredir 
em termos espirituais.
   A autenticidade é o selo identificador das grandes 
almas em trânsito por este planetinha atrasado de 
provas e expiações, de mentiras e crueldades, mas 
nem por isso recebe nele reconhecimento e louvor; 
ao contrário, paga sempre alto preço social, porque 
incomoda muita gente que nunca foi nem deseja ser 
espontânea no trato com os semelhantes. Quem faz 
sucesso na sociedade são os puritanos.
   No movimento espírita brasileiro temos recolhido, 
da parte de seus líderes mais famosos, exemplos bons 
e maus, tanto de genuína sinceridade quanto de refi-
nada hipocrisia. Tendo militado nele mais de meio sé-
culo, e ultrapassado os oitenta anos, poderíamos hoje 
citar diversos casos negativos a respeito do assunto 
citando nomes; porém, por uma questão de elegân-
cia, deixaremos de fazer isto, limitando-nos a narrar 
apenas este episódio: Quando éramos adolescentes, 
assistindo a uma palestra doutrinária do fundador de 
importante instituição espírita de amparo e educação 
de crianças, ouvimos tal orador de eloquência gongó-
rica dizer: –“Não devemos ingerir belida alcóolica, nem 
fumar, porque estômago não é alambique, nem nariz é 
chaminé!...”. Pouco tempo depois o ilustre Catão aban-
donou a esposa e filhos residentes com ele na institui-

-ção, sumindo da cidade, e como já estava meio velho, 
e precisava de alguém para tomar conta dele, segundo 
explicou se justificando, levou consigo uma bonita jo-
vem que o assessorava no trabalho caridoso.
   Necessitamos ter bastante cautela com o nosso indis-
pensável discurso de reforma íntima, para que o mes-
mo não se tome contraproducente pelo extremismo 
ou exagero. Às vezes os nossos irmãos de crença, ain-
da que se esforcem ao máximo na luta contra vícios 
e más tendências, não logram se regenerar, e sendo 
assim deixamos de ter o direito de exigir deles o que 
não podem fazer. Na resposta à pergunta nº 642 de O 
Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos ensina que “cada 
um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por 
causa do bem que deixou de fazer”. 
   Esta advertência, segundo pensamos, significa que 
ao invés de ficar brigando inutilmente consigo mes-
mo, em um conflito de efeitos neuróticos, é melhor, 
mais produtivo, empregarmos os recursos da inteli-
gência e do coração para socorrer o próximo fazendo 
a caridade. Até porque, no frigir dos ovos, como diz o 
povo, o que fica na caçarola do nosso mérito perante 
DEUS é a ajuda que damos a quem dela precisa. Por 
puro amor.

(*) Nazareno Tourinho, decano da Academia Paraense 
de Letras, premiado como escritor fora do Brasil, é au-
tor de vinte e oito obras espíritas, uma publicada tam-
bém na Alemanha, outra em parceria com o Dr. Carlos 
Imbassahy, e atualmente escreve livros para a Editora 
LACHÂTRE. (Telefone DDD 11 – 4063-5354. Site: 
www.lachatre.org.br).

nazarenotourinho@yahoo.com

Nazareno TourinhoAutenticidade e Puritanismo
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Nos Rumos da Perfeição
Nossa inteligência não se modifica sem a aflitiva visitação da dificuldade e 
da dor - Rogério Coelho
“A lâmina dos problemas inquietantes como que nos tortura, dia a dia-
constrangendo-nos à compreensão mais justa da vida...” - Meimei [1]

Com muita propriedade, asseverou Lázaro [2]: 
“em todos os pontos, a Doutrina de Jesus en-
sina a obediência e a resignação, virtudes es-

sas companheiras inseparáveis da doçura e, ao con-
trário do que possa parecer, são ambas muito ativas 
e não raro confundidas erradamente com a negação 
do sentimento e da vontade”. Aos que não possuem 
essas virtudes, só uma alternativa resta: a revolta... e, 
aí, entram em cena os dolorosos componentes corre-
tores da rota desviada do fanal assinado pelo Pai Ce-
lestial para todas as Suas criaturas; fanal esse que é, 
nada mais, nada menos, que a perfeição relativa que 
nos compete lograr.
   Através da mediunidade singular de Chico Xavier, a 
doce Meimei [1] estabelece um esclarecedor paralelo 
que nos leva a profundas reflexões sobre os abençoa-
dos e imarcescíveis mecanismos das Leis Divinas. Diz 
a Mentora Espiritual: “nos círculos da Natureza, ob-
servamos o arado rasgando o solo e ferindo-o, e se a 
grande massa rochosa surge de improviso, impedindo 
o esforço do lavrador, notamos que a dinamite com-
parece, estilhaçando os obstáculos...”. Assim, também, 
nossa inteligência não se modifica sem a aflitiva visi-
tação da dificuldade e da dor. A lâmina dos problemas 
inquietantes como que nos tortura, dia a dia, cons-
trangendo-nos à compreensão mais justa da vida, e, se 
o endurecimento espiritual é a nota de nossas reações 
ante a passagem da máquina purificadora do sofri-
mento, surgem os impactos diretos da aflição sobre a 
nossa experiência pessoal, desintegrando-nos antigas 
cristalizações no egoísmo e no orgulho.
   Ofereçamos, assim, nosso coração ao Divino Lapi-
dário que é Jesus. Digne-se o Mestre fazer de nossa 
existência o que Lhe aprouver. Os golpes sublimes da 
Sua Vontade sobre os nossos desejos serão recursos de 
aperfeiçoamento da maior importância para o nosso 
grande futuro. Se a dor nos procura, em forma de in-

compreensão do meio ou na máscara de tristes desi-
lusões da Terra, abençoemo-la, acentuando a nossa 
fé viva em Nosso Senhor, e continuemos servindo ao 
próximo, na medida de nossas possibilidades, porque 
a dor é realmente Divina Instrutora, capaz de elevar-
-nos da Terra para o Céu.
  Nosso “modelo e guia mais perfeito” é JESUS... Só 
Ele oferece o roteiro seguro para atingirmos a meta 
comum a todas as criaturas do Pai: a perfeição rela-
tiva! Tão somente o Amigo Divino poderá corrigir 
nossos rumos libertadores em regime de “jugo suave 
e fardos leves”. Recalcitrando, acionamos com a nossa 
revolta os dispositivos corretores representados pelos 
sofrimentos e aflições sem nome. A escolha é pessoal 
e intransferível, de acordo com o livre-arbítrio de cada 
um, sendo livres para optar, mas, inapelavelmente, 
submetidos ao compulsório da colheita.
Obediência e resignação ou “a revolta insensata que 
deixa cair o fardo da provação” [2]; eis a questão!... 

[1] - XAVIER, F. Cândido. Meimei, Vida e Mensagem. 
3. ed. Matão: O CLARIM, 2001.
[2] - KARDEC, Allan. Cap. IX, item 8. In: O Evange-
lho Segundo o Espiritismo. 125. ed. Rio de Janeiro: FEB, 
2006,

Meimei

Rogério Coelho
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O Autoperdão Moacir Costa de Araújo Lima

Amigos, é de Gandhi a frase: “A liberdade só é 
plena quando se tem, inclusive, liberdade de 
errar”. Não significa que devamos fazer do 

erro uma norma de conduta, mas, sim, que reconhe-
çamos, com humildade, que somos falíveis e errar é 
decorrência simples dessa falibilidade. O onipotente 
jamais se perdoa, pois, a ideal imagem que faz de si 
mesmo é incompatível com o erro e, assim proceden-
do, não querendo admitir que errou, mas sabendo que 
o fez, não se pode perdoar. Entretanto, podemos afir-
mar que a grande dificuldade do autoperdão reside na 
admissão e no carregar de culpas que não são reais e, 
como fantasmas, nos assombram.
   O primeiro e mais importante passo para o autoper-
dão – condição necessária para que possamos também 
perdoar os outros – consiste em livrarmo-nos das cul-
pas inexistentes e onipotentes. Venderam-nos a ideia 
de que a todo momento ofendemos Deus – grande e 
enganosa pretensão – de que estamos aqui para sofrer, 
de que somos grandes devedores e que essas dívidas 
se pagam com muita dor. Com esse pensamento, pas-
samos a ter medo de ser felizes, de ter amores, de ter 
prazeres nessa vida, porque aqui estamos numa pri-
são, por culpa de pecados nossos e de outros, e, nessa 
cruel prisão, a moeda de troca é o sofrer.
   Ao contrário, precisamos entender que a vida é uma 
maravilhosa oportunidade para aprendermos a amar 
e sermos felizes. Para tanto, devemos nos livrar de má-
goas, ressentimentos e tantos sentimentos desse jaez, 
que envenenam o coração e o físico. Reviver aconte-
cimentos negativos é recriar todo o mal psicológico 
e orgânico que a situação recordada nos causou. Por 
isso, perdoar é libertar-se e é a quem perdoa que o 
perdão mais aproveita.

Do livro: Perdão e Crônicas para uma Vida Plena
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Cristo, o Amigo Oculto Arildo Resende de Castro 

Quem caminha com o Cristo se aproxima de Deus  

O Cristo, pela sua grandeza espiritual, manifes-
ta-se de várias maneiras em nossa caminha-
da, como aquele amigo oculto e invisível, que 

procura nos inspirar e nos proteger, para que possa-
mos  evoluir em todos os sentidos.  Ele está sempre 
presente, por intermédio de seus mensageiros divinos, 
influenciando e beneficiando a todos aqueles que fa-
zem do seu Evangelho a bússola, que mostra a dire-
ção a seguir para o nosso constante crescimento ético, 
moral, profissional, afetivo e espiritual. Como o Cristo 
nos ensinou que o Reino de Deus está dentro de cada 
um de nós, precisamos despertar e manter sempre 
acesa a nossa luz divina interior. É a luz da razão e do 
conhecimento que o espiritismo oferece. Adotando 
esta atitude, nós já estaremos eliminando as sombras, 
visto que as tentações do caminho são muitas. 
  Lembremo-nos de que fomos feitos à imagem e se-
melhança do Pai. Temos o DNA de Deus.  Fomos 
marcados por Deus pela digital, que é o nosso CPF 
espiritual. E se deve haver respeito de um filho para 
com o Pai, maior respeito e consideração deve haver 
da criatura para com o seu Criador. Desperte a fagulha 
divina que mora em seu coração, no nosso coração. 
As leis divinas estão gravadas em nossa consciência.
Usemos a nossa inteligência para o bem. Façamos de 
nossas palavras mensagens que edificam e consolam. 
Saibamos orar, qualificando cada vez mais o nosso in-
tercâmbio com o plano espiritual.
   ”Orai e vigiai”, ensinou o Cristo. “Instruí-vos”, reco-
menda a Doutrina Espírita. Vamos ler e reler as obras 
básicas de Allan Kardec para entendermos cada vez 
mais a luz e a verdade cristã. Estudar a Doutrina é ca-
minhar de mãos dadas com a ciência do infinito. Use 
os próprios recursos para fazer o bem. Seja qual for 
o problema existente, faça o melhor que puder. Seja 
solidário e realize seu trabalho com o mais elevado 
padrão de sua qualidade pessoal. Isto vai lhe fazer 
bem, além de irrigar sua vida e beneficiar a sua saúde 

espiritual, que  agradece. Fuja de todo pensamento, 
palavras, atitudes ou gestos que possam comprometer 
ou agravar a situação de alguém. Perdoe sempre. Não 
guarde ressentimentos, raiva ou ódio. Isto é armaze-
nar veneno no seu coração. Perdoar é humanizar-se, 
é restaurar a imagem de Deus que trazemos dentro 
de nós. Guardar mágoa é manter um espinho crava-
do em nosso coração, que nos machuca ao mais suave 
movimento.
   Não permita que pensamentos depreciativos in-
vadam sua cabeça. Esses funcionam como vampiro, 
que vão sugando as nossas energias. São assaltantes 
ao banco de nossa memória. Se vier um, trate logo de 
expulsá-lo, porque senão vem outro e mais outro e a 
situação fica complicada. É como um assaltante que 
invade a nossa sala. Se vier um, chamemos logo a po-
lícia, antes que venham outros e tudo se complique.
Use seu tempo de modo sempre edificante. “Deus 
pede estrita conta do meu tempo./ É forçoso deste 
tempo já dar conta./ Pois como dar sem tempo tanta 
conta/ eu que perdi sem conta tanto tempo?”.
   Faça o bem o quanto possa.  No calor do serviço, a 
sombra se desfaz. O sopro divino alenta na criatura a 
atmosfera mais saudável de paz e serenidade. Nessas 
horas, Deus fala com você através da voz silenciosa do 
seu coração. A grandeza divina absorve a pequenez 
humana em todos os ângulos de nossa jornada evo-
lutiva. Manifeste sempre gratidão a Deus através da 
prece, da meditação, porque orar é falar com Deus. 
Assim nos ensinou o Cristo, que dizia “Eu sou o cami-
nho”. Ele passou pela Terra como aquela seta lumino-
sa, mostrando-nos a direção a seguir para a conquista 
da felicidade e a busca da verdade absoluta. 
   O que aconteceu com as religiões e a sociedade ? 
Colocaram a seta luminosa no altar e passaram a ado-
rá-la,  encantaram-se com o caminho, ao invés de per-
corrê-lo. O Cristo não pediu para ser adorado, pediu 
para ser seguido. Vamos segui-lo, praticando os ensi-
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namentos contidos no seu evangelho e tão bem co-
mentados nas obras básicas da Doutrina Espírita.
   Só assim alcançaremos a desejada harmonia espiri-
tual interior e o enlevo sublime necessários para nos-
sa perfeita sintonia com Deus e seus fluidos celestiais, 
sempre à nossa disposição. Porque, acima de nós, 
existe um imenso manancial de energias espirituais 
à disposição daqueles que sabem buscá-las através da 
prece e de bons  sentimentos.  O Mestre e Amigo ocul-
to nos ensinou: “Bata que a porta se abrirá”; “Peça e 
receberá”. Mas recomendou: “Faça a tua parte que Eu 
te ajudarei”; “Ajuda-te e o céu te ajudará”. Será que es-
tamos fazendo devidamente a nossa parte? Compete 
a cada um fazer a sua avaliação pessoal. Que o Senhor 
Jesus, nosso amigo de sempre, possa abençoar a todos 
nós.

(O autor é bacharel em Direito, escritor, palestrante, 
associado à  Fraternidade Espírita Peixotinho, Recife – 
PE).
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Aflições
Múcio Teixeira

Nevoeiro. “Torpor... Eis que a treva se adensa.
E na senda abismal, sem luz que a reconforte,

Vagueia a multidão dos viajores da morte,
Sob rude aquilão na treva espessa e imensa.

Trazem na mente em sombra a insensatez sem 
norte,
O vício, a usura, a inveja, a maldade e a descrença
O desencanto, o fel... e tudo o que condensa
A dor de quem viveu no escárnio à própria sorte.

Irmãos que partilhais os dons da escola humana,
Vinde à prece e ajudai a triste caravana
Em desesperação no caminho inseguro!...

E aprendei, desde agora, a servir cada instante,
Preparando no bem luminoso e incessante
A glória do presente e a ascensão do futuro

Confie Sempre

Chico Xavier

Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. 
Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue 
para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de 
ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e es-
pera com paciência. Tudo passa e tudo se renova 
na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De 
todos os infelizes os mais desditosos são os que 
perderam a confiança em Deus e em si mesmo, 
porque o maior infortúnio é sofrer a privação da 
fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e 
caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Bri-
lha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a 
tempestade te amarfanhe o coração e te atormente 
o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçan-
do-te com a morte. Não te esqueças, porém, de 
que amanhã será outro dia.

Reflexões
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Faremos nobre instituto,
Com painéis em várias cores,
Educando a juventude
E preparando oradores”.

Na pausa, sacou do bolso
Anotações a granel,
De pé, ele organizou
Cinco pastas de papel.

Em seguida, anunciou:
“Trouxe aqui o meu esquema
A fim de que ninguém veja
Que estou criando problema.

Espero que não perguntem,
Nem façam perquirições;
Ganhei, no alto comércio,
Seiscentos e dez milhões.

Não me falem esta frase:
- Dinheiro aqui não se tem,
Dinheiro e Obras do Cristo
É dele e de mais ninguém...”

- Quando será tudo isso?
Indagou Chiquinho Lemos.
O orador disse nervoso:
“Amanhã começaremos.”

No entanto, eis a despedida
Que já se achava marcada.
O grupo entregou-se a planos
Até a alta madrugada.

Falou-se em reconstrução,
Em vasto campo de esporte.
Em que toda a criançada
Pudesse ficar mais forte.

No outro dia, muito cedo,
O entusiasmo cresceu...
Mas Jovino Conceição
Nunca mais apareceu.

A Promessa
Cornélio Pires

“Meus irmãos”, era a palavra
De Jovino Conceição,
“A nossa casa de preces
Exige renovação.

O nosso Centro, por si,
Tem muita terra ociosa,
Desde a Rua das Palmeiras
Até a Rua Formosa”.

Contava o orador apenas
Dois meses de fé mofina,
Mas era um verbo fluente
Nos assuntos da Doutrina.

“Nosso maior compromisso
Está vinculado ao povo...
Mostraremos na própria ação
Tudo melhor, tudo novo...

Necessitamos pensar
Nas surpresas do porvir
Nossa sede é um pardieiro,
Velha tapeira a cair.

Sendo grande e complicada,
A casa virá no fim...
Teremos primeiramente
Um amplo e belo jardim.

Ergueremos junto dele
A Casa das Refeições,
Que atenda aos necessitados
De todas as direções.

Logo após, levantaremos
O lar que abrigue as crianças,
Demonstrando o nosso zelo
E o nosso apoio às mudanças.
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A Enfermeira do Além
Maria Dolores

Ela, a querida irmã desencarnada,
Fizera-se enfermeira,
Aliviava a dor, de estrada à estrada,
Era uma espécie de bondade inteira,
Socorrendo aos irmãos que a morte
Espalhava nas trevas...

Há trinta anos servia,
Sem escolher lugar, trabalho ou dias.
Naquele imenso mar de sombra, o tempo parecia
Uma chaga mental sem esperança
De melhorar ou desaparecer...

Certa feita, contudo, a grande obreira alcança
Uma estranha mulher, deitada numa furna;
Embora não tivesse a morada carnal,
Estava cega e só, deformada e ferida,

Patenteando a dor que lhe marcara a vida.
Ao ouvi-la gemer,
A irmã dos infelizes
Pôs-se, em campo, a cumprir
O que considerava por dever.

Impressionada, ao vê-la de mais perto,
A missionária, indaga, a peito aberto:
- irmã, ouço-te o choro, há muitas horas,
Por que tens tanto fel nas lágrimas que choras?

A pobre murmurou, pausadamente:
- Ai de mim! O que sou e de onde venho?
A memória não dá para lembrar...
Sei mostrar simplesmente as misérias que eu 
tenho...

Há muitos anos, quantos já nem sei,
Fui menina feliz num grande lar...
Recordo muito mais as dores que causei...
Minha mãe me queria
Para exaltar a natureza,

Num misto de elegância e de beleza,
E falava que eu era uma rosa entre as rosas,
Fosse para enfeitar as festas deleitosas
Ou estender no mundo o aroma da alegria...

Minhas aspirações caíram, uma a uma,
Minha mãe não me quis em profissão alguma,
Vestia-me, orgulhosa, o corpo esbelto e fino,
Dizia que brilhar traçava-me o destino...

Casei-me, tive um filho e, depois de dez anos,
Troquei meu lar feliz por prazeres mundanos,
Meu esposo rogava o meu regresso em vão.
Meu filho fez-se logo um belo rapagão,
Vendo-me as aventuras, certo dia,
Ele, menino e moço, veio visitar-me,
Condenou-me os costumes sem alarme,
Falou e lamentou-se em voz severa,
De conhecer por mãe a mulher má que eu era...

De cabeça alterada em cocaína,
Revoltei-me, ataquei-o... Atrás de uma cortina
Apanhei um revolver no meu quarto,
Voltei à sala e apertei o gatilho,
Num tiro certo, assassinei meu filho!...
Depois de vê-lo morto, junto a mim,

Voltei a arma contra o próprio peito
E matei-me por fim!...

Em seguida, a pausa demorada,
Contou a própria vida e deu o próprio nome...
Na pavorosa mágoa que a consome
A mulher prosseguia, consternada:
- Nunca mais vi ninguém das pessoas que amei
Para mim, tudo é noite e a noite me carrega
Porque vivo sozinha, triste e cega
Decerto obedecendo alguma lei
Que não sei compreender nem explicar...
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A enfermeira caiu em pranto ardente
E indagou da mulher, amargamente:
- E se encontrasses neste mar de trevas
Nos furacões de dor a que te levas
A mãe que te entregou à rebeldia,
Teu coração que chora a perdoaria?

- Nada tenho a perdoar –
Disse a pobre atada ao sofrimento –
Minha mãe era um anjo em forma de mulher,
Jamais a esquecerei, um momento sequer,
Ela vivia, em tudo, a trabalhar por mim
Não teve qualquer culpa de meu fim...

Se só me fez o bem, fui eu quem fiz o mal...
Do amor que ela me deu
Fiz todo um lamaçal...
Ninguém pode encontrar motivos de censura
No carinho de alguma criatura
Que nos dê uma lâmpada sublime,
Se lhe usarmos a luz para fazer um crime...

A enfermeira abraçou-a a encharcar-se de pranto
E quando a jovem triste e atormentada
Perguntou-lhe entre aflita e altamente intrigada,
Por que razão ela chorava tanto,
A benfeitora apenas respondeu:
- Deus louvado!... Encontrei o que procuro,
Venceremos na Terra do futuro,
Filha do coração, a tua mãe sou eu!...
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Escassez de Médiuns Maroísa Baio

Logo após o lançamento de O Livro dos Médiuns 
em janeiro de 1861, pessoas de vários locais, 
interessadas em formar reuniões espíritas, es-

creveram a Kardec dizendo que não conseguiram ir 
adiante por causa da escassez de médiuns, ou seja, 
entre os participantes daqueles grupos não havia ne-
nhum que apresentasse mediunidade ostensiva, sem 
a qual se torna quase impossível a comunicação com 
os desencarnados. Note-se que essa situação é mais 
comum do que se pensa, inclusive nos dias atuais, so-
bretudo em pequenas localidades onde não há centros 
espíritas ou em regiões onde as ideias espíritas ainda 
não encontraram simpatizantes.
   No Brasil isso foi constatado pelo Censo 2010 rea-
lizado pelo IBGE. As regiões Norte e Nordeste juntas 
totalizam apenas 1,3% de espíritas. Entretanto, não é 
preciso ir tão longe. Até mesmo nos estados mais po-
pulosos há regiões onde o número de espíritas é redu-
zido, sobretudo em cidades menores. Kardec conside-
rou necessário registrar alguns conselhos sobre como 
suprimir a falta de médiuns, publicando-os na Revista 
Espírita de fevereiro de 1861. Ele inicia fazendo uma 
judiciosa colocação sobre o principal objetivo de uma 
reunião espírita séria: 
   - “Um médium, sobretudo um bom médium, é incon-
testavelmente um dos elementos essenciais em toda reu-
nião que se ocupa do Espiritismo; mas seria erro pensar 
que, em sua falta, nada mais resta que cruzar os braços 
ou suspender a sessão. (...) Vamos a uma reunião espí-
rita, ou pelo menos devíamos ir, para nos instruirmos. 
A questão agora é de saber se o poderemos ou não sem 
o médium. Para os que vão a essas reuniões com o único 
objetivo de ver efeitos, o médium será tão indispensável 
quanto o músico no concerto; mas, para os que buscam 
instruir-se, em falta de um instrumento de experimen-
tação, terão mais de um meio de o obter.”
   Apresenta, a seguir, algumas atividades que podem 
ser realizadas numa reunião espírita que não possa 

contar com médiuns sérios e comprometidos com o 
Espiritismo para as comunicações com os Espíritos:
1 – Reler e comentar antigas comunicações cujo estu-
do profundo fará ressaltar melhor o seu valor. Quem 
participa de uma reunião espírita para se distrair 
achará essa tarefa desinteressante, mas para aquele 
que quer se instruir no Espiritismo a leitura dessas 
comunicações, mesmo que as conheça de antemão, 
sempre poderá trazer novos ensinamentos.
2 – Contar fatos de que se tem conhecimento, discu-
ti-los, comentá-los, explicá-los pelas leis da ciência 
espírita, examinando sua possibilidade ou não; ver o 
que encerram de provável ou de exagero; examinar a 
parte da imaginação e da superstição, etc. Atualmen-
te, pelo desenvolvimento dos meios de comunicação, 
o conhecimento desses fatos tornou-se muito mais 
acessível. 
3 - Ler, comentar e desenvolver cada artigo de O Livro 
dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns, bem como de 
outras obras sobre o Espiritismo. Com essa recomen-
dação Kardec não afirmava que somente os seus livros 
é que poderiam tratar da Doutrina Espírita mas neles 
a ciência espírita estava completa, facilitando seu es-
tudo.
4 – Discutir os vários sistemas sobre interpretação dos 
fenômenos espíritas. Após Kardec, vários pesquisado-
res acadêmicos e cientistas das mais diversas áreas es-
tudaram a fundo os fenômenos anímicos e mediúni-
cos, ampliando as possibilidades de estudo. 
   Note-se que Kardec reforça, várias vezes, que o prin-
cipal objetivo das reuniões espíritas é a aquisição de 
conhecimentos sobre a ciência espírita e não, como 
pensam muitos, apenas para obter comunicações com 
os Espíritos. Ele também considerava importante até 
mesmo o estudo de obras que combatiam o Espiritis-
mo, desde que não caíssem nas injúrias e difamações 
sem nada provar; nesse caso, seria apenas perda de 
tempo dar atenção demasiada a inimigos declarados
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que nada conhecem a respeito da Doutrina. Na atua-
lidade, com o avanço da Internet e da telefonia móvel, 
surgiram TVs e rádios espíritas, grupos de estudos 
on-line, seminários a distância, transmissão ao vivo 
de eventos espíritas como congressos e conferências. 
Dessa forma, aqueles que estejam em localidades 
onde não existam casas espíritas nem grupos de es-
tudos doutrinários poderão acompanhar, com muita 
facilidade, os esclarecimentos necessários a uma boa 
compreensão da Doutrina Espírita em seu tríplice 
aspecto: ciência, filosofia e moral evangélica. Kardec 

encerra suas recomendações com o seguinte conselho: 
“Mas se for necessário suprir a ausência momentânea 
de médiuns, não se deve cometer o erro de passar sem 
eles indefinidamente. É preciso nada negligenciar, a 
fim de os encontrar”. Com isso, ele destaca a impor-
tância da mediunidade, inerente à natureza humana, 
cujo desenvolvimento não deve ser menosprezado!
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A Versão Original de A Gênese Antonio Cesar Perri de Carvalho*

Em 2018 e 2019, transcorreram dois sesquicen-
tenários, respectivamente, do lançamento de A 
Gênese – a última obra do Codificador –, e de 

sua desencarnação. Embora existissem publicações 
antigas que apontavam para as deturpações na 5ª edi-
ção francesa de A Gênese, lançada em 1872, mais de 
três anos após a desencarnação de Kardec, o assun-
to tomou vulto a partir de posições da Confederação 
Espírita Argentina, que editou em espanhol a 1ª edi-
ção de A Gênese (de janeiro de 1868) e em outubro 
de 2017 levou informações para a reunião do Con-
selho Espírita Internacional, em Bogotá (Colômbia), 
e também lançou o livro El legado de Allan Kardec, 
de Simoni Privato Goidanich, que reúne documentos 
oficiais coletados em pesquisas junto aos Arquivos 

Nacionais da França e na Biblioteca Nacional da Fran-
ça, localizadas em Paris. Comprovou-se que apenas 
o exemplar da 1ª. edição de A Gênese (de janeiro de 
1868), foi depositado legalmente durante a existên-
cia física de Allan Kardec na Biblioteca Nacional da 
França. Assim o Codificador não teria modificado o 
conteúdo.As dúvidas sobre a fidedignidade das edi-
ções de A Gênese em francês, lançadas logo após a 
desencarnação do Codificador, são antigas, apontan-
do-se alterações de trechos de A Gênese naturalmen-
te sob a responsabilidade de Pierre-Gaëtan Leymarie 
(1827-1901), como redator-chefe e diretor da “Revue 
Spirite”, gerente da “Librairie Spirite” e presidente da 
“Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de 
Allan Kardec”, e que cuidava das edições das obras de
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Kardec, além das autorizações para traduções, inclu-
sive para o português. Episódios históricos ficam mais 
claros no livro Beaucoup de Lumière (1884), de Ber-
the Fropo, disponibilizado em 2017 em edição digital 
bilíngue. A autora foi espírita fiel a Kardec, amiga e vi-
zinha de Amélie Boudete e comenta ações polêmicas e 
desvirtuamentos doutrinários nas mãos de Leymarie 
por influência de interpretações e ideologias outras...
   Ainda no final de 2018, vieram a lume documentos e 
manuscritos franceses, publicados em artigo de Char-
les Kempf e Michel Buffet na edição do 4º trimestre 
de 2018 da Revue Spirite, e que comprovam adultera-
ções em A Gênese após a desencarnação de Kardec. 
As traduções para o português foram feitas a partir de 
edição francesa do ano de 1872, como as edições da 
FEB, da LAKE e do IDE. A exceção era a editora do 
Centro Espírita Léon Denis, do Rio Janeiro, que lan-
çou há anos uma tradução da edição francesa de 1868
   Além da já citada edição feita na Argentina, no ano 
de 2018 surgiu, pelo “Le Mouvement Spirite Franco-
phone” (França), a 1ª edição francesa de A Gênese; a 
tradução desta edição foi lançada em maio pela Fun-
dação Espírita André Luiz em São Paulo e no final 
do ano a versão bilíngue histórica da FEB. A USE-SP 
lançou a versão em português de O Legado de Allan 
Kardec, de Simoni P.Goidanich.
   Nas adulterações constatadas na 5ª edição france-
sa e suas traduções, há desde pequenas alterações de 
pontuação e de palavras, alterações de frases e até su-
pressão de itens inteiros. Em alguns casos, induz-se a 
interpretações doutrinárias contraditórias. Os temas 
de A Gênese são oportunos para a atualidade e as po-
lêmicas sobre as adulterações ensejaram que no seu 
sesquicentenário houvesse mais motivação para seu 
estudo no movimento espírita. Passado um século e 
meio da desencarnação de Allan Kardec, ao lado da 
expansão do Espiritismo, há muitas “novidades”, “mo-
dismos” e “personalismos”, o que torna muito neces-
sário o estudo e a difusão das obras básicas.
   Daí a importante “Campanha Comece pelo Começo”, 
idealizada por Merhy Seba, patrocinada pela USE-SP 
em meados dos anos 1970 e aprovada pelo CFN da 
FEB em novembro de 2014. Interessante é que tanto 
tempo após a desencarnação de Kardec, recentemen-
te estão sendo valorizados documentos, periódicos e 
livros franceses, quase desconhecidos no Brasil, que 
trazem esclarecimentos sobre episódios que ficaram 

ocultados ou obscurecidos sobre a vida de Kardec e 
sua esposa, e sobre a divulgação de suas obras imedia-
tamente após sua desencarnação. Em nosso país surge 
o início da divulgação de manuscritos e de documen-
tos: o Projeto “Cartas de Kardec”, riquíssimo acervo 
que estava em poder da família de Silvino Canuto 
Abreu, finalmente doado à Fundação Espírita André 
Luiz, de São Paulo. 150 anos após a desencarnação 
de Kardec, a maior homenagem ao Codificador será 
sempre o estudo, a divulgação e a prática do Espiritis-
mo de conformidade com suas obras básicas.

(*) – Ex-presidente da USE-SP e da FEB; e ex-mem-
bro da Comissão Executiva do CEI.
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O Último Artigo de Stephen Hawking -  
Algo para Meditar Moacir Costa de Araújo Lima

Nesse artigo, Hawking admite a possibilidade 
da existência de universos paralelos. E defen-
de-a; o ponto de vista estritamente científi-

co, como não poderia deixar de ser, entendendo que 
alguns deles poderão ser extremamente semelhantes 
ao nosso e outros de uma diferença inimaginável. 
Hawking, um grande colaborador da Teoria das Cor-
das, procura, como diz o próprio título de sua publi-
cação, uma explicação elegante – em termos de Física,
quer dizer, simples – para a chamada “inflação eterna 
do universo”.
   Na publicação, Hawking insiste em sua genial inter-
pretação a respeito de um “antes do Big-Bang” ao re-
prisar que nada tem sentido antes do Big-Bang. Nem 
mesmo, falar em antes, porque o tempo, que nos per-
mite falar em antes ou depois, assim como o espaço, 
passaram a existir após a grande explosão inicial. Ali 
se criou o grande e crescente molusco da Relativida-
de Geral. Hawking busca explicar porque a expansão 

do universo, perfeitamente compreensível logo após 
a grande explosão, ainda não cessou. Sabemos que no 
momento do grande estrondo, todo o Universo estava
comprimido numa singularidade. Um ponto, conten-
do toda a matéria e energia que existem. Nos primei-
ros microssegundos seguintes à explosão, o universo 
teve sua maior fase de crescimento – uma hiperinfla-
ção – e sua temperatura era altíssima.
   Passados, agora, 13,8 bilhões de anos, seria de espe-
rar que a expansão cessasse e, quem sabe, uma contra-
ção tivesse início. Mas, tal previsão não se verificou. 
Hawking explica a expansão substituindo átomos por 
cordas e visualizando o universo como um oceano in-
flável. Imagina que após a explosão, nosso universo 
perceptível foi se expandindo como um balão. Mas, 
nada impede que em outras regiões, outros balões, 
outros universos pudessem ter surgido, o que é, se-
gundo Hawking, extremamente provável. Não há 
como deixar de lembrar a ponderação de Einstein ao 
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entender a Física como uma aventura do pensamento. 
Para muitos universos paralelos, segundo Hawking, 
deve existir uma Física muito semelhante ou igual à 
nossa e, talvez, seres como nós e, também, como men-
cionamos, outros, completamente diferentes. É claro 
que não conseguimos, mesmo pensando em objetos 
comuns, imaginar sólidos, elementos de 3 dimensões, 
paralelos. Podemos imaginar e visualizar planos, en-
tes bidimensionais, paralelos. 
   Se o leitor está sentado, com o livro apoiado numa 
mesa, o tampo da mesa e o forro são paralelos. Isso 
significa que podemos estendê-los ao infinito, sem 
que jamais se toquem. Se coloco duas caixas, uma 
ao lado da outra, é impossível aumentá-las em todo 
o sentido, sem que se toquem. Não dispomos para 
exemplo, e nem podemos imaginar, sólidos paralelos, 
muito menos universos paralelos.
   Mas, é extremamente provável que existam. Poderá 
haver uma comprovação física? Sim, e essa é a gran-
de esperança, mas não sei quanto deveremos esperar 
para que se concretize. Trata-se do seguinte: Estará 
confirmada a existência de universos paralelos, quan-
do pudermos captar ondas gravitacionais específicas 
provenientes deles. Semelhante ao caso da captação 
da Radiação Cósmica de Fundo que chancelou o Bi-
g-Bang. Não sei quanto tempo devemos esperar. As 
ondas gravitacionais provenientes da colisão de bura-
cos negros, previstas por Einstein, só foram captadas 
em 2015.
   O equipamento hoje disponível ainda não capta 
as ondas previstas por Hawking, mas, estando cor-
reta sua teoria, é uma questão de tempo.Segundo 
Hawking, o que representa mais um duro golpe para 
as hipóteses materialistas: “a base do Universo não é o 
que vemos, mas um conjunto de informações que es-
tariam contidas numa esfera imaginária”. O Universo 
que, segundo Wheeler, se parece mais com um pensa-

mento do que com uma grande máquina, tem como 
base um conjunto de informações. O Universo é uma 
gigantesca rede de informações. A base do Universo 
é, portanto, imaterial, consistindo num conjunto de 
informações.
   Cada vez mais, a ciência surpreende àqueles que, 
em seu nome, hoje sem autorização, invocam o pri-
mado da matéria. O “fiat lux” mencionado a Kardec 
no Livro dos Espíritos, se confirma com a teoria das 
Supercordas. Grandes surpresas estarão surgindo nes-
se cada vez mais profícuo encontro da espiritualidade 
com a ciência previsto por Kardec e enfatizado por 
Léon Denis. Amemo-nos e instruamo-nos, para me-
lhor compreender o Universo como obra da inteligên-
cia Suprema.

Aurora 138.indd   39 13/06/2019   14:33:59



Revista AURORA40

Cássio Leonardo Carrara

Em sua edição de 24 de fevereiro de 2019, o jor-
nal Folha de S. Paulo, no caderno Ilustríssima, 
publicou um coerente texto intitulado “Estado 

laico é neutro, não ateu”, assinado por André Ramos 
Tavares, professor de direito da Universidade de São 
Paulo (USP). Argumenta o autor que “Alguma liga-
ção entre religião e poder estatal pode ser salutar”. 
Contudo, alguém pode perguntar: esta hipótese não 
seria contrária à laicidade do Estado, assegurada pela 
Constituição Federal?
   Com a proclamação da República, em 15 de novem-
bro de 1889, a nova Constituição, de 24 de fevereiro 
de 1891, trouxe significativas mudanças políticas, eco-
nômicas e sociais, nestas últimas a separação entre a 
Igreja e o Estado. Todavia, afirma o professor: “(...) o 
processo em muito se ateve ao âmbito formal e pouco 
alterou o cotidiano e a própria vida institucional do 
país. Vale sempre a perspectiva de que o direito é um 
fenômeno cultural”. Isto se mostra verdade ainda em 
nossos dias, 128 anos depois, pois 64,6% dos brasi-
leiros se declaram católicos segundo dados do Censo 
2010, tornando-nos a maior nação católica do mundo 
— embora seja visível o crescimento de outras deno-
minações religiosas, como a espírita e, sobretudo, a 
evangélica.
   Seguindo, encontramos o ponto que mais nos inte-
ressa no texto de Tavares: “De maneira propedêutica, 
posso afirmar que Estado laico pressupõe postura es-
tatal de neutralidade religiosa. Isso é básico. O con-
ceito de neutralidade, contudo, não propugna por um 
Estado ateu ou contrarreligioso, como tenho adverti-
do há algum tempo. Pelo contrário, não se quer, com 
neutralidade, um Estado alheio ao fenômeno religio-
so. (...) Há, sim, uma distinção necessária e saudável, 
o que interessa sobretudo a uma sociedade plural e 
diversa. É corolário que o discurso oficial do Estado, 
e de suas autoridades, não possa assumir uma religião 
como se fosse oficial. Apesar disso, a liberdade de ex-
pressão individual precisa ser respeitada.” (Os grifos 
são nossos.). Estamos passando por um período de 

transição planetária. Sabemos que a mudança não será 
repentina e ainda serão necessários alguns séculos 
para que a Humanidade encontre um rumo coletivo 
que a faça progredir consistentemente. Nesse momen-
to futuro, serão abandonados vícios que insistem em 
atrasar a evolução planetária, entre os quais o orgulho 
e o egoísmo são dois dos principais. Todas as religiões, 
sob esse amplo cenário de renovação, têm papel indis-
pensável na formação de pessoas de bom caráter, com 
os pensamentos e as atitudes voltadas para o bem. 
Igualmente há muitos que não professam religião al-
guma ou são ateus, mas exemplificam, no dia a dia, o 
que é ser uma pessoa de bem, aprimorando-se moral 
e espiritualmente. Portanto, ser religioso, apenas, não 
basta; é preciso desenvolver em si a religiosidade, e 
este sentimento independe de manifestação religiosa 
em templos, igrejas ou centros espíritas, e se expande 
em todas as áreas em que atuamos — inclusive a polí-
tica —, tornando-as mais humanizadas.
   Sem repulsa, pois, à religião, à religiosidade ou a 
qualquer outra liberdade de expressão, entendemos as 
necessidades do próximo, projetamo-nos em suas di-
ficuldades e nos habilitamos ativamente a auxiliar. A 
vida deixa de ser encarada puramente em suas ques-
tões de ordem material e as percepções espirituais, 
morais e éticas ganham relevância. Aplicamos os ensi-
namentos de Deus na prática, ainda que n’Ele eventu-
almente nem acreditemos. Não convém ao Estado es-
colher e oficializar uma religião, ou mesmo utilizar-se 
de determinadas crenças para pautar suas escolhas. 
Isto não discutimos. Os representantes do Estado, en-
tretanto, espiritualizando-se e privilegiando as esco-
lhas morais em detrimento das puramente materiais, 
naturalmente elevarão o patamar de seus julgamentos 
e contribuirão para a renovação planetária. É este tipo
de interferência — o sentimento de religiosidade — 
que esperamos e aceitamos.

cassio@oclarim.com.br
Publicado na Revista Internacional de Espiritismo, 
edição de abril de 2019.

Laico, não Ateu
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Poucos homens conseguiram levar a cabo sua 
missão na terra desprendendo-se de todos os 
interesses pessoais para se dedicar ao próximo e 

à Doutrina Espirita. Ao nosso ver, Ademar se encon-
tra em patamar dos mais elevados na espiritualidade, 
contrariando a sua humildade quando dizia “nada fiz”. 
Em realidade o “nada fiz” começa com a ideia de fun-
dar uma instituição Espírita: neófito e sem experiên-
cia, junta-se a outros, entre esses Romeu de Oliveira 
Carvalho, já com alguma experiência na conduta es-
pírita, pois era presidente de outra instituição na cida-
de de São João de Meriti. Assim, no início, formaram 
a dupla do bem maior e em pouco tempo já haviam 
criado o (se assim podemos nominar), Ambulatório 
Pedro Ernesto, que atendia as pessoas que iam à Asso-
ciação em busca de ajuda.
   Essas pessoas eram enviadas aos consultórios de ami-
gos de Ademar, onde eram atendidas gratuitamente e 
de posse do receituário. Ademar e equipe se encarre-
gavam de arrumar os remédios. Em 1960, iniciou, já 
como presidente, (cargo que deixou em nove de maio 
de 1999, em função de um grave AVC, que o deixou 
em cadeira de rodas,) a admirável escola Abraham 
Lincoln que funcionou por dois anos na antiga sede, 
uma velha casa na Av. Duque de Caxias 307, Centro 
da Cidade. Como este espaço se tornara pequeno para 
as atividades da escola, começou a companha (pedir) 
para construção da sede AECS e o primeiro piso des-
tinado às salas do Grupo Escolar Abraham Lincoln. 
No dia 12 de janeiro de 1962, dois anos após, inaugu-
raria o que é hoje a sede da Cairbar Schutel. Quando 
o General dá prova que pode levar adiante as tarefas, 
a espiritualidade ajuda. Com ele não foi diferente. Lu-
tou incansavelmente até conseguir o objetivo.
   Certa feita, por volta de 1966 em reunião de estudo, 
segundo ele nos contava, os espíritos lhe mostraram  
na parede da Associação uma obra e afirmaram “faça, 
é tua!”. Ficou com a imagem na  cabeça e,  em   pouco

tempo, começou a trabalhar para construir a Mansão 
da Esperança, obra de caridade exemplar no atendi-
mento aos idosos. Para fazer tal coisa, usou de expe-
diente pouco protocolar, como por exemplo, conse-
guir da Marinha Brasileira navios para fazer passeios 
pela Baia da Guanabara a fim de arrecadar fundos 
para a aquisição dos terrenos (seis lotes de 500m²). 
Daí em diante mão parou mais, sempre construindo 
coisas bem pensadas e com a finalidade do amor ao 
próximo. 
   Em breve lançaremos um livro para contar essa his-
tória que demonstramos, denominado Uma Parceria 
de Amor, pois teve a ajuda do seu escudeiro, João Si-
mões Lacerda.

Uma Parceria de Amor
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131/2016 Cairbar Schutel: Fenômenos da memória – 
Aqui intervém o espiritismo, cujos ensinamentos são 
a solução para o maior de todos os problemas que os 
filósofos de todos os tempos devem evitar. O homem 
terreno, por mais esclarecido e percebido que seja, 
não pode perceber ou compreender as coisas espiritu-
ais, sendo manifestações, como dizemos, subjetivas e 
objetivas; ou seja, diretas ou indiretas. 
   A alma em si foi formada e une o corpo para que 
sua manifestação acontecesse; à medida que passa-
vam ondas hertzianas, acena a matéria radiante aos 
raios imponderáveis. Tanto é verdade que o filósofo 
materialista Hartmam diz: “Se pudesse ser demons-
trado que o espírito individual persiste após a morte, 
se concluiria que, apesar da desagregação do corpo, a 
substância do organismo persistiria de forma inalie-
nável, porque só com esta condição tem que conceber 
a persistência do espírito individual”.
   Bem, isso é exatamente o que o espiritismo expli-
ca, demonstrando através de atos incontestáveis, que 
uma substância do organismo persista de uma forma
inalienável; e é precisamente essa substância que cons-
titui o perispírito corpóreo espiritual inseparável da 
alma. Segundo o espiritismo, a alma é inseparável de 
uma forma que a envolve. Assim como o corpo carnal 
é parte integrante do homem, o corpo espiritual é par-
te integrante da alma. O perispírito não é uma con-
cepção filosófica para remediar complacentemente as 
dificuldades de investigação:  é  uma  realidade  física.

Um órgão que não era conhecido, e é um olho verifi-
cado até pela placa fotográfica. O movimento do pe-
rispírito vê clarificar o fenômeno da memória, porque 
nos é apresentado como o local dos estados passados 
de consciência ou repositório de memória para a re-
gião da qual a fixação mnemônica é feita, porque o ser 
pensante continua a existir após a morte com aquele 
corpo que é inalienável.

Abraços de seu irmão
Álvaro Peiró.

Tradução: Mercedes Cruz

Suelene Beatriz
Gandia 25 de fevereiro de 2019
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