
“Não vos comuniqueis com as obras 
infrutuosas das trevas”

Paulo (Efésios, cap. 5, v 11)

Quando alguém nos procura para 
exprimir alguma dúvida sobre 

a Doutrina Espírita, temos como 
hábito de perguntar-lhe no início da 
conversa o que a pessoa já leu sobre 
o assunto. Dependendo da resposta, 
aprofundaremos ou não a explicação 
sobre o que nos foi questionado.

Paulo de Tarso em sua Carta 
aos Efésios já orientava que não 
nos comuniquemos com as obras 
infrutuosas das trevas. Num período 
no qual muito se fala sobre espíritos e 
das comunicações mediúnicas - e pouco 
se estuda sobre espiritismo- vemos 
criaturas desavisadas que acreditam 
que toda obra dita como mediúnica 
realmente o é e mesmo sendo, deveriam 
verificar se possui algum conteúdo 
moral. 

O primeiro livro que sugerimos, 
quando alguém nos procura desejoso 
de conhecer um pouco mais sobre a 
doutrina, é O que é o Espiritismo? De 
Allan Kardec. Pois para conseguirmos 
formular algumas perguntas, precisamos 
entender, no mínimo, do que se trata. 
É como quando vamos a um país com 
cultura distinta da nossa, obviamente 
precisamos ler e procurar entender como 
os habitantes daquele país vivem, pois o 
que na nossa cultura é correto, na deles 
pode ser uma afronta e vice-versa. Desta 
forma, aproveitaremos melhor a viagem 
e conseguiremos dialogar de forma 
agradável com os que nos circundam.

Pois bem. Com relação à Doutrina 
Espírita não há de ser diferente. O 
que para nós, os espíritas, é correto e 
aceitável, pode não ser para os adeptos de  
outra religião. Na sequência sugerimos 
O Livro dos Espíritos (fonte salutar 
de respostas aos questionamentos) e 
O Livro dos Médiuns (representando 
a parte experimental e científica), O 

Evangelho Segundo o Espiritismo 

(como instrumento consolador de almas 

doloridas). Não se 
esquecendo de A 

Gênese, O Céu e o 

Inferno, A Revista 

Espírita (que pode 
ser encontrada em 
mídia atualmente) 
e Obras Póstumas.

O Livro  dos 
Espíritos representa 
um grande tratado 
de ética e conduta 
moral no qual os espíritos respondem 
uma a uma todas as perguntas, tendo em 
alguns momentos comentários de Allan 
Kardec facilitando o entendimento do 
leitor; O Livro dos Médiuns é o primeiro 
e maior norteador dos médiuns desejosos 
de praticar a mediunidade com Jesus; 
O Evangelho Segundo o Espiritismo 
traz-nos a visão de algumas passagens 
evangélicas do Novo Testamento, 
passagens estas muito atuais em nossas 
vidas; A Gênese traz-nos conceitos 
referentes à Origem e Formação dos 
Mundos e dos Espíritos, entre outros; 
O Céu e o Inferno ou Justiça Divina 
Segundo o Espiritismo apresenta-nos o 
mundo espiritual na visão e foi escrito 
após a desencarnação de Allan Kardec. É 
baseada nos manuscritos deixados pelo 
codifi cador e organizados por Camille 
Flamarion, Amelie Boudet, sua esposa.

Fizemos questão de elencar tais 
livros para trazer ao leitor um norte no 
que vem a ser a leitura espírita. Hoje, 
através das redes sociais posts são 
compartilhados sem parar para pensar, 
atribuindo a Allan Kardec ou a outros 
espíritos venerandos a autoria de tais 
frases. Preocupa-nos como criaturas 
ditas espíritas permitem-se envolver 
e “compartilhar”, sem o mínimo de 
cuidado. Existem grupos sérios que 
publicam informações valiosas como 
A Mansão do Caminho, A Rede Amigo 
Espírita, O Consolador entre outros, 
mas nesta era do homem digital estamos 
lendo menos o que deve ser lido e nos 
detendo mais em trechos extraídos 
supostamente de obras sérias. 

Aprendi com um querido amigo, já 
desencarnado, que não devemos abrir 
a guarda e deixar entrar tudo o que os 

outros nos dizem, mas analisar se tais 
informações estão de acordo com as 
obras da codifi cação. Pois se o próprio 
Emmanuel disse a Chico que se um 
dia ele dissesse algo que fosse contra 
o espiritismo, Chico deixasse de lado o 
que ele disse e seguisse com o que está 
na Doutrina, como iremos nos permitir 
deixar levar por obras desprovidas de 
conteúdo moral educativo?

Falava-se antigamente que quando 
um programa não estivesse do nosso 
agrado poderíamos apertar o botão do 
controle remoto e mudar de canal. O 
mesmo podemos fazer com relação 
as nossas redes sociais. Não é porque 
tem a imagem de Allan Kardec, Chico 
Xavier ou outro insigne da doutrina ao 
fundo que a mensagem é verdadeira. 
Precisamos selecionar o que lemos e 
realmente fazer uma leitura das obras 
básicas. Não acreditar no que os outros 
dizem. Voz mansa e facilidade em falar 
não signifi cam verdade.

Os Espíritos Venerandos a exemplo 
de Allan Kardec e na sequência Léon 
Denis, Chico Xavier, Cairbar Schutel, 
Herculano Pires, Divaldo Franco, Raul 
Teixeira e outros que fi zeram um longo 
e árduo trabalho de desenvolvimento 
de muitos temas ainda não abarcados 
em toda sua plenitude e não podemos 
deixar de lado tais informações para 
ficarmos na superficialidade do que 
os outros falam. Somos veículos 
dos pensamentos dos outros, mas 
precisamos saber que tipo de veículo 
estamos sendo.

Comecemos pelos livros já citados 
neste artigo. Lendo, relendo e estudando 
para que possamos nós mesmos saber 
escolher a boa leitura. 

Literatura Espírita
Walkíria Lucia de Araujo Cavalcante

Walkria.wlac@yahoo.com.br
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O tratamento espírita
(Alberto Leitão Rosa – albleiros@yahoo.com.br)

“A carne não é fraca 

senão porque o Espírito é fraco, (...).”

O homem atual, envolvido em 
vários tipos de sofrimento, tem 

procurado as Casas Espíritas, de-
sejando saúde. Seja a enfermidade 
física, psicológica ou espiritual, o 
indivíduo incomodado com as vicis-
situdes anela cura, ou, pelo menos, 
alívio.

Mas há aspectos desse querer que 
necessitam de análise, pois não foi 
em vão que Jesus sempre perguntava 
aquele que Ele iria benefi ciar o que 
desejava, demonstrando-nos que 
grande parte do sucesso dependeria 
da vontade do doente.

Com Jesus, doador por excelên-
cia, tudo funcionava em regime de 
perfeição e se a saúde não fosse res-
tabelecida, a causa estava certamente 
no receptor. Hoje, quando a terapia 
espírita não obtém êxito, e isso pode 
ocorrer com freqüência, as falhas 
podem estar tanto no doador quanto 
no receptor. É preciso ter vontade de 
curar e de ser curado! Vontade essa 
que se expressa em seguirmos as re-
comendações contidas no Evangelho 
de Jesus à luz da Doutrina Espírita. 

Com toda razão o Codifi cador 
afi rmou, como registrado em epígra-
fe, que o cerne de todas as dores está 
no Espírito. Para cuidar do Espírito a 
curto e médio prazo, é preciso que o 
paciente adira ao tratamento através 
das leituras edifi cantes, do desenvol-
vimento do hábito da oração, do es-
tudo perseverante, do compromisso 
com o evangelho no lar, da assistên-
cia as reuniões públicas,  benefi cian-
do-se pela recepção do fl uido mag-
nético através do passe e da água 
fl uidifi cada, e do empenho diário na 
luta íntima para mudança de hábitos. 
A falta de regularidade a qualquer 
desses instrumentos, que devem ser 

recomendados no momento opor-
tuno, signifi cará que o enfermo não 
quer ser curado e consequentemente 
poderá dar motivo ao insucesso.

Em longo prazo, ainda sobre o 
aspecto da postura do receptor, e 
considerando que o Centro Espírita 
funciona como hospital cujos tra-
balhadores são os “médicos do Es-
pírito”, vale registrar o que destaca 
Kardec: “Quando a educação, desde 
o berço, for dirigida nesse sentido: 
quando se aplicar em abafar, em seus 
germes, as imperfeições morais, 
como faz com as imperfeições físi-

cas, o médico não mais encontrará 
no temperamento um obstáculo con-
tra o qual a sua ciência muitas vezes 
é impotente.”(2)

Já com relação ao doador, ou seja, 
ao colaborador espírita, para que não 
dê causa a insucessos, tudo que foi 
observado para o receptor deve tam-
bém constar dos seus deveres, em 
doses ampliadas, e além desses, o 
estudo constante específi co sobre a 
tarefa que desempenha.

O passe é terapia de grande va-
lia, mas é preciso que se conheça a 
ciência magnética que muitos, por 
falta de atenção, têm a irresponsável 
coragem de afi rmar que “não é es-

piritismo”. Esta opinião contraria o 
Mestre de Lyon, por exemplo, quan-
do comentando a questão 555 de O 
Livro dos Espíritos, esclarece que 
“O Espiritismo e o magnetismo nos 
dão a chave de uma porção de fenô-
menos sobre os quais a ignorância 
teceu uma infi nidade de fábulas, (...). 
O conhecimento esclarecido dessas 
duas ciências que, a bem dizer, for-
mam uma só, (...).” 

Apenas a título de curiosidade, 
acrescentamos que o professor Ri-
vail declarou (3) que professava a 
ciência magnética há 35 anos, tendo 

registrado 53 vezes nas Obras Bási-
cas a palavra magnetismo, incluindo 
suas derivações. Sabemos que Bons 
Espíritos comandam o trabalho, fa-
zem a maior parte, mas cabe-nos dar 
conta da nossa pequena parcela na 
tarefa.

Assim, quando doador e receptor 
cumprirmos nossos deveres, a vi-
tória no tratamento espírita será al-
cançada. “O curador faz o efeito de 
uma bomba calcante, e o doente de 
uma bomba aspirante.”(4). Com este 
somatório de esforços, teremos cum-
prindo-se o “vinde a mim, todos vós 
que estais afl itos e sobrecarregados, 
que eu vos aliviarei.”(Mat. XI: 28).
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Associação espírita cairbar schutel

-mansão da esperança-

PALESTRA
  A R L E I R

 B E L L I E N Y

MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM ATÉ 75% DE DESCONTO. 

 

CENTENÁRIO 

RUA SALDANHA MARINHO Nº 11 – DUQUE DE CAXIAS – RIO DE JANEIRO. 

TEL.  2783 2897 – 2671 1059 

ENTREGA RÁPIDA EM DOMICÍLIO 

ACEITAMOS OS CARTÕES DE CRÉDITO: VISA/MASTERCARD/ELO/AVISTAGOOD CARD/MAESTRO/VISA  (EXCETO ELO DÉBITO). 

“RECEBA SEUS REMÉDIOS E OUTROS PRODUTOS FARMÁCEUTICOS EM CASA, SEM CUSTO, PARA SUA MAIOR COMODIDADE.” 

 

local

TVP
TERAPIA 
DE VIDAS 

PASSADAS

e os benefícios 
terapêuticos

Dia 23 de abril 
19h30min

SEDE DA AECS
Rua Emília Nunes 
Costa 161, Centro 
Duque de Caxias

(Rua do Colégio Santa Helena)

Informações:

2771 2591
www.mansaodaesperanca.org.br

TEMA
Av Presidente Kennedy, 1601 grupo 101

Centro - Duque de Caxias

2673-3668 | 2771-2919

CLÍNICA
REABILITAÇÃO ORAL

SCANDER
CRO/RJ 2528

ODONTOLOGIA INTEGRADA

Amil
Bradesco
BR Distribuiora
Caixa E. Federal

Dix
Goldem Cross
Petrobras
Infraero

Particular e convênios

VALE A PENA OUVIR O QUE
É BOM NO RÁDIO!

“SAÚDADE, TEU NOME É MUSICA” 
AOS DOMINGOS – 9H DA MANHÃ

(Relembrando os imortais cancioneiros e 
instrumentistas de várias décadas)

“VAMOS OUVIR A BANDA” 
ÀS QUINTAS- FEIRAS – 22 HORAS

(Com todas as Bandas de música civis e 
militares, em magnífi cas interpretações.)

O verdadeiro som das bandas. 
Criação e Apresentação de Zair Cançado.
RÁDIO BANDEIRANTES - 1360AM

(21) 2543-1360
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