
Verdade e Amor
O conhecimento da verdade liberta e o serviço 
ao semelhante caracteriza a caridade que salva

Por ser a verdade e afi rmando 
que não existe salvação pos-

sível fora da caridade, o Espirit-
ismo estudado e praticado, possui 
o condão de conduzir-nos com se-
gurança pelas sendas do mundo, na 
infi nita caminhada rumo à perfeição 
relativa que nos cabe.

Segundo o nobre Mentor Marco 
Prisco1, todos nós devemos  “(...) 
acender a luz que nos é própria, 
conduzindo e vivendo a verdade”.

E aconselha judiciosamente1: 
“(...) Não acredite em algo 

porque a tradição o apresenta, ou 
porque você ouviu dizer, mesmo que 
alguém avoque a sua própria autori-
dade.   A busca da verdade não pode 
terminar com uma simples informa-
ção, originada em probabilidades.   
Não se empolgue nem se decepcione 
com a linguagem do que é provável.

Aquilo que você experimentar, 
viver, provar com a razão, recon-
hecendo como verdadeiro e que cor-
responda ao seu bem e ao bem de to-
dos — isso aceite como verdadeiro, 
nele modelando a sua conduta.

O cristão é como o rochedo que 
nem os ventos alísios, nem os torna-
dos abalam; demora-se invulnerável 
à lisonja ou à calúnia.   O cristão se 
doma para tornar-se vencedor de si 
mesmo.

À própria vontade, os constru-
tores armam pontes, vencem abis-
mos; o oleiro modela o barro; o 
marceneiro aplana ou recurva a 
madeira. De si próprios se fazem os 
que conhecem a verdade, pois para 
quem se venceu, nada ou pessoa al-
guma lhe transforma a vitória em 
derrota.  Vencendo-se, libertou-se 
das fl echas da indolência e das far-

pas da enfermidade, lavando-se de 
toda nódoa.  A vigilância é o camin-
ho que o conduz, porque sabe que o 
vigilante nunca morre, enquanto o 
negligente já é um morto, embora 
respire, se movimente e nutra...

O cristão, embora de alma no 
planalto, vendo a planície cheia de 
afl ição, desce o coração em forma 
de mãos que ajudam e amor que 
conduz a esperança e  descendo 
para ajudar, não se detém nas falhas 
alheias, porque tem a atenção fi xada 
nas próprias defi ciências.  Servindo 
amparado pela verdade, herança 
divina, o espírita legítimo, comunga 
ao lado dos infelizes, socorrendo 
os enfermos e os trapaceiros; toda-
via, como ilha abençoada em pleno 
oceano, não vai tragado pelos maus 
nem atingido por seus males”.

Se o conhecimento da verdade 
liberta, o serviço desinteressado ao 
semelhante caracteriza a caridade 
que salva.  Assim, a Verdade e o 
Amor são os dois elementos princi-
pais da equação evolutiva e, conse-
quentemente da emancipação espiri-
tual.

Adolfo, bispo de Argel, oferece-
nos ricos subsídios para meditação 
com uma belíssima página inserta 
no Terceiro Livro da Codifi cação 
Espírita1, que na verdade é uma for-
mosa peroração:

“(...) Pudésseis, meus amigos, ter 
por única ocupação tornar felizes os 
outros!  Quais as festas mundanas 
que podereis comparar às que cel-
ebrais quando, como representantes 
da Divindade, levais a alegria a essas 
famílias que da vida apenas conhe-
cem as vicissitudes e as amarguras, 
quando vedes nelas os semblantes 
macerados refulgirem subitamente 
de esperança.  Oh! compreendei 

quão deliciosas são as impressões 
que recebe aquele que vê renascer 
a alegria onde, um momento antes, 
só havia desespero!  Compreendei 
as obrigações que tendes para com 
os vossos irmãos!  Ide, ide ao encon-
tro do infortúnio; ide em socorro, 
sobretudo, das misérias ocultas, por 
serem as mais dolorosas!   Ide, meus 
bem-amados, e tende em mente estas 
palavras do Salvador:   “Quando ve-
stirdes a um destes pequeninos, é a 
mim que o fazeis!”.

Caridade!  Sublime palavra que 
sintetiza todas as virtudes, és tu 
que hás de conduzir os povos à fe-
licidade. Praticando-te, criarão eles 
para si infi nitos gozos no futuro e, 
enquanto se acharem exilados na 
Terra, tu lhes serás a consolação, o 
prelibar das alegrias de que fruirão 
mais tarde, quando se encontrarem 
reunidos no seio do Deus de amor.  

É na caridade que deveis procu-
rar a paz do coração, o contenta-
mento da alma, o remédio para as 
afl ições da vida.   Oh! Quando es-
tiverdes a ponto de acusar a Deus, 
lançai um olhar para baixo de vós; 
vede que de misérias a aliviar, que 
de pobres crianças sem família, que 
de velhos sem qualquer mão amiga 
que os ampare.   Quanto bem a fazer!  
Oh! Não vos queixeis; ao contrário, 
agradecei a Deus e prodigalizai a 
mancheias a vossa simpatia, o vosso 
amor, o vosso dinheiro por todos 
os que, deserdados dos bens desse 
mundo, enlanguescem na dor e no 
insulamento!   

Colhereis nesse mundo bem 
doces alegrias e, mais tarde... Só 
Deus o sabe!”

Rogério Coelho

1  - FRANCO, Divaldo. Legado Kardequiano.  2.ed. Salvador: 
LEAL, 1982, cap. 5.
2  - KARDEC, Allan. O Evangelho Seg. o Espiritismo. 125.ed. 
Rio [de Janeiro]: FEB, 2006, cap. XIII, item 11.
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LENIRA DOS 

SANTOS BARRETO

MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO

Rua Pedro Lessa, 1620
Bairro: Olavo Bilac
Qd. 23 - Lts. 4 e 22

Duque de Caxias - RJ

Tel.: 2772-0536

* ULTRASSONOGRAFIA

* DOPPLER COLORIDO

* GENÉTICA PRÉ-NATAL

* CARDIOTOCOGRAFIA

* PERFIL BIOFÍSICO FETAL

*PERFIL HEMODINÂMICO FETAL
Rua Etelvina Chaves, 83 - 1º andar

Cep. 25.010-200 - Centro - Duque de Caxias - RJ

(  (021) 2671-1933 - 2671-8710

Telefax: (021) 2671-1235

Rua Conde de Porto Alegre, 477 - Sala 208
Duque de Caxias - RJ - (Edifício Tower Center)

Tel.: 2671-1036

Manuelito Medeiros da Silva
Psicólogo Clínico

CRP 05/32242

"Seja um Colombo dos novos continentes e mundos 
inteiros que há dentro de você, abra canais, não de 

comércio, mas de pensamentos" Henry David

PSICOTERAPIA
Fobias - Depressão - Stress - Sindrome do Pânico

Disfunções sexuais - Baixa auto-estima - Transtornos do humor

Associação espírita cairbar schutel

-mansão da esperança-

ALMOÇO
(Em prol da Mansão da Esperança)

Data e local

Almoço Festivo
Cardápio

A La Mansão
(Churrasco, arroz, molho 

à campanha, farofa e 
macarronese).

Convite

R$ 15,00

Sugestão e preparo do Chef 

Camilo Portugal

Várias atrações

Dia 18 de Maio
de 12 às 15 horas

(Horário do almoço, 
festa até 18 horas)

Pátio da Mansão
Rua Cairbar Schutel 1020 
Itatiaia - Duque de Caxias
(Atrás do hospital do Sase)

Informações:

2771 2591
www.mansaodaesperanca.org.br

festa

CARTÓRIO
PAULO ALVES

6º OFÍCIO - DUQUE DE CAXIAS
Escrituras - Procurações - Testamentos

Firmas - Autentifi cações - Xe rox

Av. Presidente Vargas, nº 187, lojas 12 e 13 
Centro - Duque de Caxias

Tel/Fax: (021) 2771-4339
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Humor - Curiosidades - Enlevo - Relevo

ÚLTIMA PÁGINA

Relembrando Chico Xavier
50 Anos Depois: 

Este jubileu vale mais que ouro
Zair Cançado

O médium de Uberaba atinge o meio centenário de glórias, evitando as glorifi cações humanas. Por sinal, ele está 
em repouso, naturalmente esgotado por uma atividade fora de série que se intensifi cou nos últimos 6 anos, a 

partir daqueles dois “Pinga-Fogos”, na televisão, quando delineou se de fato em nosso país nova fase de concepção e 
observação popular hoje, já se pode falar (tendo em vista o sucesso retumbante de Chico na TV) em “antes e depois 
de Chico Xavier”. Enquanto há os que se curvam reverentes e gratos a Chico Xavier por estes 50 anos de caridade, 
amor e verdade na perfeita personifi cação do Paracleto entre nós, no “Coração do Mundo, Pátria do Evangelho”, há os 
exploradores, aproveitadores e açambarcadores “à margem do espiritismo”.

A sombra do humilde médium mineiro é usada como que uma capa apanhada sorrateiramente, para proveitos di-
versos. Mensagens duvidosas, apócrifas, forjadas, adulteradas, rolam pelas ribanceiras dos mistifi cadores insaciáveis, 
falsos profetas que procuram uma santifi cação à custa dos 50 anos de trabalho cristão verdadeiro deste homem que 
não admite ser mais que um burro de carga da Espiritualidade. a Deus muitos e muitos anos de existência física para 
o querido Chico, o Brasil precisa dele. Porque do Brasil, para todo o mundo, através da Doutrina Espírita, partem as 
claridades redentoras. Manifestamos a Chico Xavier a nossa alegria por este jubileu que vale mais que ouro. São 50 
anos de amor puro, sob a árvore frondosa do Evangelho.
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