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Editorial

A nossa existência terrena é cheia de altos e 
baixos; hora estamos muitos felizes, hora em 
tristeza profunda – a chamada depressão, este 

mal que ataca milhares de pessoas e, em muitos casos, 
leva a consequências bastante graves, no extremo da 
dor ao suicídio. Este é um grande mal da sociedade 
moderna, que não escolhe suas vítimas, pois abrange 
todas as camadas sociais, além de crianças, jovens e 
velhos. Quando alguém nos procura na casa espírita 
porque está sofrendo com este mal, costumamos falar: 
“Você quer a cura ou se melhorar? O remédio é amar-
go, mas pela experiência de anos é possível sair desse 
estado para um mais equilibrado”.
   Geralmente a pessoa responde “Quero!”. Então apli-
camos o remédio ensinado por Jesus: “Trabalhe inces-
santemente pelo seu próximo, não dando tréguas no 
combate aos pensamentos ruins. Fixe sua mente em 
algo útil, em si mesmo e no outro que está a sua volta. 
Daqui a alguns meses, você verá a diferença entre o 
estado que aqui chegou e como se encontrará após o 
exercício pleno de renúncia e paciência. A cada dia, 
trabalhando com perseverança, você sentirá a me-
lhora no ânimo, e novas perspectivas surgirão com a 
volta da esperança e do bem-estar”. Quando a pessoa 
aceita começar a praticar o remédio simples de Jesus, 
dias depois retorna cheia de projetos e de ideias novas, 
cheia de esperança.
   Essa é uma situação bastante corriqueira na casa 
espírita: sem precisar de bengalas para fazer um ente 
querido mais feliz. A pergunta é: A casa espírita faz 
milagre? Obviamente que não. O que ela faz é dar uma 
receita infalível: amor ao próximo, ensino este que 
está conosco há mais de dois mil anos, deixado pelo 
Cristo Divino – médium em grau incomensurável, da 
proximidade de Deus. “Amar teu próximo como a ti 
mesmo, e sê perfeito como é o Pai.”. A humanidade 
se esqueceu desse princípio e deixou que o egoísmo 
e a individualidade campeassem, ignorando tão belo 

axiona que, se fosse levado a sério, o mundo em que 
vivemos seria bem melhor, quiçá vivendo em paz en-
tre os irmãos. Muitos dirão que é uma utopia. Res-
pondemos “não”, e afirmamos, ninguém pode igno-
rar a lei, pois ela está inserida nas nossas almas, nas 
ideias inatas. Ocorre que o interesse pessoal assume a 
vanguarda, e a sociedade caminha a passos lentos em 
moralidade, preferindo muitas das vezes a porta falsa 
do suicídio como saída.
Não, mil vezes não... O primeiro direito do homem é o 
de viver. Portanto, ninguém – nem o próprio homem 
– tem o direito de deixar de enfrentar as amarguras da 
existência terrena, escolhidas por nós mesmos.
Aproveitemos os momentos felizes e, nos momentos 
de tristeza, trabalhemos por nós mesmos, ajudando 
nosso próximo.

É a lei de Deus.

“Nascer, morrer, renascer ainda,
progredir sempre, tal é a lei.”

Allan Kardec

Jesus e Seu Evangelho de Amor
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Em Pauta
Relatório de Atividades do Período de 

Agosto a Novembro de 2019

Atividades Doutrinárias:

Editamos a edição 139, ano LX, da Revista de Cultura 
Espírita Aurora, com capa alusiva ao grande benemé-
rito Zamenhoff, precursor da língua universal que de-
nominamos Esperanto. 

 -  Realizamos palestras mensais conforme progra-
mação da Casa, que preza mais pelo estudo da codi-
ficação do que apenas por palestras e passes, tão em 
moda no Movimento Espírita, infelizmente. Nas nos-
sas atitudes em prol da verdadeira Doutrina Espírita, 
usamos e incentivamos os membros da casa a realizar 
trabalhos de pesquisa para apresentar ao público; tra-
balhos esses com temas relevantes para os adeptos e 
simpatizantes da Casa.

  -  No dia 28 de agosto, o companheiro Luiz Carlos 
Gonçalves Marins realizou excelente trabalho de pes-
quisa sobre a vida e obra de Ademar Duarte Constant, 
idealizador e fundador da Associação Espírita Cair-
bar Schutel, assim como de obras sociais, entre essas, 
a Mansão da Esperança.

  -  18 de setembro – Trouxemos do Rio Grande do sul 
o amigo Moacir Costa de Araújo Lima, professor e um 
dos maiores oradores da Doutrina Espírita no Brasil – 
com vários simpósios em países europeus – que abor-
dou o tema: “Ciência Quântica e Consciência: o Gran-
de Encontro”. Excelente palestra do querido amigo.

  -  Dia 16 de outubro – a companheira Sandra Cristi-
na Castro, num dos mais belos trabalhos de pesquisa 
realizados sobre o tema: “Allan Kardec – Vida e Obra”. 
A nossa casa, com toda a certeza, não teve algo se-
melhante à pesquisa e à didática da apresentação da 
professora Sandra Cristina. Magnífica apresentação.

  -  Dia 20 de novembro – A pedagoga Margareth Fer-
reira, numa das noites mais emocionantes da Casa, 
realizou uma conversa (como gosta de dizer) sobre: 
“Reencarnação – uma Dádiva Divina”. Certa feita, ela 
falou que sua filha estava grávida – a alegria dela era 
imensa – e falou que queria fazer uma palestra. Suge-
rimos então que falasse sobre reencarnação, pois tinha

Palestra com Moacir Costa
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tudo a ver com a oportunidade. Aceito o desafio, pre-
parou o trabalho e, quando ia começar a apresentação, 
os diretores da Casa – Margareth é vice-presidente, 
mas não sabia da surpresa – pediram ao DJ Oswal-
do para colocar a música dos poetas Roberto Carlos e 
Erasmo Carlos, “você é linda esperando neném”. Po-
rém, para maior surpresa ainda, nesse momento entra 
no auditório sua filha Ane, que se emocionou com a 
singela homenagem. Foi uma reunião espetacular e 
cheia de emoção, além da brilhante apresentação do 
tema sobre a reencarnação.

Ação Social

No dia 22 de setembro, na data de aniversário de 
Cairbar Schutel, realizamos a festa para os idosos no 
pátio da Mansão da Esperança, com a participação da 
Equipe do SESC – na coordenação da jovem Raphaela 
Neves – com banda de música, brincadeiras etc. Nes-
se dia choveu torrencialmente em Duque de Caxias, 
mas isso não prejudicou as festividades.

  -  Nos últimos domingos de cada mês realizamos as 
festas dos aniversariantes e, nos meses ímpares, con-
tamos com a ajuda da Caravana Principiantes de Boa 
Vontade, que faz uma festa maravilhosa com os ido-
sos da instituição.

  -  No dia 8 de dezembro está programado o NATAL 
DA SOLIDARIEDADE, grande e tradicional festa dos 
idosos da Mansão da Esperança. Com participação 
ativa da Sociedade de Duque de Caxias.

  -  No dia 22 de dezembro, haverá a Ceia dos Idosos 
festa interna, mas aberta a todos, quando fraternal-
mente jantamos com os idosos, servindo comidas tí-
picas, fazendo brincadeiras e entrega de presentes.

Institucional

No dia 30 de outubro, às 18 horas, foi realizada a Elei-
ção da Diretoria da Associação Espírita Cairbar Schu-
tel para o período de dezembro de 2019 a novembro 
de 2021, com a formação que está expressa na primei-
ra página dessa edição.

Palestra com Margareth Ferreira

“No dia 22 de setembro, na data de aniversário 
de Cairbar Schutel, realizamos a festa para os 
idosos no pátio da Mansão da Esperança, com 
a participação da Equipe do SESC – na coorde-
nação da jovem Raphaela Neves – com banda 
de música, brincadeiras etc.”
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A palavra é o meio de comunicação das criatu-
ras humanas, alcançada na trajetória de sua 
evolução, e tem a finalidade de transmitir as 

ideias que estão no arcabouço da inteligência dos fi-
lhos da Potestade para o entendimento e materiali-
zação do pensamento abstrato em realidade objetiva. 
Por consequência, a palavra se presta para educar, 
consolar, ajudar, e os incontáveis meios de conjugar o 
verbo amar, nada obstante, também sirvam para agre-
dir, ferir, trair, enganar escondendo a verdade; tem-
-se então, o exercício da palavra como meio ignóbil, 
opróbrio, pusilânime, de vilania, ignomínia, abjeção 
ou torpeza, onde cada criatura utiliza o verbo segun-
do sua elevação moral; desse modo muitos se habitu-
am ao emprego de palavras chulas que enfraquecem 
o espírito, quando deveriam empregar o verbo para 
dulcificar as palavras e conduzir as provas oferecendo 
oportunidade de se proceder com lhaneza para servir 
de modelo diante de conduta proba exemplar.
   Em verdade, é indispensável que os filhos do Eterno 
abracem o axioma criado por Confúcio, recomendan-
do “agir antes de falar e, portanto, falarem de acor-
do com os seus atos”.  É, pois, dever das criaturas em 
evolução, colocarem a lealdade e a confiança acima de 
quaisquer doesto, não se aliando aos que transitam 
na faixa dos inferiores e muito menos terem receio de 
corrigir os próprios erros. A questão em apreço – as 
palavras de Jesus – foi objeto de estudos e análise ao 
longo do tempo pelos profitentes do tema, resultando 
ser vero que algumas delas (as palavras do Cristo) ain-
da hoje soam estranhas, diante das traduções que até 
os dias atuais parecem estranhas, seja porque as tra-
duções não foram fiéis, sejam porque ainda não foram 
bem compreendidas; entre elas, a frase pronunciada 
no madeiro infame: “Deus meu, Deus meu, por que 
me glorificaste”? Trata-se de um atestado da perfeita 
ciência de Jesus ao propósito para o qual viera à Ter-
ra. Sim. Ele é o Pastor da Humanidade e veio ao seu 
rebanho para guiá-lo; mostrar que o reino dos céus 
pode ser por todos conquistado, mesmo pelos desali-

nhados, em respeito à lição sublime do amor. Disse 
também Jesus: “Tenho sede”. A correta exegese da pa-
lavra, data vênia, se prende ao objetivo de sua vinda 
ao planeta e não a sede física. Conjectura-se que o 
missionário recusou a água contendo vinagre e mirra, 
por se tratar de um narcótico para diminuir as agruras 
das dores da crucificação; Ele anelava estar íntegro, 
consciente, até o final, pois como Modelo e Guia da 
humanidade não procederia de outra forma. 
   Ensinando pelo seu verbo, agia de forma condizente 
ao que lecionava, porquanto o modelo do autêntico 
líder e instrutor assim procede. Por fim, chegada a 
hora derradeira, soam as palavras da vida eterna: “Pai, 
em tuas mãos entrego meu espírito”. De fato, as pala-
vras têm vida, e, por consequência, impõem a todos 
o dever de terem cuidado com os pensamentos, fonte 
inesgotável de energia, que tanto pode ser força para 
a prática e exercício no bem quanto do mau. No fluxo 
dessas reflexões, reside a força dos pensamentos, cain-
do no território dos corações humanos, germinando 
em nome do amor em plenitude com as palavras dul-
cificadas como as de Jesus, desfazendo os espinhos das 
amarguras, transformando os calhaus do caminho em 
trigo que alimenta os espíritos para a grande jornada 
pelos túneis do tempo até os páramos celestiais. 
   Assim, diga-se, em tudo, absolutamente tudo de que 
as criaturas da Potestade necessitam para a seu escor-
reito procedimento encontra-se no verbo das lições 
do Divino Rabi da Galileia, sendo crível aos profiten-
tes da boa nova fincarem raízes dos motivos, porque o 
paracleto, na questão nº 625 de O Livro dos Espíritos, 
pergunta aos espíritos venerandos “Qual é o tipo mais 
perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe ser-
vir de guia e de modelo?”, e, recebe como resposta: “ 
Vede Jesus.”É desse modo que, a pena dessa apologia, 
concessa venia, ousa se valer das prédicas do Divino 
concessa venia, ousa se valer das prédicas do Divino 
Jardineiro para anotar no discurso sub exame, que o 
incomparável Mestre no Seu semblante resplandecia 
o sol de quinta grandeza, com um mistério que dava 

O Verbo do Homem de Nazaré Dr. Jaime Barbosa Facioli

jaimefacioli.adv@uol.com.br
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força às suas palavras, porquanto o Seu verbo escla-
recia com suavidade e autoridade moral. Na época, 
a oratória que se ouvia em Roma, Atenas e na Ale-
xandria dos nobres e eloquentes tribunos encantava 
as platéias; mas, com Jesus de Nazaré era diferente, 
pois o seu verbo dulcificado tinha o dom de encantar 
os ouvintes, por conta da docilidade, da honestidade, 
da autoridade moral e da sinceridade com que de-
monstrava o exercício do perdão, da mansuetude, da 
indulgência e as virtudes que asserenam os corações 
pulcros, permanecendo até os dias de hoje. 
  O Homem de Nazaré, quando falava, os que O ou-
viam se permitiam vagar no próprio território do co-
ração, por lugares nunca antes visitados, porquanto 
Ele discorria o tema de forma adequada a cada um, 
chegando à intimidade de cada espírito e suas neces-
sidades de evolução. Sem dúvida, Ele foi e é o mais 
extraordinário pedagogo da história da humanidade.
Sua maneira simples de descrever as parábolas ade-
quava a elevação da moral à época, criando histórias 
verossímeis, sem precedentes antes D’Ele, e, de seu 
verbo desencadeava-se doce, ou enérgica poesia em 
forma de lição, de acordo com as necessidades de cada 
aprendizado, tal como nas estações primaveris, ou nas 
invernosas se transformam. Falava sem rebuscar e 
enaltecia as coisas simples, que todos entendiam, para 
lecionar as leis divinas e arrebanhar os Espíritos ao 
reino de Deus. 
   Suas inesquecíveis histórias davam a descrição de 
“Um semeador que saiu a semear ...”, conduzindo seus 
ouvintes, enquanto discursava, a assistirem os acon-
tecimentos à semelhança de prodigiosa tela mental, 
do homem em plena madrugada, indo ao campo, e 
espalhando as sementes. Oh! Meu Deus, dessa forma 
podia a plateia ver brotarem as sementes a partir da 
terra fértil. Em verdade, as ovelhas de seu aprisco não 
se esqueceram jamais de sua palavra suave, dizendo: 
“Um pastor contou seu rebanho, ao cair da tarde, e 
descobriu que faltava uma ovelha”; até os dias de hoje, 
tem-se na mente a figura delicada do pastor solitário, 
que passava em torno de nove meses, nos campos, 
com seu rebanho e, ao anoitecer, colocava todas as 
ovelhas sob seu resguardo de pedras, e ele mesmo se 
transformava em porta viva, deitado atravessado no 
único acesso, protegendo-as. Em suas palavras havia 
um poder que faltava aos brilhantes oradores da Velha 
Roma e da Grécia, pois quando Ele pronunciava seus

ouvintes. De fato, o nazareno informava da destinação 
gloriosa do ser e da vida que não perece nunca, des-
crevendo a respeito de um reino de riquezas impere-
cíveis, em síntese, um reino para o qual todos teriam 
acesso, porque é do Pai e todos somos seus filhos. 
   De fato, enquanto eles observavam a vida apenas 
com os olhos humanos, Jesus dissertava sobre a vida 
à luz do universo, pois Ele era como uma montanha 
que se dirigia às planícies; conhecendo a intimida-
de de cada um, alcançava-os falando-lhes daquilo 
que os ouvintes tinham maior necessidade, sem que 
jamais houvesse alguém que o igualasse. Oh! Meu 
Deus. Diante da eloquência de Jesus em suas pala-
vras, sabedoria e docilidade, transcorrido mais de 
dois milênios de Sua mensagem alvissareira, será jus-
to se interrogar por que ainda incontáveis criaturas 
persistem em não seguirem suas prudentes e sábias 
palavras; de que mais afinal carecem as mentes para 
despertarem os corações e se afeiçoarem ao verbo do 
Divino Rabi da Galileia.
   A consciência do justo, com certeza, dirá que o 
tempo urge e as tempestades chegam para aqueles 
que não ancoram seus projetos no porto seguro do 
bom pastor, o Mestre e suas palavras dulcificadas, 
máxime porquanto é no jardim das provas que se co-
lhe os frutos da semeadura, constituindo dever de 
todos semearem as boas sementes, não se olvidando 
de regá-las com amor para apurar as mais belas flo-
res, decodificando e dando o poder da compreensão 
às palavras daquele que ensinou seus irmãos meno-
res para fazerem brilhar as vossas luzes.  Assim, re-
paremos que são os ventos fortes que permitem que 
as raízes das árvores se tornem profundas, permitin-
do que a planta suporte melhor os frutos que virão, e, 
quando as folhas caírem no jardim da vida, não ha-
verá espaço para lamentações, pois será o adubo para 
que vicejes e renasçam novas flores no ciclo contínuo 
da existência. Com esses sentimentos d’alma, segue o 
ósculo depositado em seus corações, com a hóstia da 
fraternidade universal, anelando tenham os amigos 
de todo o sempre, um final de semana de muita paz 
em nome do Divino Pastor.

Do amigo Fraterno de sempre. 

Jaime Facioli
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A Homossexualidade e a Bíblia Ailton Gonçalves Carvalho

ailtoncarval@gmail.com

Um amigo homossexual relatou-me o quanto 
sofria por viver escondido atrás de uma apa-
rência e comportamentos contrários à sua 

essência interior. Filho único de família tradicional 
evangélica, morria de medo que seu pai descobrisse 
sua orientação sexual. Casou-se com uma antiga na-
morada, tem dois filhos, frequentava a mesma igreja 
que os pais e sogros, mas continuava sentindo atração, 
cada vez mais forte, por pessoas do mesmo sexo, em 
especial por um antigo amigo de sala de aula. Pro-
curou ajuda com psicólogo, psiquiatra, sexólogo, no 
espiritismo, na umbanda, nas igrejas evangélicas e na 
católica sem que seu “problema” fosse resolvido. Cada 
dia que passava sentia-se pior.
    O conflito só aumentava porque não conseguia ven-
cer a vontade que sentia em ficar com homens e ao 
mesmo tempo se culpava por viver em pecado pelo 
simples fato de desejar, e citava a Bíblia. Em casa a 
relação entre ele e a esposa piorava a cada instante, 
afetando as crianças. Acusações, agressões verbais, 
dentre outros eram a tônica do dia a dia. Resolveu 
se divorciar e assumiu sua identidade sexual saben-
do que sofreria e sofre até hoje com a indiferença dos 
pais, dos  irmãos consanguíneos, dos irmãos da igreja 
e também da própria esposa. Diante da história, veio o 
questionamento: a Bíblia proíbe a homossexualidade? 
Com homem não te deitarás, como se fosse mulher; é 
abominação (Lv 18:22). Quando também um homem 

HOMOSSEXUAL:

Homossexualidade refere-se à característica, condição 
ou qualidade de um ser que sente atração física, estética 
e/ou emocional por outro ser do mesmo sexo ou gênero.

como com mulher, ambos fizeram abominação; cer-
tamente morrerão; o seu sangue será sobre eles (Lv 
20:13). Estas são as duas passagens, do livro sagrado, 
mais utilizadas para condenar a homossexualidade.  
Levítico é o livro que provê a “autorização bíblica” 
mais recorrente para a homofobia evangélica. É um 
livro contraditório, pois, ao condenar uma relação 
que poderia ser uma permuta de sentimentos, auto-
riza, por exemplo, a escravidão, desde que um judeu 
não escravizasse outro.
   De resto, está liberado (Lv 25, 44-46). Condena 
também: comer carne de porco (Lv 11); comer al-
guns frutos do mar (Lv 11:12); comer fruta de uma 
árvore com menos de três anos (Lv 19;23); fazer 
cruzamento de raças de animais (Lv 19:19); culti-
var duas plantas diferentes no mesmo jardim (Lv 
19:19);  semear a terra por mais do que sete anos 
(Lv 25:04); usar uma vestimenta tecida com fios 
diferentes (Lv 19:19); cortar o cabelo (Lv 19:27); 
raspar a barba (Lv 19:27) e fazer tatuagem (19:28). 
Por que somente a homossexualidade é lembrada e 
severamente punida?
   No Antigo Testamento Deus nos é apresentado 
como um ser impositivo, perverso, tirano e impie-
doso. Suas normas não podem e não devem ser de-
sobedecidas sob severas penas. Onde Sua bondade 
para com nossos erros? Quase a totalidade das re-
gras se aplica a homens. É um universo masculino
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que pecavam com mulheres, mas essas não pecavam. 
A única citação de pecado das mulheres é sobre a im-
pureza ocasionada pela menstruação (Lv15:19-20).
Um dos primeiros teólogos a contestar estas teorias 
bíblicas foi Daniel A. Helminiak, sacerdote, teólogo e 
autor católico americano. Em seu livro O que a Bíblia 
diz realmente sobre a homossexualidade (tradução de 
Eduardo Teixeira Nunes, São Paulo, Summus, 1998), 
Helminiak faz uma análise humanista e afetiva das 
três mais famosas passagens bíblicas que condenam a 
relação afetiva entre pessoas do mesmo sexo: o pecado 
de Sodoma, a abominação do Levítico e a Epístola aos 
Romanos. E, através da interpretação histórico-críti-
ca, utiliza os próprios textos bíblicos como fonte de 
aceitação da homossexualidade ao citar um provável 
envolvimento amoroso entre Jônatas e Davi (1 Samuel 
18:1-4) e Rute e Naomi (Rute 1:16-17).  
   Em 2005, concluindo minha pós-graduação em 
educação sexual, quis saber de alguns líderes religio-
sos quais versículos bíblicos eles apontavam como 
condenatórios à homossexualidade. Dos vários 
textos apresentados, apenas os ensinos de Moisés e 
Paulo eram concordantes por terem sido citados por 
todos. Os demais diferenciavam entre si, demons-
trando uma interpretação muito mais pessoal do que 
moral. A leitura e interpretação literal do livro sa-
grado levam a conclusões que não condizem com a 
verdade. A Bíblia deveria ser estudada baseando-se 
em três aspectos importantes: tradição e costumes 
da época, passando pelo crivo da razão e do enten-
dimento das experiências cotidianas na atualidade. 
Se Deus condena a homossexualidade, por que Ele 
a criou? Tente se colocar no lugar do personagem da 
história que deu início ao artigo: o que você faria? 
A ignorância é tanta que, se realmente ocorreu uma 
condenação na Bíblia, ela é direcionada à prática, e 
não à pessoa, e nós resolvemos julgar, condenar e 
punir o ser e não seu comportamento.
   Para a maioria dos cristãos, ser homossexual é erra-
do – é a Bíblia que diz isso. Mas um grupo de ativis-
tas dos direitos gays discorda, diz que tudo não passa 
de erro de interpretação, e está lançando uma nova 
versão do livro sagrado para tentar provar isso. É a 
Queen James Bible. Seu título faz referência à King 
James Bible, uma das versões mais tradicionais da 
Bíblia em língua inglesa. O editor da Bíblia gay se 
identifica apenas como Queer James (James alegre).

O livro traz alterações no texto bíblico, recebidas com 
críticas por grupos cristãos dos EUA – que acusam a 
nova versão de tentar legitimar a homossexualidade. 
O autor da Bíblia gay rebate. “Você não pode esco-
lher sua orientação sexual. Mas pode escolher Jesus. 
E agora pode escolher a sua Bíblia também.” Revista 
Superinteressante de 2 fev 2017.

O Que Mudou
As principais alterações da nova versão

Levítico 18:22
Trecho: “Não te deitarás com outro homem, como se 
fosse mulher no templo de Moloch”.
Explicação: Levítico tem duas passagens (18:22 e 20:13) 
que costumam ser utilizadas para dizer que a homos-
sexualidade é pecado. A Bíblia gay altera esses trechos 
para dizer que o sexo entre homens só era errado se 
acontecesse no tempo de Moloch, um deus pagão.
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Os católicos não curtem muito esse livro, usado con-
tra eles pelo proselitismo dos evangélicos popula-
res há muitas décadas, principalmente por causa da 
proibição de imagens. Na verdade, é um livro judai-
co por excelência e as referências são exclusivas para 
“os israelitas”, mas os evangélicos adoram se sentir 
parte de passado nobre e remoto e entendem que, 
mediante algum hocus pocus cujo sentido me esca-
pa, ganharam como herança o direito de se incluir 
entre os israelitas do Antigo Testamento. O livro é 
simplesmente o código sacerdotal e teocrático da co-
munidade política de Israel (parte do conjunto legal 
do Pentateuco) e refere-se a uma experiência histó-
rica que terá acontecido lá por 1.200 a.C. (segundo 
uns) ou 1.400. Faz um tempinho, né? 
   Como Levítico é base do argumento “a Bíblia con-
dena”, deixem-me dizer alguma coisa sobre esse livro, 
ainda que não dê para fazer isso de maneira muito 
breve. Vejam aí se vocês gostariam, como querem os 
evangélicos populares, que esse livro fosse a norma 
e o farol moral das suas vidas. Segundo, é um livro 
duríssimo, ameaçador, sem concessões. O “Deus” que 
empresta voz às prescrições é, por consequência, um 
sujeito assustador, ciumento pra caramba (“te salvei 
do Egito, você é meu, mas vou te botar na linha” é o 
mote). Não tem a menor noção de direitos humanos 
e misericórdia. Terceiro, não tem hierarquia nas re-
gras, não, vem tudo misturado – pecou, perdeu! É 
bom lembrar que esse Levítico que abomina “homens 
que se deitam com homens como se fossem mulheres” 
admite a escravidão numa boa, viu? Só avisa que um 
israelita não pode escravizar outro.
   De resto, está liberado. Lv 25, 44-46: “Vossos es-
cravos, homens ou mulheres, tomá-los-eis dentre as 
nações que vos cercam; delas comprareis os vossos 
escravos, homens ou mulheres. Podereis também 
comprá-los dentre os filhos dos estrangeiros que ha-
bitam no meio de vós, das suas famílias que moram 
convosco dentre os filhos que eles tiverem gerado em 
vossa terra: e serão vossa propriedade. Deixá-los-eis 
por herança a vossos filhos depois de vós, para que os 
possuam plenamente como escravos perpétuos. Mas, 
quanto a vossos irmãos, os israelitas, não dominareis 
com rigor uns sobre os outros”. Não é certamente uma 
boa premissa para um livro considerado tão santo e 
tão verdadeiro que dele não pode se desviar uma vír-
gula quando se trata de  condenar  os  homossexuais.

Então, não se enganem, meus amigos, o mesmo Le-
vítico hoje usado para a “condenação bíblica” dos 
homossexuais foi secularmente usado para a “autori-
zação bíblica” à escravidão dos não cristãos. O santo 
livro também se ocupa imensamente de purezas e im-
purezas morais, religiosas e físicas (não há qualquer 
distinção entre os níveis). Lv 11 estabelece os animais 
que podem ou não ser comidos. 
   Não podem ser comidos coelhos, lebres, porcos, pei-
xes sem escama, assim como avestruz, cisne, cegonha, 
garça, morcegos (viu, Ozzy?), toupeira, rã e camaleão. 
Réptil de nenhuma espécie, “uma coisa abominável” 
(Lv 11,41). Banha de porco e toucinho, mesmo de 
gado, torna você impuro também (Lv 7, 22-23). Sa-
rapatel, chouriço, molho pardo ou qualquer coisa que 
leve sangue são, literalmente, pecado (Lv 7,26; 17,11). 
Aposto que Feliciano e Marisa Lobo nunca tocaram 
num torresminho ou costeleta. Porque basta encostar 
em um desses animais proibidos, vivos ou mortos, no 
todo ou em parte, e você fica automaticamente impu-
ro. Para ficar puro de novo só sacrificando algum bi-
cho ritualmente. Se uma linguicinha que seja cair no 
fogão, tem que destruir o fogão (Lv 11,35).
   Sabe o que mais é impureza total segundo o livro 
santo e verdadeiro? Mulheres que deram à luz. Sim, 
senhoras. Mas o nível de impureza varia, viu. Se o 
bebê for homem, a mulher fica impura por sete dias; 
se for uma menininha, por duas semanas (Lv 12, 2, 
4-6). Entenderam a sutileza da dosimetria? E só pas-
sado o tempo em que é “imunda” (sorry, it’s the Bible!) 
é que poderia matar algum bicho “em sacrifício pelo 
pecado”. Pecado, sim, senhora, tá pensando o quê? E 
sabe quando mais as mulheres são impuras? Acer-
tou quem pensou “todo mês”. Menstruou, pecou (Lv 
15,19) – impura por sete dias, viu? Se alguém tocar 
nela (não é transar, não, é só encostar a mão mesmo) 
naqueles dias, fica impuro até o fim do dia; se uma 
mulher menstruada sentar em algum lugar, o lugar 
fica impuro (Lv 15,24).
      Se algum parceiro na secura transar com ela nesse 
período, pega sete dias de gancho de  impureza  tam-
bém,  que  é  para  aprender  a  não  mexer  com  impu-
ras. A  parte  sobre  homossexualidade vem no meu 
capítulo favorito,  Lv 18, que é todo para garantir que 
os israelitas não copiem os costumes dos egípcios, de 
onde fugiram,  nem  dos  cananeus,  cujas terras eles 
invadiram,  numa boa, “porque Deus mandou”.
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Por isso, a lista é aleatória, acho que alguém foi 
vendo do que não gostava nos costumes dos outros 
povos e saiu proibindo tudo. O versículo 20 diz que 
os homens não devem ter relações sexuais com a 
mulher dos outros. Notem, contudo, que no sécu-
lo 14 a.C. não há norma sobre o comportamento 
sexual das mulheres, exceto uma regra que proíbe 
que copulem com bichos. Além disso, como vere-
mos adiante, um homem transar com uma escrava 
é, digamos assim, uma contravenção, e não um cri-
me. Parece, portanto, que o problema consiste no 
fato de a mulher ser “dos outros”.

Coríntios 6:9-10
Trecho: “Nem os impuros, nem os idólatras, nem os 
adúlteros, nem os efeminados moralmente fracos, 
nem os sodomitas  promíscuos, nem os ladrões (…) 
hão de possuir o reino de Deus.”
Explicação: As alterações tentam corrigir supostos 
erros ocorridos na tradução de termos gregos. Efe-
minado seria a tradução errada de malakoi, que sig-
nifica “preguiçoso”. Em sodomitas, teria havido erro 
de tradução de arsenokoitais, que significa “homem 
com muitas camas” – promíscuo, não homossexual.
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A Salvaguarda da Sociedade Alberto Leitão

albleiros@yahoo.com.br

“O Espiritismo será um dia (...) a salvaguarda da sociedade.”

Os indivíduos, dia após dia, alimentam o desejo 
de ser feliz, de ter uma coletividade mais jus-
ta, sem violência e corrupção, onde possam 

viver com dignidade e fraternidade. Essa é a essência 
do que todos almejamos em todas as épocas da hu-
manidade. Por outro lado, o que observamos parece 
ser oposto ao anelado: o homem insiste na procura 
incessante da satisfação das necessidades fisiológicas 
e sociais, mergulhando cada vez mais em perturbação, 
cansaço e depressão, procedendo numa série sem fim 
de busca aos gozos repetidos. As festas permanentes 
exemplificam essa conduta fracassada, evidenciada, 
com exceções, pela banalização do sexo, pelo consu-
mo de álcool e outras drogas desvairadamente. A lesa 
aos cofres públicos é outra forma de contentar as ca-
rências rasteiras. A mídia em geral, ávida pelos lucros, 
desfila sensualidade e transtorno, que o indivíduo 
aceita e se compraz. Esse, enfim, é o quadro com que 
nos deparamos...
     Iludida, por não conhecer a si própria, a criatura 
caminha deixando espinhos pela vereda em que ca-
rece retornar. Não concebe que acima da justiça dos 
homens há a intransponível lei de Deus que, como nos 
asseverou o Mestre, dá a cada um segundo suas obras. 
Não identifica que seu destino é ser feliz, e que a fe-
licidade só será alcançada quando se dispuser a agir 
no bem desinteressado, a equilibrar-se em todas as 
potencialidades ofertadas pelo Criador. O Espiritismo 
vem nos acordar dessa ilusão, servindo-nos “um ali-
mento mais útil ao pensamento que as alegrias dos ca-
barés ou o tumulto da praça pública (...).” (2) Por isso 
já impediu vários crimes, suicídios, infrações às regras 
de Deus e irá muito mais além, exercendo uma influ-
ência generalizada na comunidade, regenerando-a. 
Assim, seus elementos, pouco a pouco, tornar-se-ão 
mais jubilosos, ao perceberem que cometer o mal é 
um péssimo negócio, pois gera sofrimento e exigência 
de reparação, e que praticar o bem é a senda da ver-
dadeira glória. Em tese, niguém consegue modificar

outrem sem que este não o queira, mas quando a 
Doutrina Espírita apresenta a alguém seus postula-
dos, faz-lhe raciocinar sobre os reais valores da vida, 
com lógica, razão e bom senso; retira-o do ciclo vicio-
so em que se encontrava e o desperta para emoções 
superiores que plenificam por convicção. Entretanto, 
o Espiritismo não é uma ciência que se domine num 
estalar de dedos: solicita estudo profundo, metódico 
e sequencial para que sua natureza seja bem compre-
endida. Dessa maneira, é urgente que seus núcleos de 
divulgação, as casas espíritas, estimulem exposições 
doutrinárias e grupos de ensino, caracterizando-se 
por ser um espaço de convivência fraterna. Sem mate-
rial singular para suas meditações, o homem perma-
necerá estacionado. Se pretendemos uma sociedade 
mais afetuosa e cristã, trabalhemos para que primei-
ramente a luz do Consolador Prometido brilhe em 
nós, o que significa colocarmos suas lições em nosso 
comportamento, em especial na comunhão familiar e 
geral, guardando-nos contra o entusiasmo que cega. 
A partir daí, a luz espontaneamente reluzirá no alto 
e todos poderão vê-la. Espalhando-se a luz, o plane-
ta, que até agora se particulariza pelo mal, passará a 
ser assinalado pelo bem e os sonhos se concretizarão. 
Essa é a proposta espírita dulcificadora.
   O Codificador assegura em epígrafe que a Doutrina Es-
pírita será um dia a proteção do corpo social, mas para que 
esse tempo possa chegar, é indispensável esforço conjunto, 
pois se “os homens querem a felicidade; o Espiritismo a 
proporciona. (3)” Para tal desiderato, precisamos perdoar, 
mesmo que não sejamos perdoados; amar, embora não 
sejamos amados; não sermos inimigos de ninguém, ainda 
que alguém se julgue nosso inimigo. Fazer a parte que nos 
cabe, condizente com as instruções do Rabi, independen-
temente da atitude do outro. É o que se espera dos que se 
denominam espíritas cristãos. Continuemos na boa luta 
para sê-lo um dia!
 Kardec, Allan. Revista Espírita – set/1860

               Ibidem – out/1860 
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Endeusamento de Médiuns Nazareno Tourinho

nazarenotourinho@yahoo.com

Se o vírus aidético do roustainguismo semi-cató-
lico, inoculado no corpo de nossa doutrina na 
França antes que ela fosse completada pela co-

dificação de Allan Kardec, está contaminando cada 
vez mais o seu sangue no Brasil e lhe reduzindo a vi-
talidade, isto se deve principalmente ao fato de que 
os líderes espíritas nacionais, diretamente ou através 
das instituições que dirigem, nada fizeram nem fazem 
para alertar companheiros ingênuos contra o endeu-
samento de médiuns.
   Kardec declarou que todos eles são falíveis, sujei-
tos a enganos e erros como qualquer ser humano, ne-
nhum é perfeito (O Livro dos Médiuns, Capítulo XX, 
item 226). Mas olvidamos este precioso ensinamento 
e não submetemos suas produções doutrinárias ao 
crivo da razão, à uma análise crítica pautada no bom 
senso, na racionalidade lógica, como também aconse-
lha o Codificador (mesmo livro, Capítulo XXIV, itens 
266/267); quando o fazemos e nos decepcionamos 
com incoerências e dislates ficamos em silêncio sem 
comunicar isto ao grande público, por uma falsa no-
ção de caridade ou por comodismo.
   Transformamos por exemplo o querido, saudoso e 
valoroso médium Francisco Cândido Xavier em “o 
santo dos nossos dias”, chegando alguns confrades ao 
absurdo de identificá-lo como Allan Kardec reencar-
nado, e a consequência dessa conduta fez com que, 
por intermédio da sua psicografia e do seu discurso 
pessoal, alguns graves equívocos filosóficos ou mera-
mente conceituais fossem consagrados em nosso mo-
vimento, tais como estes: – A época dos fenômenos 
mediúnicos já passou!
   Mentira evidente porque os fenômenos mediúnicos 
estão na lei da Natureza, que é eterna, não cai em exer-
cício findo. – Não se deve evocar os Espíritos porque 
“o telefone toca de um lado só”! Argumentar contra a 
evocação dos Espíritos foi o que os padres e pastores 
sempre fizeram combatendo nossa doutrina. A restri-
ção interessa à teologia que eles pregam porque, se os 
espíritos se manifestam neste mundo, não se encon-

tram no céu, de onde não querem sair, nem no Purga-
tório ou Inferno, de onde não podem escapar.  Mediu-
nidade a gente desenvolve dando sopa para os pobres! 
Outra grande bobagem enganadora, porque o que de-
senvolvemos dando esmola é o sentimento amoroso, 
decerto a coisa mais importante da vida.
    Mediunidade a gente desenvolve seguindo as orien-
tações de Allan Kardec, contidas no Capítulo XVII de 
O Livro dos Médiuns, que trata especificamente do 
assunto. Contestando estas teses do Chico Xavier, sem 
querer menosprezar nem diminuir o reconhecido va-
lor de sua faculdade psicográfica, lembramos que, nas 
páginas 231 a 234 do livro O Consolador, publicado 
pela FEB com a 18º edição dada a lume em 1997, de 
autoria do Espírito Emmanuel, existe uma Nota em 
que a editora cobra tardiamente do médium explica-
ções para duas afirmativas do citado Espírito que não 
aprova. Emmanuel responde deixando de aceitar a 
crítica feita a uma delas e, quanto a outra, justifica-se 
alegando perturbações no método de filtragem que 
prejudicaram o seu pensamento.
    Como se vê, nem tudo é inquestionável na litera-
tura espírita brasileira contemporânea, cujos médiuns 
jamais foram santos. Portanto, não os endeusemos, 
por mais respeitáveis que sejamos, colocando-os em 
plano de superioridade, ou sequer de igualdade, rela-
tivamente a Allan Kardec.

(*) Nazareno Tourinho, decano da Academia Para-
ense de Letras, premiado como escritor fora do Brasil, 
é autor de vinte e oito obras espíritas, uma publicada 
também 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).
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O Divórcio e o Espiritismo

O Evangelho de Mateus 19; vv3 a 9, registra que 
os Fariseus aproximaram-se de Jesus, e, ten-
tando-o, perguntaram-lhe se era porventura 

lícito a um homem repudiar a sua mulher por qual-
quer motivo. Jesus observou que no princípio Deus 
tinha feito macho e fêmea e que, portanto, o homem 
deixaria pai e mãe e se uniria à sua mulher, e seriam os 
dois uma só carne e que, por isso, não separaria o ho-
mem o que Deus juntou. Os fariseus, então, voltaram 
a perguntar por que mandou Moisés dar o homem à 
sua mulher carta de desquite e repudiá-la.
   Jesus explicou que Moisés agiu desta maneira de-
vido à dureza dos corações dos homens. Talvez por 
não entender os ensinos de Jesus ou por analisar a di-
ficuldade em modificar os sentimentos que grassava 
daqueles corações de pedra, Mateus retrata em 19;10: 
se assim é a condição do homem relativamente à mu-
lher, não convém casar. Numa interpretação literal do 
ensino acima, Jesus nos obriga a viver numa relação 
mesmo que ela seja doentia, desequilibrada, conflitu-
osa e agressiva. Para tentar explicar algumas relações 
conflituosas, necessário se faz compreender que o ca-
samento até as décadas de 60/70 era tido como um 

negócio e, a mulher, como a mercadoria. Concretiza-
da a negociata, a filha saía de seu primeiro dono, o pai, 
e passaria a viver com seu segundo dono, o marido, 
para exercer funções e papéis específicos, como edu-
car os filhos e cuidar da casa (lavar, passar, cozinhar 
bem, etc.), e especialmente do marido, satisfazendo 
toda sua vontade. Era comiserada a rainha do lar e 
tratada como gata borralheira. Educada para ser es-
posa exemplar – e assim evitar uma separação, algo 
inaceitável para famílias tradicionais, dentre outras 
situações perversas.
   A partir da década de 70 a mulher dá seu grito de 
liberdade e passa a cobrar, com toda justiça, direitos 
iguais entre os gêneros. Os homens se perderam ao 
não saberem lidar com a nova posição da mulher, e 
até hoje querem continuar como posseiros, como do-
nos; e quando não conseguem tal intento, utilizam da 
agressão física ao feminicídio, o que demonstra ainda 
a dureza do coração. Os casamentos na face da ter-
ra são, de acordo com Martins Peralva,  provacionais, 
porque o reencontro de almas visa o reajustamento 
necessário à evolução. Mesmo escolhendo o cônjuge 
pela afinidade – o que a princípio poderíamos enten-
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der sendo afins – as possibilidades de sucesso na re-
lação seriam enormes, mas não esqueçamos que cada 
ser espiritual possui sua individualidade que se apre-
senta nas diferenças em ser, agir e pensar. Portanto, 
o aprender a conviver deve ser a regra norteadora 
de qualquer relação matrimonial. O respeito, a acei-
tação, a compreensão, a vontade, o entendimento, 
dentre outros, são os sentimentos dinamizadores de 
uma relação duradoura, pois a frequência constante 
na aplicação dos mesmos leva ao desenvolvimento de 
outro sentimento a que Jesus se referiu, e que quando 
verdadeiro e puro é para a eternidade: o amor. Muitos 
casais culpam o término do amor como responsável 
pela separação, querendo com isso dizer que o amor 
possui prazo de validade.
   O ideal de felicidade para os nubentes continua a 
ser ‘até que a morte os separe’. Essa frase, pronunciada 
em todas as cerimônias, cria uma falsa impressão da 
indissolubilidade do casamento por fazer os nubentes 
imaginarem que a separação será algo impossível de 
acontecer, como se o responsável para tal desejo fosse 
de quem a pronunciou e não para quem foi pronun-
ciada, até surgirem os primeiros desafios na relação 
não imaginada ou vivenciada enquanto namorados. 
E, por inexperiência, por falta de vontade ou pela 
dureza dos corações, a relação vai arrefecendo, o ca-
samento se desfaz, e porque não conseguiram desen-
volver os sentimentos mais nobres como o perdão, os 
conflitos se instalam, o desequilíbrio e a desarmonia 
imperam e para que se evitem verdadeiras tragédias, 
o divorcio é recomendado, conforme Kardec nos elu-
cida: O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é 
separar legalmente o que já estava separado de fato (O 
ESSE. Cap 21).
   O Espirito Emmanuel nos ensina que o divórcio é 
uma edificação adiada, resto a pagar no balanço do es-
pírito devedor. Isso geralmente ocorre porque um dos 
cônjuges, sócio na firma do casamento, veio a esque-
cer que os direitos na instituição doméstica somam 
deveres iguais. O casal que busca o recurso da sepa-
ração nada mais faz que adiar o resgate de um débito, 
agravando os esforços do pagamento, pelas suas no-
ções de irresponsabilidade. A doutrina espírita, como 
o consolador prometido, não proíbe absolutamente 
nada e nem trata nossos comportamentos errôneos a 
nível de pecado; apenas nos oferece ferramentas refle-
xivas para que, sabendo utilizar nosso livre arbítrio, 

não percamos a oportunidade da nossa transforma-
ção que se opera somente na nossa relação com ou-
tro em todos os aspectos, mas principalmente atra-
vés do casamento.

“A doutrina espírita, como o consolador 
prometido, não proíbe absolutamente 
nada e nem trata nossos comportamen-
tos errôneos a nível de pecado.”
Provacionais: Reencontro de almas, para reajusta-
mentos necessários à evolução delas. São os mais fre-
quentes. É por essa razão que há tantos lares onde rei-
na a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde 
os conflitos morais se transformam, tantas vezes, em 
dolorosas tragédias. Deus permite a união deles, atra-
vés das leis do Mundo, a fim de que, pelo convívio diá-
rio, a Lei Maior, da fraternidade, seja por eles exercida 
nas lutas comuns. A compreensão evangélica, a boa 
vontade, a tolerância e a humildade são virtudes que 
funcionam à maneira de suaves amortecedores. O Es-
piritismo, pelos conhecimentos que espalha, é meio 
eficiente para que muitos lares em provação, se reajus-
tem e se consolidem, dando, assim, os primeiros pas-
sos na direção do Infinito Bem. O Espírita esclarecido 
sabe que somente ele pagará as suas próprias faltas, 
porém sempre contando com o auxílio Divino.
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Fases na Propagação do Espiritismo Maroisa Baio

Alguns meses após o lançamento de O Livro 
dos Espíritos (18 de abril de 1857), Kardec 
registrou o seguinte fato sobre a propagação 

do Espiritismo: ela se dava devido a sua própria força 
por satisfazer ao mesmo tempo à razão e às esperan-
ças, dissipando as dúvidas que levam à incredulidade. 
Embora inicialmente tenha sido para alguns apenas 
um objeto de curiosidade passageira, ou até mesmo 
um divertimento, para outros foi objeto de estudos 
aprofundados por esclarecer os problemas presentes 
e futuros da humanidade.
   A imprensa da época não deu qualquer apoio à di-
vulgação do Espiritismo; ao contrário, desprezou-o e, 
as poucas vezes em que lhe deu alguma atenção, foi 
para levá-lo ao ridículo e dizer que seus adeptos deve-
riam ser remetidos aos manicômios. Portanto, afirma 
Kardec, o Espiritismo caminhou sem qualquer apoio 
de terceiros, esclarecendo como adquiriu tanta força 
para se propagar tão rapidamente: “É então necessário 
que haja em seu princípio algo muito poderoso para 
ser assim propagado sem os meios superexcitantes da 
publicidade. É que, conforme dissemos, quem quer 
que se dê ao trabalho de aprofundá-lo, nele encontra 
aquilo que buscava, que a razão lhe deixava entrever: 
uma verdade consoladora e, no final das contas, haure 
nele a esperança e uma verdadeira satisfação. Assim, 
as convicções adquiridas são sérias e duráveis e não 
opiniões levianas, nascidas de um sopro e por outro 
sopro destruídas.”.
   Certa vez, uma pessoa disse a Kardec: “Encontro 
no Espiritismo uma esperança tão suave, adquiro nele 
tão doces e grandes consolações, que todo pensamento 
contrário tornar-me-ia infeliz e sinto que meu melhor 
amigo tornar-se-ia odioso se tentasse subtrair-me a essa 
crença.”. Embora a imprensa francesa não tenha dado 
seu apoio à propagação da Doutrina, o mesmo não 
aconteceu nas Américas. Kardec tinha conhecimento 
de que nos Estados Unidos a imprensa especializada 
contava, em pleno século XIX, com dezoito jornais es-
píritas; portanto, França e Europa estavam em atraso.

maroisafbp@gmail.com

Porém, ele enfatiza que nenhum jornal espírita pode 
se gabar de fazer ecoar por todo o mundo a crença no 
Espiritismo: “Dizemos a verdade quando proclamamos 
que o Espiritismo foi entregue às próprias forças. E se 
por si mesmo deu tão grande passo, que será quando 
dispuser da poderosa alavanca de grande publicidade! 
Enquanto espera este momento, vai por toda parte fin-
cando balizas; por toda parte seus ramos encontrarão 
escoras; por toda parte terá vozes cuja autoridade im-
porá silêncio aos detratores.”
   Outro fato destacado por Kardec na propagação da 
Doutrina é que seus adeptos geralmente pertenciam 
às camadas mais instruídas da sociedade (não neces-
sariamente os mais ricos); isso também ocorria entre 
os participantes das reuniões da Sociedade Parisiense 
de Estudos Espíritas, dirigida por ele, onde os estudos 
eram sérios, não havendo experiências visando ape-
nas a curiosidade. Sendo assim, Kardec assinala qua-
tro fases na propagação do Espiritismo. Segundo ele, 
os dois primeiros já haviam ocorrido (século XIX):

1. O da curiosidade: no qual os Espíritos batedo-
res representaram papel principal, visando cha-
mar a atenção e preparar os caminhos.
2. O da observação: no qual entramos e que, as-
sim, pode ser chamado o período filosófico. O Es-
piritismo é aprofundado e se depura; tende para 
a unidade da doutrina e se constitui em Ciência.
Progredindo sempre, o futuro traria outros dois 
períodos:
3. O período de admissão: no qual o Espiritismo 
ocupará um lugar oficial entre as crenças univer-
salmente conhecidas.
4. O período de influência sobre a ordem social: 
sob a influência destas ideias, entrará a humani-
dade em novo caminho moral. Esta influência é, 
desde já, individual. Mais tarde exercitar-se-á so-
bre as massas para a felicidade geral.
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Encerrando sua análise, Kardec ressalta:
“Eis assim, de um lado uma crença que, por si mesma, 
se espalha pelo mundo inteiro, pouco a pouco e sem os 
recursos usuais da propaganda forçada; por outro lado 
esta mesma crença se arraiga não nas baixas camadas 
da sociedade, mas na sua parte mais esclarecida. Não 
haverá neste duplo aspecto algo de muito característico 
e que dá o que pensar a todos quantos consideram o 
Espiritismo um sonho vazio? (...) Quando o Espiritismo 
estiver em todas as bocas, e esse tempo não está lon-
ge, esta coragem virá aos mais tímidos. A este respei-
to já se opera uma notável mudança de algum tempo 
para cá: já se fala mais abertamente; já se arriscam e 
isto faz com que se abram os olhos dos próprios anta-
gonistas, que perguntam se é prudente, no interesse de 
sua própria reputação, atacar uma crença que, bom ou 
malgrado, por toda parte se infiltra e encontra apoio 
nas altas camadas sociais. (...) cumpre-se aquilo que foi 
anunciado pelos Espíritos: os maiores adversários do 
Espiritismo tornar-se-ão seus mais ardentes partidários 
e propagandistas.”.
   O Espiritismo se propaga pela profundidade de seus 
ensinamentos que esclarecem consolando e confor-
tam esclarecendo, tornando felizes aqueles que o co-
nhecem, compreendem e praticam. De nossa parte, 
em qual fase nos situamos? Pensemos nisso...

“Quando o Espiritismo estiver em todas 
as bocas, e esse tempo não está longe, 
esta coragem virá aos mais tímidos. A 
este respeito já se opera uma notável 
mudança de algum tempo para cá: já se 
fala mais abertamente.”
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O Esperanto como Revelação José Passini

jose.passini@gmail.com

Segundo Pierre Burney, na sua obra Les Langues 
Internationeles, Paris, 1962, havi-am surgido no 
mundo, até aquele ano, mais de 600 projetos de 

línguas internacionais. Diz bem o autor, quando se re-
fere a projetos, pois ninguém cria uma língua. Alguém 
cria um projeto que, se adotado como meio de comu-
nicação de um grupo humano, torna-se uma língua. É 
o povo – inconsciente do papel que representa – quem 
concede cidadania a um projeto, alçando-o à condi-
ção de língua. Na Idade Média, o homem pouco se 
movimentava na superfície do Planeta, mas à medida 
que os meios de transporte foram progredindo, falan-
tes de línguas diversas se de-frontavam e o problema 
da comunicação foi cada vez mais se evidenciando. 
  Tal situação foi observada, mais de um século an-
tes de Zamenhof, pelos filósofos Descartes e Leibniz, 
que preconizaram o aparecimento de um instrumento 
de comunicação humana para uso internacional, em-
bora àquela época o Latim representasse esse papel 
no meio científico, filosófico e político. A língua de 
Roma, além de constituir-se no elemento de comu-
nicação da Igreja Católica Romana, foi amplamente 
usada no meio universitário du-rante séculos. Mas era 
estudada e usada somente nos meios cultos, era a lín-
gua das elites. 
   Entretanto, o Alto desejava que a Humanidade re-
cebesse um instrumento de comunicação acessível 
a todos, a pessoas de todos os níveis culturais, tanto 
o trabalhador braçal quanto o catedrático. Por isso 
mandou-nos o Esperanto, cuja facilidade de aprendi-
zado e uso é sem precedentes, conforme é facilmente 
constatável por qualquer leigo. Hoje, nos meios uni-
versitários, há dissertações de mestrado e teses de 
doutorado que expõem o Esperanto, não tendo jamais 
sofrido contestação. Os espíritas sabem que a vinda 
do Esperanto para a Terra é decorrente de decisão do 
Alto, conforme se constata na obra Esperanto como 
Revelação, psicografada pelo médium Francisco Cân-

dido Xavier. Suas características particulares, sua apa-
rição e sua resistência ao desaparecimento provam 
isso à saciedade. É de se notar que as grandes reve-
lações ocorrem sempre num local onde existe um 
ambiente preparado, uma expectativa. Assim se deu 
quando da vinda de Jesus, que foi anunciada e espera-
da, século após século, durante gerações consecutivas. 
O mesmo também se deu com o Espiritismo, que sur-
giu em meio a um surto mediú-nico sem precedentes 
na história da Humanidade.
   E é de se notar como o menino que seria mais tar-
de Kardec foi encaminhado para um ambiente onde 
pudesse receber não só os estímulos, mas também 
os elementos necessários para o desempenho da sua 
missão. O menino Hippolyte, nascido numa família 
de juristas, foi mandado ao educandário de Pestalo-
zzi, onde deveria – além da cultura – receber o dire-
cionamento que o levaria, mais tarde, como professor, 
a inserir na Doutrina Espírita o caráter pedagógico 
dos ensinamentos de Jesus, conforme aprendemos no 
Evangelho. A localização, na Terra, do missionário da 
comunicação humana foi planejada pelo Alto, assim 
como a de Kardec o foi.Em Byalistok, o menino Láza-
ro recebeu o estímulo necessário ao despertamento 
para a sua missão, através da observação dos desen-
tendimentos que surgiam pelo fato de os habitantes 
falarem quatro línguas diferentes naquela pequena 
comunidade.
   Quando Zamenhof publicou o Esperanto, havia no 
ar uma conscientização muito forte a respeito da ne-
cessidade de um instrumento que facilitasse a comu-
nicação mundial, conscientização essa materializada 
em várias publicações de projetos que não consegui-
ram tornar-se línguas. Mesmo sem atentar-se para as 
informações dadas pelo Espírito Francisco Valdomiro 
Lorenz, através do médium Francisco Cândido Xa-
vier, na obra O Esperanto como Revela-ção, pode-se 
notar os aspectos de revelação no surgimento do Es-
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pareceu, sem ao menos ameaçar o crescente – embora 
lento – progresso do Esperanto. Entretanto, seria de se
perguntar: por que diminuiu gradualmente, no século 
XX, o aparecimento de novos projetos, se a necessida-
de de uma língua internacional se tornava, a cada dia, 
mais evidente? Não seria porque os adeptos da ideia 
de adoção de uma língua planejada estariam conven-
cidos de que a solução para o problema já havia apa-
recido? Será que não teriam chegado a essa conclusão 
pelo fato de que nenhum, dos poucos projetos surgi-
dos nesse século, conseguiu abalar o sucesso sempre 
crescente alcançado pelo Espe-ranto?
   Outra pergunta que se poderia fazer é a seguinte: 
Por que o Esperanto tem tantos adeptos no Brasil, co-
locando-se como o país que tem o maior número de 
delegados da As-sociação Internacional de Esperan-
to? No Brasil, fala-se a mesma língua, numa imensa 
ex-tensão territorial, enquanto na Europa o proble-
ma de comunicação internacional é sentido diante da 
enorme variedade de línguas usadas ali. A resposta é 
clara: o apoio que a Fede-ração Espírita Brasileira deu 
ao Esperanto desde que foi trazido ao Brasil, no início 
do sécu-lo passado. 
  O ideal de fraternidade, a chamada Ideia Interna, que 
Zamenhof imprimiu no Esperanto tocou – e toca – o 
Movimento Espírita Brasileiro. Outro aspecto interes-
sante a ser observado é o seguinte: no início do sécu-
lo XX, a língua internacional era o Francês, e muitas 
obras espíritas, publicadas nessa língua, ainda não 
haviam sido traduzidas em Português. Mas, apesar 
disso, Dirigentes da FEB, inspirados pelo Alto e toca-
dos pelo ideal de fraternidade veiculado junto com o 
Esperanto, fizeram traduzir obras espíritas em Espe-
ranto, e iniciaram ampla campanha de sua divulgação.

peranto na face da Terra: A idéia nasceu do sonho 
de um menino, na pequenina Byalistok, que a mate-
rializou como estudante secundarista, aperfeiçoou-a 
como estudante de Medicina e concluiu-a como mé-
dico, sem nenhuma formação linguística.  Pode-se di-
zer que Zamenhof foi médium da obra cujo estudo e 
elaboração merece-ram-lhe cuidadosa assistência no 
Mundo Espiritual, antes da sua reencarnação na Po-
lônia. Só assim se explica a genialidade da concepção 
do Esperanto que, publicado e usado há 126 anos, não 
encontrou ainda alguém que, num estudo sério e con-
sistente, apresentasse melhor e mais plausível solução 
para o problema da comunicação internacional.
   Entretanto, suas facilidades de aprendizado e de 
uso não significam pobreza de ex-pressão, pois nele 
foram produzidas traduções das mais expressivas 
peças da literatura mundial. Tem acompanhado esse 
imenso avanço técnico e científico surgido depois da 
sua publicação em 1887. Contemporâneo do telefo-
ne, viu surgir o rádio, o telex, a televisão e a internet, 
caminhando lado a lado com o progresso. Hoje é co-
nhecido e usado em mais de 120 países, usado por 
dezenas de sociedade científicas, religiosas, civis. Sua 
facilidade de aprendizado tem sido demonstrada em 
traba-lhos acadêmicos que, pouco a pouco, vão sendo 
aceitos nos meios universitários.
   A língua planejada que mais chamou a atenção do 
público antes do Esperanto foi o Volapuque, que con-
seguiu reunir centenas de adeptos em alguns países, 
chegou a ter al-guma literatura e alguns periódicos, 
mas desapareceu. Desapareceu em pouco mais de 
uma década, porque é de difícil aprendizado e uso. 
Uma língua posterior ao Esperanto foi publicada no 
Estados Unidos, a Interlíngua, elaborada por uma 
equipe de linguistas profissionais, subsidiada pela mi-
lionária Alice Wan-derbilt Morris. Também já desa-
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Radialista Zair Cansado
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Os Dois Caminhos Rogério Miguez

rogmig55@gmail.com

Fé: no sentido comum, a crença em algo constitui a fé. Normalmente inata, manifes-
ta-se pelo seu caráter natural em aceitar as coisas e realidades conforme se 

apresentam, sem mais amplas indagações.

Quem me dera tivesse nascido com a fé de Chi-
co Xavier! Por qual razão não possuo a fé de 
Divaldo Franco, Madre Teresa, entre outros 

exemplos de fé inquebrantável? Como fizeram para 
agradar o Magnânimo que, em retribuição, os aqui-
nhoou com esta preciosa dádiva?! Qual o poder desta 
virtude, capaz de modificar o presente e moldar o fu-
turo? Nasci assim, sem fé; e agora? Estas, entre outras, 
são indagações lançadas ao Alto, às vezes com um sen-
timento surdo de revolta por todos aqueles ainda não 
detentores desta primordial virtude, a qual, mesmo 
que seja do tamanho de um grão de uma mostarda, 
pode mover montanhas, conforme asseverou o Cristo.
   Ó meu Senhor Misericordioso, o que eu não daria 
para deter uma parcela que fosse, pequenina, ínfi-
ma, uma bagatela de fé! Já me bastaria para reali-
zar verdadeiros milagres, em favor meu e dos mais 
próximos. A nossa imaturidade espiritual crê que a 
Divindade, ao nos encaminhar de volta à Terra pela 
reencarnação, por um passe de mágica, um desejo 
particular, uma predileção qualquer, comunica a este 
e não àquele as muitas virtudes que nos cabem con-
quistar com o nosso esforço e não simplesmente ob-
tê-las por um capricho de Deus. 
   É da lei divina: seremos relativamente perfeitos, de-
tendo as numerosas virtudes, inclusive a fé, mãe de 
todas, mas para alcançar esta meta é preciso empe-
nho, dedicação, constância; agindo assim ao longo de 
várias existências, pouco a pouco, podemos construir 
em nós mesmos as seguras fundações para, sobre elas, 
erigir o majestoso edifício das virtudes que nos con-
duzirão à felicidade plena tão buscada e desejada. A 
consoladora Doutrina dos Espíritos elucida sobre a 
existência de duas possíveis condutas, permitindo-
-nos lentamente edificar os sentimentos nobres que a 
Divindade deseja que adquiramos: a primeira se dá 
pelo bom aproveitamento e observação das experiên-

cias da vida em si mesma; a segunda, através do es-
tudo. O desenrolar da existência sempre nos traz 
oportunidades de reflexão sobre a perfeição das leis 
do Incriado. Da observação dos fatos corriqueiros po-
demos retirar variadas lições, descortinando a sempre 
presente solicitude da providência invariavelmente a 
nosso favor. Recolhendo aqui e ali percepções acura-
das, podemos consolidar um entendimento de estar 
Deus no comando, com tudo acontecendo para nos 
beneficiar, visando ao nosso progresso; mesmo as 
chamadas desgraças nos trazem alertas sobre o modo 
como procedemos na atual existência.

“É da lei divina: seremos relativamente perfei-
tos, detendo as numerosas virtudes, inclusive a 
fé, mãe de todas, mas para alcançar esta meta 
é preciso empenho, dedicação, constância.”

Há bom tempo temos o costume de, quando em situa-
ção de dúvida ou incerteza, ou uma fase mais delicada 
da vida, orar; e após esta oração, abrir ao “acaso” uma 
mensagem destes preciosos livros espíritas, que nos 
trazem instrutivas abordagens sobre os mais variados 
assuntos. É surpreendente a quantidade de vezes em 
que o texto oferecido à nossa reflexão, naquele pe-
culiar momento, aborda exatamente a questão a nos 
preocupar, seja ela qual for. É uma experiência única e 
bem pessoal à nossa disposição, quando nos conven-
cemos da presença de nosso particular guia espiritual 
permanentemente ao nosso lado, atento e prestimoso, 
cuidadoso e solícito, paciente e cordato, sempre nos 
oferecendo algumas palavras de esclarecimento ou de 
conforto, oriundas de sua avançada sabedoria. Esta 
prática é uma das mais simples ao alcance de todos, 
contudo, de imensa importância para Espíritos va-
cilantes como todos nós ainda o somos. O caminho 
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paralelo de aprendizado das virtudes ocorre pelo es-
tudo continuado das leis eternas. Quando Allan Kar-
dec registrou a inolvidável frase2: “Fé inabalável é 
somente a que pode encarar a razão face a face, em 
todas as épocas da Humanidade”, deu a conhecer o 
lado racional e intelectivo desta nobre faculdade até 
então totalmente desconhecido, pois as religiões nada 
ensinavam neste sentido e, algumas, com pesar, ainda 
o fazem. Basicamente, fé se possuía ou não, se nascia 
com ou sem ela. O insigne lionês através dos Espíri-
tos superiores a acompanhá-lo em sua importantíssi-
ma missão nos mostrou a possibilidade desta virtude 
ser desenvolvida, cultivada, trabalhada, estudada; isto 
através do correto conhecimento e justa percepção 
das leis divinas. Para facilitar a aquisição deste enten-
dimento, não há melhor indicação do que o estudo 
da literatura espírita iniciando de preferência com os 
primeiros cinco livros de Allan Kardec, as conhecidas 
obras fundamentais ou básicas, dando prosseguimen-
to à análise das obras subsidiárias. Conjugando estas 

duas vertentes, é possível elaborar de maneira coe-
rente a nossa fé, não mais desejando possuir a fé dos 
outros, pois cada qual vivencia as virtudes que fez por 
merecer, porquanto trabalhou no passado com afin-
co, dedicação, perseverança, sendo a fé exemplo in-
questionável de um dos tesouros, que uma vez obtido 
a traça não rói, tampouco a ferrugem destrói, muito 
menos pode ser roubada pelos ladrões, permanecen-
do conosco pela eternidade. 

1 FRANCO, Divaldo P. Estudos Espíritas. Pelo Espírito 
Joanna de Ângelis. 2. ed. Rio de Janeiro: FEB,1982. 

cap. 14.
2 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo. Trad. Evandro Noleto Bezerra. 2. ed. 1. imp. 

Brasília: FEB, 2013. cap. 19, it. 7.

Divaldo Franco e Chico Xavier juntos
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Prevenção ao Suicídio.
Por Que Apenas em Setembro? Wellington Balbo

Salvador - BA

O tema suicídio sempre me chamou atenção, 
tanto que, no ano de 2011, junto com dois 
amigos escrevi a obra Evite a rota do suicídio.

Desde este tempo, portanto, tenho me dedicado ao 
estudo da referida temática, que tem seu mês de pre-
venção celebrado em setembro, mas que, registre-se, 
tal prevenção deve ser estendida para todos os meses 
ano, num constante e amplo trabalho de fazer com 
que se desperte para a real finalidade da existência 
humana na Terra. Por que é importante estender para 
todos os meses a prevenção ao suicídio?
   Porque o número de pessoas que exterminam a pró-
pria vida todos os dias em nosso planeta é imensu-
rável. Sim, imensurável porque não se tem todos os 
registros de pessoas que pedem demissão da vida, 
porquanto, ainda tabu, os suicídios não são ampla-
mente contabilizados. Há, ainda, a questão que envol-
ve o preconceito diante do tema, o que faz com que 
não seja notificado o suicídio. E, para ajudar, mídia e 

sociedade tratam de atirar o tema para debaixo do ta-
pete, não o abordando com a seriedade devida, pois 
entendem que falar sobre o suicídio aumentará o nú-
mero de casos. Entretanto, consideremos que há for-
mas e formas de abordar o tema. É a informação sobre 
alguma coisa que abrirá os olhos das pessoas para sa-
berem onde estão pisando. Portanto, é desnecessário 
falar sobre suicídio mostrando como as pessoas se 
autoexterminaram, fazendo sensacionalismo. Porém, 
é fundamental falar sobre como superar os dilemas 
existenciais, uma das causas do suicídio.
  É bom entendermos que a vida na Terra tem seus 
altos e baixos, dias que são noites chuvosas e densas. 
Nem só de alegrias se faz nossa existência e saber 
disso já é um bom caminho percorrido para não se 
desesperar diante dos problemas. Diz-nos Allan Kar-
dec que os maus dias serão inevitáveis! Enfermidade, 
grana curta, o amor que nos abandonou, o familiar 
que partiu, a  maré  que  não  está  lá  grande  coisa...
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Todas essas situações fazem parte de nosso rol de 
provação ou expiação neste mundo e que devem ser 
enfrentadas para que possamos progredir. A fuga não 
gera o progresso, mas o enfrentamento sim: este traz 
crescimento. No questionário que desenvolvemos 
para saber quais são os problemas que mais apoquen-
tam o ser humano fizemos a seguinte indagação aos 
entrevistados:
Qual é o problema que mais apoquenta e gera in-
tranquilidade à alma humana?
A esmagadora maioria das respostas aponta que o 
problema mais difícil de lidar é o familiar. Problemas 
financeiros aparecem atrás do familiar e do relaciona-
mento amoroso.
Se uma vida sem problemas é impossível, que ao me-
nos possamos estreitar os laços de família e “ouvir uns 
aos outros”, deixando a existência um pouco mais leve 
e saborosa de se levar.
O que as pessoas que apresentam ideação suicida 
gostam e não gostam de ouvir quando a ideia se faz 
mais forte?
 O professor Neury José Botega, que pesquisa sobre 
o tema “suicídio”, informa que, em geral, aqueles que 
têm a ideação suicida não apreciam conselhos no sen-
tido “lição de moral”, coisas do tipo:
Não faça isso! Você ainda é jovem, deve viver bastan-
te! Cadê o seu Deus?
As respostas que recebemos dos questionários vão ao 
encontro do que diz o professor Neury, ou seja, mais 
atrapalham do que ajudam ideias de cunho moralista.
O bom e velho ouvido, em muitos casos, é elemento 
mais eficaz na prevenção ao suicídio do que a língua.

E com relação ao preconceito? O preconceito pode le-
var alguém a cogitar o suicídio?
Uma das perguntas do já citado questionário é feita 
para saber se o indivíduo, por conta da cor de sua pele, 
sente-se discriminado.
Porém, pelas respostas, percebo que a questão do pre-
conceito vai além da cor de pele. Em geral, os entre-
vistados aproveitam a pergunta para relatarem que 
sentem preconceito por estarem acima do peso, por 
serem pobres ou homossexuais. Em virtude disso sou 
obrigado, novamente – já o fiz em livros – a defender 
o comedimento na forma em que lidamos com uma 
espécie de humor, ou melhor, as piadas. Não pode ser 
humor aquilo que alguns dão risada à custa da carac-
terística de outros. Isso não é humor, mas puro sadis-
mo. E não falo aqui de “orelha”, na base do achismo, 
mas com base em relatos que falam das cicatrizes dei-
xadas por essas piadas. É preciso ter muito, mas muito 
cuidado na hora de produzir conteúdo de humor.

A divisão em dois grupos de 
quem pensa em suicídio

Ao longo do tempo que venho estudando sobre o 
suicídio percebi que podemos, sem deixar no plano 
absoluto, mas apenas para melhor organização, divi-
dir em dois grupos aqueles que pensam em suicídio.
Grupo 1 - os que pensam por ocasião, em virtude de 
alguma contrariedade ou situação difícil; enfim, algo 
que lhe escape o controle e que pareça sem solução. 
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Grupo 2 - os que trazem a prova de vencer a tendência 
suicida. Nestes casos a coisa é um pouco mais com-
plexa, porquanto, não raro há junto o componente da 
obsessão em forma mais aguda. A ideia suicida pa-
rece que está cristalizada de tal forma que dela não 
se desvencilha facilmente. Neste grupo é fundamental 
que se realize a desobsessão e o acompanhamento de 
perto do caso. Atrevo-me até uma sugestão para situ-
ações assim: que o centro espírita ou qualquer local 
que trate o caso esteja sempre perto da pessoa, acom-
panhando-a.
Obs.: nos casos de ideia suicida, em qualquer dos gru-
pos acima citados, jamais se pode abrir mão do acom-
panhamento médico e psicológico convencional, sendo 
o acompanhamento espiritual uma forma de tratamen-
to paralelo às convencionais.

O conhecimento espírita na 
prevenção ao suicídio.

Os profissionais de saúde informam que em 90% dos 
casos de ideação suicida há transtorno mental, por-
tanto, há tratamento. Então, o recado que deixamos 
aqui, neste espaço, é o de (caso tenhamos acalentado 
ideias de suicídio) buscarmos os tratamentos disponí-
veis, tanto no campo material quanto no campo espi-
ritual, conforme escrevemos acima. O conhecimento

sobre a imortalidade da alma trazido pelo Espiritismo 
é, indubitavelmente, um fator que previne e até mes-
mo elimina a ideia do suicídio em algumas situações, 
provavelmente naqueles que estejam no grupo 1, aci-
ma citado. Porém, há coisas que ombreiam com este 
conhecimento da imortalidade da alma em termos de 
eficácia da prevenção ao suicídio. O acolhimento ao 
ser que experimenta dor, por exemplo, é uma ferra-
menta tão eficaz quanto o conhecimento da imortali-
dade da alma.
  A ideia é mais ou menos assim: mais acolhimento 
equivale a menos julgamento. Coração aquecido pelo 
carinho e genuína compreensão pode desistir de coi-
sas que até “Deus” duvida, como diria Ivan Lins. E que 
não fiquemos apenas em setembro no que se refere a 
prevenir o suicídio.
Até a próxima.

Artigo publicado no Jornal Momento Espírita – CEAC 
– Bauru SP.
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Tempos Difíceis... Crises Morais... Lucy Dias Ramos

Todos nós, espiritualistas, reconhecemos que os 
tempos das grandes mudanças são chegados e 
as palavras proféticas já estão sendo cumpri-

das, seguindo a Lei Divina, sem perturbações que po-
deriam ser contrárias à harmonia da natureza, porque 
sendo Deus o Criador que comanda todo o Universo, 
não o permitiria. A devastação e todos os fenômenos 
climáticos a que estamos assistindo neste período de 
transição planetária estão interligados às crises morais 
e ao desequilíbrio humano que, por ambição e desre-
gramento, tem descuidado da preservação ambiental 
e da fraternidade no trato com seus semelhantes.
   Estando submetidos à Lei do progresso, há uma pre-
vidência que a tudo dirige. Acompanham as transfor-
mações que se operam no planeta, as mudanças que 
deverão ser implantadas nos Espíritos que aqui este-
jam em processo de redenção espiritual.
Todos que se encontrem nesta posição terão que vi-
giar e orar para que toda a programação de suas vidas 
prossiga sem atalhos ou desvios de sua conduta para 
colimar o êxito e sua permanência no orbe terráqueo 
nas vidas sucessivas. Os que não estiverem no nível 
de progresso moral a que a Terra terá após a transição 
planetária, deverão ser reabilitados em planetas mais 
primitivos onde irão, através do esforço e das dificul-
dades de adaptação, reformar atitudes, sanear suas 
mentes, buscando no bem e no amor a solução para 
seus problemas vivenciais...
   “O progresso da Humanidade se cumpre, pois, em vir-
tude de uma lei. Ora, como todas as Leis da Natureza são 
obra da sabedoria e presciência divinas, tudo o que efeito 
dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vonta-
de acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável.” 
(...)
(...) “Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança 
parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a 
um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento uni-
versal, a operar-se no sentido do progresso moral.” (KAR-
DEC, Allan. A Gênese. Cap. XVIII, itens. 4 e 8.) 

A Humanidade alcançou um desenvolvimento acen-
tuado nas ciências, artes e conquistas tecnológicas 
que dão mais conforto e bem-estar a todos; entretan-
to, muito pouco no crescimento espiritual e moral 
cujo progresso deverá ser conquistado através das 
virtudes que engrandecem o ser humano, como a 
caridade, a solidariedade, a fraternidade e a compai-
xão, afastando de suas atitudes tudo o que for contrá-
rio às leis divinas.
   Hoje, assistimos atônitos à crise moral que se aba-
te sobre a sociedade moderna e, em todos os setores 
sociais, nas diferentes classes e setores das atividades 
humanas, há uma explosão de ódios, de atitudes vio-
lentas, um retrocesso na vida cultural e familiar, as-
sustando a muitos e trazendo um desequilíbrio para 
muitas vidas que não encontram mais segurança nem 
estabilidade para viver. E surgem as distonias e dis-
túrbios psíquicos, as depressões, as fobias e crises de 
pânico, enfermando a alma e o corpo físico.
E em comentário a mentora Joanna de Ângelis nos 
adverte:
“A serenidade cede lugar à suspeita sistemática, e o dolo 
assume postura de cidadania...
A corrupção, nas mais diversas malhas em que se apre-
senta, tenta matar a ética e os princípios morais que deve 
existir nas coletividades.
Todos esses e outros fatores de perturbação demonstram 
a presença da tempestade que ora ruge violenta sobre a 
sociedade.” (FRANCO, Divaldo/Joanna de Ângelis. Dire-
trizes para o êxito. Cap.27. 2016)
   
Como agir diante de tantas calamidades que se aba-
tem sobre nosso planeta? Onde buscar os recursos 
para nos mantermos fiéis aos compromissos assumi-
dos perante nossa consciência e Deus ao nos conce-
der a vida atual? Tenho meditado muito e lido alguns 
itens dos livros da Codificação espírita e de autores 
que falam sobre a hora presente. Suas elucidações nos 
ajudam a compreender e manter o equilíbrio e a fé.
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No livro A Gênese, de Allan Kardec, em comentários 
sobre a grande transformação que levará nosso plane-
ta ao progresso moral, adentrando na classificação de 
regeneração, vários itens nos incentivam a confiar e 
manter o equilíbrio e a confiança em Deus, e vou citar 
alguns para nossa reflexão:
“A fraternidade será a pedra angular da nova ordem 
social, mas, não há fraternidade real, sólida, efetiva, 
senão assente em base inabalável, e essa base é a fé; 
não a fé em tais ou tais dogmas particulares, que mu-
dam com os tempos e os povos e que mutuamente se 
apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos ou-
tros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios 
fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará; 
Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefini-
do, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando 
todos os seres estiverem convencidos de que Deus é o 
mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente 
justo e bom, nada de injusto pode querer: que não dele, 
mas dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos 
do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros.” 
(Cap. Citado, item 17)
Destacamos no texto citado acima:

- O progresso moral
- A unidade da crença no Deus Único e Pai de to-
dos nós
- Mudança radical dos sentimentos
- Fé raciocinada

“Hoje a Humanidade está madura para lançar o olhar 
a alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se 
de ideias mais amplas e compreender o que antes não 
compreendia. A geração que desaparece levará consigo 
seus erros e prejuízos: a geração que surge, retemperada

em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, impri-
mirá ao mundo ascensional movimento, no sentido do 
progresso moral que assinalará a nova fase da evolução 
humana. (...). A nova geração marchará, pois, para a 
realização de todas as ideias humanitárias compatíveis 
com o grau de adiantamento a que houver chegado (...).
Será a luta da estagnação contra o progresso, da criatu-
ra contra o Criador, uma vez que chegados são os tem-
pos por Ele determinados.” 
(Cap. Citado, itens 20, 24, 27 e 28)

E, para finalizar, segue o comentário abaixo:
“Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova 
geração se distingue por inteligência e razão geralmente 
precoces, juntas ao sentimento inato do bem e crenças 
espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo 
grau de adiantamento anterior.” (Texto cap. Citado)

Portanto, a ordem é confiar e orar para que possamos 
vencer e superar os desafios existenciais!
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Reflexões
Todo homem é meu irmão

Todo o Homem
é meu irmão,
seja da Europa
ou do Sudão.

Todo o Homem
é meu irmão,
seja pobre
ou um sultão.

Todo o Homem
é meu irmão,
seja budista
ou cristão.

Alegrem-se na Terra
pelas dificuldades,
outrora previstas,
pois trarão novidades.

Só há um Deus,
não há religião,
mas, sim, espiritualidade
no coração.

São as dores de parto
d’uma nova civilização.
Custa, custa muito,
mas as trevas não vencerão.

Jesus é o farol
da Humanidade,
porfiem no Bem
sem temer a maldade.

O amor é Deus
em acção.
Quem ama tem Deus
no coração.

Prossigam confiantes,
divulgando Jesus.
A sua mensagem
suaviza a nossa Cruz.

Passo a passo,
a (r) evolução chegará,
levando alegria
aos daí e aos de cá.

Amai-vos uns aos outros,
fazei o Bem sem cessar.
Isso é o que Jesus espera
de todos que o dizem amar.

Poeta Alegre

Psicografia de JC, na reunião mediúnica do CCE, Cal-
das da Rainha, Portugal, em 23 de Abril de 2019.
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Entre Dois Planos
                                               
 –“Não agüento sofrer! Estou vencida...”
– Gemia Maricota de Toledo.
- “Ando no mundo como um degredo,
Quero morrer, meu Deus, quero outra vida!...”
Tanto rogou em choro sem medida,
Que faleceu de um tombo no lajedo.
E voltando ao Além, assim mais cedo,
Foi levada de novo à nova lida...
Trabalhando num grupo de socorro,
Clamou que tinha vida de cachorro,
Xingou a morte e tudo quanto via!...
Quis renascer num corpo asselvajado...
Hoje carrega pedras num serrado,
Mas é feliz na Roça da Alegria.
Espantemos a ignorância com o Espiritismo, neste 
mundo e no outro.”
Depois de morto, o Tonho Fazendeiro,
Ricaço do Varjão de Tapiruva,
Deu de morar num galho de criúva
E assombrar as galinhas do terreiro.
Roncava ser grandão e manda-chuva,
Xingava e gargalhava o dia inteiro.

Cornélio Pires 

Queria terra e sacos de dinheiro,
A debochar das preces da viúva.
Certa noite surgiu sobre o sarilho
O espírito do pai que disse: - “Filho,
Deus te abençoe, meu filho, meu Antônio!”
Mas Nhô Tonho correu pulando um muro,
Berrou que nem cabrito: - “Te esconjuro!”
Pensando que o pai dele era o demônio...
“Quem foge ao mar não se afoga”,
Repete o povo onde vais,
Contudo, quem não se arrisca
Nunca se afasta do cais.
Dinheiro e palha – um só peso
Pelo prumo da balança,
Mas dinheiro com bondade
Renova a luz da esperança.
Não há noite tão profunda
De tentação ou pesar,
Que o pensamento na prece
Não consiga iluminar.
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Perdoar é Preciso José Lucas  (Portugal)

O perdão é uma das atitudes mais sublimes do ho-
mem, numa demonstração da sua capacidade de se 
superar espiritualmente, a caminho de novos pata-
mares evolutivos. Outrora considerada uma atitude 
dos santos, hoje vemos que está ao alcance de qual-
quer um que o queira fazer. Perdoar é preciso...

Eva Mozes Kor

Perdoar é preciso, faz falta à humanidade como 
de pão para a boca. Perdoar é, igualmente, pre-
ciso (de precisão), pois alcança fatalmente o 

perdoado, com um impacto fatal. O poder do perdão 
é tão grande que Jesus de Nazaré, há dois mil anos, 
apontava esta prática como o caminho para a espi-
ritualização do homem, ao recomendar perdoar os 
inimigos; perdoar 70 x 7, isto é, sempre. Perdoar não 
é esquecer (tudo o que nos acontece fica gravado no 
nosso psiquismo); perdoar não é amar de igual modo 

o criminoso ou alguém que nos ame muito. Obvia-
mente, temos sentimentos diferentes relativamente 
aos demais, variando com a maior ou menor afinida-
de que tenhamos com essas pessoas.
   Mesmo lembrando o mal que nos possam ter fei-
to, mesmo que gostemos mais ou menos desta ou da-
quela pessoa, conforme as afinidades, o ensinamento 
que Jesus (o grande psicoterapeuta da humanidade, 
no dizer do Espírito Joanna de Ângelis) deixou é que 
é sempre possível perdoar. Isso significa entender o 
outro, entender porque agiu de determinada manei-
ra; significa compreender que é um ser em evolução, 
mesmo errando, mesmo prejudicando; significa ter 
uma visão holística da humanidade, a espraiar-se pe-
los séculos sem fim, ao longo das reencarnações, saber 
e sentir que, amanhã, esse ser hoje condenável social-
mente, será melhor, atingindo o vértice da evolução 
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espiritual, um dia, dentro da lógica das vidas sucessi-
vas e progressivas (O Livro dos Espíritos, Allan Kar-
dec). Perdoar não significa ser condescendente com o 
erro, não significa omitir-se, desculpar o crime; mas 
sim, independentemente da aplicação coerciva das leis 
humanas, entender, não odiar, não desejar mal, sentir 
apesar de tudo, o espírito de irmandade universal que 
a todos nos liga, nos múltiplos patamares evolutivos 
de cada um. Quando se atinge esse estado, o homem 
pacifica-se por dentro, serena, age em conformidade 
com a sua tranquilidade interior, independentemente 
do que aconteça exteriormente.

O poder do perdão
é incomensurável.

Toca o coração
do bom e do miserável.

(Poeta alegre, in Histórias que os Espíritos 
Contaram, Vol I, Ed. FEP)

1 - Há cerca de 35 anos, um amigo que se tornou ver-
dadeiro guia espiritual na Terra contou-me um caso 
de um criminoso americano, condenado a prisão per-
pétua. Esse homem foi-se encantando com um pas-
sarinho que pousava na grade da janela da sua cela. 
Interessou-se por ornitologia, foi estudando e tornou-
-se num especialista mundial, contribuindo com o seu 
saber para a humanidade. Se não fosse o perdão dos 
seres humanos (que não o levaram à cadeira eléctrica) 
ter-se-ia perdido esse conhecimento, essa oportuni-
dade de evolução do próprio e de todos, em geral.

2 - Danielle Metz, nos EUA, foi presa em 1993 e pas-
sou 23 anos na cadeia por tráfico de droga. Original-
mente, foi condenada a três penas perpétuas e a mais 
20 anos. Na prisão começou a estudar e, em 2016, 
23 anos depois de ser detida, o ex-Presidente Bara-
ck Obama concedeu-lhe um indulto. Metz voltou 
a Nova Orleães e conseguiu emprego a empacotar 
caixas de comida para os mais pobres, junto de uma 
organização de solidariedade social. Aos 50 anos ins-
creveu-se na universidade da sua cidade e este ano 
finalizou a licenciatura em Assistência Social com 
uma das médias mais altas. (in jornal Expresso, Por-
tugal, 12 Julho 2019)

3 - Eva Mozes Kor chegou ao campo de concentração 
Nazi, em Maio de 1944. Perdeu os pais e as duas irmãs 
mais velhas numa câmara de gás em Auschwitz e ser-
viu, tal como a irmã gémea Miriam, de cobaia às mãos 
de Josef Mengele, o “anjo de morte”. Refez a vida em 
Israel e nos Estados Unidos e ensinou o valor do per-
dão. Eva Mozes Kor, uma das sobreviventes do Holo-
causto, depois de testemunhar contra o “contabilista” 
do campo de concentração de Auschwitz, perdoou o 
seu carrasco. Morreu em 2019, aos 85 anos, deixando 
uma mensagem notável ao mundo: “Perdoem os vos-
sos piores inimigos”. (cf. jornal Expresso, Portugal, 6 
Julho 2019).
  Depois dos exemplos de Ghandi, Martin Luther 
King, Nelson Mandela e tantos outros missionários 
do Amor na Terra, a mensagem do maior exemplo do 
perdão, Jesus de Nazaré, mantém-se actual, exequível, 
imprescindível para a evolução intelectual e moral 
da humanidade. Dois mil anos depois, continuamos 
distraídos, a investir na estratégia oposta (ódio, inve-
ja, egoísmo). No entanto, os casos aqui referidos de-
monstram que é possível perdoar, é possível amar na 
diferença. A paz é o caminho, perdoar é... preciso!

Publicado por José Lucas à(s)
Portugal.

“Dois mil anos depois, continuamos distraídos, 
a investir na estratégia oposta (ódio, inveja, 
egoísmo). No entanto, os casos aqui referidos 
demonstram que é possível perdoar, é possível 
amar na diferença. A paz é o caminho, perdoar 
é... preciso!”
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ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Reuniões Públicas
Segundas-Feiras: Estudo Sistematizado de “O Livro dos Espíritos” 
(participação de todos os presentes).
Horário: 19:00h às 20:30h - Sala do andar térreo

Terças-Feiras: Oficina de Matemártica - Preparatório pra o ENEM - 
GRÁTIS.
Horário: 18:30h - Sala de Aula no Térreo

Quartas-Feiras: Estudo Sistematizado de “O Livro dos Médiuns”,
desenvolvimento mediúnico e passe na assistência.
Horário: 19:00h às 20:30h - Auditório do segundo andar.

Sextas-Feiras: Reunião de caridade e estudo dos livros: “Evangelho
Segundo o Espiritismo”, “Céu e o Inferno” e a “Gênese Segundo o 
Espiritismo”. Visitas aos lares e hospitais (irradiação), passe na
assistência e prece pelos desencarnados.
Horário:  19:00h às 20:30h - Auditório do segundo andar.

Sábados: Oficina de Francês - GRÁTIS
Horário: 14h - Sala de Aula no Térreo  

Rua Emília Nunes Costa, nº 161 - Centro - Duque de Caxias (RJ)
Telefone: 2771-1362
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Artista Ignorado Orson Peter Carrara

O texto não é meu. Está disponível no site www.
momento.com.br e foi postado nesta data: 09 
de outubro de 2019. Mas é de grande beleza 

e todos temos necessidade que esteja em nossa sensi-
bilidade nesses tempos de tantas dificuldades. Vejam 
que inspiração textual. Transcrevo na íntegra:
    “É natural e garantido por lei o direito do autor sobre 
sua criação. Por isso, os livros, os painéis, os discursos, 
toda obra de arte traz a assinatura do seu autor. Quan-
do se contemplam os quadros dos grandes mestres da 
pintura, buscamos, de imediato a assinatura, a fim de 
termos certeza da autoria. Aqueles que nos debruçamos 
no estudo da Arte, passamos a identificar os traços ca-
racterísticos de cada um deles. Assim também na Lite-
ratura. Depois de lermos várias obras do mesmo autor, 
podemos identificar o estilo.Não é estranho que todos os 
dias contemplemos uma grandiosa obra de arte e não 
reconheçamos o Artista?
   Extasiamo-nos com as cores vibrantes de um pôr do 
sol. Encantamo-nos com o brilho da lua que, por ve-
zes, parece um imenso lago de prata. Olhamos para as 
araucárias esbeltas, com seus braços copados erguidos 
para o alto, imponentes e ficamos a imaginar quanto 
mais haverão de crescer. Numa vista aérea, descobri-
mos a mata cortada por veias e artérias de águas em 
recortes pitorescos. Uma pintura digna de um hábil 
Artista. Detemo-nos no jardim e a rosa nos oferece a 
maciez do veludo, exalando perfume, enquanto a mar-
garida apresenta seu branco imaculado. As borboletas, 
trazendo nas asas as pinturas dos impressionistas, dos 
cubistas, dos românticos, dançam leves no ar. O plane-
ta todo em que moramos é uma obra impressionante. 
Cheio de altos e baixos, planícies e montanhas. Zonas 
de mata verde e desertos ardentes. Cachoeiras cantantes

e filetes que mal escorrem entre as rochas. Fontes de 
água fresca e lagos tão grandes que mais parecem um 
oceano. Águas doces. Águas salgadas.
   E frutas doces, ácidas, hiper-hídricas se apresentam 
em profusão como fontes inesgotáveis de água, carboi-
dratos, gorduras, sais minerais, vitaminas e outros mi-
cronutrientes, distribuídos em um equilíbrio perfeito.
Não é surpreendente que o Autor de tudo isso se man-
tenha ignorado? Ao menos por aqueles que não temos 
olhos de ver, sensibilidade suficiente para O perceber.
Esse Artista Insuperável, que se esmera em produção di-
ária constante, fornece ainda o ar para que respiremos 
e todas as demais condições para vivermos sobre esta 
Terra. Alguns teimamos em negar que Ele exista, por-
que não encontramos a Sua assinatura em lugar algum.
Outros, os que já despertamos e aguçamos a sensibili-
dade, descobrimos a Sua assinatura em cada nervura 
de folha, em cada gota d’água, em cada grão de areia.
Tudo único, inigualável.
   E esses temos a certeza plena de que Ele comanda 
todas as leis que regem o nosso globo e o Universo em 
que nos movemos. Ele está atento aos movimentos de 
rotação e translação da Terra e observa, com Seu olhar, 
nossa constante viagem pelo Universo, acompanhando 
o sistema solar. Uma viagem em velocidade vertigino-
sa, mas que, por estarmos amparados por Essas hábeis 
mãos, nem percebemos o deslocamento. Nem nos da-
mos conta de que viajamos tanto... Porque afinal, a casa 
desse Artista é tão imensa que por mais exploremos o 
espaço sideral, não esgotaremos a sua totalidade.
Importante seria que O descobríssemos e tributássemos 
reverência à sua fenomenal obra.
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Educação o terreno e terás o pão farto.
Educa a árvore e receberás a bênção da fartura.
Educa o minério e obterás a utilidade de alto preço.
Educa argila e plasmarás o vaso nobre.
Educa a inteligência e atingirás a sabedorias.
Educa as mãos e acentuarás a sabedoria.
Educa a palavra e colherás simpatia a cooperação.
Educa o pensamento e conquistaras a ti mesmo.
Sem o alfabeto anoitece o espírito.
Sem livro falece a cultura.
Sem mérito da lição a vida seria animalidade.
Sem experiência e a abnegação dos que ensinam, o 
homem não romperia faixas da infância.
Em toda parte, vemos a ação da Providência Divina, 
no aprimoramento da alma Humana.
Aqui é o amor que edifica. Além, é o trabalho que 
aperfeiçoa.
Mais adiante é a dor que regenera.
Meus amigos, a Terra é nossa escola milenária e 
sublime.
Jesus é o Nosso Divino Mestre.
O Espiritismo sobretudo é obra de educação.
Façamos da educação com o Cristo, o culto a nossa 
vida, para que a nossa vida possa educar-se como o 
Senhor, hoje e sempre.

Educação Emmanuel / Chico Xavier
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Diante do desmonte da Assistência Social no 
atual governo (que é antipovo), coube à Se-
cretaria Municipal de Ação Social e Direi-

tos Humanos – SMASDH – de Duque de Caxias, na 
tutela do Secretário de Assistência Social Sr. Marcus 
Vinícius de Moraes Guimarães (Boquinha) e da Sub-
secretária Aline Ferreira, pelo Decreto nº 7.338 de 16 
de julho de 2019, atender ao chamamento dos órgãos 
do Estado, que em matéria de Assistência Social se 
enquadram nos mesmos propósitos do Governo Fe-
deral. Porém, por pressão da sociedade civil organi-
zada, estabeleceu datas para a realização da Conferên-
cia com o tema central: Assistência Social: Direito do 
Povo, com Financiamento Público e Participação So-
cial, que oportunizou debates abrangentes, capazes de 
acolher todas as questões que afetam o SUAS (Sistema 
Único de Assistência Social) e sua capacidade de ga-
rantir proteção com responsabilidade pública e social.
   Criada a Comissão Paritária para a elaboração da 
conferência – com apoio técnico da Pedagoga Ânge-
la Garrido de Carvalho e composta por membros da 
Sociedade Civil e do Governo – passou-se à efetiva-
ção com marcação de datas, espaços, palestrantes, etc.
Assim, no dia 07 de agosto, foi realizada a pré-confe-
rência no auditório da Secretaria de Educação do Mu-
nicípio, com grande participação popular e apresenta-
ção das temáticas para discussão pelo professor Diego 
Augusto Rivas dos Santos, da UNIGRANRIO, cuja 
abrangência satisfez plenamente a assistência atenta 
aos problemas sociais que se estabeleceram no nosso 
município, estado e país.
   Nessa reunião, foram escolhidos os delegados para 
a defesa dos eixos e para estabelecer as propostas para 
a Conferência Estadual, que acontecerá no dia 06 do 
mês de novembro, e também para a Conferência Fe-
deral – esta não organizada pelo CNAS (Conselho 
Nacional de Assistência Social), como de praxe, devi-
do às demandas negativas da política pública de Assis-

tência Social na atual gestão, mas com iniciativas da 
sociedade organizada, conforme afirmativas da Con-
selheira do CNAS, Margareth Alves. Com sucesso ab-
soluto, esta fase encaminhou então os requisitos bási-
cos para a XIV Conferência Municipal, que aconteceu 
no auditório da UNIGRANRIO, cedido pelo Reitor 
Arody Cordeiro Herdy. 
   A conferência foi instalada no dia 25 de setembro às 
13 horas, com a apresentação dos representantes do 
Governo e da Sociedade Civil e do Orador Robson 
Roberto da Silva que, com mestria e profundidade, 
explicou os tópicos dos eixos, dando subsídios para 
que os delegados elaborassem as propostas para apre-
sentar aos governos Municipal, Estadual e quiçá ao 
Governo Federal. No dia 26, das 9 às 17 horas, com 
intervalo para o almoço e, na parte da tarde a fina-
lização das propostas dos eixos, foi realizada a XIV 
Conferência de onde saíram as propostas.

“Com sucesso absoluto, esta fase encami-
nhou então os requisitos básicos para a XIV 
Conferência Municipal, que aconteceu no 
auditório da UNIGRANRIO, cedido pelo Reitor 
Arody Cordeiro Herdy.”

Para o Município – Eixo 1: Enfatizar nos momentos 
socioeducativos das Unidades Públicas e das Orga-
nizações da Sociedade Civil (OSC) que a Assistência 
Social é um Direito; Realizar Capacitação Continuada 
para os Profissionais do SUAS e Equipe de Apoio das 
Unidades Públicas e Organizações da Sociedade Civil 
(OSC); Garantir a criação da Lei do SUAS Municipal. 
Eixo 2: Regulamentação dos benefícios eventuais, por 
parte do município de Duque de Caxias, para habi-
litar-se a receber recursos do FEAS (Fundo Estadual 
de Assistência Social) e do FNAS (Fundo Nacional de 
Assistência Social); Destinar recurso para realização 
de concursos públicos a regime estatutário para pro-
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fissionais das diferentes áreas que compõe o SUAS; 
Propor a criação do Sistema Único de Assistência So-
cial no âmbito Municipal com o objetivo de garantir a 
implementação e a continuidade dos serviços socioa-
ssistenciais. Eixo3: Capacitação permanente dos con-
selheiros e de toda equipe técnica do Conselho; De-
senvolver estratégias de formação política utilizando 
as estruturas do município, a fim de qualificar a parti-
cipação popular nos conselhos de direito; Fortalecer a 
intersetorialidade dentro de uma perspectiva de rede 
territorial dos equipamentos existentes no Município.

“Nessa reunião, foram escolhidos os delega-
dos para a defesa dos eixos e para estabelecer 
as propostas para a Conferência Estadual, que 
acontecerá no dia 06 do mês de novembro, e 
também para a Conferência Federal.”

Para o Estado – Eixo 1: Garantir o Atendimento So-
cioassistencial a Pessoas com Deficiência sem crité-
rio de idade. Eixo 2: Transparência nas informações 
de repasses dos recursos Estaduais, associada à edu-
cação permanente dos servidores para entendimen-
to do financiamento do SUAS de forma democrática. 
Eixo 3: Garantir o cofinanciamento da produção e 
divulgação dos serviços, programas e projetos so-
cioassistenciais, bem como dos respectivos equipa-
mentos e organizações através dos canais de comu-
nicação e das mídias em geral. Para a União – Eixo 
1: Ampliar o acesso ao BPC (Benefício de Prestação 
Continuada) da pessoa com deficiência para mais 
de um membro da família, não vinculando o BPC 
idoso ou Pessoa com Deficiência como critério de 
cálculo da renda familiar, para concessão do Benefí-
cio solicitado. Eixo 2: Que o recurso Financeiro do 
IGD (Índice de Gestão Descentralizada) possa ser 
flexibilizado no âmbito da Proteção Social Básica e 

Especial. Parabéns a todos que colaboraram com a 
efetivação da XIV – CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de Duque de Caxias, à 
frente no tempo, na harmonia do CMAS (Conselho 
Municipal de Assistência Social) e na Administra-
ção da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos 
(SMASDH).
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O conceito da Divindade foi evoluindo duran-
te o passar dos séculos. A relação do homem 
com o Incriado atravessa os evos e chega em 

nossos dias desafiando o raciocínio lógico e bate às 
portas da academia. Como a Divindade era conhecida 
nas diversas épocas da humanidade e como Deus é 
estudado na Doutrina Espírita? Nessas rápidas linhas 
pretendemos fazer um paralelo deste assunto e para 
tanto convidamos ao querido leitor para fazer uma 
viagem no tempo e no espaço e chegarmos aos he-
breus que foi o primeiro povo monoteísta da huma-
nidade. Isso à 1800 anos antes do Cristo. A ideia de 
Deus àquela época era muito diferente de hoje.
    O contexto histórico nos fala de um Deus quase hu-
mano, com sentimentos extremamente humanizados. 
Com a vinda do Cristo, a ideia de Deus modificou-
-se radicalmente. Jesus nos apresenta um Deus que 
é um Pai amoroso, presente em nossas vidas, um Pai 
acessível. Não podemos esquecer que os muçulmanos 
também são monoteístas e a história deles é entrelaça-
da de fenômenos mediúnicos, assim como no cristia-
nismo nascente. O profeta Maomé recebeu a visita do 
anjo Gabriel que lhe ditou os ensinos da nova fé que 
transformaria o cenário do monoteísmo, pois além 
dos judeus e os cristãos, surgiu na cidade de Meca, 
na Arábia, a fé muçulmana, com a crença num Deus 
único, Alá. Apesar de manter o monoteísmo, como ju-
deus e cristãos, a nova fé tinha diversas diferenças em 
sua organização e na ritualística.
   Para eles, Jerusalém também é a cidade sagrada e em  
2 de outubro de 1187, Saladino, Vizir do Egito, invade 
Jerusalém, expulsando, em nome de Deus, os cristãos. 
Todas as igrejas cristãs, com exceção a do Santo Se-
pulcro, foram transformadas em mesquitas. Matou-se 
em nome de Deus. Em 5 de março de 1095, o Papa 
Urbano II, durante o Concílio de Piacenza, na Itália, 
convoca a Primeira Cruzada. A reconquista de Jerusa-
lém para os cristãos, valendo, para tanto, a morte dos 

muçulmanos, tido como hereges e infiés, ou seja, o 
mesmo conceito que os muçulmanos tinham dos cris-
tãos e dos judeus. O papa também prometeu o perdão 
dos pecados e terras e riquezas das áreas reconquis-
tadas. Mais uma vez assistimos os homens usando o 
nome de Deus para matar, contrariando um dos dez 
mandamentos, ou seja, o “não matarás”, não deveria 
ser aplicado quando o assunto era a morte dos here-
ges, sejam muçulmanos ou cristãos. Três anos após 
partirem do Ocidente, eles chegaram a Jerusalém. Na 
cidade Santa, logo provocaram um grande massacre 
contra os muçulmanos que ali habitavam.
   Depois da conquista, Godofredo de Bulhão foi elei-
to chefe do Reino de Jerusalém. Com sua morte, em 
1100, ele foi sucedido por seu irmão, Balduíno de 
Bolonha. A nova ordem político religiosa do Oriente 
Médio não durou muito tempo, pois a região estava 
circundada por países árabes, indignados e enfure-
cidos com as cruzadas. Nos dois séculos seguintes o 
conflito entre muçulmanos e cristãos se intensificou, o 
que motivou novas cruzadas e consequentemente cau-
sou a morte de centenas de milhares de pessoas. Mais 
mortes em nome de Deus. Adentramos na idade mé-
dia, portanto, com essas três grandes religiões mono-
teístas até acontecer o advento do Protestantismo com 
Lutero e suas 95 teses onde apontava os equívocos e 
abusos praticados pela Igreja de Roma, mormente o 
loteamento do Céu, com a venda das indulgências.
   Mas a fé protestante em quase nada modificou a ideia 
de Deus, daquilo que já  ensinava a teologia católica. A 
questão das imagens, da adoração à elas, fez e faz o di-
ferencial, passando a não mais existir, segundo a ótica 
protestante, a figura do Deus Pai, personificada numa 
imagem como existe até hoje na liturgia católica. Com 
a chegada da Terceira Revelação de Deus aos homens, 
a codificação espírita,  encontramos em “O Livro dos 
Espíritos” a definição de Deus logo na primeira per-
gunta elaborada por Kardec, quando o Codificador 

O que é Deus? Hélio Ribeiro Loureiro
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pergunta: “O que é Deus?” e não, “Quem é Deus”. A 
sabedoria do Codificador ficou patente em saber es-
colher as palavras ao se dirigir aos Espíritos Revela-
dores  e a resposta foi surpreendente, colocando um 
divisor de águas entre até então o que sabíamos e o 
que conhecíamos a este respeito: “Deus é a inteligên-
cia Suprema do Universo e causa primária de todas as 
coisas”. Com isso a ciência espírita inaugura um novo 
capítulo no conhecimento do homem e nos trás um 
Criador com propriedades nunca dantes observadas 
ou ensinadas.
   Para os espíritas, segundo o nosso entendimento, 
Deus é Onisciente, ou seja, Ele sabe tudo, tem conhe-
cimento de todas as coisas, nos conhece, pois foi quem 
nos criou, pois só Deus cria. Sabe de nosso presente, 
passado e futuro. Sabe de nossas reais possibilidades 
de crescermos em direção à Ele. Deus é Onipotente, 
ou seja, Ele pode tudo. Dentro das Leis Divinas ou 
Naturais que nós conhecemos parte delas, Deus pode 
fazer, transformar, criar, destruir, reconstruir tudo, 
absolutamente tudo. E isso Ele faz através de seus 
inúmeros prepostos que, em cadeia, cumprem com a 
Vontade Divina. Os Espíritos Puros que recebem as 
Ordens Divinas as transmitem aos seus subordinados 
e assim por diante. Por isso Ele é também conhecido 
como o Todo Poderoso. Deus é Eterno e Infinito, ou 
seja, não teve um início e não terá um fim. Diferente 
de nós que somos imortais, ou seja, depois de termos 
sido criados por Deus não morremos.
   Essa atribuição de Deus é de difícil compreensão 
o que fez com o que os católicos, por exemplo, atri-
buíssem a Maria, mãe de Jesus, a função de ser mãe 
de Deus. Sabemos da impropriedade desta forma de 
pensar, pois, repetimos, Deus é o único Incriado, ou 
seja, nunca foi criado. Ele simplesmente é, sempre 
foi e sempre será Deus. Ele é Imutável, ou seja, nada 
muda quando o assunto são as determinações Divi-
nas. As Leis Divinas, são, portanto, imutáveis. A Bon-
dade Divina é sem fim assim como a Misericórdia. Ele 
é Imaterial. Eis também um atributo de difícil acei-
tação, pois nós lidamos com o concreto, o palpável. 
Nossos irmãos católicos criaram até uma imagem do 
Pai Eterno, humanizando a Figura do Criador. Para 
nós espíritas Ele não sendo material, não pode ser re-
tratado. Ele é Sentido no doce perfume das flores da 
primavera, na brisa que vem do mar, no entardecer 
quando o sol se despede...Daí a complicação para nós 

que ainda engatinhamos no conhecimento das gran-
des verdades universais. Deus é soberanamente Justo 
e Bom. Para nós que até pouco tempo, lidávamos com 
a escravidão dos negros, fazendo-os diferentes dos 
brancos, que ainda convivemos com a pena de morte 
em várias regiões do planeta, com o aborto legalizado 
em vários países é tremendamente complicado enten-
der como Ele, nosso Pai Celestial, é a Justiça Perfei-
ta. Deus é Único. Diferente de entender esse atributo 
como sendo o Criador um Ser que ao mesmo tempo 
seriam três, ou seja, a Santíssima Trindade, crida por 
diversos segmentos religiosos, os espíritas acreditam 
que Deus é Um Só. Jesus é um Ser diferente, criado 
por Deus como todos nós fomos criados.
   Deste modo, para os espíritas o único Criador é 
Deus e que está acima de tudo e de todos. Em Sua 
Eterna Sabedoria nos espera a crescer em Sua direção, 
aprendendo dia após dia, reencarnação após reencar-
nação de que “Deus é Amor” ( I João, 4:8) e que so-
mos “colaboradores de Deus” (Cor. 3:8). Por fim, vale 
lembrar Kardec, nosso insigne codificador da Doutri-
na Espírita quando perguntou, na questão 132 de “O 
Livro dos Espíritos” aos Espíritos Reveladores sobre o 
objetivo da reencarnação e  eles responderam:
   “Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los 
chegar à perfeição. Para uns, é expiação; para outros, 
missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que 
sofrer todas as vicissitudes da existência corporal: nisso 
é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encar-
nação: o de pôr o Espírito em condições de suportar a 
parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é 
que, em cada mundo, toma o Espírito um instrumento, 
de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a 
fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de 
Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele 
próprio se adianta.”
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Às portas do Céu bateram, um dia, um Político, 
um Soldado e um Operário. Mas, Gabriel, o 
anjo que na ocasião velava pela tranquilida-

de do Paraíso, não quis atender-lhes às rogativas, sem 
previamente consultar o Senhor sobre aquelas três 
criaturas recém-chegadas da Terra. Depois de inquiri-
-las quanto às suas atividades na superfície do mundo, 
procurou o Mestre, a quem falou humildemente: - Se-
nhor, um Político, um Soldado e um Operário, vindos 
da Terra longínqua, desejam receber vossas divinas 
graças, ansiosos de gozar das felicidades terrestres. 
-Gabriel – disse o Salvador – que habilitações trazem 
do mundo essas almas, para viverem na paz da Casa 
de Deus? Bem sabes que cada homem edifica, com a 
sua vida, o seu inferno, ou o seu paraíso... Mas, vamos 
ao que nos interessa: que fez o Político lá na Terra? 
   O anjo, bem impressionado com a figura do diplo-
mata, que impetrara os seus bons ofícios, exclamou 
com algum entusiasmo: Trata-se de um homem de 
elevado nível cultural. Suas informações revelaram-
-me um espírito de gosto refinado no trato da Ci-
vilização e das leis. Foi um preclaro estadista, cuja 
existência decorreu nos bastidores da administração 
pública e nos torneios eleitorais, onde consumiu to-
das as suas energias. Em troca de seus labores, os ho-
mens lhe tributaram as mais subidas honras nas suas 
exéquias. Seu cadáver embalsamado, num ataúde de 
vidro, percorreu duzentas léguas para ficar guardado 
nos mármores preciosos do Panteão Nacional.
   - Mas... – objetou entristecido o Mestre – esse ho-
mem teria cumprido as leis que ditava para os outros? 
Teria observado a prática do bem, a única condição 
para entrar no Paraíso, absorvido, como se achava, na 
enganosa volúpia das grandezas terrenas? - A luta po-
lítica, Senhor, tomava-lhe todo o tempo – respondeu 
solícito o anjo -; os tratados jurídicos, as tabelas orça-
mentárias, as fontes históricas, as questões diplomá-
ticas, os compêndios de ciências sociais, não davam 
lugar a que ele se integrasse no conhecimento da vossa 
palavra... - Entretanto, o meu Evangelho deveria ser a

bússola de quantos se colocam na direção da huma-
nidade... E, como se intimamente lastimasse a situa-
ção do infeliz, o Mestre rematou: - Aqui não há lugar 
para ele. Não se conquistam as venturas celestes com 
a riqueza de teorias da Terra. Dir-lhe-ás que retorne 
ao mundo, a fim de voltar mais tarde ao Paraíso, pela 
porta do Bem, da Caridade e do Amor. E o Soldado, 
que serviços apresenta em favor de sua pretensão? - 
Esse – replicou Gabriel – foi um herói na terra em que 
nasceu. Seus atos de valor e de bravura deram causa a 
que fosse promovido pelos superiores hierárquicos à 
posição de chefe das forças militares em operações, na 
última guerra. Tem o peito coberto de medalhas e de 
insígnias valiosas, das ordens patrióticas e das legiões 
de honra; seu nome é lembrado no mundo com cari-
nhoso respeito.
   Aos seus funerais compareceram representações 
de vários paises do mundo e inúmeras coletividades 
acompanharam-lhe as cinzas ilustres, que, envolvidas 
na bandeira da sua pátria, foram guardadas num ma-
jestoso monumento de soberbo carrara. - Infelizmen-
te – exclamou amargurado o Senhor – o Céu está fe-
chado para os homens dessa natureza. É inacreditável 
que sejam glorificados no orbe terrestre aqueles que 
matam a pretexto de patriotismo. Nunca pus no verbo 
dos meus enviados, no Planeta, outra lei que não fosse 
aquela do – “amai a Deus sobre todas as coisas e ao 
próximo como a vós mesmos”. Nunca houve uma de-
terminação divina para que os homens se separassem 
entre pátrias e bandeiras. De sul a norte, do oriente ao 
ocidente, todos os Espíritos encarnados são filhos de 
Deus, e qualquer deles pode ser meu discípulo.
   . Os homens que semeiam a ruína e a destruição 
não podem participar da tranquilidade do Paraíso. 
E o Operário, que fatos lhe justificam a presença nas 
portas do Céu? - Esse – elucidou Gabriel – quase nada 
tem a contar dos seus amargurados dias terrestres. 
Os sopros frios da adversidade, em toda a existência, 
perseguiram-no através das estradas do destino, e a fé 
em vossa complacência e misericórdia lhe foi sempre 

O Elogio do Operário
1º. de maio de 1937
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a única âncora de salvação, no oceano de lágrimas por 
onde passava o barco miserável da sua vida. Traba-
lhou com o esforço poderoso das máquinas e foi cola-
borador desconhecido do bem-estar dos afortunados 
da Terra. Nunca recebeu compensação digna do seu 
trabalho, e consumiu-se no holocausto à coletividade 
e à família... Entretanto, Senhor, ninguém conheceu 
as tempestades de lágrimas de seu coração afetuoso e 
sensível, nem as dificuldades dolorosas dos seus dias 
atormentados, no mundo. Viveu com a fé, morreu 
com a esperança e o seu corpo foi recolhido pela ca-
ridade de mãos piedosas e compassivas que o abriga-
ram na sepultura anônima dos desgraçados... - O Céu 
pertence a esse herói. Gabriel – disse o Mestre alegre-
mente. – Suas esperanças colocadas no meu amor são 
sementes benditas que frutificarão na percentagem 
de mil por um. Se os homens o ignoram, o Céu deve 
conhecer os seus heroísmos obscuros e os seus sacrifí-
cios nobilitantes. Enquanto o Político organizava leis 
que não cumpria, ele se imolava no desempenho dos 

santificadores. Enquanto o Soldado destruía irmãos, 
seus braços faziam o milagre do progresso e do bem-
-estar da Humanidade. Enquanto os despojos dos pri-
meiros foram encerrados nos mármores frios e impo-
nentes das falsas homenagens da Terra, seu corpo de 
lutador se dissolveu no solo, acentuando os perfumes 
da Natureza e enriquecendo o grão que alimenta as 
aves alegres, na mesma harmonia eterna e doce que 
regeu os sentimentos do seu coração e os atos de seu 
Espírito. Esse, Gabriel, faz parte dos heróis do Céu, 
que a Terra nunca quis conhecer. E, enquanto o Polí-
tico e o soldado voltavam ao caminho das reencarna-
ções dolorosas da Terra, o Operário de Deus se cobria 
com as claridades do Infinito, buscando outras pos-
sibilidades de trabalho para o seu amor e para o se 
devotamento. 

Da revista Fraternidade
Lisboa – Portugal.

(Crônicas de Além Túmulo de Humberto de Campos – 
Chico Xavier)
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Assim Falou o Poeta... As flores do Jardim da Nossa Casa

As flores do jardim da nossa casa
Morreram todas de saudade de você
E as rosas que cobriam nossa estrada
Perderam a vontade de viver
Eu já não posso mais
Olhar nosso jardim
Lá não existem flores
Tudo morreu pra mim
Não, não, não, não posso mais
Olhar nosso jardim
Lá não existem flores
Tudo morreu pra mim

As coisas que eram nossas se acabaram
Tristeza e solidão é o que restou
As luzes das estrelas se apagaram
E o inverno da saudade começou

As nuvens brancas escureceram
E o nosso céu azul se transformou
O vento carregou todas as flores
E em nós a tempestade desabou
Eu já não posso mais

Olhar nosso jardim
Lá não existem flores
Tudo morreu pra mim
Não, não, não, não posso mais
Olhar nosso jardim
Lá não existem flores
Tudo morreu pra mim
Mas não faz mal
Depois que a chuva cair
Outro jardim um dia
Há de reflorir

Eu já não posso mais
Olhar nosso jardim
Lá não existem flores
Tudo morreu pra mim
Não, não, não, não, não posso mais
Não posso mais
Olhar nosso jardim
Lá não existem flores
Tudo morreu pra mim
 

Compositor: Roberto Carlos / Erasmo Carlos
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