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Carta ao Leitor
 A situação atual é um convite para que reflexionemos sobre os valores que 
moldam a humanidade. Vivemos momentos de grande turbulência social, espe-
cialmente no campo da política, que apresenta graves problemas de ordem ética 
a se refletir no destino da sociedade.
 O ser humano ainda não acordou para os momentos amargos de transição 
que estamos passando, permanecendo distante e incompreensivo dos exemplos 
do Cristo. O meio ambiente destroçado e o ressurgimento de doenças infectocon-
tagiosas são um retrato da nossa condição humana. Como refere Emmanuel: “A 
alma humana está cansada de ciência sem sabedoria e, envenenado pelo pensa-
mento moderno, o cérebro, nas suas funções culturais, precisa ser substituído pelo 
coração, pela educação do sentimento”. 
 Esse é o grande problema dos tempos atuais, o egoísmo ainda predomina, ge-
rando desencontros, priorizando os interesses imediatistas e pessoais em detrimento 
dos interesses coletivos.
 Não adianta avançarmos em tecnologia e conhecimento científico se nos fal-
ta o sentimento elevado que orienta a inteligência.
 Que o novo ano que chega seja um convite a reavaliarmos nossa conduta 
diante da realidade que nos encontramos, tendo como base os ensinamentos de 
nosso Mestre Jesus!
Feliz 2019, com Paz e Harmonia!

Se você tem críticas, sugestões de melhorias, assuntos que gostaria de ver em nosso 
informativo, entre em contato através do email: idem@geedem.org.br
O IDEM requer a participação de todos! 
Participe!

Abrindo Janelas
Espaço dedicado a palestras de expositores conhecidos nacionalmente no  meio 
espírita.

“O Sublime Convite” 

Palestrante: André Sobreiro   
   
Assista na integra:

https://www.youtube.com/watch?v=W8sRyOmH90&index=10&list=PLR
5qI-QHR_HmDiEafAhaML22jSDhd_gWg
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Meditação para o Ano Novo
Preconceitos e discriminações: 

sinais de atraso espiritual

 Um dos mais salientes sinais de atraso espiritual - ainda fortemente presente neste 
planeta – é o preconceito. Embora seja socialmente constrangedor admitir que te-
mos preconceitos, o fato é que os cultivamos lá no âmago do nosso ser. Raríssimos 
são aqueles que conseguem a proeza de respeitar os outros e as suas respectivas 
particularidades na mais ampla acepção da palavra. Paralelamente, as manifesta-
ções de intolerância, discriminação e estereótipos também grassam nas sociedades 
humanas.

 Tais coisas representam verdadeiras chagas sociais e mesmo morais, já que deni-
grem o meio em que vivemos, bem como escancaram – de maneira estrepitosa – a 
nossa condição evolutiva inferior. O preconceito e a sua irmã dileta – a discriminação 
– têm causado muitos sofrimentos, assim como sérios comprometimentos cármicos.

 Posto isto, cabe inicialmente distinguir o que são exatamente essas doenças so-
ciais – assim as denominamos – com graves repercussões no bem-estar do espírito. 
Assim sendo, renomados cientistas sociais definem preconceito como os sentimentos 
negativos ou vieses direcionados a particulares grupos sociais como, por exemplo, 
negros, gays, pobres,etc.

 Por outro lado, os estereótipos são as nossas crenças estabelecidas – que geral-
mente primam pela falta de sabedoria – a respeito de determinados grupos sociais, 
tais como mulheres, trabalhadores mais velhos ou minorias étnicas. Nesse sentido, 
em decorrência da nossa deficiente formação cultural, social e religiosa, dificilmente 
conceberíamos a ideia de um membro da raça indígena, por exemplo, por mais 
apto que fosse, vir a ocupar a direção do Hospital das Clínicas (HC) em São Paulo. 
Em nossas mentes – impregnadas, não raro, por pensamentos e ideias intolerantes e 
inflexíveis – tal posição deve caber preferencialmente a uma pessoa do sexo mas-
culino, no mínimo na faixa dos cinquenta anos de idade e já exibindo algumas cãs.
 
 De maneira similar, seria um estrondoso choque para a maioria de nós ver um 
homem negro – por mais lustroso que fosse o seu currículo profissional, assim como 
o seu diploma de Master in Business Administration (MBA) – ocupar a presidência de 
certas empresas que operam no território brasileiro. A nossa forma estereotipada de 
enxergar o mundo – em resumo – determina em nossas mentes o que é “certo” ou 
“errado”, assim como o que é aceitável ou não. A partir daí, tomamos decisões e 
assumimos pontos de vistas nem sempre justos e corretos.

 Finalmente, a discriminação refere-se à manifestação de um viés comportamental 
injusto demonstrado contra determinadas pessoas. Por exemplo, (1) cidadãos mais 
velhos são sumariamente descartados para o preenchimento de determinadas vagas 
de trabalho por causa da sua idade, o que expressa conduta ageísta por parte do 
empregador; (2) trabalhadores obesos enfrentam igualmente grandes dificuldades 
de se recolocar em razão da sua aparência considerada fora dos “padrões estéti-
cos”.
 



 

 De qualquer maneira, os eruditos consideram que um indivíduo pode a priori 
ser alvo de preconceito sem ser, no entanto, discriminado. Mas também é possível 
discriminarmos alguém sem sermos preconceituosos. 

 No geral, o que prevalece é “o preconceito levando ao tratamento discrimi-
natório e o tratamento discriminatório levando a atitudes preconceituosas”. Portanto, 
trata-se de coisas extremamente negativas que brotam dos valores distorcidos ou 
das convicções infundadas que acalentamos, muito distantes de um ideal de igual-
dade, fraternidade e respeito que deveria imperar, de modo geral, nas relações 
huma-nas. 

O Espiritismo tem sólida posição a respeito do tema. Assim sendo, vejamos primeira-
mente a questão nº 799 de O Livro dos Espíritos (LE) (edição americana):

Como pode o Espiritismo contribuir para a evolução humana?

 “Pode ajudar a derrubar as ideias da filosofia materialista e assim fazer os seres 
humanos entenderem onde se encontram os seus reais interesses. Pode eliminar as 
dúvidas acerca da vida após a morte, de modo que as pessoas possam se sentir se-
guras a respeito do futuro. E pode ser vital em erradicar os preconceitos de religiões, 
classes sociais e raças. A doutrina irá, por fim, ensinar à humanidade a grande lição 
de irmandade sob a qual todos os homens e mulheres irão eventualmente viver em 
solidariedade”.

 Afinal de contas, adotando a premissa da pluralidade das existências – emba-
sada em evidências absolutamente concretas –, o Espiritismo ensina que o Espírito 
passará, na sua trajetória evolutiva, por muitas situações e papéis até que expurgue 
todas as suas imperfeições. Não faz sentido, à luz dos princípios espíritas, criticar e/
ou discriminar uma pessoa por causa da cor da sua pele, orientação sexual, crença 
religiosa, aparência ou idade.

 Haveremos de nascer e renascer tantas vezes quanto necessário até assimilarmos 
as virtudes essenciais. Assim sendo, habitaremos em corpos e viveremos em contextos 
que nos conduzirão aos aprendizados imprescindíveis. Desse modo, as infindáveis 
discussões sobre qual dos sexos é mais inteligente, mais sensato, mais sensível etc., 
passam ao largo das verdades transcendentais e, por isso, são irrelevantes. Não pas-
sam de discussões rasas à luz da imortalidade da alma e da plasticidade do espírito.

 Nesse sentido, o Espírito Irmão José nos esclarece que eventuais preconceitos 
que alimentemos são demonstrações de limitações de nosso Espírito. Lembra-nos o 
benfeitor que embora estejamos a caminho da perfeição, “... falta-nos muito chão 
a percorrer”. Recomenda-nos ainda para não nos escandalizarmos “... diante das 
atitudes que nos causem estranheza”. Afinal, nenhum de nós é igual ao outro. “Não 
sabemos o que fomos e nem podemos prever o que seremos”, pondera o benfeitor. 
Por isso, devemos tratar a todos com respeito e consideração, já que também apre-
ciamos receber, por nossa vez, esse tipo de tratamento.

 No mesmo diapasão, o Espírito Joanna de Ângelis ressalta que “Entre outros, a 
equanimidade constitui um valioso tesouro a ser adquirido, num estágio mais nobre 
da existência”. E acrescenta igualmente que:

“A equanimidade propõe que se estabeleçam vínculos de bondade e de respeito 
com os mais diferentes biótipos existentes, de forma que o bem esteja acima das 
vicissitudes e das lastimáveis consequências das ocorrências infelizes ou funestas”.
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Por fim, Joanna de Ângelis observa que:

“A equanimidade oferece a medida exata de como proceder-se em relação ao 
próximo e de como reagir-se diante de fatos penosos, afligentes, mantendo-se 
sempre no mesmo estado de harmonia.”

 Noutra abordagem convergente, o Espírito Ermance Dufaux propõe a solução 
pela via da alteridade, considerando que “Nas abordagens filosóficas, a alteridade 
tem conotações de rara beleza e profundidade, demonstrando a importância da 
diversidade humana [...]”.

  Ela recorre à questão nº 804 do LE para consolidar a sua argumentação – ou 
seja: “Necessária é a variedade das aptidões, a fim de cada um possa concorrer 
para a execução dos desígnios da Providência, no limite do desenvolvimento de 
suas forças físicas e intelectuais”.

 Lembra-nos Irmão José que Jesus “não se esquivava das prostitutas e dos homens 
de má vida”.   Cabe  ressaltar também que Jesus nos deu  outros extraordinários  
exemplos de tolerância e inclusão social. Um dos mais marcantes foi o episódio da 
mulher samaritana. Destaca Cairbar Schutel que:

 “Chegando Jesus a Sicar, a cidade da Samaria, repousou perto de Jacó, quando, 
à hora sexta (12h), uma mulher veio tirar água. O Mestre pediu-lhe de beber e ela 
admirou-se de lhe pedir água um ‘judeu’, porque os judeus não se comunicavam 
com os samaritanos, por motivos religiosos”.

“Jesus fez-lhe ver, então, que o ‘dom’ de Deus era mais do que judeu, mais do que 
samaritano, e disse à mulher: “Se tu conhecesses o “dom” de Deus e quem que pede 
água, tu lhe terias pedido “água” e ele te daria, porque quem beber da “água” 
que eu lhe der, nunca mais terá sede” [...]”. 

 Um outro exemplo fascinante foi relatado pelo Espírito Humberto de Campos. 
Conforme o autor espiritual, no começo do apostolado cristão havia – como em 
todos os agrupamentos humanos – uma exaltação natural por parte dos mais jovens. 
Eles vislumbravam em suas conversações levar a boa nova para todos os recantos 
do planeta. Nos seus impulsos juvenis imaginavam que companheiros como Pedro 
– premido pelas responsabilidades do lar – e Mateus – amarrado às obrigações de 
cada dia – pouco poderiam fazer.

 Entretanto, Simão, “O Zelote”, algo mais velho, ouvia-os e temia não ser útil 
aos desafios do porvir. Afinal de contas, os anos já lhe pesavam sobremaneira no 
corpo e as suas energias já demonstravam certo esgotamento, embora o Espírito 
se conservasse atento. Assim sendo, com a autoestima meio conturbada, o velho 
pescador procurou o Mestre a fim de lhe rogar orientações.

 O Mestre ouviu-o atentamente, embora já tivesse pleno conhecimento das tem-
pestades que lhe intranquilizavam a alma. Resumidamente, esclareceu-o que “a 
existência humana é uma hora de aprendizado, no caminho infinito do Tempo...”. 
Além disso, argumentou que, sob a perspectiva intergeneracional, ambos jovens e 
idosos tinham obrigações e deveres para a manutenção do equilíbrio da vida em 
sociedade. A fim de motivar o velho apóstolo, alertou-o quanto à sua parte no es-
forço geral, bem como a sua importância naquele momento na obra que se erigia. 
Concitou-o a ter paciência com os mais jovens – levianos ou não – e conservar o 
bom ânimo.



 Simão retornou aos seus afazeres com as suas energias retemperadas. Ao voltar à 
casa pobre, encontrou Tiago, filho de Cleofas, conversando à margem do lago com 
outros jovens e no calor da suas argumentações aludiu à idade de Simão. Embora 
não tenha se sentido – desta vez – ofendido ou magoado, oportunamente Simão 
procurou o impetuoso companheiro de luta. Com extraordinária brandura e lógica 
fez o jovem apóstolo entender que a idade era um aspecto irrelevante diante do 
desafio de edificar o reino de Deus no íntimo das criaturas.

 Nessa noite, ao repousar, Simão teve um sonho arrebatador no qual ele “se en-
contrava com o Messias, no cume de um monte que se elevava em estranhas ful-
gurações”. Conforme relata o Espírito Humberto de Campos, Jesus o abraçou com 
carinho e lhe agradeceu “o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago e pelo seu 
terno cuidado com duas crianças desconhecidas – que ele horas antes havia, de 
certa forma, salvado – por amor de seu nome”.

 “O discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime. Jesus, do alto da 
colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades e campos, mares e 
montanhas... Em seguida, o antigo pescador compreendeu que seus olhos assomb-
rados divisavam o futuro. Ao lado de seu deslumbramento passava a imensa família 
humana. Todas as criaturas fitavam o Mestre, com os olhos agradecidos e refulgentes 
de amor [...].

 Simão acordou, experimentando indefinível alegria.” Ao procurar Jesus para 
agradecê-lo com profunda humildade, ouviu-o dizer: “Em verdade, Simão, ser moço 
ou velho, no mundo, não interessa!... Antes de tudo, é preciso ser de Deus!...”

 Parafraseando o Mestre inolvidável, é de somenos importância se somos altos 
ou baixos, gordos ou magros, bonitos ou feios; se somos negros, brancos, indígenas 
ou amarelos; se somos homens ou mulheres ou ainda se somos heterossexuais ou 
homossexuais. Fundamentalmente, o que importa é que tenhamos Deus em nossos 
corações!

 Por fim, como espíritas, nos cabe o esforço de eliminarmos qualquer laivo de pre-
conceito ou discriminação de dentro de nós, pois amanhã poderemos estar numa 
condição igual à daquele que hoje criticamos ou prejudicamos.  

Extraido de: Revista O Consolador Ano 4 N° 188
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Você conhece o Clube do Livro do GEEDEM?

Tornando-se sócio do Clube do Livro do GEEDEM você paga 
uma pequena quantia por trimestre, recebe todo mês um lan-
çamento, tem descontos em exemplares comprados em nossa 
livraria e ainda ajuda na manutenção da Casa!

Informe-se na Livraria do GEEDEM e participe! 
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Cantinho do Chico
Carta de Ano Novo

 Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e 
servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna 
no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros 
para necessária ascensão.

 Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução 
de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir.

 Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação.

 Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente.

 Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o 
bem com destemor para a colheita do porvir.

 Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência 
tranquila no dever bem cumprido.

 Ano Novo! Novo Dia!

 Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não enten-
deram até agora.

 Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino.

 Não maldigas nem condenes.

 Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da 
escuridão.

 Não te desanimes nem te desconsoles.

 Cultiva o bom ânimo com os que te visitam dominados pelo frio do desencanto 
ou da indiferença.

 Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto 
ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: Ama e auxilia sem-
pre. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu 
estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração.

Extraido do livro “Vida e Caminho”, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chi-
co Xavier.

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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AME BRASIL 
O que Joanna de Ângelis pretende com 
uma psicologia espírita.

Gelson Luis Roberto (Membro da AME Rio Grande do Sul)

Muitos podem se perguntar porque Joanna estaria in-
teressada em divulgar e refletir sobre psicologia e Espir-
itismo criando a série psicológica. Conta-nos Divaldo 
que em 1988 Joanna o convidou para escrever uma série de livros que seriam de 
grande utilidade para o movimento espírita. Nesse momento, estava sendo apresen-
tado o projeto da série psicológica, que nasceria com o livro Jesus e a atualidade, 
e que no seu profundo e rico percurso traria mais uma dezena de livros, totalizando 
dezessete livros em dezesseis volumes.
 
 Sabemos que todo o trabalho de elaboração da série psicológica exigiu um cui-
dadoso esforço. Por cinquenta anos, ela esteve estudando a psicanálise, a psicolo-
gia e a psiquiatria no mundo espiritual, buscando fazer uma ponte entre a psicologia 
e o Espiritismo, em uma linguagem compatível com as necessidades do pensa-
mento filosófico deste momento. Considerando essa perspectiva, podemos propor 
duas justificativas mais específicas em relação ao que Joanna pretende com uma 
psicologia espírita.

A primeira justificativa que se apresenta é que talvez ela esteja nada mais do que 
acolhendo algo que Kardec em 1858, ou seja, há quase 160 anos, propunha quan-
do criou a Revista Espírita. Essa revista tinha como subtítulo “Jornal de Estudos Psi-
cológicos”, justamente por saber que a proposta espírita é buscar conhecer a alma 
humana, por meio do espírito imortal, em suas faculdades e sentimentos, seu modo 
de vida e de relação. Assim, a proposta de Joanna de Ângelis busca essa condição 
radical que Kardec também apresentava de uma psicologia atenta a sua própria 
definição: psyché: alma, logos: estudo – palavra que depois com Heráclito assumiu 
o sentido de razão e modernamente de tratado. Assim, psicologia é o estudo ou 
reflexão sobre a alma, uma psicologia que devolve à alma seu próprio território que 
foi ocupado pela visão materialista, em que a ideia de comportamento é fruto de 
uma biologia apenas. Queremos dar à alma sua própria autonomia, com suas leis 
e necessidades.

 A segunda justificativa é a que a própria Joanna oferece por intermédio de Di-
valdo Franco quando perguntado sobre a série psicológica:
 
 “A nova perspectiva que ela me desenha é de criar uma mentalidade capaz 
de não ficar apenas nos teoremas doutrinários, mas nas soluções comportamentais. 
Retirar o movimento espírita, que está encarcerado nas Casas Espíritas, para equa-
cionar os problemas da criatura onde a criatura estiver. Levar a mensagem para 
mudar o mundo, através da mudança social, moral, econômica, porque, conforme 
Kardec, o Espiritismo tem a ver com todos os ramos da ciência, não apenas da 
ética moral da filosofia, mas também da psiquiatria, do comércio, da indústria, dos 
relacionamentos humanos, dos direitos humanos. Nós vamos colocar as bases da 
doutrina no pensamento social para mudar a sociedade. Este é o novo desafio.”

 Divaldo fala em uma nova perspectiva. Esse termo nos parece de grande im-
portância para avaliar sua proposta. O perspectivismo não é um relativismo, mas 
propõe a necessidade de reconhecer a realidade por meio de vários pontos de 
vistas, uma vez que nossa consciência e compreensão não abarcam tudo e são 
alteráveis conforme nossa evolução. 



 
 Por exemplo, a ideia e imagem de Deus vêm mudando na medida que o Homem 
vem evoluindo. Temos o Deus de Moisés, que era “olho por olho...”, mas Jesus veio 
e apresentou um Deus de amor, dando uma nova perspectiva. Assim, Joanna quer 
trazer uma linguagem mais atual e integrada da realidade do espírito por meio da 
perspectiva de uma psicologia espírita.

 O segundo ponto que ela refere é a necessidade de um trabalho de mudança, 
de transformação ou solução comportamental. Temos a tendência de criar defesas 
e subterfúgios para evitar nosso confronto e, muitas vezes, acabamos distorcendo 
conceitos, reduzindo entendimentos conforme nosso orgulho e egoísmo. E o Espirit-
ismo não está livre disso. Muitos entram na Doutrina e não permitem que a Doutrina 
entre em seus corações. Ou seja, a proposta da benfeitora nada mais é do que 
oferecer mais um recurso para a reforma íntima, proposta básica trazida por Kardec 
pela Doutrina. 

  Uma perspectiva nova à luz do Espiritismo juntamente com a psicologia com vis-
tas a favorecer um despertar e mudança de consciência. Entramos numa nova fase 
que podemos chamar de era do espírito, era do desenvolvimento interior ou Homem 
Psi. Essa fase se caracteriza por uma conscientização da realidade espiritual e dos 
valores que buscam desenvolver as capacidades internas. É a fase psicológica, em 
que não se dá mais ênfase ao mundo e às conquistas exteriores, e sim ao desafio de 
conquistar a nós mesmos. O autodescobrimento é, neste momento, uma condição
básica. Não há como avançarmos sem reconhecer quem somos. Assim, é importante 
termos sempre consciência dos elementos que compõem nosso ser, como a mente, 
que é a própria manifestação do espírito e é formada pelo pensamento, sentimento
e pela vontade. Essas são as forças do espírito que devemos cultivar em prol de nosso 
desenvolvimento espiritual.

 Dada a importância cada vez maior dos aspectos espirituais na vida humana e 
da amplidão do universo psicológico, aspectos estes que aproximam o Homem de 
realidades desconhecidas e ainda não exploradas de si mesmo, consideramos impor-
tante o estudo de temas atuais em torno das questões espirituais em seus aspectos 
psicológicos. Consideramos aqui espiritual tudo que implica, em alguma medida, 
a hipótese de uma dimensão não separada da realidade material que nos indique 
manifestações de ordem psíquica. Isso pode parecer óbvio e até mesmo redundante 
por ser um conceito não redutível à matéria, mas libertar a psique de se tornar um 
epifenômeno do cérebro é um esforço recente e de importância fundamental para 
se avançar nesse campo onde psique e matéria ainda são um mistério para nós.
Essa questão implica em um olhar que se liberta do materialismo científico. Queremos 
libertar não só o pensar como processo, mas também toda a psique dessa conce-
pção naturalista, para que ela tenha campo para se mostrar e revelar-se como tal. 
Queremos partilhar do reino transubjetivo*do espírito. A ideia é nos reconhecermos 
como espírito imortais, realizando o caminho profundo para dentro de nós mesmos, 
a fim de conquistarmos esse reino interior. Como nos colocou Jesus, o reino de Deus 
está dentro de cada um, e Cristo é a figura do Homem integral. Jung , acertada-
mente, afirmou que Cristo é o Homem interior ao qual se chega pelo caminho do 
autoconhecimento. Joanna de Ângelis nos afirma que Jesus é o perene momento em 
que o Rei Solar mergulhou nas sombras terrestres, a fim de que nunca mais houvesse 
trevas na humanidade, possibilitando uma perfeita identificação entre a criatura e 
o seu Criador, para todo o sempre.

 Com a série psicológica, Joanna aprofunda essa proposta, oferecendo a busca 
do Homem integral e a realização plena do ser, bem como abrindo os horizontes do 
Homem interior e nos mostrando o caminho da conquista individual, em que todos 
estão a partir dele autorizados e conscientes que podem ser um Cristo. 
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 Coloca-nos a benfeitora que Jesus aspirava para todos os indivíduos a mesma 
posição que conseguiu, tendo o Pai como exemplo e foco a ser conquistado. Propôs 
que ninguém se satisfaça com o conseguido, mas, sim, que cresça, busque e se en-
tregue ao esforço constante de libertação, ascendendo no rumo da Grande Luz.

Joanna de Ângelis oferece uma vasta literatura para esse despertar do espírito. A 
série psicológica é composta das seguintes obras:

☺Jesus e atualidade (1989),  ☺O Homem integral (1990),  ☺Plenitude (1991), ☺Mo-
mentos de saúde e de consciência (1991/2),  ☺O ser consciente (1993),  ☺Auto-
descobrimento – uma busca interior (1995),  ☺Desperte e seja feliz (1997),  ☺Vida: 
desafio e soluções (1997),  ☺Amor imbatível amor (1998), ☺O despertar do espírito 
(2000),  ☺Jesus e o evangelho – à luz da psicologia profunda (2000),  ☺Triunfo pes-
soal (2002), ☺ Conflitos existenciais (2005),☺Encontro com a paz e a saúde (2007),  
☺Em busca da verdade (2009) e  ☺Psicologia da gratidão (2011).

 Por meio de um intenso debate a partir de conceitos psicológicos e dos diversos 
autores deste ramo de conhecimento, Joanna vai tecendo os fios condutores de 
uma psicologia que se assenta nas bases trazidas pelo Consolador Prometido, reali-
zando, como bem coloca Kardec no item 8 do capítulo I de O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, a necessidade da Ciência inteirar-se do elemento espiritual, marcando 
uma nova era de progresso na humanidade.
 A seguir, os aspectos gerais da proposta de estudo da psicologia de Joanna de 
Ângelis:
  ►a relação ego/si mesmo: o encontro interior do homem com sua realidade 
como espírito e com Deus; 

  ►sofrimento: a dinâmica do sofrimento, sua origem, motivos e caminho li-
bertador;
  ►o Homem integral e autodescobrimento: embate com as imagens e iden-
tificações com o mundo de aparência e ilusões do ego; descoberta dos potenciais 
internos e busca da maturidade psicológica;
  ►o ser consciente: ser e ter, a nova estrutura do ser humano e o despertar do 
si mesmo. A conquista de si mesmo e a exteriorização das forças divinas no Homem. 
Liberação e decisão de ser feliz;
  ►vida e suas implicações: estudo das forças e dinâmicas da vida – bases 
dos processos mentais e dos aspectos de desenvolvimento (fases da vida) e suas 
correlações espirituais;
  ►estudo sobre a consciência: um projeto de estudo sobre a ampliação da 
consciência – os aspectos inconscientes, seus mecanismos, os sentimentos e a busca 
de unidade. Necessidade de uma análise honesta de si mesmo e o desenvolvimento 
da força criadora;
  ►superação dos conflitos: confronto com a sombra.

  ►o trabalho de transformação interior: instrumentos, técnicas e processos 
criativos de interação e direcionamento mental: meditação e visualização, oração, 
autoamor e autoestima, relaxação, técnicas de controle mental e exercícios de 
respiração e corporais;
  ►a psicologia do amor e os desajustes afetivos; a personalidade mana de 
Jesus: Jesus como o psicoterapeuta por excelência e arquétipo do Homem integral.

Artigo extraído de: revista-saude-e-espiritualidade-edicao-23

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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A Filosofia Espírita e o Renascimento do 
Natal
   Sonia Theodoro da Silva

 Se observarmos atentamente veremos que o Natal está mudando. 
Como? – diriam alguns, já que as lojas e o comércio em geral já ini-
ciaram os seus apelos desde novembro! E ao final daquele mês as pro-
pagandas televisivas igualmente lembravam os seus consumidores da 
necessidade das compras de fim de ano. Sim, concordamos, pouco 
tem sido feito para que se mude o tom apelativo e consumista do Na-
tal.

 Porém, atentemos para os enfeites, as decorações, as lojas, as ruas, o comércio, os 
bancos. A cidade se embeleza. De dia, as cores fortes lembram, através do verde, as 
matas e florestas; através do vermelho, o sol, a vida vibrante (cultura advinda do hemis-
fério norte, já que a neve recobre a natureza com sua neutralidade branca e gelada). 
À noite, as luzes emocionam, falam de alegria, de abraços, de festa.

 Os pensadores do Período Moderno da filosofia já destacavam a importância dos 
estímulos externos para que o Ser se projetasse na linha da existência com novas con-
cepções de mundo e para o entendimento acerca do complexo problema do existir. 
Naquele tempo (séculos XV e XVI), aconteceu um dos maiores movimentos de revalori-
zação do homem e da natureza: o Renascimento. Inspirado no Humanismo, movimento 
de intelectuais que defendiam o estudo da cultura greco-romana e o retorno a seus 
ideais de exaltação do homem e de seus atributos como a razão e a liberdade, o Re-
nascimento propiciou uma maior disposição para se investigar os problemas do mundo 
(Cotrim, 2006), os homens aguçaram seu espírito de observação sobre a natureza, dedi-
cando maior tempo às pesquisas e às experimentações. O ser humano tornava-se livre 
das amarras da escolástica e da patrística, com mente aberta ao livre exame do mundo 
e do próprio homem.

 As artes em geral, a literatura, sofreram uma lufada de renovação. O homem, livre 
para pensar, pode alçar vôo e ir ao encontro da Estética, do Belo, tornando-se sensível 
às questões filosóficas e abrindo-se à compreensão da Vida como um todo. A Ciência 
pode, enfim, desenvolver-se. Porém, a Religião estagnou, fechando-se, em seu embota-
mento autista.

 A Filosofia Espírita traz de volta o espírito do Renascimento; não apenas como movi-
mento cultural, mas como o verdadeiro sentido e conceito da palavra renascer. Magní-
fico presente das esferas luminosas da existência para todos nós.

 E o que estamos vendo hoje é esse espírito que se espalha: a necessidade do Belo, 
que leva à importância de preservar e cuidar da Natureza, de olhar o outro com olhos 
de esperança e de bondade.

 Sim, este Natal é diferente. Os abraços não serão apenas fruto da obrigatoriedade 
social, mas do sentimento de compartilhamento, do afeto real, e da importância de es-
tarmos juntos.

 O mesmo espírito de Natal que Jesus trouxe com sua magna Presença, muito em-
bora ainda estejamos distantes de compreendê-lO e amá-lO tanto quanto Ele tem nos 
compreendido e amado.
 Deixemos que esse espírito nos envolva. Façamos como Ele, aprendamos com 
Ele, vivamos como Ele nos ensinou a viver. E o Natal estará presente em todos os 
dias do ano.
Extraído de: http://www.filosofiaespirita.org

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

Filosofia e Espiritismo
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Marcha do Progresso
O Livro dos Espíritos - Perguntas 783 a 185

783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aper-
feiçoamento da Humanidade?
 “Há o progresso regular e lento, que resulta da força 
das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa 
quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que 
o transforma.”
 O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem 
de atingir a finalidade que a Providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coi-
sas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas idéias pouco 
a pouco; germinam durante séculos; depois, irrompem subitamente e produzem o 
desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em har-
monia com as necessidades novas e com as novas aspirações.
Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a con-
fusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que 
eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da 
Providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneiam 
a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente.

784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo 
menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos rec-
uos?
 “Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois 
que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se 
mister
que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem 
e das reformas.”

785. Qual o maior obstáculo ao progresso?
 “O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual 
se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual redu-
plica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, 
que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem 
o Espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral, como no mundo físico, e 
que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado 
de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além 
da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infini-
tamente mais duradoura.” (Vide: Egoísmo, cap. XII.)
 Há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas 
que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso 
moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, 
todos os incentivos. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes 
da época atual.
 Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, compa-
rando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego 
negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha as-
cendente de parar, com relação, de preferência, ao moral, do que com relação 
ao intelectual?

O Que Disse Kardec?
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  Por que será impossível que entre o século dezenove e o vigésimo quarto sé-
culo haja, a esse respeito, tanta diferença quanta entre o décimo quarto século e 
o século dezenove? Duvidar fora pretender que a Humanidade está no apogeu da 
perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a 
experiência desmente.

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Para Reflexão
A Doutrina Espírita sempre nos transmite grandes ensinamentos de forma muito 
simples. Na visão Espírita, a vida nada mais é, do que um eterno aprendizado.
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Intolerância 
 
 
 Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério 
com
que julgardes, sereis julgados; e com a medida que usardes para 
medir a outros, igualmente medirão a vós (Jesus [Mateus 7:1] ). 

 Jesus recomendou a seus seguidores que não fizessem julgamen-
tos morais de outras pessoas. Ele sabia que as pessoas têm uma grande tendência 
de enxergar e condenar aquilo que acham reprovável no outro.

 Todos nós temos momentos em que julgamos outras pessoas gratuitamente. 
Aqueles que acham que não o fazem devem avaliar suas frases que começam 
com “Que...”. Quando dizemos “Que vergonha!” sobre um político corrupto, ou 
“Que absurdo!” sobre um criminoso, estamos fazendo julgamentos morais. Todos 
nós temos este impulso. Mas quanto menos proferirmos estes julgamentos, mais nos 
aproximamos da atitude cristã. Quanto mais nos afundamos na condenação de
outros, mais envolvidos estamos com a intolerância.

 A intolerância é a falta de habilidade em reconhecer e respeitar diferenças em 
crenças e opiniões. É a ausência de disposição para aceitar as pessoas com pontos 
de vista diferentes. O intolerante julga e acusa porque não tem a capacidade de se 
colocar na posição da outra pessoa. Estas pessoas evitam afrontar os seus próprios 
problemas porque negam se a enfrentar a sua própria imperfeição. Aí já começa 
o sofrimento do intolerante: ele sabe que não pode errar, pois ele se colocou como 
modelo de perfeição.

 O intolerante nem imagina que seu defeito nasce do medo. O ser humano na-
turalmente teme aquilo que não conhece. Isto é muito bom, porque protegeu a 
nossa espécie durante milênios. Mas a versão patológica deste medo é ridiculari-
zar alguma ideia mesmo antes de te  informações para uma boa análise crítica. É 
mais seguro apegar-se a algumas convenções dentro de uma zona de conforto.A 
defesa deste território se dá pela insistência dogmática em uma conclusão, e pela 
negação de tudo o que a contradiga.

 O intolerante vai tentar impor os seus valores à comunidade. A forma que isto 
assume pode variar bastante. Mesmo que o indivíduo tente guardar apenas para si 
as suas propostas, ele fatalmente vai deixar escapar isto em alguns momentos.
Se este indivíduo for formador de opinião, seus seguidores absorverão automati-
camente as suas tendências. Isto se torna particularmente nocivo quando os pais 
transmitem seus valores deturpados aos filhos, mesmo de forma inconsciente, du-
rante o processo educacional.

 Em outras situações, o intolerante pode declarar abertamente a sua irritação 
com o comportamento de outrem, e promover ações para eliminar o motivo de 
seu desconforto. A intolerância pode levar à discriminação social, racial, política, 
religiosa, sexual, de idade ou outras, que provocam a exclusão social.



 Estas ações chegam por vezes a assumir um caráter violento e criminoso. O pior 
cenário é aquele onde os governantes são lenientes com os agressores; num cenário
catastrófico, as próprias autoridades abraçam estas ideias e desenvolvem leis de 
segregação.

 Em benefício próprio e em benefício da humanidade, o cristão consciente
tem o dever de vasculhar suas atitudes em busca da intolerância e se comprometer 
a modificá-la.
 Tolerância pode significar discordar pacificamente e respeitosamente.
 Tolerante é aquele que desculpa; que admite e respeita opiniões contrarias a 
sua. Ele vê que a diversidade é um bem a ser apreciado e que só se pode crescer 
como pessoa aprendendo com os outros e ajudando-os. A verdadeira vida em so-
ciedade é caracterizada por um profundo respeito pelas tendências de outras pes-
soas.
 O Dr. Edward Bach, criador da terapia com remédios florais que levam o seu 
nome, descreveu bem a natureza do intolerante. Segundo ele, esta pessoa precisa 
sentir mais bondade e mais beleza em tudo o que o rodeia. Falta-lhe compaixão e 
entendimento das circunstâncias e percursos de vida dos outros, assim como a ca-
pacidade de entender que eles também estão se esforçando para se aperfeiçoar, 
a seu jeito.
 Já os tolerantes e indulgentes têm a capacidade de ver a bondade que cresce 
dentro de cada pessoa, compreendendo os diferentes caminhos possíveis para
a perfeição final.
 Tolerar nossas próprias dificuldades, imperfeições, é um passo importantíssimo,
e o grande Primeiro Passo. É isso que Jesus veio nos ensinar. E com certeza contamos 
com Seu amparo e Sua luz nesta caminhada especial que nos propusemos a fazer.T

Extraído de iee.org.br - Institutuo Espírita de Educação
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Dicas de Livros

Estudando a Gênesis à Luz do Espiritismo – 
Vol. 1 - Haroldo Dutra Dias
 
 A origem, o princípio, a gênese! Um livro tão poderoso, 
com tantas imagens, linguagem forte e temas importantes 
que acaba inspirando todos os demais livros da “Bíblia”. Isso 
é “Gênesis”, primeiro livro do pentateuco mosaico. “Estu-
dando Gênesis à Luz do Espiritismo” é o volume inicial de 
uma série de estudos sobre o “Antigo Testamento”. 

 A abordagem é realizada à luz da doutrina espírita 
pelo extraordinário exegeta, pesquisador, escritor, tradutor 
e conferencista Haroldo Dutra Dias, que conduz os leitores 
por uma aventura incomum. 

É preciso ter coragem para entrar nessa aventura, porque a mentalidade será 
renovada e, ao final, todos sairão transformados dessa experiência.

15



Informes GEEDEM
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Você sabia?
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Os Primórdios do Espiritismo no Brasil
 
 Em 1865 (mesmo ano do lançamento de “O Céu e o Inferno”), Luiz Olímpio Teles 
de Menezes criou, em Salvador, o “Grupo Familiar de Espiritismo” (primeira institu-
ição espírita brasileira). 

 Em 1866, Teles de Menezes publicou o opúsculo “O
Espiritismo – Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita”, contendo páginas extraí- 
das e traduzidas de O Livro dos Espíritos. No mesmo ano, na cidade de São Paulo, 
a Tipografia Literária publicou “O Espiritismo reduzido à sua mais simples expressão”, 
de Allan Kardec (sem indicação de tradutor). 

 Em 1869 (ano da desencarnação do Codificador), Luís Olímpio publicou Pri-
meiro jornal espírita do Brasil - O “Eco do AlémTúmulo”, publicado em julho de 1869. 
Contava com 56 páginas e chegou a circular em Londres, Madri, Nova Iorque, Paris 
(Kardec fez menção a Luiz Olímpio Teles de Menezes na Revista Espírita, edição de 
novembro de 1865). 

 Em novembro de 1873, foi fundada em Salvador a Associação Espírita Brasilei-
ra (extensão do “Grupo Familiar do Espiritismo”) e, no ano seguinte (1874), alguns 
membros dessa Associação fundaram o “Grupo Santa Teresa de Jesus”.

 Um dos enigmáticos divulgadores da Doutrina dos Espíritos no século XIX foi Afon-
so Angeli Torteroli, fundador do “Centro da União Espírita do Brasil”, instituição que 
tinha a presunção de coordenar o movimento espírita brasileiro. Para esse objetivo 
(unificação) Torteroli organizou em 1881, no Rio de Janeiro o 1º Congresso Espírita 
Brasileiro. Sob sua influência e liderança, “as entidades da sombra trouxeram a obra 
ingrata da oposição ao trabalho produtivo da edificação evangélica no Brasil.” 
 Torteroli, então líder dos pretensos “científicos”, investiu impiedosamente contra 
Bezerra de Menezes (“místico”), e sob a densa liderança do emblemático genovês 
ocorreram discórdias, agressões e inaceitáveis “nhenhenhéns”. Em verdade, após a 
desencarnação de Torteroli este se manifestou pela mediunidade de Chico Xavier 
expressando arrependimento. A carta foi psicografada no dia 4 de abril de 1950, 
nela, o italiano se penitencia por ter entendido o Espiritismo apenas como ciência 
e filosofia. Sobre isso, os simpatizantes do visionário “academista” afirmam que a 
carta psicografada contém conteúdo anímico do médium de Uberaba.
Para tais, a posição doutrinária assumida por Torteroli (estritamente “científica” e 
“filosófica”) não prejudicou sua militância espírita, tanto no que diz respeito à divul-
gação da obra de Allan Kardec, quanto à prática do assistencialismo.

 Avancemos para outros eventos, pois, a bem da verdade os Benfeitores “su-
geriram aos espiritistas brasileiros a necessidade de criar, no Rio de janeiro, um nú-
cleo central das atividades, que ficasse como o órgão orientador [federação] de 
todos os movimentos da doutrina no Brasil.” ) A rigor, a instituição pioneira genuina-
mente espírita foi a Sociedade de Estudos Espiríticos - Grupo Confúcio, em 1873.  
Conforme previsto em seus estatutos, devia seguir os princípios e as formalidades
expostos em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns.
 Suas atividades incluíam ainda o receituário gratuito de homeopatia e a apli-
cação de passes aos necessitados.
        Continua na próxima Edição
Extraido de : A história do Espiritismo no Brasil - Jorge Hessen
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.



         O Livro dos Espíritos 
 
01-) Os sonhos são feitos____________.
a) Dos pensamentos psicológicos  b) Da emancipação 
da alma    c) Da mente   d) Do cansaço

02-) Qual é o emblema do trabalho do Criador?
a)A cepa    b) O livro    c) A cruz   d) O sol

03-) Há dois elementos gerais do Universo: o Espírito e ___________.
a) matéria   b)o perispíto    c) o homem    d) Deus

04-) Quantas perguntas fez Allan Kardec em “O Livro dos Espíritos”?
a)101     b) 1019     c) 1869     d) 899

05-) Parte inicial do Livro dos Espíritos onde os Espíritos assinam sua autoria:
a)Prólogo   b) Prolegômenos   c) Introdução    d) Prefácio

06-) Os Espíritos são os seres inteligentes da__________________.
a) Criação    b) Terra  c) Natureza   d) Galáxia

07-) Deus é a inteligência suprema,________________________.
a) mor infinito dos cosmos   b) força luminosa do universo   c) causa primeira de 
todas as coisas     d) eu supeior vivo

08-) Quais planetas são habitados por Espíritos?
a)Só a Terra    b) Todos    c) Os planetas com água  d) Todos menos os satélites

09-) Aquele que serve de intermediário entre os Espíritos e os homens é 
__________.
a) Passista   b) Parapsicólogo   c) Médium   d) Agênere

10-) Os Espíritos são criados simples e _____________.
a) ignorantes    b)sábios  c) humildes    d) primitivos

Respostas:
1b, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a, 7c, 8b, 9c, 10a.
  

Extraído do livro ‘Quiz Espírita’ de Luis Hu Rivas, com a autorização do autor.
www.luishu.com

Espíritas, Amai-vos, eis o primeiro mandamento; E Instrui-vos, eis o segundo!
 (O Espírito da Verdade, O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo VI, item 5)
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 Quiz Espírita



Acontece no GEEDEM
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Notícias ASIMD
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Próximos eventos ASIMD

      20/11 - 18hs00 
Apresentação da Oficina de Teatro

   Teatro Lauro Gomes - Rudge Ramos

    24/11 - 10hs00 as 15hs00
Ação Social - Prestação de Serviços

                 Clube Palmeirinha - Battistini

       06/12 19hs30
   Apresentação das atividades

 socioculturais ASIMD
Teatro Lauro Gomes  

                    Rudge Ramos


