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“Divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance é 
tarefa prioritária.”   (Bezerra de Menezes - Reformador/JAN-05)
 
O IDEM tem como missão levar ao leitor artigos, textos e mensagens com base nos prin-
cípios espíritas, trazendo temas atuais para que possamos refletir se realmente estamos 
vivenciando os ensinamentos deixados por Jesus, nosso Mestre e Guia.

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

Abrindo Janelas
Espaço dedicado a palestras de expositores conhecidos nacionalmente no  meio espí-
rita.

   Fora da Caridade Não Há Salvação 

Palestrante: Artur Valadares    

 Assista na integra:

      https://www.youtube.comwatch?v=64NygVF4TN4

Muito Além dos Neurônios
                              Nubor Facure

Neste livro, o autor mostra que o cérebro por si só não explica 
as complexas operações mentais que realiza. O homem é 
fruto de experiências que carrega em sua mente nas diversas 
existências e o cérebro, com toda sua estrutura, atua como 
meio de ligação entre os dois planos, o espiritual e o corpóreo.
Traz à tona uma discussão sobre mente, matéria mental, for-
mação da inteligência e o processo do aprendizado (como 
o cérebro aprende). Aborda, ainda, a decorrência do con-
forto entre as leis do campo mental bem como o resultado 
de suas extravagâncias.

Autor(a): NUBOR O. FACURE
Título: MUITO ALÉM DOS NEURÔNIOS
Páginas: 122
Editora FE

(...) O mais belo lado do Espiritismo é o lado moral. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a 
sua força, pois aí é ínvulnerável (...).       Allan Kardec:  Revista Espírita-Novembro/1861, pag. 359. 

Dicas de Livros
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Cantinho do Chico

Rogativa do Servo

 Senhor! 

 Dá-nos a força, mas não nos deixes humilhar os mais fracos; 

 Dá-nos a luz da inteligência, no entanto, ensina-nos a auxiliar 
aos irmãos que jazem nas sombras; 

 Dá-nos a calma, contudo, não nos consistas viver na condição das águas para-
das; 

 Dá-nos a paciência, entretanto, não nos relegues a inércia; 

 Dá-nos a fé, mas não nos permitas o cultivo da intolerância; 

 Dá-nos a coragem, no entanto, livra-nos da imprudência. 

	 Concede-nos,	por	fim,	o	conhecimento	da	harmonia	e	da	perfeição	que	devemos	
buscar; não nos deixes, porém, na posição da Vênus de Milo, sempre maravilhosa-
mente bela, diante do Mundo, mas sem braços para servir a ninguém. 

 Que o Espirito de Cristo nos infunda a decisão de realizar o autoaprimoramento, 
para que nos façamos interpretes do Espirito do Cristo.

André Luiz pelo médium Chico Xavier.
Livro: Meditações Diárias

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

(...) O Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião: Deus, a alma, as penas e as recom-
pensas futuras; (...). Allan Kardec: O Livro dos Espíritos. Conclusão, item 5
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Mudança Planetária: Esperança e Consolação
      Sonia Theodoro da Silva (Fundadora do CEFE-Centro de Estudos       
      Filosóficos Espíritas)

 Os Espíritos Superiores que assessoraram Allan Kardec em seu 
magnífico	trabalho	de	síntese	propiciaram	à	humanidade	todas	as	
condições que poderiam levá-la à mudança de paradigmas. Segun-
do	a	afirmação	de	Emmanuel,	as	 revelações	“evolucionam numa 
esfera gradativa de conhecimento” e, desta forma, vai ao encontro 
do	pensamento	do	codificador	 –	“as verdades morais constituem 
elementos essenciais do progresso”. 

 Podemos deduzir, assim, que o senso moral vai se desenvolvendo à medida que 
os indivíduos sentem necessidade de uma complementaridade aos conhecimentos 
desenvolvidos	e	adquiridos,	gerando	um	processo	magnífico	de	completude	em	que	
razão	e	coração	se	integram,	coesos,	numa	mesma	aspiração	pessoal	e	coletiva	–	a	
felicidade. Quando os Espíritos disseram que o Espiritismo seria “o Consolador prometi-
do por Jesus”, imediatamente os corações imaturos deduziram que a esfera espiritual 
com eles se comunicaria a cada momento tormentoso de suas vidas, dando respos-
tas	e	soluções	aos	problemas	afligentes	e	angustiosos.					

	 Contudo,	a	filosofia	espírita	é	bem	clara	e	objetiva	–	o	ser	humano	progride	e,	ao	
progredir, deve assumir responsabilidades. Estas, por sua vez, lhe garantem a segu-
rança necessária para bem conduzir-se numa jornada segura de paz e tranquilidade 
interior,	o	que	não	significa	que	outras	pessoas	assim	agirão,	uma	vez	que	convivemos	
num	vasto	oceano	de	diversidade	cultural,	moral,	intelectual,	religiosa	e,	finalmente,	
evolutiva.     

 Nunca foi tão necessário buscar consolo no Evangelho de Jesus, em suas palavras, 
atitudes,	conselhos.	A	sua	presença	é	a	do	amigo	de	todas	as	horas,	a	do	crucificado	
que voltou da morte a dizer que ela é apenas uma percepção incompleta, precária 
e aparente. Jesus não ressuscitou, ele mostrou que a morte do corpo não destrói o 
Espírito imortal; Jesus não é Deus, é a plenitude da evolução a que pode chegar um 
Espírito em contínuo progresso. 

 As adversidades e atribulações que atravessamos atualmente fomentam a de-
scrença  , o dissabor, a divisão e a somatização de problemas os mais diversos, en-
clausurando a alma humana numa visão de mundo em que a esperança (de esper-
ançar, de estimular as boas expectativas) não encontra espaço nas mentes fatigadas 
pelas tragédias do cotidiano e dos eventos mundiais.      Jesus e seus apóstolos viveram 
num mundo em transição, passagem das crenças mitológicas para a fé racional que 
se	completaria	dois	mil	anos	depois	com	a	Filosofia	Espírita.	Daquela	época	para	cá	o	
ser humano obteve muitas conquistas, porém os desconcertos do Espírito que busca 
alimentar-se apenas de satisfações imediatistas impedem- no de olhar para o futuro 
de forma otimista e assertiva.     
 

 O Livro dos Espíritos, perg.119, traz uma instrução de Paulo de Tarso: “para atingir a 
plenitude, três coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência; três coisas lhe são 
opostas: a ignorância, o ódio e a injustiça.” E completa: “... aquele que por um falso 
impulso da alma se afasta do objetivo da Criação, que consiste no culto harmonioso 
do belo e do bem idealizados pelo arquétipo humano, Jesus, é responsável(pela des-
organização social).”

Filosofia e Espiritismo
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REENCARNAÇÃO E DESENCARNAÇÃO

Décio Iandoli Junior (Membro AME -Brasil)

 A encarnação é o mecanismo básico pelo qual evoluem 
os indivíduos, espiritualmente e biologicamente, fazendo assim, 
evoluir também o meio onde atuam e se relacionam, dando 
então, sua parte de colaboração na co-criação menor do 
mundo onde vivemos. (Conceito colocado por André Luiz no livro “Evolução em Dois 
Mundos”)

 Presenciamos hoje, uma avalanche de novas possibilidades trazidas pelo avanço 
científico,	abrindo	frentes	para	novas	tecnologias	que	instrumentalizam	uma	profunda	
interferência sobre os seres vivos e sobre nós mesmos, tudo isso numa velocidade muitís-
simo maior que nossa capacidade de estabelecer os conceitos éticos necessários para 
desenvolvê-las com segurança.

 Diante disso, o Espiritismo, devido ao seu inédito e ainda pouco compreendido trí-
plice	aspecto;	ciência,	filosofia	e	religião;	toma	a	dianteira,	já	que,	há	150	anos	discute	
questões como: Quando começa a vida?

 Na questão 136 do LE encontramos o seguinte texto:

“(...) Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre alma e corpo; enquanto 
que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o 
unem à alma, e a alma o deixa.(...)”

 André Luiz, no livro “Missionários da Luz” nos esclarece que a reencarnação inicia-se 
na fecundação e se completa por volta dos sete anos de idade, já que é um processo 
e,	portanto,	não	possui	um	ponto	limite,	uma	fronteira	à	não	ser	seu	início	e	seu	fim.

	 É	claro	que,	o	conhecimento	científico	ao	tempo	de	Kardec,	impossibilitava	o	en-
tendimento	de	detalhes	como	os	que	nos	foram	dados	por	André	Luiz,	mas	fica	claro	
que a vida encarnada tem início na fecundação, mesmo que o processo só se conclua 
aos sete anos. Quem ousaria dizer que uma criança não é um ser encarnado?

 Deixando um pouco de lado o conteúdo da literatura espírita e buscando essa 
mesma resposta nos livros de biologia, embriologia e genética, vamos encontrar o se-
guinte conceito: A vida de um novo ser inicia-se com o “zigoto”, ou seja, após a união 
dos núcleos dos gametas masculino e feminino. Nenhuma nova informação ou tec-
nologia desenvolvida pela biologia até hoje, trouxe qualquer tipo de dado que possa 
questionar este dado.

Este é o momento de mudança de paradigmas. Para tanto, temos o impulso natural 
para o Bem que trazemos conosco; temos modelos auspiciosos que poderão ser im-
plantados a partir dos espaços vazios gerados pela dor e pela perda. Os Espíritos que 
colaboraram	na	Codificação	estão	e	estarão	ao	nosso	lado	para	que	realizemos	em	
nós e junto a nós esse novo modelo de paz e prosperidade espiritual, modelando a 
nova civilização que tanto desejamos.

(Publicado	no	Journal	of	Psychological	Studies,	London,	England,	2017).	

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

Artigos AME Brasil
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 Concluímos então que, tanto pela ciência estabelecida, quanto pelas informa-
ções doutrinárias espíritas, não podemos e não devemos questionar o fato de ser, 
o início da jornada encarnatória, coincidente com a fecundação, seja qual for o 
método pelo qual ela se dê, in vitro ou in vivo.

 Como sabemos, o espírito materializa seu corpo físico através do perispírito, sen-
do este causa imediata e instrumento intermediador ao mesmo tempo, posto que 
possibilita ao espírito sua manifestação como corpo biológico, estruturando a partir 
de sua individualidade (espírito); possibilidades genéticas (genoma); condições am-
bientais	(meio	sócio-cultural);	e	fatores	cosmológicos	(influências	eletromagnéticas	
sutis sobre os campos biológicos), uma personalidade que se desenvolverá gerando 
aprendizado	e	evolução,	para	ao	final	deste	ciclo,	acrescentar	à	sua	individualidade,	
tudo aquilo que amealhou com a experiência.

 O Dr. Ian Stevenson, emérito psiquiatra da universidade da Virginia nos EUA, por 
conclusão	de	suas	pesquisas	que	duraram	mais	de	40	anos,	estabeleceu	os	mesmos	
conceitos que colocamos acima, ou seja: a personalidade atual é formada a cada 
encarnação,	sendo	definida	por	ele	como	sendo	o	conjunto	de	características	expres-
sas, ou com possibilidades de se expressar, sendo assim, uma manifestação parcial 
de uma individualidade muito maior e mais complexa, que evolui na medida de suas 
experiências reencarnatórias, e construída por intermédio do que ele chamou de 
psychophore, organizando e orientando as células embrionárias na determinação 
das formas orgânicas.

	 O	final	deste	ciclo	orgânico	biológico	se	dá	pelo	processo	inverso,	ou	seja,	a	
desvinculação do perispírito de seu veículo de manifestação física, fenômeno que 
é também um processo, por isso, com limites ainda imprecisos para os nossos olhos.

	 Se	na	encarnação	podemos	definir	com	bastante	precisão	o	início	e	o	fim	do	
processo,	para	o	desencarne	a	dificuldade	é	maior,	já	que	a	mesma	questão	136	
de OLE nos assevera que:

“(...) A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habi-
tar um corpo privado de vida orgânica.”

 Ou seja, podemos ter vitalidade em um corpo cuja alma já desencarnou, o que 
dificulta	muitíssimo	o	diagnóstico	do	momento	do	desencarne	que	pode	não	coin-
cidir com o momento da morte biológica.

 Na questão 155 de LE, Kardec é mais direto e pergunta se há uma linha de de-
marcação bem nítida entre a vida e a morte, obtendo a seguinte resposta:

“- Não, a alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo 
que ganha subitamente à liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem 
(...)”.

 O processo pode levar horas, dias, semanas meses ou anos, dependendo da 
quantidade	de	fluido	vital	que	ainda	existe	no	organismo	biológico	e	do	grau	de	
apego do espírito à matéria, gerando durante este período, um estado de pertur-
bação que só terminará com o completo desenlace do perispírito.

 No campo da ciência, ainda hoje, o momento de se decretar a morte é con-
troverso, o que mais uma vez mostra uma coerência com a revelação espírita. Não 
temos	condições	de	verificar,	sem	sombra	de	dúvidas,	se	determinada	pessoa	já	
esta morta ou não.
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 Lembrando-se sempre que não se deve cortar o que pode ser desatado, e con-
jeturando	as	dificuldades	que	temos	para	determinar	o	momento	do	desencarne,	
devemos	nos	abster	de	proceder	qualquer	tipo	de	ato	que	possa	abreviar	artificial-
mente	a	vida	(eutanásia),	o	que	não	significa	sobremaneira,	admitir	uma	postura	de	
obstinação terapêutica sobre uma pessoa cuja morte é, sabidamente, inevitável e 
cuja recuperação é impossível (distanásia).

	 Ficamos	com	a	“morte	natural”	como	sendo	o	ideal,	situação	que	fica	exata-
mente entre a eutanásia e a distanásia, mas cujos limites são igualmente imprecisos, 
pedindo àquele que assiste o desencarne, alguma sensibilidade, única maneira 
de se portar até que tenhamos condições de estabelecer a ausência da alma, de 
forma incontestável, por intermédio de algum recurso diagnóstico complementar; 
quem	sabe	um	detector	de	campos	biomórficos,	por	meio	do	qual	solicitaríamos	ao	
radiologista	um	“perispiritograma”	a	fim	de	verificar	o	andamento	do	desencarne.

 Como conta a Dra. Marlene a respeito de um comentário do nosso querido 
Chico Xavier:
    “Morrer é fácil, difícil é desencarnar”

 O processo do morrer se dá tal qual a metamorfose da lagarta em borboleta, 
que	primeiro	fica	imóvel,	tecendo	um	casulo	que	a	possibilitará,	por	histólise	e	his-
togênese, transformar-se em uma borboleta para o renascimento para o mundo 
espiritual.

 Quando nascemos, vimos de um processo de nove meses aonde vamos  costru-
indo lentamente nossos laços com a carne, gestados pelo amor de nossa mãe, para 
em determinado e crucial momento, virmos à luz com o auxílio de um obstetra ou 
obstetriz, que nos recebe e procede a desconexão de nosso cordão umbilical; mesmo 
assim, permanecemos por um bom período de tempo torporosos, desconfortáveis 
com nossa nova situação, necessitando auxílio para nossa proteção e alimentação.

 No nosso desencarne procede-se o mesmo, em sentido contrário, pois começa-
mos a gestar nossa desconexão com a carne num processo que, de maneira geral, é 
mais tranqüilo quanto mais longo for, amparados pelo amor dos que nos aguardam 
“do outro lado”, como fez nossa mãe (muitas vezes e ela mesma que nos gesta de 
volta), para que, no momento crucial, irmos à luz, com o auxílio de um obstetra ou 
obstetriz, que nos recebe e procede a desconexão de nosso cordão de prata, libe-
rando-nos do corpo físico, ao que se seguirá um período de torpor, desconfortáveis 
com nossa nova situação, necessitando auxílio para nossa proteção e recuperação.

 Nascer e morrer são duas faces da mesma moeda, dois aspectos de um mesmo 
processo, fundamental para nosso desenvolvimento. Sendo assim, ao nascermos 
estamos morrendo para os que nos aguardam no plano espiritual, e ao morrermos 
estamos nascendo de volta para ele.

Diante desta constatação, lembro-me de uma frase atribuída a Confúcio que diz:

“Feliz é aquele que, ao nascer, chora enquanto todos riem, e ao morrer, ri enquanto 
todos choram”.

Extraído de: http://www.redeamigoespirita.com.br/group/artigosespiritas/forum/top-
ics/reencarnacao-e-desencarnacao
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais. 

A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de 
orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a to-
mou como o da humildade.    O Evangelho segundo o Espiritismo - Capítulo VIII
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O Que Disse Kardec?

   Caridade e Amor ao Próximo
886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, 
como a entendia Jesus?
 Benevolência para com todos, indulgência para as 
imperfeições alheias, perdão das ofensas.

Comentário de Kardec: O amor e a caridade são o 
complemento da lei de justiça,porque amar ao pró-
ximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse 
feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: “Amai-vos uns aos outros, 
como irmãos”.
   A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas 
abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate 
de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgen-
tes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar 
o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico 
nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, 
mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com 
ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos 
temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verda-
deiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, di-
minuindo a distância entre ambos.

     887. Jesus ensinou ainda: “Amai aos vossos inimigos”. Ora, um amor 
pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e 
a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os Espíritos?

 Sem dúvida não se pode ter, para com os inimigos, um amor terno 
e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é 
perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos 
superiores; pela vingança nos colocamos abaixo deles.

      888. Que pensar da esmola?

	 O	 homem	 reduzido	 a	 pedir	 esmolas	 se	 degrada	moral	 e	 fisica-
mente: se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e 
na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. 
Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem 
deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade.

888 – a) Então condenais a esmola?

 Não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a 
maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a 
caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem espe-
rar que ele lhe estenda a mão.

      A verdadeira caridade é sempre boa c benevolente; tanto está no 
ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delica-
deza tem duplo valor; se o for com altivez, a necessidade pode fazê-
lo aceito, mas o coração  mal será tocado.
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 Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus 
o mérito do benefício. Jesus disse: “Que a vossa mão esquerda ignore 
o que faz a direita”. Com isso, ele vos ensina a não manchar a cari-
dade pelo orgulho.

 É	necessário	distinguir	a	esmola	propriamente	dita	da	beneficência.	O	
mais necessitado nem sempre é o que pede: o temor da humilhação retém 
o  verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. É a esse que o 
homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação.

       Amai-vos uns aos outros, eis toda lei, divina lei pela qual Deus governa 
os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a 
atração é a lei de amor para a matéria inorgânica.

       Não olvideis jamais que o Espírito, qualquer que seja o seu grau de adian-
tamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, esta sempre 
colocado entre um. superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior perante o 
qual tem deveres iguais a cumprir. Sede, portanto, caridosos, não somente 
dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais 
ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede in-
dulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar 
a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes 
para com todos os que vos suo inferiores; sede-o mesmo para com os mais 
ínfimos	seres	da	Criação,	e	tereis	obedecido	à	lei	de	Deus. (São Vicente de 
Paulo.)

889. Não há homens reduzidos à mendicidade por sua própria culpa?

     Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado 
a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que os levaram à perda. E é 
disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo.

Perguntas 886 a 889 de “O Livro dos Espíritos”

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 sim-
ples. Na visão Espírita, a vida nada mais é, do que um eterno aprendizado.

Caridade, a mãe da indulgência

 A Caridade é a mãe da indulgência, e a Humildade é o adubo 
que a faz crescer dentro de nossa prática diária. Se o arrependi-
mento pode levar às lágrimas da mudança, só o trabalho no bem 
pode nos alterar as disposições íntimas e de fato nos trazer a cura 
espiritual de que tanto precisamos.

 Cada dia, cada situação, cada irmão nosso que atravessa o 
caminho tem suas próprias dores, suas próprias limitações. Exata-
mente como nós. A nós cabe apenas e sempre o esforço sincero da ajuda ao 
semelhante, esquecendo do próprio ego. Isso fortalecerá tanto nosso Espírito em 
alegria que, ao esquecer de nós mesmos, alcançaremos a vitória no bem encont-
rando nosso verdadeiro eu e nosso Pai Eterno, em plena felicidade.

 Não estejamos preocupados, portanto, com qualquer ação ferina voltada a 
nós outros. Quando estamos leves, tudo aquilo que vem passa e só serve como 
oportunidade de crescimento e auxílio, para que deixemos o nosso caminho e o 
de nossos semelhantes envoltos na luz e na beleza que Cristo Jesus nos ensinou 
com a prática da Caridade.

 Estejam certos, espíritas e cristãos, de que servirão sempre e cada vez mais de 
modelo para aqueles que os cercam. E quanto mais professarem a verdade, mais 
serão julgados por vossos semelhantes pelo quanto a praticam.

 Não tenham medo disso, porém. Já sabemos que somente a própria consciên-
cia é que julga. Se os outros nos julgam, devemos também ser indulgentes e com-
preender que só seremos perdoados por nós mesmos, e na mesma medida em 
que nós perdoarmos os outros.

 Que a paz de Jesus esteja sempre em nosso coração, na certeza de que nosso 
caminho e nossa responsabilidade são nossos e de Deus, apenas.

Um abraço fraterno do irmão em Jesus,

Bezerra de Menezes

Mensagem psicografada pelo médium Francisco Madureira durante reunião 
mediúnica em São Paulo em 05/07/2011, após a leitura de “O Evangelho Segundo 
o Espiritismo”, capítulo 10, Instruções dos Espíritos, item 2: “A Indulgência”

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

 Reconhece-se um mau pensamento quando ele se distancia da caridade, que é à base de toda moral 
verdadeira; quando vem carregado de orgulho, vaidade e egoísmo; quando a sua realização pode 
causar algum prejuízo a outra pessoa; quando, enfim,nos propõe fazer aos outros o que não quereríamos 
que os outros nos fizessem. (Caps. XXVIII, nº 15 e XV, nº 10)
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Uma Nova Medicina para Um Novo Homem

O imponderável, antes repelido e negado, voltará ao mundo, 
atendendo ao apelo do homem. (Pietro Ubaldi).

Gilson Freire
  Com a junção da física quântica ao espiritualismo, o 
homem será entendido não mais como um casual amontoado 
de órgãos, porém um domínio unitário de campos quânticos sutis produzidos e or-
ganizados pela consciência, estabelecendo-se a perfeita fusão de sua trindade 
consubstancial	–	matéria,	energia	e	espírito.	Assim,	ele	deixará	de	ser	produto	de	
suas moléculas, o pensamento não mais será uma mera secreção cerebral e o ge-
noma, o determinante da construção orgânica. O homem, para grande proveito 
de	si	mesmo,	far-se-á,	em	última	análise,	uma	edificação	da	própria	consciência.	
Novos modelos de saúde serão então suscitados para compreendê-lo e tratá-lo 
nessa inovadora perspectiva.

	 A	nova	física,	seguramente,	será	convocada	para	a	edificação	dessa	revolu-
cionária medicina. E certamente ela validará muitos tratamentos até o momento 
inaceitáveis pela ciência médica contemporânea, como a homeopatia, a acu-
puntura e as curas espirituais. No campo da não-localidade, essas consentâneas 
porém	menosprezadas	 práticas	 terapêuticas	 encontrarão	 os	 subsídios	 científicos	
que lhes faltavam para validá-las como genuínos recursos de saúde para o homem 
enfermo.

 Igualmente novos recursos terapêuticos serão desenvolvidos, utilizando-se os 
mais avançados estudos e pesquisas no campo da ciência quântica. Recursos que 
se sustentarão sobretudo na orientação da consciência como a mais genuína ação 
curativa possível à unidade orgânica. E assim a medicina abandonará o exclusivo 
de drogas químicas como solução última para os males humanos.
 
 Em apoio à medicina, ciência e religião voltarão a se unir, proporcionando ao 
homem o almejado bem-estar e o equilíbrio que ele sempre aspirou.
Se no campo médico o paradigma quântico muito poderá auxiliar na visão unitária 
do ser humano, as ciências biológicas igualmente auferirão importantes benefícios 
com a nova compreensão da realidade. Uma vez comprovado que todo objeto 
físico é uma emanação de forças sutis, com muito mais propriedade assim tam-
bém serão compreendidos os seres vivos. E do mesmo modo que o homem, estes 
deixarão de ser quiméricos amontoados de órgãos para se transformarem em pro-
cessos	vitais,	dotados	de	uma	consciência	igualmente	imortal.	Isso	modificará	sub-
stancialmente a biologia, orientando as suas pesquisas na procura desse psiquismo 
ativo, pleno de intencionalidades, em ação na unidade animal.

 Desse modo, facilmente se conceberá ser o espírito o campo abstrato que in-
terage e carreia as formas biológicas, efetuando preconcebidos e criativos saltos 
evolutivos,	segundo	movimentos	exatos,	capazes	de	superar	com	eficiência	todas	
as	dificuldades	do	meio	ambiente	em	que	se	expressa	a	vida.	E	assim,	o	reino	do	
espírito implantar-se-á na biologia, sustentado pela imponderabilidade quântica, 
joeirando	definitivamente	a	aridez	com	que	o	materialismo	científico	lhe	conspur-
cou.
 A vida, em qualquer de suas expressões, será entendida como um processo 
sublime, muito além da matéria. E a biologia deixará de ser mero estudo de corpos 
para se fazer a ciência sagrada da vida.

Física Quântica e Espiritualidade
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 Como terminante consequência desse neoespiritualismo quântico, um Criador e 
Seu reino estão a um passo de serem redescobertos pela razão humana e demon-
strados como fatos científicos.

 Pelas janelas da mecânica quântica, os físicos místicos já prenunciam que a 
não-localidade é não só o império da consciência fenomênica, mas igualmente a 
dimensão onde se expressaria uma Consciência máxima, fonte de todas as outras, 
cuja identidade coincide com a de um suposto Criador, segundo os mesmos atribu-
tos determinados pelas antigas teologias. Por isso, Deepak Chopra, famoso médico 
e escritor da atualidade, afirma: “Para além do espaço e do tempo, encontra-se a 
fonte das possibilidades infinitas, um florescimento de vida, verdade, inteligência e 
realidade que não poderá jamais ser reduzido. É a promessa dos antigos visionários, 
e ela se confirma hoje”.

 E, de fato, torna-se lícito admitir que, se consciência humana existe, interfere 
e produz a realidade física, ela necessariamente advirá de alguma fonte abstrata 
comum e superior. Fonte facilmente identificada como potentia, a realidade supra-
dimensional concebida por Heisenberg, onde impera, absoluta, a ordem implícita, 
preconizada por David Bohm. Seguramente, esse é o caminho dedutivo que muitos 
físicos quânticos estão percorrendo para se compreender as mais profundas razões 
filosóficas da vida e aceitar, inclusive, a existência de Deus e a imortalidade da con-
sciência.

 As grandes doutrinas religiosas da Terra sedimentaram conhecimentos que aguar-
dam da ciência explicações convincentes. Julgados inúteis devaneios do fideísmo 
humano e abandonados como traste do pensamento pelo materialismo científico, 
começam agora a ser admitidos como retratos genuínos de uma realidade que 
transcende a matéria. O imponderável, constatado como objeto real das modernas 
pesquisas no infinitamente pequeno, mostra-se a cada dia mais próximo da dimen-
são abstrata do espírito, corroborando os enunciados teológicos de todos os tem-
pos. Acredita-se, desse modo, que não tardará o dia em que a mecânica quântica 
irá acolher em suas avançadas teorias os corolários religiosos, compreendendo-os 
como parte da mesma realidade subjacente que sustenta o domínio físico.

 Desse modo, o idealismo científico far-se-á o perfeito elo entre o racionalismo e 
a fé. E terminará por comprovar que potentia, o império superior da ordem implícita, 
a não-localidade, fora do tempo e do espaço e o vazio quântico, além do cone de 
relativismo que nos prende, são expressões que encontram perfeita correspondên-
cia com o nirvana dos budistas, o mundo das ideias de Platão e o céu com que 
sonharam os primitivos cristãos.

 Facilmente se elucidará que tudo que existe advém desse reino fundamental, 
cuja origem e organização somente poderão ser imputadas a um ingênito Criador. A 
dimensão em que respiramos será admitida como uma pálida e ilusória cópia dessa 
realidade maior, habilmente construída pela consciência, a fim de manifestar-se na 
realidade objetiva.

 E assim religião e ciência, urdindo seus preceitos fundamentais, encontrar-se-ão 
no palco da imponderabilidade quântica, dando-se as mãos, em perfeita concór-
dia, na condução do homem às fronteiras do Infinito.

(Este artigo foi originariamente escrito para integrar um dos capítulos da obra Saúde 
e Espiritualidade, uma coletânea de trabalhos que associam a espiritualidade à me-
dicina, composto em parceria com o prof. Mauro Ivan Salgado e publicada pela 
Editora Inede em novembro de 2008.)

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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A Justiça Social: uma visão espírita para a 
ação social 

 No começo do século 21 a sociedade do nosso planeta Terra apresenta grandes 
desigualdades no atendimento das necessidades básicas (água, alimento, plano de 
saúde, educação, habitação, saneamento básico etc.) dos seres humanos que es-
tão encarnados. A história já mostrou que as injustiças sociais acabaram destruindo 
as sociedades que as fomentavam. Há consenso internacional que a América Latina 
é a região mais desigual do mundo.

	 O	Relatório	do	Desenvolvimento	Humano	2003	publicado	pelo	Programa	das	Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento apresenta a situação em que se encontra nos-
sa	sociedade.	Durante	a	ultima	década	mais	de	50	nações	do	mundo	ficaram	mais	
pobres. A expectativa de vida em vários países tende a cair como consequência do 
espalhamento	da	AIDS	entre	a	população	mais	jovem.	Mais	de	30	mil	crianças	mor-
rem POR DIA de doenças evitáveis. (1) (NE - Segundo a OMS esse número foi de 1 milhão 
em 2016).

	 Em	pleno	século	21,	existem	no	mundo	27	milhões	de	escravos	(2).	No	Brasil,	60%	
dos	domicílios	não	 tem	coleta	de	esgoto	e	quase	20%	ainda	estão	sem	água	en-
canada	e	tratada	(3).	(NE- Atualmente esse número chega a mais de 40 milões, segundo a 
Organização Mundial do Trabalho (OIT), a Organização Internacional para as Migrações (OIM) 
e o grupo de defesa dos direitos humanos Walk free Foundation que realizaram o estudo em 
conjunto).

 A doutrina espírita nos ensina as leis que regem as relações dos seres humanos 
encarnados com os outros encarnados, com os desencarnados e com a Natureza. 
Este conhecimento deve servir para o melhoramento das condições físicas dos seres 
encarnados neste planeta. “Cada vida, além de refletir as vidas precedentes, possui 
seu próprio dinamismo, gerando novas situações e acontecimentos”. (4) Portanto, 
as desigualdades sociais e as injustiças sociais nem sempre são as consequências de 
atos de nossas vidas anteriores. Muitas vezes são as consequências diretas dos atos 
da vida presente. Allan Kardec, no capítulo V de O Evangelho Segundo o Espiritismo 
(5),	apresenta	as	seguintes	perguntas:	“Deve-se por termo às provas do próximo... ? 
Por acaso conheceis o curso das provas? Sabeis até que ponto elas devem ir?”

 Nós não sabemos as condições das experiências dos outros seres humanos e não 
podemos julgar se eles devem permanecer nessa situação. Não será que parte do 
nosso trabalho nesta encarnação é trabalhar decididamente para ajudar a melho-
rar as condições sociais, econômicas e espirituais de todas essas outras pessoas?
Do ponto de vista espírita “a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um” (6).	
Portanto, a justiça social consiste no respeito que devemos ter, cada um dos mem-
bros da sociedade, aos direitos de todos os outros seres humanos encarnados neste 
planeta.
 O propósito deste trabalho é apresentar os princípios ou teses da doutrina espírita 
para a organização de uma sociedade justa e qual deve ser o compromisso de cada 
um de nós, seres encarnados, para atingir esse objetivo.

Os princípios são:

1. O compromisso com o outro e com a ação.
2. A pobreza é evitável.
3. A sociedade deve intervir ativamente na solução dos problemas sociais.
4. Cada pessoa deve assumir sua responsabilidade frente aos problemas sociais.
5. Educar o coração para a solidariedade e a fraternidade.
6. O compromisso com as próximas gerações e com as outras espécies.
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O Compromisso com o outro e  com a ação

 Este princípio fundamental se baseia no ensinamento que Allan Kardec apre-
sentou em O Evangelho Segundo o Espiritismo: “Amar ao próximo como a si mesmo; 
fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem”.	(7)	Esta	é	a	regra	de	ouro	das	
religiões que já foi ensinada em muitos lugares do mundo, em diferentes épocas 
da	história	da	humanidade.	Esse	princípio	define	o	nosso	compromisso	de	ação,	
de fazer aos outros, de trabalhar para os outros, de ensinar aos outros, de mudar 
as	condições	para	beneficio	dos	outros	etc.	Devemos	fazer	tudo	isso	como	se	fosse	
para	nós	mesmos.	Porque	no	final,	pela	lei	de	causa	e	efeito,	as	consequências	posi-
tivas de todos esses atos retornam para nós mesmos.
	 Kardec	continua	afirmando	que:	quando os homens tomem esta máxima como 
“norma de conduta e como bases de suas instituições” (7) alcançarão a paz e a 
justiça em nossa sociedade.

 Para atingirmos a justiça precisamos mudar a nós mesmos, mudar o nosso com-
portamento para agirmos de acordo com as leis divinas. Essas leis devem chegar a 
ser parte de nossa conduta diária. Além disso, precisamos que esse princípio se apli-
que aos fundamentos e diretrizes de nossas instituições de educação, do governo, 
da saúde, do trabalho e da família. Não adianta muito trabalhar só para nossa mu-
dança interior. É necessário trabalharmos para mudar aquelas instituições que não 
cumprem com a função social para a qual foram criadas. Manuel S. Porteiro con-
cebia que “o Espiritismo envolve um imperativo de ação em favor do ser humano, 
particularmente daqueles que sofrem as consequencias da pobreza, da ignorância 
e da injustiça”. (8)

A POBREZA É EVITÁVEL

	 O	limite	da	pobreza	está	definido	como	a	quantidade	mínima	de	dinheiro	que	
permitiria a um ser humano atender a suas necessidades básicas de alimentação. 
O	Relatório	de	Desenvolvimento	Humano	2003	estima	que	existem	1.2	bilhões	de	
pessoas que vivem na pobreza absoluta.(NE	-	Em	2017	são	1,3	bilhões,	segundo	dados	do	
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento ( Pnud ) ).

A	declaração	do	Milênio	da	ONU	em	setembro	do	ano	2000	estabeleceu	o	compro-
misso de todos os países de fazer tudo o que for possível para erradicar a pobreza e 
definiu	como	meta	reduzir	pela	metade	até	o	ano	2015	o	número	de	pessoas	que	
vivem na extrema pobreza e que sofrem por causa da fome.

Allan Kardec nos ensina que “a terra produziria sempre o necessário, se o homem 
soubesse contentar-se. Se ela não supre a todas as necessidades é porque o homem 
emprega no supérfluo o que se destina ao necessário”. (9)

 As principais causas da pobreza e da existência de pessoas com fome são: 
o desperdício que fazemos dos recursos, a concentração da riqueza em poucas 
mãos, a corrupção rompante de funcionários do governo de muitos países, a prio-
ridade dada aos gastos militares e o pagamento da dívida pública aos organismos 
financeiros	internacionais.	A	ONU	estima	que	precisa	de	120	bilhões	de	dólares	por	
ano	para	erradicar	a	pobreza.	(10).	Os	gastos	militares	mundiais	foram	de	750	bil-
hões	de	dólares	durante	o	ano	de	2002.	(11)	Como	podemos	deduzir	destes	dados,	
seria bastante viável a erradicação da pobreza se mudarmos as prioridades milita-
res para a solução dos problemas sócio-econômicos.
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 O Princípio #9 da Carta da Terra (12) estabelece que devemos erradicar a po-
breza como um imperativo ético, social e ambiental.

 Allan Kardec nos ensina que “numa sociedade organizada segundo a lei do 
Cristo ninguém deve morrer de fome”.	(13)	A	fome	não	existe	por	falta	de	alimen-
tos.	O	que	falta	é	o	recurso	financeiro	(a	renda)	para	que	todas	as	pessoas	possam		
constantemente adquirir os alimentos que precisam para nutrir seus corpos físicos. 
Paises como Brasil e Argentina, que são grandes exportadores de alimentos, têm 
pessoas morrendo de fome no meio da abundância de comida. “Frequentemente 
ele (o homem) acusa a Natureza pelas consequencias da sua imperícia ou da sua 
imprevidência”. (14)

A  sociedade deve  intervir ativamente na solução dos pro- 
blemas sociais

 A sociedade está constituída por três grandes setores, que devem trabalhar 
juntos para resolver os problemas de tipo social. O primeiro é o governo que tem 
como responsabilidade o atendimento das necessidades básicas dos seus cidadãos 
através de uma distribuição justa dos impostos arrecadados, em obras de sanea-
mento básico, educação, sistema de saúde etc. 
 O segundo setor é a empresa privada que deve retribuir à sociedade, onde faz 
os seus negócios, parte de seus benefícios econômicos através de obras de ajuda às 
comunidades onde se encontram localizadas. O movimento de responsabilidade 
social está ganhando força dentro do ambiente empresarial. “As empresas, pelo 
poder	econômico	que	possuem	e	pela	quantidade	de	pessoas	que	 influenciam,	
são	parceiros	fundamentais	para	a	construção	de	uma	sociedade	justa”.	(15)

 O terceiro grupo é a sociedade civil organizada, comumente chamado de Ter-
ceiro Setor. São todas aquelas organizações que tem por objetivo melhorar ou re-
sol	-ver	algum	aspecto	ou	problema	muito	bem	especifico	da	nossa	sociedade.	As	
casas espíritas pertencem a este grupo. “Continuemos com os passes, a água flu-
idificada, a doação de sopas, mas adicionemos a isto a tarefa de esclarecimento 
sobre a urgência de se fazer justiça social”.(16)	Em	nossos	centros	espíritas	devemos	
analisar e debater mais frequentemente os problemas sociais sob a ótica espírita 
para	sensibilizar-nos	mais	e	incentivar-nos	a	participar	com	maior	afinco	em	projetos	
e obras que visem o estabelecimento da justiça social.
Allan Kardec nos ensina: “Dai esmolas quando necessário, mas o quanto possível, 
convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se en-
vergonhar”.	(17)	É	importante	a	esmola	para	resolver	os	problemas	mais	iminentes	
da fome e da miséria de muitos seres humanos, MAS DEVEMOS ter como objetivo a 
educação e a capacitação de todas essas pessoas para que elas mesmas consi-
gam se sustentar de uma maneira digna com o fruto do seu trabalho.
 
Diz Kardec:

“Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do 
fraco, sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não po-
dem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade”. (18)

	 Os	três	setores	devem	trabalhar	em	parceria	para	a	solução	mais	rápida	e	efi-
ciente dos problemas sociais. Essas  parcerias permitem compartilhar experiências, 
conhecimentos e recursos e podem conseguir melhores resultados do que alcan-
çaria cada um atuando isoladamente.
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Cada Pessoa deve assumir sua responsabilidade frente aos 

problemas sociais
 Allan Kardec nos ensina que “o Espírito sofre por todo o mal que fez ou do qual 
foi causador involuntário, por todo o bem que, tendo podido fazer, não o fez, e por 
todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer”.	(19)	Portanto,	não	é	suficiente	
não fazer o mal senão que DEVEMOS FAZER o bem em todas as oportunidades da 
vida, porque aquilo de bom que deixamos de fazer pode dar chance ao apareci-
mento e ao crescimento de situações não muito boas para a sociedade.
 
	 O	filósofo	Peter	Singer,	no	seu	estudo	sobre	a	fome,	riqueza	e	moralidade,	esta-
belece o  seguinte princípio: “se está em nosso poder evitar que aconteça algo de 
mau, sem com isso sacrificar nada que tenha importância moral comparável, nós 
devemos, moralmente, fazê-lo”. (21) Ele parte do pressuposto ético de que o sofri-
mento e a morte como consequencia da falta de comida, de abrigo e de atendi-
mento médico são maus. Portanto, se está a nosso alcance evitar a fome, providen-
ciar o atendimento médico básico e dar o abrigo aos necessitados, é o nosso dever 
moral fazê-lo. Isso implica uma mudança no nosso estilo de vida. Implica numa mu-
dança interior sobre os valores mais importantes da vida. Se  avaliarmos, com maior 
detalhe, nosso comportamento e nossos hábitos de consumo, podemos chegar à 
conclusão	de	que	muitas	das	coisas	que	compramos	e	que	fazemos	são	supérfluas	
e que poderíamos usar esses recursos para evitar a fome e a pobreza. Essa atitude 
seria a moralmente correta, acorde com as leis divinas.
 Por quê deixamos que as coisas chegassem até o ponto que estamos de po-
breza, miséria e violência? Parte do problema é o que Allan Kardec mencionou 
em O Livro dos Espíritos: “os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a 
preponderância”. (22) Cada um de nós deve assumir a sua responsabilidade, de-
ixar de lado a timidez e começar o trabalho de expressar seu pensamento sobre os 
problemas sociais sob a ótica espírita e colaborar com ações que sirvam de exem-
plo para os outros. Esse é o caminho para assumir a preponderância do bem e da 
justiça no nosso planeta.
Educar  o coração para a solidariedade  e a fraternide
 Allan Kardec nos ensina que “educação é o conjunto de hábitos adquiridos”.
(23)	Vamos	adquirindo	esses	hábitos	através	da	observação	do	exemplo	das	ações	
de outros seres humanos que dedicam sua vida para o melhoramento do nosso 
meio	ambiente	físico	e	social.	Mas,	não	podemos	ficar	simplesmente	na	observa-
ção. Precisamos participar diretamente e ativamente na solução dos problemas 
que	afligem	a	nossa	sociedade.	Devemos	participar	em	atividades	junto	com	out-
ros	 seres	 humanos	para	ajudar	a	 resolver	algum	problema	 social	 especifico.	De-
vemos	dar	o	nosso	apoio	financeiro	e	dedicar	parte	de	nosso	tempo	para	aliviar	o	
sofrimento humano.

 A solidariedade deve ser traduzida em práticas de apoio, cooperação, comu-
nicação e diálogo entre os membros da sociedade. As pessoas que realizam trab-
alhos que procuram reduzir o sofrimento alheio vão desenvolvendo o sentimento de 
fraternidade e solidariedade com relação a todos os seres humanos.
 Se “a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social” (24) então 
devemos	nos	educar,	educar	os	nossos	filhos	e	educar	os	demais	 integrantes	da	
sociedade nos princípios fundamentais que sustentam e incentivam a fraternidade 
com o objetivo de promover as bases da nova ordem social. Esses princípios uni-
versais são a existência de Deus, a preexistência e a sobrevivência da alma, o pro-
gresso contínuo, a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação.
“Atenta a sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade 
está na primeira linha: é a base. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade 
do conjunto das duas”. (25)
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O compromisso com as próximas  gerações e com  as  outras  
espécies

 A doutrina espírita nos ensina que reencarnamos muitas vezes neste   planeta 
ou em   outros mundos de acordo com as nossas necessidades de aprendizado. To-
das nossas ações ou a falta delas atingem a sociedade e seus membros. Essa ação 
pode ser favorável à justiça social ou pode ir contra a estabilidade social. Com 
nossas ações atuais estamos criando as condições futuras da sociedade. As con-
sequencias dessas ações podemos experimentá-las nesta mesma vida ou numa 
existência futura. Vamos colher o que hoje estamos semeando. Se queremos uma 
sociedade justa devemos contribuir para a implementação de um novo modelo de 
desenvolvimento que leve em consideração, não só o aspecto econômico, senão 
também os aspectos social e ambiental. As leis morais apresentadas por Kardec no 
livro terceiro de O Livro dos Espíritos servem de fundamento para cada um dos três 
pilares do desenvolvimento sustentável: o crescimento econômico, a preservação 
do meio ambiente e a justiça social. As Leis do Progresso e do Trabalho podem ori-
entar o rumo para o progresso econômico. As Leis de Conservação, Reprodução e 
Destruição são guias para a preservação do nosso meio ambiente físico e espiritual. 
As Leis de Sociedade, Igualdade, Liberdade, Amor, Justiça e Caridade são o alic-
erce para estabelecer as bases das instituições de uma sociedade justa.

 Para enfrentar os grandes problemas sociais devemos procurar o conhecimento 
no pensamento social espírita. “O espiritismo além de ser uma ciência experimental 
e filosófica, é uma ideologia social”.	(26)	Os	princípios	da	doutrina	espírita	nos	levam	
à convicção que devemos colocar em ações, que devemos materializar em atos e 
fatos os conhecimentos espirituais para o bem-estar da sociedade e a implantação 
da justiça social em nosso planeta.
 Manuel S. Porteiro sintetiza muito bem o nosso compromisso como espíritas para 
trabalhar por uma sociedade justa. Ele disse que “o espírita pode e deve influir na 
sociedade para que desapareça, ou pelo menos diminua, a injustiça econômica 
e os males que ela gera, demonstrando que a verdadeira sociedade exige justiça, 
solidariedade e amor” (27).
 Temos muito para fazer. Precisamos agir agora e participar mais ativamente do 
movimento em favor da justiça social.

Fonte: Trabalho apresentado no VIII Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, realizado de 17 a 19 de 
outubro de 2003, em Santos-SP, organizado pelo Instituto Cultural Kardecista de Santos (ICKS).
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No dia 04 de dezembro, aconteceu a Festa de Encerramento do Depto de Ensino 
da Tarde que esse ano contou com a presença da Oficina de Balé da ASIMD, emo-
cionando a todos!

Notícias do GEEDEM

Na	Festa	de	Encerramento	dos	Cursos	de	Sábado,	os	alunos	do	4º	Ciclo	fizeram	uma	
belíssima adaptação da música “O Sol” de Vitor Kley que transcrevemos abaixo:

Geedem                  
Nunca se esqueça
Que me ilumina
Preciso sempre estar aqui

Geedem
Você me enriquece 
Meu espírito ilumina
Você sempre me faz sorrir

E chegando aqui
Tudo fica bem mais tranquilo 
Õ tranquilo
Que Assim Seja, Amém!
Seu ensino é meu abrigo,
Meu abrigo

E todo Prô que vem e vai
A gente aprende mais
O que ensina, ficou
Se espalha e vai...vai
(...)

 Vem aquece a minha alma
 E mantém a minha calma
 Não esqueço que eu existo
	 Aqui	fico	mais	tranquilo
 Ôô

 E todo Prô que vem e vai
 A gente aprende mais
	 O	que	ensina,	ficou
 Se espalha e vai...vai

 Todo Prô que vem vai e vai
 A gente aprende mais
	 O	que	ensina,	ficou
 Se espalha e vai..vai

 Se espalha e vai...vai...vai
 Se espalha e vai...vai...vai
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          Kardec
Com previsão de lançamento para esse ano, 
o	filme	Kardec	já	traz	fotos	do	filme	para	con-
hecimento	do	público.	A	cinebiografia	é	uma	
produção da Conspiração Filmes que conta com 
o elenco composto por Leonardo Medeiros como 
Hypolite Leon Denizard Rivail, Sandra Corveloni 
como Amelie-Gabriele, Dalton Vigh como Sr. Dufaux, além de Xando Graça 
(Chevreux), Licurgo Spínola (Babinet), Lionel Fischer (François). Guilherme Piva (Di-
dier), Genézio de Barros (Padre Boutin), Charles Fricks (Charles Baudin). O roteiro 
de L.G. Bayão e Wagner de Assis acompanha a trajetória de Kardec desde o 
período em que atuava como educador, passando pela fase de descoberta da 
doutrina, até a publicação e repercussão de O Livro dos Espíritos.

            Dicas de Filmes com temática es-

Se te sentes ligado à Esfera Superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres 
na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, e, se te 
ajudou para estares com ele, é para que estejas com ele, ajudando aos outros. Palavras de Vida Eterna - 
Emmanuel Cap 98 (Filho e Censor)

Acontece no GII
 

Aniversário do GII
	 No	último	dia	15	de	Novembro	o	GII,	Monteirinho,	como	alguns	carinhosamente	
o chamam fez aniversário! 
 O Aniversário se estende a todos, pois a Casa é o resultado do esforço, do  tra-
balho e da cooperação de seus membros, dirigentes, tarefeiros, alunos e assistidos 
que	procuram	seguir	um	roteiro	de	compromisso	com	a	Codificação.
	 Continuemos	unidos	para	que	a	semente	plantada	cresça,	frutifique	e	se	torne	
a árvore que dá bons frutos e seja um grande exemplo a ser seguido.
 Agradeçamos às Equipes Espirituais que sempre estão presentes orientando, 
cuidando de todos para que o trabalho seja amparado pelo Mestre Jesus!
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Informes GEEDEM

Rev 01 
24/12/2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 - 5 19 e 21 1 20 9 20 7 12 2 e 15 25

Terça - Ter Sex./Dom. Quarta Quinta Terça Terça Sábado Sábado Sab./Sex. Quarta
Ano Novo - Carnaval S. Santa/Tirad. Trabalho C. Christi Rev. Constit. S. B. Campo Independencia N. Senhora Finad./Repub. Natal

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
- 11 11 8 13 10 8 12 9 14 11 2

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
28 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 16

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
18 15 15 12 17 14 19 16 20 18 22 20

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
- 21 - 18 - 27 - 15 - 17 - 19

Jan Fev Mar Mar/Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
- - 1 a 23 / 25 26/3 a 09/4 9 - - - - - - -

Votar/Apurar Compor Assembléia

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Objetivos:

Eleição dos Membros do Conselho Deliberativo, Fiscal e da Direoria do Geedem e Asimd

Objetivos: definição estratégias e ações para educação da  Doutrina Espírita como religião, filosofia e ciência, nos moldes da Codificação de Allan Kardec

Reuniões de Ensino (3ª sexta feira do mês às 20:00 h)

Reuniões do Colegiado (3ª quinta feira do mês às 20:00 h a cada dois meses)

Objetivos: orientações admisnitrativas e espirituais dos Mentores da Casa para definição das estratégias das Casas GEEDEM e ASIMD

GEEDEM - GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS DR. EDUARDO MONTEIRO
Agenda Geral de Reuniões em 2019

Feriados em 2019

Reuniões do Conselho (2ª segunda feira do mês às 20:00 h)

Reuniões da Diretoria (4ª segunda feira mês às 20:00 h)

Objetivos: vide estatuto vigente

Objetivos: vide estatuto vigente
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Os Primórdios do Espiritismo no Brasil - Parte II

	 Em	1883,	Augusto	Elias	da	Silva,	fotógrafo	português	radicado	no	Brasil,	lança,	
com seus próprios recursos, o periódico “Reformador”. No ano subsequente, em 
histórica reunião onde participaram: Francisco Raimundo Ewerton Quadros, Manoel 
Fernandes Filgueiras, João Francisco da Silveira Pinto, Maria Balbina da Conceição 
Batista, Matilde Elias da Silva, Luis Móllica, Elvira P. Móllica, José Agostinho Marques 
Porto, Francisco Antônio Xavier Pinheiro, Manoel Estêvão de Amorim e Quádrio Léo, 
o fotógrafo lusitano propõe a criação da Federação Espírita Brasileira. A partir desse 
projeto “as divergências foram atenuadas, para que a tranquilidade voltasse a todos 
os centros de experimentação e de estudo.”

	 Em	1895,	Bezerra	de	Menezes	assumiu	a	presidência	e	imprimiu	à	Instituição	a	
orientação doutrinárioevangélica.

 O célebre “Grupo Ismael” acompanhou Bezerra, apoiando-o na direção da 
federação	e	integrando-se	nela.	Paulatinamente,	todos	os	grupos	afinados	com	a	
filiação	ideológica	Espiritismo	Evangelho	foram-se	reunindo	em	torno	da	Casa-Máter,	
cuja diretriz estava sintetizada na máxima “Deus,Cristo e Caridade”.

 No início do século XX surgiram vários líderes do Espiritismo entre eles: Batuíra, 
Cairbar Schutel e Eurípedes Barsanulfo. No meado de século Deolindo Amorim fun-
dou o Instituto de Cultura Espírita do Brasil (Iceb), e atuou na Liga Espírita do Brasil 
(patrocinadora do II Congresso da CEPA), realizado no Rio, em 1949. 

	 Na	década	de	1940	o	movimento	espírita	paulista,	por	exemplo,	começou	a	se	
organizar através de congressos e concentrações de mocidades espíritas. Leopoldo 
Machado (ex-pastor), foi um dos grandes incentivadores das mocidades espíritas. 
Toda	essa	movimentação	doutrinária	culminou	com	a	criação	em	1947,	da	União	
Social Espírita (atual
USE). 

 Com a consolidação da União Social Espírita, a nova federativa convocou, em 
1948,	o	Congresso	Brasileiro	de	Unificação	Espírita,	realizado	de	31	de	outubro	a	5	
de	novembro,	com	a	participação	de	16	Estados,	por	conseguinte	um	ano	antes	do	
“Pacto Áureo”. Percebe-se que a consolidação do “Pacto Áureo” foi antecedida 
por	vários	eventos,	como	a	aludida	fundação	da	USE	(1947),	o	Congresso	Espírita	
Brasileiro	de	Unificação	(1948),	a	fundação	da	Liga	Espírita	(1926),	o	II	Congresso	da	
CEPA (1949) e o I Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil (1948).

	 Durante	a	década	de	1950	houve	um	trabalho	de	esclarecimento	junto	às	enti-
dades	espíritas	sobre	a	importância	e	as	diretrizes	da	tarefa	de	organização	e	unifi-
cação do Movimento Espírita brasileiro. A grande missão coube ser realizada, princi-
palmente,	pela	“Caravana	da	Fraternidade”.	Em	31	de	janeiro	de	1950	o	grupo	(27)	
partiu do Rio de Janeiro com destino a Salvador; Depois, a todas as capitais dos 11 
Estados	do	Nordeste	e	Norte	do	país.	Dentre	os	planos	da	missão	estavam	as	finali-
dades	da	maior	aproximação	dos	espiritistas,	visando	o	ideal	da	unificação	social	
da Doutrina, da divulgação cultural do Espiritismo na sociedade laica e estímulo às 
obras de assistência social.

 

Você sabia?
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 Artur Lins de Vasconcelos, um dos arautos da “Caravana”, após sua desencar-
nação	reafirmou	que	todos	[caravaneiros]	libertos	do	corpo	físico	“reconstruíram	a	
Caravana da Fraternidade, que vem sendo enriquecida pelos espíritas responsáveis, 
na	Terra,	pela	divulgação	do	Espiritismo	e	pela	união	entre	as	instituições,	unificando-
as como unindo o indivíduos.” 

 Numa visita de alguns caravaneiros a Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, no dia 
11	de	dezembro	de	1950,estes	foram	brindados	com	uma	mensagem	de	Emmanuel,	
emque o Autor espiritual comenta: “Cultuemos, acima de tudo, a solidariedade 
legítima. Nossa união, portanto, há de começar na luz da boa vontade. Guardemos 
boa vontade uns para com os outros, aprendendo e servindo com o Senhor, e fe-
licitando aos companheiros que se confiaram à tarefa sublime da confraternização, 
usando o próprio esforço”.

Extraído 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.

Reflexões sobre a Mediunidade
Manoel Philomeno de Miranda
Psicografia de Divaldo Pereira Franco.

	 Sabiamente,	 o	 emérito	 Codificador	 do	
Espiritismo constatou que a mediunidade é 
uma faculdade orgânica inerente a todos os 
seres humanos. Nada obstante, o fato de ser-
lhe portador, não implica necessariamente 
em ter que a exercer quando não se apre-
sente com um caráter ostensivo.

 A faculdade natural é uma predisposição do organismo, que tem suas raízes 
no Espírito, como parte do seu processo evolutivo, adquirindo mais complexidade 
e enriquecimento das funções que o conduzem à transcendência.

 Podendo manifestar-se na infância ou em qualquer período da existência físi-
ca,	merece	estudos	cuidadosos,	de	modo	a	atender	a	finalidade	para	a	qual	a	
Divindade a criou.

 Nada obstante, todo aquele que pretenda educar as suas faculdades mediúni-
cas,	deve	antes	aprofundar	reflexões	no	estudo	do	Espiritismo,	a	fim	de	esclarecer-
se	sobre	os	valores	reais	da	existência	humana,	a	sua	finalidade	e	os	métodos	mais	
compatíveis para desincumbir-se dos compromissos que foram assumidos antes da 
reencarnação.

 O exercício de qualquer função requer esforços bem direcionados, de modo a 
adquirir a consciência em relação à mesma, do que resultarão os salutares efeitos 
em torno do empreendimento.

 No que diz respeito à mediunidade que é em si mesma, amoral, será o com-
portamento	do	indivíduo	que	contribuirá	para	sua	maior	e	melhor	qualificação.
 
 Quando os fenômenos não são expressivos, tendem a desaparecer, porque 
nem todos se encontram assinalados pela responsabilidade que o seu ministério 
exige.
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 Causa estranheza, não poucas vezes, que pessoas destituídas dos tesouros éticos 
recomendáveis	recebam	comunicações	edificantes	provenientes	dos	Benfeitores	es-
pirituais. É muito fácil, porém, entender-se o que ocorre. Desde que escasseiam aqueles 
que dispõem de mais amplas possibilidades, são usados os que as possuindo, lamenta-
velmente não se instrumentalizaram como deveriam.
 
 Em uma emergência, em qualquer circunstância, à falta de servidores especializa-
dos, são usados quaisquer uns que possam contribuir em favor do bem-estar geral.
De maneira equivalente ocorre nas tarefas espirituais, nas quais, os Guias da humani-
dade aguardam melhores condições para interferir de maneira mais vigorosa em be 
neficio	de	todos.

 Fundamentalmente, a mediunidade tem por objeto desvelar o mundo espiritual, a 
sua	constituição,	como	são	as	condições	ambientais,	mas,	por	excelência,	confirmar	a	
imortalidade	da	alma	e	o	que	ocorre	após	a	desencarnação	e	reflete-se	em	colheita	
no comportamento mental, emocional e moral vivenciados.

 De resultados altamente relevantes para os seus portadores que, em geral, são Es-
píritos muito comprometidos com as Soberanas Leis, o seu exercício com abnegação 
oferece-lhes resistência contra as más inclinações que neles se demoram, ao tempo 
em que conquistam os tesouros do amor e da caridade que esparzem com os seus 
irmãos espirituais.

 Sempre presente na história da humanidade desde priscas eras, foram os próprios 
imortais que a desvelaram aos deambulantes carnais, na intimidade das cavernas ou 
nos grandiosos mistérios dos templos de iniciação esotérica, sendo ocultada por fór-
mulas cabalísticas e rituais para a massa destituída de compreensão, portanto, exoté-
rica.
 Os livros sagrados de todas as doutrinas religiosas referem-se-lhe com denomina-
ções	específicas,	desde	ontem	como	hoje,	ornada	de	referências	especiais,	porém,	
com	o	mesmo	significado	e	conteúdo.

 Em especial a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, apresenta-a de 
maneira clara e inequívoca, em momentos grandiosos, a partir dos extraordinários 
fenômenos produzidos por Moisés, desde o Egito antes de libertar o seu povo, como 
no deserto, no Monte Sinai, ao receber o Decálogo...

 Todos os profetas eram médiuns portadores de alta inspiração, embora as paixões 
nacionais que aturdiam a alguns, culminando em Joel (2:28-29),	quando	afirmou:	Acon-
tecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas 
filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões; e 
também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito.

 Posteriormente, Lucas, em Atos dos Apóstolos (2:17-18), repete as sábias palavras 
do venerando profeta.
 Transcorridos dezenove séculos após a assertiva do amado discípulo de Paulo ao 
referir-se	à	mediunidade	dignificada,	Allan	Kardec,	o	admirável	codificador	do	Espiritis-
mo,	informou	que	a	faculdade	mediúnica	se	radica	no	organismo,	confirmando	a	sua	
presença na carne, portanto, na constituição física de que se utiliza o Espírito imortal.

 Se evocarmos o diálogo entre o rei Saul e a pitonisa do Endor em transe, o nobre 
Juiz repreende-o por havê-lo evocado por fútil motivo, em torno da guerra, a esse 
mesmo Saul, atormentado por Espíritos infelizes, que se acalmava ouvindo o canto e a 
música de Davi, voltando-se contra ele, em plena obsessão, violentamente, em razão 
da sua mediunidade atormentada e carregada de culpas... (I Samuel 28: 15 e ss)

 Durante toda a trajetória no deserto, acostumados aos fenômenos no Egito, os 
judeus dedicavam-se a evocações frívolas e descontroladas, vendo-se Moisés com-
pelido a proibir tal comportamento irregular, conforme se encontra exarado nas refer-
ências bíblicas. Não se tratava de impedimento das manifestações, mas do caráter 
das	mesmas,	que	não	devem	ter	finalidade	vulgar,	mas	sim,	revestir-se	de	caráter	sério,	
quando ele próprio convocou setenta anciãos para ouvir o Senhor.
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 Nesse ínterim, conforme Números 11:26 a 29, dois homens na aldeia, Eldade e 
Medade, sentiram a presença do Espírito e começaram a profetizar, mediunizados.

 De imediato, foi apresentada queixa a Moisés sobre essa prática e solicitação 
para que a proibisse, e o grandioso condutor, respondeu: Tens tu ciúmes por mim? 
Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu 
espírito sobre eles!

 Não bastassem esses fatos, e veremos o grande orientador aparecer ao Mestre, 
na	inolvidável	transfiguração	no	monte	Tabor,	(Mateus, 17:1 e ss, Marcos, 9:2-8, Lu-
cas, 9:28-36) dialogando demoradamente, sendo visto e ouvido pelas testemunhas 
(Pedro, Tiago e João), assessorado por Elias, o inesquecível profeta, que houvera 
subido ao Céu em uma carruagem de fogo... (2 Reis 2-11)

 Nas inesquecíveis pregações do apóstolo Paulo, o estoico divulgador de Jesus, 
o mesmo refere-se com segurança: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o 
mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade 
de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é 
dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, 
é dada a palavra da sabedoria; a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; 
a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; a 
outro a operação de milagres; a outro a profecia; a outro o dom de discernir espíri-
tos; a outro a variedade de línguas; e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é 
o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada 
um como quer. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos 
os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. 
(I Coríntios, 12:4-12)

 Eis exarada uma página que parece haver sido retirada de O Livro dos Médiuns, 
de Allan Kardec, quando estuda a diversidade das expressões mediúnicas, de efei-
tos intelectuais assim como de efeitos físicos.

 É sempre o Espírito imortal que se manifesta sob a vontade do Senhor Jesus Cristo 
que administra o orbe terrestre.

 Seja, porém, qual for a faculdade mediúnica, o seu exercício, por tratar-se de 
coisa santa, santamente, respeitosamente, deve ser executado com dignidade, a 
fim	de	atender	aos	elevados	objetivos	a	que	se	encontra	destinada.

 Para ser logrado o mister básico da função mediúnica, a transformação moral 
do servidor toma-se essencial, trabalhando-se conscientemente para adaptar-se às 
injunções	austeras	que	se	fazem	imprescindíveis	para	o	desempenho	feliz,	a	fim	de	
lograr o estágio do mediunato.

 A disciplina moral e a abnegação em todos os momentos tornam-se linhas de 
comportamento saudável para estar sempre às ordens do seu Guia espiritual, que 
conhece a programação traçada para o êxito da reencarnação.

 A mediunidade, portanto, é um nobre investimento da Vida a benefício do Espírito 
reencarnado, que mais facilmente pode desenvolver as percepções da trascendên-
cia, sendo inspirado a desejar alcançá-la embora os percalços da jornada carnal.

 O discernimento em torno das comunicações, a aceitação das mensagens, pri-
meiro para si mesmo antes que para os outros, o reconhecimento de que, sendo 
médium, é apenas instrumento e não autor dos conteúdos que exterioriza, o bom 
senso para não se permitir envaidecer ou deslumbrar pelas mensagens de que se 
faz portador, tendo o cuidado de vigiar as nascentes do coração, são compromissos 
morais que ajudam a impedir as fascinações muito agradáveis ao ego.

 O médium deve evitar a autopromoção através da faculdade, reconhecer a 
própria fragilidade e os riscos a que se encontra sujeito, em razão da delicadeza de 
que se reveste o ministério em que se encontra localizado.
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	 	 A	gratuidade	dos	labores	mediúnicos	é	de	capital	relevância,	a	fim	de	atrair	
os Espíritos superiores, que se não subordinam aos favores materiais nem se sentem 
na obrigação de retribuir à clientela os benefícios monetários ou outros que sejam 
conferidos ao médium.

 Na sua Primeira Epístola, no capítulo IV, versículo 1, adverte João Evangelista: 
Meus bem-amados, não creiais em qualquer Espírito, experimentai se os Espíritos 
são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.

	 É	 meritório	 desconfiar-se	 sempre	 dos	 Espíritos	 que	 se	 apresentam	 pomposa-
mente, ditando mensagens esdrúxulas e em tons proféticos, ou elogiosos ao círculo 
no qual se manifestam ou que se recusam e se negam à análise das suas mensa-
gens, apresentando-se como seres inatingíveis... Tais são características de Espíritos 
que falseiam a verdade.

 De igual maneira, cuidar-se para que as comunicações tenham sempre caráter 
universal e conteúdo moral relevante, evitando detalhes desnecessários nas suas 
informações, sempre objetivando o bem comum.

 A perseverança no trabalho contínuo e sem aplausos, mantendo a simplici-
dade, tanto material do ambiente como espiritual do servidor, é essencial ao êxito 
do compromisso abraçado.

	 Médiuns	pomposos	são	dignos	de	Espíritos	semelhantes,	que	lhes	insuflam	a	pre-
sunção, como se fossem indispensáveis à humanidade, que sempre tem vivido sem 
a sua presença.

	 Jesus,	o	Excelente	 Filho	e	Médium	de	Deus,	apagava-se,	a	 fim	de	que	o	Pai	
através	dEle	se	fizesse	conhecido,	tornando-se-Lhe	o	Caminho	para	O	encontrar.

 A mediunidade, de acordo com o nível de consciência em que o seu porta-
dor se encontra, pode apresentar-se como verdadeiro tormento, tornando-se uma 
provação, mediante a qual o devedor expungirá os delitos do passado. É, portanto, 
muito natural que nas manifestações iniciais, o fenômeno seja perturbador, assinala-
do pelas presenças espirituais infelizes e odientas, que geram transtornos de com-
portamento e facultam estágios de obsessão.

 A mediunidade será, então, de prova para o Espírito, que se deve enriquecer 
de valores morais, para poder saldar os débitos anteriores através da paciência, da 
conduta correta, da ação da benevolência e da caridade, inclusive em relação 
àqueles que se comprazem em inquietá-lo.
 Noutras vezes, após a cuidadosa terapia espírita, a mediunidade em casos des-
sa	natureza	desaparece,	porque	a	sua	foi	uma	finalidade	moral	de	aprimoramento	
para o indivíduo, e não um instrumento para continuada realização.

 Médiuns há desde a infância, que requerem conveniente assistência dos pais, 
que lhes devem explicar, de maneira própria para o pensamento infantil, o de que 
se trata e como proceder, para evitar a criação de imagens mentais perturbadoras 
e fantasias, em vãs tentativas de eliminar os fenômenos, quase sempre inquietantes.

 Não é conveniente tentar trabalhar a faculdade mediúnica nesse período da 
existência,	antes,	porém,	aplicar	as	terapias	fluídicas,	especialmente	da	oração,	da	
água	fluidificada	e	dos	passes,	bem	como	do	diálogo	com	os	perturbadores	desen-
carnados, obviamente sem a presença do infante, para auxiliá-lo, jamais levando-o 
a participar de reuniões especializadas em busca de soluções rápidas e improfícuas.

 Pode ocorrer o desaparecimento da faculdade, à medida que há o desen-
volvimento físico e emocional do paciente, sendo essa fase de ajustamento do ser 
reencarnante no corpo, em grande parte convivendo simultaneamente no mundo 
espiritual.

 De igual maneira, não é lícito conduzir-se portadores de obsessões às sessões 
mediúnicas, na expectativa de que, através desse procedimento se torna mais fácil 
a recuperação do enfermo.
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 Melhor ter-se em vista que o mesmo necessite da enfermidade para readquirir a 
paz	íntima	que	ficou	ferida	no	passado.	O	atendimento	deve	ser	orientado	no	sentido	
da sua transformação moral para melhor, com participação nas elucidativas palestras 
de	orientação,	conforme	o	esclarecimento	doutrinário,	a	fim	de	que	bem	entenda	o	
que lhe ocorre. 

 Instrumentalizado pelo conhecimento, de mais hábeis recursos dispõe o obsidiado 
para a convivência com o seu perseguidor, sua vítima de antes, auxiliando-o no pro-
cedimento do perdão e da reconciliação de grandíssima utilidade para ambos os liti-
gantes enfermos.

	 Seriedade	e	edificação	no	trato	com	a	mediunidade	constituem	elementos	bási-
cos	para	uma	existência	saudável	e	uma	edificante	maneira	de	atender	aos	compro-
missos programados pelos Mentores espirituais.

	 Sem	qualquer	tinta	de	sobrenatural	ou	mágica,	o	fenômeno	mediúnico	tem	finali-
dade superior que não deve ser menosprezada.

 O prazer em exercer a faculdade na charrua do bem faculta ao servidor a con-
quista da simpatia dos Espíritos nobres, que mais o assessoram, porque sabem que po-
dem contar com a sua espontânea cooperação sempre quando for necessária.

 Ponte entre o mundo físico e o espiritual, a mediunidade conduzida com respon-
sabilidade proporciona bem-estar, alegria de viver, certeza da imortalidade e ante-
cipada visão daquilo que espera mais tarde o seu possuidor.

 Ao relatar as próprias experiências, os Espíritos comunicantes advertem gentilmente, 
quando explicam o que lhes ocorreu após a desencarnação, maneira feliz de ensinar 
com sabedoria o que se deve esperar após o portal do túmulo.

 A desconsideração em torno da mediunidade apresenta vários riscos de natureza 
emocional, física e psíquica no seu portador.

 O conhecimento do Espiritismo dá-lhe direcionamento seguro e estabilidade.

 Alta responsabilidade, pois, cabe ao médium no desempenho da tarefa que lhe 
diz respeito, pela honra de conhecer a realidade da vida, ao conviver nas duas faixas 
vibratórias do mundo: o espiritual e o material.

 Consciente da relevância do compromisso submete-se-lhe com imensa alegria, 
por saber que o sentido da reencarnação é a conquista da autoiluminação, seguindo 
os passos do Mestre e Senhor a quem tem a glória de servir.

Manoel Philomeno de Miranda
Psicografia de Divaldo Pereira Franco,
na Mansão do Caminho, em Salvador, Bahia, em 12.11.2013.
Extraido de: http://divaldofranco.com.br/mensagens.php?not=527

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

 

São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. [...] Eis por que todas as instituições humanas, 
políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras, serão estáveis como a casa construída so-
bre a rocha. Allan Kardec: O Evangelho Segundo o Espiritismo. Cap. 18, item 9.
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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)

 Quiz Espírita

Frases
1-) A arte de ouvir é, também, a ciência de ajudar.
a) Emmanuel   b) Euripedes Barsanulfo   c) Joanna de 
Ângelis  d) André Luiz

2-) A casualidade não se encontra nos laços da paren-
tela.
a) Cairbar Schutel     b) Jorge Hessen    c) Allan Kardec  d) Emmanuel
 
3-) A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contacto pode gerar 
as mais estranhas perturbações.
a) André Luiz    b)Casimiro Cunha    d)Maria Modesto    d) Meimei

4-) A esperança é uma fortuna, de natureza divina, que a fé recebe no Banco da 
Providência Divina.
a) Joanna de Ângelis    b) Bezerra de Menezes   c) Herculano Pires   d) Meimei

5-) A ociosidade é um agente da sombra conduzindo a criatura para os endereços 
do tédio e da perturbação.
a) Allan Kardec    b) Meimei   c) Joanna de Ângelis     d) Emmanuel

6-) Ampara e ajuda a todos, desde a criança desvalida, necessitada de arrimo e luz 
para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante das árvores do caminho.
a) Jorge Hessen   b) Eurípes Barsanulfo   c) Caribar Schutel   d) Joanna de Ângelis

7-) Asas da evolução, o conhecimento e o amor constituem a força da sabedoria 
que liberta a criatura.
a) Manoel P. de Miranda   b) Allan Kardec   c) André Luiz   d) Emmanuel

8-) Com júbilos divinos, Mãe querida, que a Celeste Bondade te coroe!… Por tudo
o que nos dás nos caminhos da vida, Deus te exalte e abençoe!…
a) Maria Dolores   b)Meimei   c) Bezzera de Menezes   d ) Emmanuel

9-) Doravante, quero o Senhor a me dirigir os passos...Em tudo que faça, quero estar 
com Ele!
a) Meimei    b) Joanna de Ângelis    c) André Luiz    d) Maria Modesto Cravo

10-) O bem que se faz é conquista que se logra em paz interior.
a) Emmanuel    b) Bezerra de Menezes    c) André Luiz    d) Manoel P. de Miranda

Respostas:
1c	,	2d,	3a,	4d,	5d,	6b,	7a,	8a,	9d,	10c.
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Notícias ASIMD
                        Visitando a ASIMD 
  Mais uma vez o Depto de En-

sino da Tarde promoveu visitas 
ao Bazar Sheilla e a Asimd no 
Battistini, com as alunas do 2º 
Ciclo.As alunas puderam conhe 

cer como as doações se transformam em renda 
para os projetos sociais no Bazar Scheilla,  e par-
te do trabalho social desenvolvido assistindo a 
aula	da	Oficina	de	Capoeira.	Também	tiveram	
oportunidade de conhecer a futura sede da 
Asimd, na Rua das Flores.

Ação Social 

	 No	 último	 dia	 27,	 	 ASIMD	 promoveu	 a	
Ação Social no Clube Palmeirinha    atenden-
do a população com seviços prestados pelas 
alunas	das	Oficinas	de	manicure,	depilação	
e maquiagem.Destacamos também os ser-
viços prestados por voluntários* como asses-
soria jurídica,massagem, acupuntura,cortes 
de cabelo, medição de pressão e glicemia. 
 
Foram	aproximadamente	250	pessoas	aten-
didas	no	período	de	9hs00	as	15hs00.

Veja as fotos desse evento no link abaixo:
https://www.asimd.org.br/galeria

 O que é um voluntário?

* “Numa abordagem abrangente, voluntário é o cidadão que, motivado pelos valores 
de participação e de  solidariedade, doa  seu  tempo, seu trabalho e seu  talento, de 
maneira espontânea e não remunerada, para causas de interesse social e comuni-
tário”.
     Voluntário é, pois, toda pessoa que já rompeu, mesmo que parcialmente, a crosta 
de egoísmo, de egocentrismo, que em maior ou menor grau nos envolve a todos. É 
aquele que já exercita, ainda que muitas vezes em estado embrionário, o amor ao 
próximo ensinado por Jesus, fazendo ao irmão necessitado o que gostaria que se lhe 
fizesse	em	idêntica	situação.	Atua	no	anonimato.	É	encontrado	em	toda	parte,	oriundo	
de todas as camadas sociais e adepto de todas as religiões. É movido pelo desejo sin-
cero de servir, sem esperar nada em troca.

Com a fraternidade, filha da caridade, os homens viverão em paz e se pouparão males inumeráveis, que nas-
cem da discórdia, por sua vez filha do orgulho, do egoísmo, da ambição, da inveja e de todas as imperfeições 
da humanidade. Allan Kardec - Revista Espírita - Dezembro de 1868 
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“Sacolinhas de Natal”

 A todos que “pegaram uma sacolinha” pensando no Na-
tal de uma criança e a encheram de carinho, a nossa gra-
tidão.
 Mais do que oferecer presentes, vocês tornaram presente 
em suas vidas uma criança da qual desconhecem o rosto, mas, 
certamente, imaginam a história. Com seu gesto, puderam es-
crever algumas linhas de alegria, de generosidade e de espe-
rança nessa história.

Festa de Encerramento das Oficinas da ASIMD
	 No	dia	06	de	dezembro,	aconteceu	no	Teatro	
Lauro Gomes, em Rudge Ramos o encerramento 
das	Oficinas	da	Asimd.	O	trabalho	apresentado	co-
moveu a todos os presentes que lotaram o local. 
 Os assistidos da Asimd são crianças e adoles-
centes em situação de vulnerabilidade que encon-
tram	nas	oficinas	uma		maneira	de		transformar		a			
realidade, sentindo-se valorizados e  possibilitando-
os atingirem por meio do fazer artístico o desenvolvi-
mento pessoal e social. 
 
Através	 das	 oficinas,	 são	 criadas	 condições	 para	
que esses jovens vivam experiências de auto-expres-
sividade aliadas ao desenvolvimento da autoestima 
e	autoconfiança.	Além	de	buscar	a	promoção	do	
bom relacionamento interpessoal entre eles e elas, através do estímulo ao respeito e 
convívio	pacifico	e	 integrador	da	diversidade	como	forma	do	desenvolvimento	da	
cidadania. Este é um elemento particularmente interessante e delicado muitas vezes 
pela	própria	especificidade	do	público	que	frequenta	a	Asimd:	crianças	e	adolescen-
tes oriundas de uma comunidade de baixa renda e desenvolvimento social que são 
obrigadas, muitas  vezes a conviver de perto com a violência, física e simbólica, com 
a desestruturação familiar e com um universo de desigualdades.

Veja as fotos desse evento no link abaixo:
https://www.asimd.org.br/galeria
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