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 O IDEM tem como missão levar ao leitor artigos, textos e mensagens com base nos princípios espíritas, trazendo 
temas atuais para que possamos refletir se realmente estamos vivenciando os ensinamentos deixados por Jesus, nos-
so Mestre e Guia.
Se você tem críticas, sugestões de melhorias ou assuntos que gostaria de ver em nosso informativo, entre em contato 
através do email: idem@geedem.org.br

Leia e ajude a divulgar o IDEM!

As palestras nos permitem trabalhar nossas mudanças por meio da reflexão e do entendimento,  causando nossa  
transformação,   nossa  reforma   íntima. São  a  aplicação   dos  ensinamentos  de Jesus de forma objetiva: 
     “Conheceis a verdade e a verdade vos libertará.” 
   

               "Espiritualidade e Cotidiano"

       Palestrante: Haroldo Dutra Dias 
           
   Assista na integra:
       https://www.youtube.com/watch?v=agxn4fLmRek

                     
  

 Abrindo  Janelas

“Divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance é tarefa prioritária.”  
               (Bezerra de Menezes - Revista Reformador/JAN-05)

Fala, Irmão José!
Irmão   José,  um  dos  mentores espirituais  do  GEEDEM,  enseja-nos  reflexões  a respeito 
do cotidiano à luz do Evangelho, para que, com Jesus, saibamos enfrentar e vencer todos os 
problemas e desafios com os quais nos defrontamos.

           Opiniões

Busca isentar-te de personalismo no que fales.

A não ser com respeito ao bem de todos e de tudo, evita pontos de vista defintivos 
ou conceitos acabados  em torno deste ou daquele assunto.

Não prejulgues a quem quer que seja.

Estende a mão e auxilia a reerguer quem se encontre no chão.

A luz da verdade possui nuances de claridade que os olhos habituados "as trevas" não podem contem-
plar.

Verás nitidamente, mais tarde, o que, hoje, apenas consegues vislumbrar em contornos imperfeitos.

Não acuses de cegueira os que, momentaneamente, não podes ver.

Quantos, por se te anteciparem na compreensão de fenômenos triviais da natureza, não foram parar na 
fogueira?

Pelo menos, não descartes a hipótese do possível, para o que rotulas de improvável.

A sabedoria é um convite "a constante superação dos limites da própria ignorância".

Fonte: Livro De Ânimo Firme - Irmão José (Psicografia Carlos A. Baccelli)
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

https://www.youtube.com/watch?v=agxn4fLmRek
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Chico Xavier, por meio de sua mediunidade excepcional, decodificou os ensinamentos es-
píritas transmitindo as idéias e interpretações dos Espíritos orientadores. Ele foi um exemplo 
de edificação moral, pelo conhecimento e vivência do Evangelho. Mostrou a todos nós como 
será a humanidade do futuro: portadora de conhecimento intelectual e moral.
                   

              Bichinhos
 Declara-se você esgotado pelos conflitos internos da instituição espírita de que 
se fez devotado servidor, e revela-se faminto de uma solução para os problemas que 
lhe atormentam a antiga casa de fé.

 Lutas entre companheiros e hostilidades constantes minaram o altar do templo, 
onde, muitas vezes, você observou a manifestação da Providência Divina, através 
de abnegados mensageiros da luz, e hoje, ao invés da fraternidade e da confiança, 
do entusiasmo e da alegria, imperam no santuário a discórdia e a dúvida, o desânimo e a tristeza.

 Pede-nos você um esclarecimento, entretanto, a propósito do assunto, lembro-me de velha e valorosa 
árvore que conheci em minha primeira infância. Verde e forte, assemelhava-se a uma catedral na obra pro-
digiosa da Natureza. Cheia de ninhos, era o palácio predileto das aves canoras que, em suas frondes, trinavam 
felizes. Tropeiros exaustos encontravam a sua sombra, que protegia cristalina fonte, o reconforto e a paz, o 
repouso e o abrigo. Lenhadores, de quando em quando, furtavam-lhe pedaços vivos e peregrinos ingratos 
roubavam-lhe ramos preciosos para utilidades diversas. Tempestades terríveis caíam sobre ela, anualmente, 
oprimindo-a e dilacerando-a, mas parecia refazer-se, sempre mais bela. Coriscos alcançaram-na em mui-
tas ocasiões, mas a árvore robusta ressurgia, sublime. Ventanias furiosas, periodicamente, inclinavam-lhe 
a copa, decepando-lhe galhos vigorosos; a canícula demorada impunha-lhe pavorosa sede e a enxurrada 
costumava rodeá-la de pesados detritos... O tronco, porém,  sempre  adornado  de  milhares e  milhares  de  
folhas  seivosas,  parecia inabalável e invencível.

 Um dia, contudo, alguns bichinhos começaram a penetrá-la de modo imperceptível.
 
 Ninguém lhes conferiria qualquer significação.

 Microscópicos, incolores, quase inatingíveis, que mal poderiam trazer ao gigante do solo?

 Viajores e servos do campo não lhes identificaram a presença.

 Mas os bichinhos multiplicaram-se, indefinidamente, invadiram as raízes e  ganharam o coração da 
árvore vigorosa, devorando-o, pouco a pouco...
 
 E o vegetal que superara as ameaças do céu e as tentações da Terra, em reduzido tempo, triste e 
emurchecido, transformava-se em lenho seco, destinado ao fogo.

 Assim também, meu caro, são muitas das associações respeitáveis, quando não se acautelam contra 
os perigos, aparentemente sem importância. São admiráveis na caridade e na resistência aos golpes do 
exterior. Suportam, com heroísmo e serenidade, estranhas provações e contundentes pedradas. Afrontam 
a calúnia e a maldade, a perseguição e o menosprezo público, dentro de inalterável paciência e indefinível 
força moral...

 Visitadas, entretanto, pelos vermes invisíveis da inveja ou do ciúme, da incompreensão ou da suspeita, 
depressa se perturbam e se desmantelam, incapazes de reconhecer que os melindres pessoais são para-
sitos destruidores das melhores organizações do espírito.

 Quando o “disse me disse” invade uma instituição, o demônio da intriga se incumbe de toldar a água 
viva do entendimento e da harmonia, aniquilando todas as sementes divinas do trabalho digno e do aper-
feiçoamento espiritual.

 - Que fazer? - pergunta você, assombrado.

 Dentro da minha nova condição, apenas conheço um remédio: nossa adaptação individual e coletiva 
à prática real do Evangelho do Cristo.

 Contra os corrosivos bichinhos do egoísmo degradante,usemos os antissépticos da Boa Nova.

  - “Se alguém quiser alcançar comigo a luz divina da ressurreição - disse o Senhor -, negue a si mes-
mo, tome a cruz dos próprios deveres, cada dia, e siga os meus passos.”

 Quando pudermos realizar essa caminhada, com esquecimento de nossas carunchosas suscetibi-
lidades, estaremos fora do alcance dos sinistros micróbios da treva, imunizados e tranquilos em nosso 
próprio coração.

Fonte: Livro Cartas e Crônicas - Cap 29 (Humberto de Campos - Psicografia Chico Xavier)
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Cantinho do Chico

Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para isso, seria necessário que vos esforçásseis no sentido 
de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. 
O Cristo nunca se esquivava: aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socor-
ridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. 
Quando, pois o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na Terra, o mal não dominaria,  mas  se  apagaria  en-
vergonhado;  ele se  esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria; compenetrai-vos bem disso.  
         Pascal  (Sens, 1862) - O Evangelho Segundo o Espiritismo - Cap XII -  O Egoísmo
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        Kardec, Filósofo? 
                             *Astrid Sayeg

  Kardec estruturou a Terceira Revelação partindo dos fatos, dos fenômenos mediúnicos, os quais 
revelavam uma causa inteligente. Ao ocupar-se das causas dos fenômenos, estruturou a filosofia espírita, 
que buscava desvelar a causa oculta ou invisível. Desta forma, O livro dos Espíritos é uma obra filosó-
fica que parte das causas primeiras, à semelhança de Descartes, que descreveu as três substâncias. Tal 
raciocínio lógico revela-se na codificação como sui generis, uma vez que a exigência dos fatos constituiu 
toda uma teoria.

 Os homens de sua época exigiram de Kardec que sua palavra fosse clara e concisa, por isso a simplici-
dade da obra. Não apenas como codificador, mas como coadjuvante de uma obra, estudioso e metódico, 
Kardec revelou grande sabedoria ao escrever a teoria dos Espíritos, formulando axiomas e corolários que 
lhes eram revelados pela pátria espiritual. Dedicou-se assim à filosofia espírita, bastante debatida, dada a 
controvérsia dos partidários de axiomas científicos que ficariam inalterados.

 Henri Sausse, em 31 de março de 1896, por ocasião do 27° aniversário do decesso de Allan Kardec, nos 
traz o seguinte perfil do sábio educador:
 
 "Pensador  arrojado  e  metódico, esse  filósofo  sábio,  clarividente e profundo,  trabalhador obsti-
nado cujo labor sacudiu o edifício religioso do Velho Mundo, preparou os fundamentos que serviriam de 
base à evolução e à renovação de nossa sociedade caduca, impelindo-a para um ideal mais são, mais 
elevado, para um adiantamento intelectual e moral seguros."

Efetivamente, Sausse cita Kardec como filósofo, e não como codificador apenas, o qual preparou as bases 
que dariam início a um processo de transformação da humanidade.

  Seu Espírito protetor, Z, deu-lhe, por um médium, uma comunicação toda pessoal, na qual lhe 
dizia tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando, ao tempo dos druidas, viviam juntos nas 
Gálias.  Kardec  tinha  afinidade  pessoal  com  os  Espíritos  que  se comunicaram na codificação. Isto de-
monstra sua autoridade moral e intelectual, não podendo ser assim considerado apenas como revela-
dor passivo da doutrina dos Espíritos. O fato de ser druida, também, não significa somente que pertencia 
à sociedade celta, mas que era reconhecido por seus conhecimentos filosóficos e, portanto, dotado de 
sabedoria. 

 Teve convivência com a filosofia de sua época, traduzindo para o alemão as obras de Fénelon, filósofo 
francês do século 17, e um dos autores de mensagens de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Escreveu 
na Revista Espírita uma crítica a Hegel, filósofo alemão do século 19, o que não seria possível sem a com-
preensão de seu pensamento, considerado como um dos mais complexos da história da filosofia.
 
 Kardec exaltou ainda o positivismo, embora o superasse em direção ao racionalismo, também tendên-
cia filosófica do iluminismo. Por positivismo entende-se doutrina filosófica segundo a qual o conheci-
mento autêntico é apenas o de natureza observável, e Kardec respeitou essa tendência, partindo rigoro-
samente dos fatos para então compor a teoria. Pelo racionalismo, por sua vez, o verdadeiro conhecimento 
se dá a priori, a partir de princípios lógicos. Kardec respeitou ambas as concepções, partindo de uma 
realidade empírica, compondo a ciência espírita, a qual abalizou a filosofia espírita, pautada toda sobre a 
lógica, o grande critério dado pelos Espíritos. Não poderia fazê-lo sem conhecimento de gnosiologia, ou 
seja, a parte da filosofia que se ocupa com a estruturação e os métodos da ciência. 

 Estudou e conheceu lógica para dar aulas de gramática e matemática; tanto conhecia que seus textos 
têm um encadeamento, desenvolvendo-se em uma cadeia dedutiva – como também O Livro dos Espíri-
tos – método filosófico por excelência. Para tanto, supõe-se que tenha estudado Aristóteles. 

 Escreveu A Gênese – e não apenas revelou – a partir de raciocínios a priori, portanto lógicos, sem apoio 
no método experimental. A gênese constitui, pois, uma obra essencialmente filosófica, dada a natureza 
da sua temática, assim como o método dedutivo aplicado, próprio da  filosofia.  Eis  o  Kardec  filósofo, in-
tuitivo e lógico, e não apenas observador passivo dos fenômenos exteriores. Reabilita assim a metafísica 
e não só a reflexão teológica, como na escolástica. 

 O fato de Kardec partir de A Gênese, ou seja, da parte metafísica, já é um ponto de partida para ex-
plicar de forma lógica O livro dos Espíritos, que se inicia com as causas primeiras. Ele escreveu A Gênese 
por si mesmo e nisto se revela sua verve filosófica. Participou dos textos da codificação e, portanto, não foi 
apenas um codificador, mas um Espírito de luz, como disse o irmão Z, e que viria secundá-lo. Portanto, não 
resta dúvida sobre a personalidade de Kardec, que se não é filósofo acadêmico, sua visão sim é filosófica. 
Coisas diferentes, mas que diferem na alma e não no título acadêmico. 

 Esta é a visão de Kardec nas próximas décadas, quando perceberem-no como filósofo em magnitude 
e não por títulos do mundo. Ele foi um homem singular de elevado senso ético, amplos e diversos saberes 
que soube utilizar o novo conhecimento que se estruturava para aplicá-lo no aperfeiçoamento moral das 
pessoas e contribuir para uma vida melhor em nosso mundo.

*Astrid Sayegh é filósofa e coordenadora do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos.
Fonte: http://www.correiofraterno.com.br/nossas-secoes/108-artigo/1610-kardec-filosofo
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

                   Filosofia  e  Espiritismo
Kardec afirma, na introdução de O Livro dos Espíritos, que a força do Espiritismo não está nos fenô-
menos, como geralmente se pensa, mas na sua “filosofia”, o que vale dizer na sua mundividência, 
na sua concepção de realidade. Segundo Manuel Gonzales Soriano, o Espiritismo é “a síntese es-
sencial dos conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade”. É o pensamento de-
bruçado sobre si mesmo para reajustar-se à realidade. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provo-
car fenômenos, procurar médiuns, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a 
concepção espírita do mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita.
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A AME-Brasil tem como finalidade o estudo da Doutrina Espírita e de sua fenomenologia, tendo 
em vista suas relações, integração e aplicação nos campos da filosofia, da religião e da ciência, 
em particular da medicina, procurando fundamentá-la através da criação e realização de es-
tudos e experiências orientadas nessa direção.

                 A visão do Espiritismo sobre a  cremação     

                                          *Eliabeth Nicodemos (Membro AME SP)
                                                                                                                              
 Por definição, a palavra “cremar” significa incinerar, destruir pelo fogo, especialmente cadáveres hu-
manos, visando sua redução a ossos. Aceita por alguns como opção de um funeral, aprovada ou recusada 
por diversas religiões como um ato anti cristão, quer por fatores éticos, sociais e/ou culturais, tanto a rea-
lização da cremação do corpo após o desencarne como de ossadas vem aumentando, sendo considerados 
procedimentos comuns nos países reconhecidos como Cristãos.

 Para o Espiritismo, o processo de desencarne é uma passagem nos ciclos sucessivos das reencarna-
ções, e as preces podem auxiliar o espírito nesse processo, que tem a sua duração e grau de perturbação 
variável. Cada religião apresenta a sua visão de morte, e o Espiritismo segue os elementos da tradição 
cristã ecumênica, que permeiam nossa cultura brasileira latino americana.Tudo aquilo que se fizer, seja 
um sepultamento específico, seja a celebração de uma missa de sétimo dia, sempre fará parte da tradição 
cultural das pessoas, já que, quanto ao sepultamento, não existe nenhum dogma relacionado a rituais es-
pecíficos e às manifestações posteriores. Considerando que o Espírito possa ainda estar próximo ao corpo, 
podendo até, dependendo do seu nível de esclarecimento, estar acompa-nhando o seu sepultamento, 
basta o respeito ao cadáver.

 Tal postura é universalmente adotada por todas as sociedades, pois todas elas o têm na forma de 
respeito ao corpo do falecido, o que é o bastante para o Espiritismo. Mas, se esse nível for muito limitado, 
isso pode causar perturbação ao espírito ao assistir seu próprio sepultamento. Dessa forma, todo o respeito 
possível ao cadáver é sempre positivo, e as preces, tanto de familiares como de amigos ou anônimos que 
vibrem pelo seu bem estar, poderão auxiliar nesse desequilíbrio.

No livro “O Consolador” , a pergunta 151:

  “O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos”? 
  
   Através  de  Chico Xavier,  Emmanuel  responde:

“Na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando, por mais horas o ato 
de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade 
entre o Espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o “tônus vital”, nas primeiras horas sequentes 
ao desenlace, em vista dos fluídos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência 
material”.

 Em “Lições de Sabedoria” – CAP. IV – Corpo na Transição, suicídio e reencarnação”, Dra. Marlene No-
bre pergunta a Chico Xavier:

 "O espírito sente os efeitos da cremação do corpo físico, e quantas horas devemos esperar para efetuar 
a cremação?

E Chico Xavier responde: 

“O abnegado benfeitor Emmanuel, em outra ocasião, questionado sobre o assunto, afirmou que o tem-
po ideal para a cremação do corpo, desocupado pelo inquilino ou pelo espírito que o habitava é de 72 
horas, de vez que, além da chamada morte clínica, o espírito liberado, em muitos casos, ainda está em 
processo de mudança, retirando aos poucos os remanescentes da sua própria desencarnação”. No caso 
em exame, será importante que o corpo seja mantido em câmara frigorífica, evitando qualquer indício 
de decomposição."

 Em “A Vida no Outro Mundo” – Cairbar Schutel, baseado nos ensinamentos do Espiritismo, mostra 
que: “A alma é o Espírito encarnado, que a extinção da vida orgânica acarreta a separação do Espírito em 
consequência do rompimento do laço fluídico que o une ao corpo, mas essa separação não é brusca. O 
fluido perispiritual, só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, e assim a separação só é completa 
e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado às moléculas do corpo. 

 A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma de pontos de con-
tacto existentes entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte também da maior a menor dificuldade  
que  apresenta  o  rompimento”.  Portanto,  não  é  preciso  dizer  que  conforme  as  circunstâncias, a morte 
pode ser mais ou menos penosa.
 
 Não dispomos de outras recomendações precisas, ou informações absolutas sobre os cuidados a 
serem tomados junto ao cadáver a ser cremado, ou quanto à recusa ou aceitação desse processo, além das 
aqui apresentadas. O Espiritismo é o único que nos descreve, através do conhecimento das leis que regem 
as relações entre o Espírito e a matéria, o fenômeno fisiológico da separação entre o Espírito e corpo.

 Para o Espiritismo não existe nenhuma objeção à doação de órgãos, necropsia ou até à própria cre-
mação. Assim todos precisam fazer as suas escolhas baseados nesse e nos seus próprios conhecimentos, 
e na dúvida, consultar alguém mais experiente dividindo informações sobre a Doutrina Espírita, tomando 
uma decisão com a tranquilidade que isso possa trazer, lembrando que no desprendimento, a bagagem 
moral e a consciência tranquila, é o mais importante.

Fonte: https://radioboanova.com.br/visao-espiritismo-sobre-cremacao/
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Coluna  AME  Brasil
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A proposta desta série psicológica encontra-se em plena consonância 
com os postulados básicos do Espiritismo - a crença em Deus, na imor-
talidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e 
na pluralidade dos mundos habitados – e com o pensamento do próprio 
Codificador, Allan Kardec, que estabeleceu em A Gênese que: “Espiritismo 
e Ciência se completam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, se 
acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da 
matéria; ao Espiritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.” 
Recordemos que Kardec colocou no subtítulo da Revista Espírita o termo 
Jornal de Estudos Psicológicos, dando a entender a importância de estu-
dar-se a alma como um todo, e não em partes.

A contínua luta entre o Ego e o Self
 Invariavelmente, o indivíduo busca superar esse eu opositor frequente, adotando comportamento cas-
trador, por intermédio do esforço consciente para suprimi-lo, o que redunda em grande fracasso, porque o 
polo que orienta o outro eu permanece vivo, embora disfarçado pela aparência que se adquire.

 Não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como 
evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto, mascaradores dos seus conflitos, como, 
por exemplo, quando na adoção de condutas violadoras das funções orgânicas, especialmente as  genésicas, 
liberando, embora inconscientemente, a sexualidade, nos abraços e beijos fraternais… A sombra existente no 
ser humano não deve ser combatida, senão diluída pela integração na sua realidade existencial.

 Ela desempenha, portanto, um papel fundamental no equilíbrio entre o ego e o Self, no que resulta a uni-
ficação também dos poios quando se consegue a sua diluição. A cisão existente, defluente da fragmentação 
psicológica, deve avançar para a integração, a unidade.

 O ego, no conceito freudiano, conforme bem o define o dicionário Aurélio, é: A parte mais superficial do 
id, a qual, modificada, por influência direta do mundo exterior, por meio dos sentidos, e, em consequência, tor-
nada consciente, tem por funções a comprovação da realidade e a aceitação, mediante seleção e controle, de 
parte dos desejos e exigências procedentes dos impulsos que emanam do id.

 Nele se encontram, portanto, os impositivos dos instintos que se derivam do princípio do prazer e 
pela compulsão ao desejo. São esses impulsos o resultado dos instintos procedentes das faixas primárias da 
evolução, que se destacam em oposição quase dominante contra a razão, a consciência de solidariedade, de 
fraternidade, de tolerância e de amor. Dominador, o ego mascara-se no personalismo, em que se refugiam as 
heranças grosseiras, que levam o indivíduo à prepotência, à dominação dos outros, em face da dificuldade de 
fazê-lo em relação a si mesmo, isto é, libertar-se da situação deplorável em que se encontra.

 A luta interna dos dois poios faz-se cruel, embora o ego aparente ignorá-la, mantendo uma superficial 
consciência do valor que se atribui, do poder que exterioriza, da condição com que se apresenta. Sendo o Self 
o arquétipo básico da vida consciente, o princípio inteligente, ele é o somatório de todas as experiências evolu-
tivas, sempre avançando na direção do estado numinoso. Nessa dissociação dos poios, muitas vezes pode pa-
recer que o indivíduo, a grande esforço, conseguiu a integração, até o momento em que se surpreende com o 
terror da cisão inesperada que o leva a um transtorno profundo, especialmente se viveu em razão de um ideal 
que asfixiou o conflito, mas não o solucionou, despertando com sensação de inutilidade, de vazio existencial.

 Sucede que o ego exige destaque, compensação, aplauso, embora nos conflitos entre razão e instinto, 
originando-se nele um tipo de sede de água do mar, que não é saciada por motivo óbvio. Mesmo encontrando 
compensações de prazer, do impulso instintivo que leva à compulsão do desejo, a insatisfação defluente da 
ansiedade do poder empurra a sua vítima ao transtorno depressivo, porque a sua ânsia de dominação termina 
por esvaziá-lo interiormente.

 O mesmo ocorre na vida monástica, no período em que diminuem o entusiasmo e o egotismo no pos-
tulante ou no religioso, quando então é acometido pela melancolia que se agrava em afligente depressão, fal-
samente interpretada como interferência demoníaca, pelo fanatismo que ainda vige em muitos setores da fé 
espiritualista.  Com alguma razão, Alfredo Adler referia que o instinto de dominação no indivíduo, quando não 
encontra compensação ou não se sente reconhecido e aceito, foge, oculta-se na depressão, na qual expressa 
a agressividade e a violência.

 Nesse sentido, o paciente não tem problema, pois que o estado em que se encontra de alguma forma 
faz-lhe bem, tornando-se um problema para o grupamento social saudável, que busca manipular, domi-
nando-o, tornando-se fator de preocupação para os outros. 

 Conscientizar a sombra, diluindo-a, mediante a sua assimilação, ao invés de ignorá-la, constitui passo 
avançado para a perfeita identificação entre ego e Self.   Jung percebeu com clareza esses dois eus no indi-
víduo, que se podem explicar como resultantes do Self, aquele que é bom e gentil, e do ego que preserva o 
lado feroz, vulgar, licencioso, negativo. Poder-se-ia dizer que o indivíduo possuiria duas almas em contínuo 
antagonismo no finito de si mesmo.

 Essas expressões apresentam-se na conduta humana, quando em público, aparenta-se uma forma 
de ser e, quando, no lar, na família ou a sós, outra bem diferente. 

 Aceitar-se com naturalidade esses opostos é recurso salutar, terapêutico, para melhor contribuir-se 
em favor da harmonia entre os outros litigantes, que são o ego e o Self.

 No comportamento social não é necessário mascarar-se de qualidades que não se possuem, embora 
não se deva expor as aflições internas, os tormentos do polo negativo. O que representa gentileza transfor-
ma-se em mal estar, azedume e aspereza. 

         Psicologia  Espírita  por  Joanna  de  Ângelis
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 Assumir-se a realidade do que se é, administrando, pela educação – fonte geradora dos valores edifi-
cantes e enobrecedores os impulsos do desejo e do prazer, transformando-os em emoções de bem estar 
e alegria, saindo da área das sensações dominantes, constitui maneira eficiente para diminuir a luta exis-
tente entre os dois arquétipos básicos da vida humana.

 Uma religião racional como o Espiritismo, destituída de fórmulas que ocultam o seu conteúdo, que 
é otimista e não castradora, que convida o indivíduo a assumir as suas dificuldades, trabalhando-as com 
naturalidade, sem a preocupação de parecer o que ainda não consegue, estruturada na realidade do ser 
imortal, com as suas glórias e limitações, é valioso recurso terapêutico para a união de todos os opostos, 
que passarão a fundir-se,dando lugar a um eu liberado dos conflitos, que se pode unir à Divindade, sem os 
artifícios que agradam os indivíduos ligeiros e seus supérfluos comportamentos existenciais.

 A luta, portanto, existente entre o ego e o Self é saudável, por significar atividade contínua no pro-
cesso de crescimento, e não postura estática, amorfa, que representa uma quase morte psicológica do 
ser existencial. Humanizar-se, do ponto de vista psicológico, é integrar-se. Jesus Cristo foi peremptório, 
demonstrando a Sua perfeita integração com o Pai, quando enunciou: – Eu e o Pai somos um, dando lugar 
à perfeita identificação entre ambos, aos  comportamentos nobres, às propostas libertadoras sem poios 
de oposição.
 
 Mais tarde, o apóstolo Paulo, superando as lutas entre o ego dominante e o Self altruísta, universal, 
proclamou: — Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim.

 A sombra que nunca teve existência em Jesus, dele fez a Luz do mundo e a que existia em Saulo, 
Paulo, por fim, iluminou-a, diluindo-a no amor.

Fonte: Em Busca da Verdade - Série Psicológica Vol. 15 (Joanna de Ângelis - Psicografia: Divaldo Franco )
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

        Feliz  Dia  das  Mães
O IDEM deseja a todas as mães... biológicas, afetivas, espirituais... encarnadas e desencarnadas um 
Feliz Dia das Mães, abençoado com o carinho dos filhos entregues pela Providência Divina!

Em Louvor das Mães 
                             (Emmanuel)

O lar é a célula ativa do organismo social e a mulher, dentro dele, é a 
força essencial que rege a própria vida. 

Se a criança é o futuro, no coração das mães que repousa a sementeira 
de todos os bens e de todos os males do porvir. 

O homem é o pensamento.  A mulher é o ideal. 

O homem é a oficina.  A mulher é o santuário. 

O homem realiza.  A mulher inspira. 

Compreender a gloriosa missão da alma feminina, no soerguimento na 
Terra, é apostolado fundamental do Cristianismo renascente em nossa 
Doutrina Consoladora. 

Auxiliar, assim, o espírito materno, no desempenho de sua tarefa su-
blime, constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos nos 
Centros Espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos na 
Boa Nova do Divino Mestre a orientação maternal para a renovação de 
nossos destinos. 

Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios 
materiais na gleba planetária, não podemos esquecer que na mulher devemos identificar o anjo da espe-
rança, ternura e amor, a descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra, oferecendo-
nos, no campo abençoado da luta regenerativa, novos tabernáculos de serviço e purificação. 

Glorifiquemos, desse modo, o ministério santificante da maternidade na Terra, recordando que o Todo-
Misericordioso, quando se designou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento 
e a elevação dos homens, chamou um coração de mulher, em Maria Santíssima, e, através das suas mãos 
devotadas à humanidade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da Humanidade inteira.

Fonte: Livro Mães - Antologia Mediúnica - Espiritos diversos (Psicografia Francisco Cândido Xavier)
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

            Revigora os teus pensamentos nas fontes sagradas da prece e da inspiração. As células que compõe teu corpo obedecem ao 
influxo mental, associados às emoções que as comandam, direcionando-as para a saúde ou a doença.                                                 
              (Pilulas de Esperança - Andrei Moreira pelo espirito Dias da Cruz)
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No mês que comemora-se o Dia das Mães, o IDEM não poderia deixar de homenagear 
Maria, a sublime Mãe de Jesus.   

 Maria de Nazaré é a “personalidade sublimada”, conforme Emmanuel 
em A Caminho da Luz, livro psicografado por Chico Xavier, que foi escolhida 
para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser a mãe do Messias, 
Jesus Cristo, em sua encarnação missionária.

 Diz-nos Emmanuel, que quando chegou o tempo previsto para a vinda 
do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar, movimentaram-se “nas pro-
ximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância” 
que foram levadas a efeito. “Escolhem-se os instrutores, os precursores ime-
diatos, os auxiliares divinos.”

 Assim num trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiri-
tual, processou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de 
libertação pelo amor por excelência.

 Todos esses colaboradores do Cristo prontificaram-se a exercer a sua missão, cada qual conforme 
as determinações do alto e do planejamento realizado, cabendo ao Espírito amigo e meigo que assumiu 
entre nós a identidade de Maria de Nazaré, a tarefa magnânima, porém muito complexa, de ser a mãe de 
Jesus, e que estaria conduzindo os passos do Messias até que ele pudesse, pessoalmente, conduzir toda a 
humanidade nas veredas do amor, do qual foi o principal agente e exemplo incontestável. Assim, a missão 
de Maria começa, portanto, no plano espiritual, quando aceita fazer parte da equipe de Jesus.

 Vários anos depois, Maria de Nazaré, encontrando-se com idade aproximada entre 14 e 16 anos, em 
certa tarde, sentindo as aragens do crepúsculo próximo, estava absorta concluindo suas tarefas diárias e 
elevava a Deus suas orações de agradecimento pela vida, pela família composta por seu pai Joaquim e sua 
mãe Anna.

 Nesse momento de total ligação espiritual com Deus, ela percebe a presença de uma luz intensa, que 
aureolava um ser que pairava à sua frente, mais parecendo uma estrela que caíra do céu e se transformara 
em figura humana. Era Gabriel, Espírito angélico da equipe direta de Jesus que vinha lhe trazer a notícia 
maravilhosa do nascimento do Messias, anunciando-lhe que ela tinha sido escolhida para receber em seu 
ventre o Mestre da Luz, que vinha com o propósito de modificar a paisagem espiritual do planeta, por meio 
da semeadura dos ensinos evangélicos, no coração humano.

Gabriel saúda Maria dizendo:

– “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!…Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás 
no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado 
Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai; Ele reinará na casa de Jacó para 
sempre, e o seu reinado não terá fim.” (Lucas 1:28-33)

 Diante daquela inusitada notícia, ficou intrigada quanto a saudação que ela recebera: “Cheia de gra-
ça” – o que queria aquele emissário divino dizer com tais palavras?
Estar plena da graça de Deus queria dizer que Maria, como Espírito purificado, já estava com Deus e que, 
portanto, teria todas as condições para, no decorrer de sua vida, demonstrar toda a sua fortaleza moral e fé 
inabalável nos desígnios supremos. Sua disposição para cumprir a vontade de Deus era tal que, simples-
mente, com coragem e confiança na Providência divina, responde ao anjo com as emblemáticas palavras 
que lhe caracterizariam por toda a sua vida:

– “Eu sou a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” (Lucas 1:38)

 Maria de Nazaré, respaldada por sua posição espiritual superior, aceitava aqueles fatos dolorosos e 
tristes, que lhe causavam pesar profundo, como parte da missão que assumira diante de Deus. E, alicerça-
da pela própria fé inabalável, sofreu, mas sem revoltar-se, preocupando-se mais em buscar o filho amado 
para ofertar-lhe sua presença amorosa, tentando amenizar as dores e sofrimentos atrozes pelos quais pas-
sava.

 Seu exemplo de fé deve inspirar a todos nós ao enfrentarmos as dificuldades da vida, os obstáculos 
que se apresentam em nosso caminho, com esperança, fé e coragem, pois sabemos que não estamos 
desamparados pela misericórdia infinita, que nos acolhe e nos trata como seus filhos queridos, que, en-
tretanto, à guisa de proteção, não nos retira as oportunidades de aprendizagem, visando à nossa renova-
ção interior conforme os padrões do amor e da luz, atitude essa consistente com o papel paterno. Deus é 
o primeiro e maior Educador de almas!

 Maria tinha a intuição vívida, embora toldada pelos efeitos provocados pela encarnação na matéria, 
de que haveria de cumprir os passos de uma estrada árdua, acompanhando o caminhar de seu filho queri-
do, Jesus de Nazaré, que desde cedo apresentava condições excepcionais de consciência e clareza de sua 
missão terrena.

 Ela havia sido advertida por Simeão, sacerdote no templo de Jerusalém, quando fora levar Jesus para 
a apresentação e purificação conforme as determinações da Lei de Moisés, que lhe disse: “…e a ti Maria, 
uma espada traspassará tua alma! – para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações.” 
(Lucas 2:35)

 As preocupações de mãe sempre pesaram em seu coração, estando Jesus ao seu lado, agravando-se 
quando o Mestre partia em suas viagens missionárias no sentido de pregar a palavra de Deus. A ausência 
de notícias torturava-a, embora nunca esmorecesse em sua fé.

        A Doce Maria, Mãe de Jesus
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 Esse é um fato comum a toda aquela que assume a função de mãe, o de se preocupar com os filhos 
desejando vê-los bem, em paz e felizes. No entanto, é preciso compreender que cada Espírito tem sua tra-
jetória e necessidades individuais, e que não há como afastar ou eliminar os obstáculos do caminho dos 
próprios filhos, pois isso é uma tarefa individual e que por mais que os amemos, às vezes, muito pouco ou 
quase nada podemos fazer por eles, restando-nos oferecer preces a Deus para que possam ser iluminados 
e protegidos, e que escolham os caminhos consoantes às práticas evangélicas. Também, como qualquer 
mãe humana, quando Jesus retornava a Nazaré, depois de suas caminhadas pelas redondezas e cidades 
mais distantes, ela ficava feliz por estar de novo ao lado do filho amado, embora a consciência lhe adver-
tisse que aquele homem, nada comum, trazia uma palavra que contestava os que dominavam o cenário 
político e social de então, e que isso lhe renderia sérias consequências.

 Certamente a profecia de Simeão, mencionada anteriormente, de que aquele menino fora posto no 
mundo “para queda e soerguimento de muitos em Israel, e para ser um sinal contestado”, e que uma 
“espada traspassaria seu coração materno”, permanecera em sua alma como alerta constante.

 A raiva, a inveja, o rancor, o medo de perder posições de vantagem material fizeram com que os 
principais do templo de Jerusalém e do poder romano, levassem a cabo uma história de amor e doação 
não compreendida, retribuindo com sofrimento e dor toda dedicação e esforço despendido pelo Mestre 
Jesus. Esse fato foi de tal envergadura para todos nós que até hoje trazemos na memória, como o maior 
momento de insanidade do espírito humano.

 Após o retorno do Mestre aos planos da luz e do amor, Maria vai para Éfeso, levada pelo apóstolo João 
Evangelista para viver naquela cidade em uma casa humilde, onde ele poderia cuidar melhor dela conso-
ante o pedido do Mestre ainda cruz: – “Mãe eis aí teu filho. Filho eis aí tua mãe!”

 Passa diversos anos atendendo aos desamparados da sorte que lhe vinham buscar as bênçãos e o 
amparo materno. A esses que lhe chegavam de todas as regiões, estendia ela os braços amorosos com o 
intuito de acolhê-los e ampará-los.

 No plano espiritual, Maria continua cuidando de todos nós, e especialmente aos que por decisão 
própria resolveram abreviar a própria vida, pelas vias do suicídio. Maria de Nazaré, com sua Fraternidade 
composta por Espíritos de elevada hierarquia, recebem, amparam e encaminham a esses nossos irmãos 
que se deixaram levar mais pelas dúvidas e desesperança do que pela fé em Deus, demonstrando assim 
que não há ninguém desamparado e que seu amor de mãe nos acompanha a todos.

 Assim, é justo e certo que quando estamos diante de situações aflitivas recorramos ao amor materno 
de Maria que jamais nos negará consolo e amparo.

 Que o exemplo de Maria de Nazaré ao lado de Jesus sempre, resignada e submissa à vontade de 
Deus, possa nos inspirar para termos coragem diante das situações difíceis que enfrentamos, dando-nos 
a coragem e a fortaleza necessárias para caminharmos em direção da Luz e da Perfeição.
Fonte: FEESP
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

                         Dicas  de  Livros
                 “Espíritas!, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo"

                                 Allan Kardec – O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. VI, item 5.

A leitura edifica em nossa alma as lições que são introduzidas em nossa consciência através da 
exemplificação de verdades que todos nós vivemos. O bom leitor é aquele que sabe que para uma 
boa jornada é  indispensável  a  disposição para o estudo e que através do ensinamento a cami-
nhada se torna muito mais suave.

Viver é a melhor opção - A Prevenção do Suicídio No Brasil e No Mundo 
André Trigueiro

  O autor traz dados sobre a prevenção e a incidência de suicídio no Brasil e no 
mundo, baseando-se em relatórios da OMS, Ministério da Saúde e entrevistas com es-
pecialistas. Mostra que o suicídio é um problema de saúde pública que pode ser preve-
nido com informação e debates que precisam ajudar a vencer esse verdadeiro tabu.

  No livro, o escritor revela números que dão a dimensão do problema e analisa 
as várias causas que levam as pessoas a ceifar suas vidas. André Trigueiro acredita que 
com informação, planejamento e, acima de tudo, com a coragem de quebrar o tabu 
que envolve o assunto, será possível reduzir as estatísticas de autoextermínio. E cita 

exemplos bem sucedidos nesse sentido no Brasil e no mundo. Ele acrescenta informações sobre o que o 
espiritismo tem a dizer sobre o tema, como  a vida não acaba com a morte do corpo físico. No suicídio, ao 
contrário, o sofrimento apenas se prolonga, porque a maior decepção é o suicida descobrir-se 'vivo'. 

 Editora: Correio Fraterno
 Nº de Páginas: 192

*Origem do retrato de Maria que ilustra este artigo

Na noite de primeiro de Dezembro de 1984, o Espírito Emmanuel ditou por intermédio de Chico Xavier, um retrato falado de Maria 
de Nazaré ao fotógrafo Vicente D´ Ávila, de São Paulo. Esse trabalho foi sendo realizado aos poucos desde meados de 1985, com 
retoques sucessivos pela grande habilidade de Vicente, em mais de vinte contatos com o médium mineiro, na capital paulista. 
Chico frisou que a fisionomia de Maria, assim retratada, revela qual ela é reconhecida quando de suas visitas às esferas espirituais 
mais próximas e perturbadas da crosta terrestre, como por exemplo, na Legião dos Servos de Maria, grande instituição de amparo 
aos suicídas descrita, detalhadamente, no livro Memórias de um Suicida, recebido mediunicamente por Ivone Pereira.

Fonte: Hércio M. C. Arantes – Anuário Espírita 1986 
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Quem já leu "O Livro dos Espíritos", por Allan Kardec, que passe a estudar; quem 
já estudou, que o consulte de novo e quem já consultou, que procure gravar mais 
seus ensinamentos, pois muito ainda temos que aprender para compreender 
as leis espirituais. (Bezerra de Menezes)

Parte Quarta - Das Esperanças e Consolações
Cap I - Das Penas e Gozos Terrestres

          Desgosto da vida. Suicídio
 Com comentários do Espírito Miramez na Obra Filosofia Espírita

944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida?

“Não; só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei.”

a) - Não é sempre voluntário o suicídio?

“O louco que se mata não sabe o que faz.”

Comentário de Miramez - Dispor da Vida (Cap 26)

O homem não tem o direito de dispor da sua vida física. Ele tenta destruí-la, no entanto, não consegue e ilude a si mes-
mo, pensando, por momentos de inquietação, em entrar na paz que supõe encontrar. Ninguém destrói o que o Criador 
planejou e fez. O melhor para todas as criaturas é procurar obedecer aos ditames da lei que nos rege a todos.

Deves sair da ociosidade e ajudar aos outros. Ela inspira aos seus servos esse desastre de mudança forçada que é o 
suicídio, fazendo-os chegar à espiritualidade por portas inconvenientes, tendo de retornar à carne em duras provas, 
capazes de conduzir a alma a situações dolorosas. Quantas dessas não estão no mundo passando por experiências ter-
ríveis, por causa de simples pensamentos do passado, que foram se avolumando, chegando ao ato do suicídio?

Pensar é acumular idéias, e idéias acumuladas são como uma fala constante aos ouvidos, na acústica mental. Aos ho-
mens e mulheres que já cometeram essa loucura, não temos nada a falar. Serão as próprias provas que irão lhes dizer, 
mas, às criaturas que não chegaram a essa distorção dos poderes da alma, dizemos que devem meditar em Deus, pro-
curarem amar ao Senhor, vendo no próximo a sua própria continuação, e mudarem de vida, procurando um trabalho 
honesto, que esse labor poderá lhes inspirar a alegria de viver.

Sabemos que o louco que se mata não sabe o que faz; a vida ou despertamento espiritual tem dessas coisas que só o 
futuro poderá explicar melhor, pelo preparo que cada um haverá de ter, dos próprios sentimentos espirituais.

A culpa no suicídio é de conformidade com os sentimentos e evolução das pessoas. Não existe suicídio que se iguale aos 
outros; cada um tem a sua resposta da natureza, para o aprendizado do infrator. Não podes dizer: "A vida é minha, faço 
o que desejar com ela". A vida, como todas as coisas, pertence ao Criador. Ele pode fazer o que desejar dos Seus filhos; 
para Ele não existe infração às leis, pois Ele é o Criador de todas elas. Ele é o Legislador Divino.

Aos companheiros que já pensaram em suicidar e aos que ainda pensam, aconselhamos que procurem ocupação no-
bre. Se não precisam trabalhar para viver, procurem fazer o bem aos que sofrem, que essa caridade os salvará de todas 
essas insinuações malfeitoras. Não sejamos insistentes no mal; procuremos sempre o bem, que esse bem vem ao nosso 
encontro.

A índole de matar se encontra dominando os pensamentos humanos. As próprias divisões das nações e de terras pa-
recem um estímulo, principalmente quando invadidas, para as matanças. A violência gera violência, e os resultados 
são nefastos, com conseqüências geradoras de dores maiores. Quantos se encontram em todos os países, sofrendo os 
efeitos de ações passadas em guerras fratricidas? São incontáveis. Jesus veio à Terra para por um ponto final nessas 
agressões, mas, por enquanto, os nossos irmãos não entenderam a mensagem do Mestre de paz a todas as criaturas. 
É preciso que Ele volte? Verdadeiramente dizemos que Ele já voltou, e a mesma humanidade não O reconheceu, como 
muitos que ainda O esperam.

Devemos procurar o reino de Deus e a Sua justiça, que o mais virá a nós pelas vias da misericórdia. Tirar a vida é ilusão, 
e aceitá-la Como Deus a fez é realidade que nos traz a paz ao coração e a tranqüilidade à consciência.

Então lhe perguntou Pilatos:

Não ouves quantas acusações te fazem? (Mateus, 27:13)

Mesmo que ouças tantas acusações quantas queiram te fazer, não mudes a tua idéia do bem e de viver, pois, foi esse o 
exemplo que Jesus deu à humanidade, o de cumprir Seu dever no mandato que o Pai Lhe entregou, para ser o Guia da 
humanidade na Terra e no céu da própria Terra.

945. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida?

“Insensatos! Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada.”

Comentário de Miramez - Insentatez  (Cap 27)

Aquele que se suicida desconhece o verdadeiro objetivo da vida, desconhece por completo a imortalidade de todas as 
faculdades existentes no centro do seu ser. Ele comunga com o mal, por ignorância, para aprender o valor do bem.

O despertamento vem passo a passo e se Deus não tem pressa é com o objetivo de instruir e ensinar o amor aos Seus 
filhos do coração. Ao Espírito que tem ocupações, principalmente no bem comum, não lhe sobra tempo para maus 
pensamentos. O trabalho o livra dessas insinuações inferiores, e mesmo das paixões menos dignas que podem aparecer 
em seus caminhos.

Procuremos entender a vida, primeiramente a do corpo físico, que se encontra, interligada com o Espírito, de quem é 
continuação. Não existem divisões no amplo discernimento dos benfeitores espirituais.

Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. (João, 5:9)

O Que Disse Kardec
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Jesus, ao curar aquele homem, disse-lhe: "Levanta-te, toma teu leito e anda", como a lhe dizer: sai do teu leito de ocio-
sidade e sai a caminhar em busca do teu destino. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior.

O que Jesus espera de nós, é que busquemos curar a nós mesmos. Somente policiamos nossos pensamentos, dando 
a eles vigor espiritual, pelo que fazemos de bom. Depois da vontade de Deus, a conquista é nossa, em tudo o que re-
alizamos. Quando rogamos ao Pai para não nos deixar cair em tentações, é pedindo a Ele inspiração para o trabalho 
honesto, e ela vem constantemente, mas o trabalhar é nossa parte. Somente sorvemos a vida de Deus, no exercício da 
caridade, que se divide em maneiras diversas nos caminhos dos Espíritos.

Existe o suicídio lento, igualmente, que deve ser combatido, e que vem pelos processos da alimentação desregrada e 
pelos vícios materiais e mentais. É um aspecto que não deve passar desapercebido pelo homem de bem, aquele que já 
conhece um pouco das verdades espirituais.

Por que desejar cortar um fio de vida que Deus ligou à carne para o nosso bem? Reforcemo-lo, pois quanto mais se vive 
nos caminhos da carne, mais experiências se acumulam, quanto mais experiências acumuladas, mais se aproxima da 
libertação espiritual.

Não te iludas com falsas idéias de libertação com o cortar o fio da vida. O que Deus faz é a realidade e mão humana 
nenhuma pode destruir. Procura cuidar do teu corpo, usando a tua inteligência para te sentires melhor, porque todo 
esforço é contado na escrita de Deus e Ele te dá a ajuda correspondente.

946. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, às misérias e às decepções deste mundo?

“Pobres Espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência! Deus ajuda aos que so-
frem e não aos que carecem de força e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Fe-
lizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados! Ai, porém, daqueles que esperam 
a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso, ou fortuna! O acaso, ou a fortuna, para me servir 
da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais 
tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras.” 

a) – Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal 
proceder?

“Oh! Esses, ai deles! Responderão como por um assassínio.”

Comentário de Miramez - Fugir do Mundo (Cap 28)

Os que praticam o suicídio com a intenção de fugirem do mundo, estão iludindo a si mesmos, porque ninguém escapa 
da ação da Lei de Justiça. Onde quer que seja, estamos nos braços de Deus, recebendo o Seu amor, da forma que mais 
necessitamos.

O suicídio é uma covardia da alma que não tem coragem de assumir seus atos, ou sua condição. Dentre a humanidade, 
se encontram Espíritos de todas as escalas evolutivas, fazendo coisas e copiando procedimentos dos outros, até que o 
tempo possa levá-los ao amadurecimento, fazendo-lhes compreender as verdades espirituais, capazes de conduzi-los 
à compreensão das leis, passando a ser mais felizes em todos os seus trabalhos, em todas as suas diretrizes na vida.

A idéia de fugir do mundo para fugir dos sofrimentos é pura ilusão, porque o sofrimento não é no corpo físico, é falta 
de harmonia na mente, e onde a mente vai os infortúnios acompanham. No caso do suicídio, piora a situação de quem 
o pratica.

Convém saber que precisamos com urgência, tanto nós do mundo espiritual, quanto as almas ainda envolvidas na 
carne, de harmonia na consciência, para que todos os corpos encarregados de auxiliarem o Espírito na sua jornada 
recebam do fulcro central de energias as bênçãos da tranqüilidade.

Chegou o momento dos escolhidos pela maturidade darem mais atenção às mensagens que a mediunidade com 
Jesus oferece, no sentido de se educarem instruindo as criaturas, colocando o bem em prática. Este é o remédio para 
todos os males. Os corpos espirituais obedecem à engrenagem mental da alma, como o carro ao motorista e o cavalo 
ao cavaleiro.

Àquele que é induzido ao suicídio e o pratica cabe a maior culpa, por existir dentro dele aquele desejo ardente de fugir 
das responsabilidades que Deus lhe confiou. Se tudo que acontece for processo de despertamento da alma, cabe aos 
que acordaram se esforçarem para se livrar das insinuações do mal, buscando em outras fontes do bem, orientações 
acertadas.

Jesus é a fonte de todo amor e nunca deixa de orientar as ovelhas que O procuram com sinceridade. Ele chegou ao 
mundo na hora certa, servindo, como sempre, de guia para os que desejam melhorar e que assim possam entender a 
Sua palavra, começando no esforço do que foi dito por Ele.

E ao ensinar dizia ele:

Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. (Marcos, 12:38)
Começa o Mestre a ajudar as criaturas a combaterem a vaidade, para que depois possa agir por outros meios de se 
aprimorar, selecionando qualidades e exercitando o amor, do nível mínimo ao máximo e sempre na intimidade do co-
ração.

Todos os suicídios nascem sob a influência das paixões, que se apresentam por variadas formas no campo imenso da 
mente. Primeiro formam-se as idéias, depois passa-se à vivência. As insinuações de fora fortalecem o que já se encon-
tra por dentro. A alma é um mundo, é força de Deus que comanda os corpos, mas passa para eles seus mais íntimos 
sentimentos, dando-lhes vida ou violentando sua harmonia. São sementes por cujos frutos responderemos.

Quem começa a pensar no suicídio está a caminho dele, e quando não o pratica, ajuda a quem pensa do mesmo modo 
nessa nefasta realização. Somos legiões de Espíritos que trabalhamos com Jesus para limpar a mente dos homens de 
pensamentos inferiores. Cada pensamento é pai de uma idéia, que vive dentro e fora de onde nasceu, com os pendores 
dos sentimentos, nos quais foi criada, como semente de vida que irradia.

Estás na época das colheitas mais acentuadas, no momento de educar os pensamentos, para que possas viver em 
paz contigo mesmo. Não percas a paciência nas lutas, porque quem se esforça nas diretrizes do bem é ajudado pelos 
agentes da verdade a vencer as investidas das trevas, ganhando a luz do entendimento. 
Não deves pensar em fugir do mundo pelas portas ilusórias do suicídio, mas suportar com paciência o peso da cruz, 
como Jesus nos ensinou, carregando o madeiro e perdoando a todos os Seus perseguidores até o ponto final da lição de 
amor. Lembremo-nos sempre que todos, sem exceção, temos assistência permanente de Deus, por sermos Seus filhos, 
gerados na intimidade da Sua vida.
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947. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de deses-
perança?

“É um suicídio, mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, 
a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e 
perseverança e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu de-
sespero nasce do orgulho. Quero dizer: se for um desses homens em quem o orgulho anula os recursos da 
inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome 
a renunciar ao que chamam sua posição social! Não haverá mil vezes mais grandeza e dignidade em lutar 
contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com 
aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim precisais dele? Sacrificar a vida à consideração 
desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá.”

Comentário de Miramez - Será Suicídio (Cap 29)

Não existe suicídio de uma só modalidade. Tudo tem uma razão, que lhe dá direção diversa das outras, que o impulsiona 
para tal objetivo na vida.

Parece-nos real que todas as criaturas praticam o suicídio lento. Mas, mesmo ainda no mundo da carne, passa-se a 
responder pelos seus desleixes, nas vestes, nos alimentos, na bebida, nos trabalhos, na violência, no falar em demasia 
ou em ficar calado demais. Nesta linha de raciocínio, pode-se incluir muitas outras mais.

A vida humana é cheia de suicídios lentos, que matam aos poucos, bem como vêm na retaguarda os sofrimentos aos 
poucos, corrigindo falhas e mostrando os caminhos apropriados para a alma cega e surda às leis espirituais. Quem 
não vigia, pode ser considerado como suicida que está se matando aos poucos e sofrendo as conseqüências do seu 
desleixo pela vida.

Sempre alertamos que a virtude se encontra no caminho do meio, que se deve ter cuidado com os extremos. Mesmo 
o desejo de ajudar, em excesso, pode tornar-se mal, por falta de discernimento de quem age assim. Os benfeitores da 
espiritualidade maior nos explicam até onde devemos chegar na ajuda aos outros, deixando algo para eles fazerem, 
sendo a sua parte, que não pode ser suprimida. Se queres aprender até onde podes ir, ora e medita, para que a caridade 
com discernimento espiritual possa te envolver o coração e a inteligência. Não devemos tirar as lições dos caminhos dos 
que percorrem as vias do aprendizado. Existem coisas que somente a alma deve deduzir na jornada dos seus interesses.

O suicídio violento é uma loucura da alma, mas o lento, por vezes, é maior desastre nos caminhos do Espírito. Busquemos 
a ponderação em todos os campos de trabalho e de vivência. Jesus foi e é para nós outros, Suas ovelhas, o ponto mais 
alto do equilíbrio espiritual, a quem devemos seguir com amor.

Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa:

Se à tarde, se à meia noite, se ao cantar do galo. se pela manhã. (Marcos, 13:35)

Se estás com a tua vida em desordem, de momento a momento podes deparar com a lei, que vem com o senhor da tua 
casa mental cobrar ou trazer o resultado da semeadura. Sabendo disso, é bom e inteligente que vigies e ores, para que 
não caias em tentação. Se queres paz na consciência, obedece às leis, que elas garantem a tua felicidade.

Se estás nos caminhos traçados pela Doutrina dos Espíritos, compenetra-te neles, passando a compreender o que 
deves fazer da vida. Luta contra as adversidades, mas não busques fugir dos problemas por meios ilusórios, porque a 
solução dos infortúnios se encontra no meio deles. Entretanto, procura Jesus, no silêncio da oração, que Ele te indicará 
os melhores meios para a tua paz de consciência. Se demorar essa paz, não esmoreças, que ela está a caminho, desde 
quando perseverares até o fim no exercício da caridade, para que o amor floresça em teu coração.

Fonte : O Livro dos Espíritos - Q 944 a 947
    Comentários de Miramez: Filosofia Espírita - Volume XIX - Psicografia João Nunes Maia
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Todos nós sabemos da importância em estudar o Espiritismo. Estudar não é apenas ir a uma palestra na Casa Espírita ou dis-
cutir com um colega as proposições de Kardec. Estudar é pesquisar, ler com minúcia, buscar respostas, refletir, reler, refletir 
novamente…
Convenhamos, a leitura é uma atividade que demanda um tempo considerável e muitas vezes não temos essa disponibilidade 
com as responsabilidades do dia a dia. Aliás, neste momento que vivemos, a simples idéia de sentar e ler é um lazer inalcançável.
Pensando nisso, o Idem disponibiliza a cada edição um audiolivro, ou "livro falado" para que  você 
tenha a oportunidade de instruir-se enquanto realiza suas atividades cotidianas.

  Audiolivro desta edição:
     Os Exilados de Capela (Edgard Armond)

Extraordinária obra de pesquisa histórica que trata da evolução espiritual da humanidade 
desde os primeiros hominídeos, a partir da combinação e influência de espíritos degradados 
do sistema estelar Capela para a Terra, trazendo as luzes de um novo progresso combina-
das com as lágrimas de um notável processo regenerativo de almas. Integra uma trilogia 
composta pelos livros: Os Exilados da Capela, Almas Afins e Na Cortina do Tempo.

Clique no link para acessar:
     https://www.youtube.com/watch?v=7QBRHWqZJgA

Descobrindo o Audiolivro

(...) a cólera não aproveita a ninguém, não passa de perigoso curto circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de 
nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores, ao redor de nossos passos…
                          Entre a Terra e o Céu - André Luiz (Cap 22)
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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.

    Prefácio de Bezerra de Menezes no Livro Filosofia Espírita - 
Volume XVI 

 
 Não deves esmorecer nos caminhos; quando a porta é estreita, quando as dificuldades 
se acumulam, quando os teus caminhos requerem de ti disciplina e esforço, critério e honesti-
dade, é porque esse caminho tem direcionamento na verdade.

 Para que o objetivo seja alcançado, é preciso que te lembres sempre da honestidade e 
da perseverança com Jesus, nos labores de todos os dias. Mesmo que sejas perseguido, maltratado, injuriado, cruci-
ficado por todos os meios, mesmo que a própria natureza te peça sacrifícios, não esmoreças, seguindo Jesus. Isso é a 
vida te testando, para ver se pode contar contigo como discípulo do Divino Mestre.

 Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a 
Doutrina propagar-se e bem compreendida, será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez mais no fu-
turo do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão 
no teu caminho. Conserva a confiança: com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. 
                   
                  (Prolegômenos - "O Livro dos Espíritos")

 Medita neste escrito e segue avante no bem comum.

 Não deves esquecer-te da benevolência em todos os trabalhos aonde fores chamado a servir. A cari-
dade salva teus ideais na nobreza, em que deves palmilhar a tua vida.

 Se és justo e alguém te calunia, não te importes, que as pedradas transformar-se-ão em flores para a 
glória do amor.

 Se és honesto e os desonestos investem contra ti, querendo que os acompanhes, sê firme, e mesmo 
que te custe tempo e posição, segue Jesus, que a tua honestidade te levará à tranquilidade de consciência 
e te evitará a volta à Terra com muitas dificuldades.

 Se o teu amor causa muita inveja em quem desconhece essa virtude, não esmoreças nos caminhos 
que o Mestre te inspirou. Segue avante, pois somente essa virtude garante a tua paz de consciência.

 Lendo esta obra, lembra-te de que ela constitui esforço dos benfeitores espirituais, para que ela che-
gue as tuas mãos e sirva de ponte para mudar teus pensamentos e transformar tuas idéias para que sejam 
sempre melhores.

 O Espiritismo já foi muito combatido por aqueles que ignoravam seus alicerces; agora, está mais res-
peitado, pelo que ele faz pela sociedade. Nele, os homens encontram todas as diretrizes para se tornarem 
homens de bem, e prepararem a juventude para o amanhã. Os pais dos jovens que freqüentam as casas 
espíritas é que podem dizer dos frutos que a Doutrina produz moralmente em seus filhos: é um trabalho 
silencioso que se opera nos corações.

 A moral espírita é a mesma moral cristã, capaz de formar uma consciência reta, que possa ser exem-
plificada, por vezes, até nos comandos das nações. Aparentemente, o mundo se encontra em convulsão, 
à beira de um perigo iminente; no entanto, Deus é todo Amor e Poder e, em um segundo, ou fração do 
mesmo, Ele, o Todo-Poderoso, pode tirar o mundo e a humanidade do caos em que está prestes a cair. 
Devemos confiar, porque, quem fez os mundos sabe como dirigi-los para o bem e a harmonia.

 Nós, como seguidores de Jesus, seguimos Seus ensinamentos e sempre obedecemos aos Seus desígnios, 
para o complemento da grande obra do Amor na face da Terra. Se o Brasil está escolhido para ensinar ao. mundo 
a fraternidade, os demais países também estão escolhidos para assimilar todo amor de Jesus, sempre vivo e a-
moroso. Milhares de Espíritos estão trabalhando na Terra pela sua renovação. As alegrias desses missionários são 
visíveis em todos os lugares, para que, no amanhã, a paz, aquela paz que somente Deus pode dar, se estabeleça 
nos corações para sempre.

Não temas o monstro do orgulho e do egoísmo, pois que eles desaparecerão da face da Terra, e os homens tornar-
se-ão livres desses agentes da ignorância, formando assim um só rebanho, tendo Jesus como único Pastor.

Fonte: Prefácio de Bezerra de Menezes em  Filosofia Espírita - Volume XVI.
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

Para Reflexão
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“O Espiritismo e a Ciência se complementam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, 
se acha na impossibilidade de explicar certos fenomenos só pelas leis da matéria; ao Espi-
ritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.
         (Allan Kardec- A Gênese Cap. I - item 16)
           

                           Ciência e Espiritualidade
                     *Por Nubor Orlando Facure

 Por mais que neguem os materialistas, a espiritualidade é um atributo que faz parte da essência do 
ser humano. Desde os tempos primitivos o Homem percebeu que existem forças que transcendem o seu 
domínio e passou a respeitar, a temer e a se subjugar diante das ameaças dos fenômenos da natureza, da 
conjunção dos astros e da incerteza do futuro.

 Nasceram assim as crenças, os mitos, os deuses, as magias, os sortilégios, o misticismo, organizaram-
se templos e igrejas com suas liturgias, seus sacerdotes e prosperaram as “instituições religiosas”. Neste 
clima vários deuses disputavam o poder e a força do verdadeiro Deus.

 Conquistando a razão no decurso dos milênios que a evolução lhe exigia percorrer, o Homem per-
cebia que sua experiência psíquica ultrapassava a realidade limitada pela experiência que os sentidos lhe 
permitia perceber. No seu íntimo, a vida transcendia a própria morte e as lembranças dos seu antepas-
sados, que lhes pareciam visitar nos sonhos ou nas recordações, o faziam pressupor que uma vida futura 
deveria reunir a todos.

 Os séculos se sucederam sem que no entanto o ser humano conseguisse atravessar a fronteira da 
morte sem temor e sobressaltos. A espiritualidade permanecia como uma conquista sempre adiada para 
depois, uma viagem sem volta ou uma terra que se comprava com promessas, lamentações ou indulgên-
cias.

 A caminhada de Jesus pela Terra traçou rumos, comprovou a imortalidade, estabeleceu a comunhão 
com o Pai, dialogou com os Espíritos e revelou os gozos da vida futura. O Homem, persistiu, porém, nos 
desvios irresponsáveis, preferindo as vantagens que a Terra e as conquistas materiais o permitia possuir. 
Nos dias de hoje as palavras do Cristo de novo ressoam nas páginas do Consolador prometido. A “Pátria do 
Evangelho” se ergueu revelando-se como o grande “portal da Espiritualidade” a insistir com o Homem que 
Deus existe, que a vida continua, que somos espíritos imortais, que na Casa do Senhor há muitas moradas 
onde nossos entes queridos nos aguardam e que este mundo e o “outro” se relacionam num vai e vem de 
interferências múltiplas.

 A mesma doutrina do Cristo, agora codificada por Kardec, nos expôs, ao lado dos cânticos da Boa 
Nova, a fé raciocinada, permitindo a constatação do fenômeno espiritual com os paradígmas de uma 
“nova ciência”.

 A espiritualidade, quando avaliada cientificamente, esbarra, porém, em uma série de dificuldades. 
Primeiro a sua própria conceituação, depois, sua distinção com religião e misticismo.

 A religião implica numa organização institucional com uma maior ou menor participação do indi-
víduo. Nas religiões tradicionais são prescritas crenças, dogmas, rituais, práticas litúrgicas e compromissos 
sociais com a instituição. A exploração da espiritualidade é historicamente uma prática comum às religiões, 
que se aproveitam de alguns conceitos que são compartilhados entre ambos : a relação transcendente 
com Deus ( uma “força suprema” ou uma “energia universal”) e a veneração por aquilo que é tido como 
sagrado.

 A dimensão espiritual implícita na natureza humana é aceita por uns mas, não por outros, e aquilo 
que permite alguém ter aceso à esta dimensão, não terá nenhum significado para aquele que não admite 
a sua existência.

 Cada indivíduo pode ser caracterizado por sua religiosidade, suas crenças particulares e práticas rela-
tivas a sua religião, sem, no entanto,manterem um vínculo estreito com a espiritualidade.

 A vivência espiritual comumente é uma experiência subjetiva, individual, particular, que algumas 
vezes pode ser compartilhada com os outros. Algumas pessoas experienciam sua espiritualidade como 
um assunto altamente pessoal e privado, focalizando elementos intangíveis que os suprem de vitalidade 
e grande significado em suas vidas. Espiritualidade não envolve religião necessariamente.

 Cada pessoa define sua espiritualidade particularmente. Ela deve ser vista como um atributo do in-
divíduo dentro de um conceito complexo e multidimensional. Possivelmente tem alguma coisa a ver com 
caráter, com personalidade e com cultura.

 Para uns, a espiritualidade se manifesta ou é vivenciada em um momento de ganhos materiais pra-
zerosos tão simples como, pisar na relva descalço ou caminhar pela noite solitário, para outros, será um 
momento de contemplação, de meditação, uma reflexão profunda sobre o sentido da vida, uma sensação 
de íntima conexão com o que pensa amar ou um contacto psíquico com seres espirituais.
Podemos perceber que a espiritualidade se manifesta em três domínios pelos quais podemos sistematizar 
sua avaliação com critérios científicos: os domínios da “prática”, das “crenças” e o da própria “experiência 
espiritual”. Na “prática”, quando se exercita a contemplação, a meditação, a prece ou uma atividade de 
culto religioso.

 O domínio das “crenças” espirituais varia com a cultura dos povos e inclui a crença na existência de 
Deus, da Alma, da vida após a morte e da realidade da dimensão espiritual para além do nosso conheci-
mento sensorial e intelectual.

Ciência e Espiritismo
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 Por fim, no domínio da  “experiência espiritual”  há  uma  série  enorme  de  situações  que  parecem 
sugerir contacto direto com a espiritualidade. Incluem-se aqui, por exemplo, aquelas vivências rotinei-
ras, representadas pelo encontro íntimo e pessoal que cada um faz com o transcendente e o sagrado e 
aqueles outros quadros freqüentemente mais dramáticos, quase sempre súbitos, acompanhados de forte 
transformação pessoal que se seguem a um acontecimento psíquico marcante na vida. Mais significativas 
ainda, incluem-se , entre outros, os relatos de experiências de quase morte (near death experience) e as 
projeções fora do corpo físico (out of body experience) nos quais, o indivíduo transita com sua consciência 
por outras dimensões, vivenciando a plenitude da vida espiritual.

 No Brasil, podemos afirmar que, em termos de “experiência espiritual”, nada supera a mediunidade. 
Entre nós, parece que a espiritualidade convive dentro de casa dirigindo cada passo de nossas vidas. Pelos 
nossos médiuns os recados do outro lado tem sido tão frequentes que as portas da morte não isolam mais 
nosso contato com os que mais amamos.

 Estamos diante de um “campo de experimentação” extraordinário onde é corriqueira a comprovação 
da intercomunicação entre nós e o “outro lado da vida”. Qualquer cientista sem preconceito pode siste-
matizar suas observações dentro dos três domínios que apresentamos para a análise da espiritualidade e 
confirmar que na “prática”, nas crenças” e nas “experiências espirituais” nos seus vários matizes, a espiritu-
alidade toda se manifesta, revelando a centelha divina e imortal que habita em todos nós.

Fonte:: http://cvdee.org
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Parnaso de Além-Túmulo foi o primeiro livro psicografado 
por Francisco Cândido Xavier e lançado em 1932.
Parnaso, que significa antologia, coletânea de poesias, trouxe 
na sua primeira edição um conjunto de 60 poemas atribuí-
dos a 14 poetas brasileiros – Augusto dos Anjos, Auta de Sou-
za, Bittencourt Sampaio, Casimiro de Abreu, Casimiro Cunha, 
Castro Alves, Cruz e Sousa, Pedro de Alcântara e Sousa  Cal-
das -; quatro portugueses – Antero de Quental, Guerra Jun-
queiro, João de Deus e Júlio Diniz – e um poeta anônimo de-
nominado “Um desconhecido”.

A cada edição, porém, o livro foi incorporando novas com-
posições e novos poetas, até que em sua  6ª  edição em 1955, 
estabilizou-se com 259 poemas atribuídos a 56 autores que 
se manifestaram através do médium, com suas característi-
cas e estilos próprios, alguns inconfundíveis.

Chico Xavier, além de afirmar que a autoria dos poemas não 
lhe pertencia, reverteu todos os direitos autorais para a Fe-
deração Espírita Brasileira. Repetia sempre que a obra era 
lavra dos espíritos. Em trecho escrito na introdução do livro, 
Chico descreveu seu “ambiente sobrecarregado de trabalho 
para angariar o pão cotidiano, onde não se pode pensar em 
letras” e que nunca teve intenção de fazer nome. Afirmava 
também que nunca pôde aprender senão alguns rudimen-
tos de aritmética, história e vernáculo.

Fonte: Parnaso de Além-Túmulo - Espiritos Diversos -  Psicografia Francisco 
C. Xavier 
Texto: Compilação de Pesquisa

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

Na Eterna Luz

                Casimiro Cunha

  Toda a esperança da fé,
  Que vive com a caridade,

  É realizada no mundo
  Da eterna felicidade

  A palavra que reténs
  É tua serva querida,

  Mas aquela que te foge
  É dona da tua vida

  Todo suicida presume
  Que a morte é o fim do amargor,

  Sem saber que o desespero
  É porta para outra dor.

  Quem sofre resignado,
  Após a morte descansa;

  Quem luta, sem naufragar,
  Verá decerto a bonança.

  Quem tem a flor da humildade,
  Medrando no coração,

  Tem o jardim das virtudes
  Da suprema perfeição.

  Volve ao Céu todo piedoso,
  Coração que andas ferido!…
  Deus cura todas as chagas
  Do mal que tens padecido.

Espaço da Poesia Mediúnica

A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. 
Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação 
desse “mais além” que polariza as esperanças da alma.
                (Emmanuel)

Haroldo Dutra Dias nos leva a uma viagem à Galiléia para compreender-
mos a linguagem de Jesus e curiosidades da Bíblia.

Episódio 02: O Monoteísmo Bíblico

Clique no link para acessar: 
           
                          https://youtu.be/756a7keD66c

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

https://youtu.be/756a7keD66c
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"O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. 
Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada.   
                           (Emmanuel, Nos Domínios da Mediunidade)
  
A Física Quântica em Busca da Partícula Divina
            
                 *Luís de Almeida

 A Física continua a dar ao Espiritismo, ainda que os físicos de tal não se aper-
cebam, ou melhor, não queiram por enquanto se aperceber, uma contribuição 
gigantesca na confirmação dos postulados espíritas, que de maneira nenhu-
ma nós, os espíritas, poderemos subestimar. Existe uma ciência espírita, com 

uma metodologia de ciência, assentada nas questões espirituais, mais do que possamos imaginar, e a prova 
disso é O Livro dos Espíritos – uma obra atual – um manancial para a Física Moderna. Trazendo-nos um novo 
conceito básico sobre a visão macro e microcósmica de Deus (ao defini-Lo como “a inteligência suprema, 
causa primária de todas as coisas”) do Espírito e da Matéria propriamente dita.

A Física Moderna leva-nos ao encontro do Espírito e de Deus

A física quântica pode constituir uma ponte entre a ciência e o mundo espiritual, pois segundo ela, pode-
se “reduzir” a matéria, de forma subjectiva e no domínio do abstrato, até à consciência – causa da “intelec-
tualidade” da matéria. A consciência transforma as possibilidades da matéria em realidade, transformando 
as possibilidades quânticas em fatos reais. Essa consciência deve apresentar uma unidade e transcender o 
tempo, espaço e matéria. Não é algo material, na realidade, é a base de todos os seres.

Recordemos o professor de Lyon em O Livro dos Espíritos:

23. Que é o Espírito?
– “O princípio inteligente do Universo”.

a) – Qual a natureza íntima do Espírito?
– “Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, 
entretanto, é alguma coisa.”

Tanto é assim, que os físicos teóricos postulam a existência de uma “partícula”, que seria a partícula “fun-
damental”, que ainda não foi encontrada, mas a qual o Prêmio Nobel da Física, Leon Lederman, denomina 
a “partícula divina”. Partícula essa decisiva, pois é ela que determina a massa das restantes, bem como a 
coesão dada pela gravidade dos 90% do universo ainda desconhecido.

Leiamos Kardec em O Livro dos Espíritos:

25. O Espírito independe da matéria, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e 
o som o é do ar?
– “São distintos uma do outro; mas, a união do Espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a ma-
téria.”

26. Poder-se-á conceber o Espírito sem a matéria e a matéria sem o Espírito?
– “Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento.”

Cabe lembrar que os físicos, a partir das pesquisas do norte-americno Murray Gel Mann nos aceleradores 
de partícula, já admitem a existência de um domínio externo ao mundo cósmico dito material onde pro-
vavelmente existam agentes ativos também chamados frameworkers, capazes de atuar sobre a energia 
do Universo, modulando-a e dando-lhe formas de partícula atômica, ou seja por outras palavras – o es-
pírito, chamado também “Agente Estruturador”por vários físicos teóricos.

Retomemos novamente o mestre lionês em O Livro dos Espíritos:

76. Que definição se pode dar dos Espíritos?
– “Pode dizer-se que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o Universo, fora do mundo 
material.”

536. São devidos a causas fortuitas, ou, ao contrário, têm todos um fim providencial, os grandes fenô-
menos da Natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos?
– ‘”Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus.”

b) – Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo; 
porém, sabendo que os Espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de 
Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os 
agitar, acalmar ou dirigir?
– “Mas evidentemente. Nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele 
encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos.”

A Teoria das Supercordas e a Dimensão Psi

Outra teoria quântica, que vem de encontro a existência de uma “partícula divina consciêncial” no final 
da escala das partículas subatômicas, é a teoria das supercordas. Essa teoria foi melhorada e é defendida 
por um  dos  físicos  teóricos  mais  respeitados  da  atualidade Edward Witten,  professor do  Institute  for 
Advanced Study em Princeton, EUA.

Física Quântica e Espiritualidade
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 De maneira bastante simples e resumida, a teoria das supercordas postula que os quarks, mais ín-
fima partícula subatômica conhecida até o momento, estariam ligados entre si por “supercordas” que, de 
acordo com sua vibração, dariam a “tonalidade” específica ao núcleo atômico a que pertencem, dando as-
sim as qualidades físicoquímicas da partícula em questão.

 Querer imaginá-las é como tentar conceber um ponto matemático: é impossível, por enquanto. Além 
disso, são inimaginavelmente pequenas. Para termos uma idéia: o planeta Terra é dez a vinte ordens gran-
deza menor do que o universo, e o núcleo atômico é dez a vinte ordens de grandeza menor do que a Terra. 
Pois bem, uma supercorda é dez a vinte ordens menor do que o núcleo atômico.

Kardec, esclarece em O Livro dos Espíritos:

30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos?
– “De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são 
transformações da matéria primitiva.”

Ou seja, é a vibração dessas infinitesimais “cordinhas” que seria responsável pelas características do átomo 
a que pertencem. Conforme vibrem essas “cordinhas” dariam origem a um átomo de hidrogênio, hélio e 
assim por diante, que por sua vez, agregados em moléculas, dão origem a compostos específicos e cada 
vez mais complexos, levando-nos a pelo menos 11 dimensões.

Corrobora Allan Kardec em O Livro dos Espíritos:

79. Pois que há dois elementos gerais no Universo: o elemento inteligente e o elemento material, poder-
se-á dizer que os Espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do e-
lemento material?
– “Evidentemente. Os Espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a indi-
vidualização do princípio material..”

64. Vimos que o Espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do Universo. O princípio vital será 
um terceiro?
– “É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do Universo, mas que também tem sua 
origem na matéria universal modificada. É, para vós, um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, 
entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio.”

 Essa teoria traz a ilação de que tal tonalidade vibratória fundamenta é dada por algo ou alguém, de 
onde abstraímos a consciência como fator propulsor dessas cordas quânticas. Assim sendo, isso ainda 
mais nos faz pensar numa unidade consciencial vibrando a partir de cada 
objeto, de cada ser.

 Complementa Kardec em O Livro dos Espíritos:

615. É eterna a lei de Deus?
– “Eterna e imutável como o próprio Deus.”

621. Onde está escrita a lei de Deus?
– “Na consciência.”

Seguindo esta teoria e embarcando na idéia lançada por André Luiz em Evolução em Dois Mundos, onde 
somos co-criadores dessa consciência universal, e cada vez mais responsáveis por gerir o estado vibra-
cional das nossas próprias “cordinhas” – a chamada dimensão Psi por vários investigadores espiritas -, à 
medida que delas nos conscientizemos, chegaremos a harmonia perfeita quando realmente entrarmos 
em sintonia com a consciência geradora que está em nós, e também no todo, vulgarmente conhecida por 
Deus, ou como alguns físicos teóricos sustentam “O Supremo Agente Estruturador”.

Leiamos o Codificador em O Livro dos Espíritos:

5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo, que todos os homens trazem em si, da existência 
de Deus?
– “A de que Deus existe; pois, donde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma con-
sequência do princípio – não há efeito sem causa.”

7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas?
– “Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária.”

Interpretemos Allan Kardec em A Gênese Cap. II – A Providência:

20. – A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a 
tudo preside, mesmo às coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial.

Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, 
preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo?  Esta a interrogação 
que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode 
admitir, quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do Universo; que este funcione de toda a 
eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, 
sem que haja mister a intervenção incessante da Providência.

Esta consciência única do raciocínio quântico, transforma-se em dois elementos: um objetivo e outro sub-
jetivo. O subjetivo chamamos de ser quântico, universal, indivisível. A individualização desse ser é conse-
quência de um condicionamento. Esse ser quântico é a maneira como pensamos em Deus, que é o ser 
criador dentro de nós.
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Voltemos ao gênio de Lyon em A Gênese (10) Cap. II – A Providência:

34. – Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os Espíritos que atingiram o mais alto 
grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de não o verem, não se segue que os Espíritos 
imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros; esses Espíritos, como os demais, como todos 
os seres da Natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos 
na luz.

Geralmente, nós interpretamos Deus como algo unicamente externo. Pensamos em Deus como um ser 
separado de nós. Isso é a causa dos conflitos. Se Deus também está dentro de nós, podemos mudar por 
nossa própria vontade. Mas se acreditamos que Deus está exclusivamente do lado de fora, então supomos 
que só Ele pode nos mudar e não nos transformamos pela nossa própria vontade. Não podemos excluir a 
nossa vontade, dizendo que tudo ocorre pela vontade de Deus. Temos de reconhecer o deus que há em 
nós, como afirmou o Doce Amigo há 2000 anos. Então seremos livres.

Allan Kardec atesta em A Gênese (10) Cap. II – A Providência:

24. – (…) Achamo-nos então, constantemente, em presença da Divindade; nenhuma das nossas ações 
lhe podemos subtrair ao olhar; o nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensa-
mento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. 
Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo.

Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do Alto da imensidão. As 
nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, 
pois que, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele.

O Livro dos Espíritos: uma obra atual e de referência

A Física continua a dar ao Espiritismo, ainda que os físicos de tal não se apercebam, ou melhor, não quei-
ram por enquanto se aperceber, uma contribuição gigantesca na confirmação dos postulados espíritas, 
que de maneira nenhuma nós, os espíritas, poderemos subestimar. Existe uma ciência espírita, com uma 
metodologia de ciência, assentada nas questões espirituais, mais do que possamos imaginar, e a prova dis-
so é O Livro dos Espíritos – uma obra atual – um manancial para a Física Moderna. Trazendo-nos um novo 
conceito básico sobre a visão macro e microcósmica de Deus (ao defini-Lo como “a inteligência suprema, 
causa primária de todas as coisas”) do Espírito e da Matéria propriamente dita.

Concluímos com Allan Kardec em O Livro dos Espíritos resumindo toda esta teoria da Física Moderna de 
forma magistral...

27. Há então dois elementos gerais do Universo: a matéria e o Espírito?

– “Sim e acima de tudo Deus, o criador, o pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o 
princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluído 
universal, que desempenha o papel de intermediário entre o Espírito e a matéria propriamente dita, por 
demais grosseira para que o Espírito possa exercer acção sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja 
lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido 
universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o Espírito não o fosse. Está co-
locado entre o Espírito e a matéria; é fluido, como a matéria, e susceptível, pelas suas inumeráveis combi-
nações com esta e sob a ação do Espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conhe-
ceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o Espírito 
se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as 
qualidades que a gravidade lhe dá.”

Fonte: Revista Internacional de Espiritismo de Janeiro de 2002
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
  
*SUPERCORDAS

A Teoria das Supercordas é considerada uma das mais complexas e belas hipóteses para explicar a estrutura básica do nosso universo. 
Ela parte do pressuposto de que, na verdade, as partículas que compõem os átomos (quarks, elétrons, neutrinos entre outras do zôo 
subatômico), na verdade não são compostas por algum tipo de “matéria”, mas são o resultado da vibração de uma “corda”.

Segundo essa hipótese, tal “corda” seria infinitamente pequena, parecendo-se com um ponto, e todas as características da partícula 
(como massa, spin, carga e outras) seriam fruto de uma “vibração” dessa corda. Ela estaria contida num ambiente multidimensional 
(alguns cientistas falam até em onze dimensões, além das quatro em que vivemos – largura, comprimento, altura e tempo) e, por-
tanto, teríamos acesso só a alguns dos aspectos que as formam.

 As equações que cercam a teoria das supercordas são tão complexas que ainda não existem soluções 
para elas, visto que ainda não foram obtidas ferramentas matemáticas novas que possibilitem solucioná-
las, deixando o mistério sobre a teoria ainda maior. (Alex  Alprim)

Fonte: Revista Espiritismo e Ciência Nº9
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

“Não dês os teus espaços mentais para os pensamentos vulgares.
 Preenche todas as brechas com idéias de edificação, da ação do bem, da felicidade própria e alheia. É na mente que se iniciam 
os planos de ação.
 A mente ociosa cria imagens infelizes que se corporificam com alto poder de destruição, consumindo quem os elabora e 
atingindo as outras pessoas.
 Luta com vontade para que a “hora vazia” não se preencha de lixo mental tornando-te infeliz ou vulgar.”
 
               (Joanna de Ângelis)
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Lançada em 15 de abril de 1864, esta terceira obra básica da codificação espírita aborda os 
chamados evangelhos canônicos sob a ótica do espiritismo. Não se trata de uma "bíblia espírita" 
ou mesmo de reinterpretação doutrinária deste livro. Sua introdução define seu objetivo: abor-
dar exclusivamente o ensinamento moral do evangelho, pois esse código divino “é, acima de 
tudo, o caminho infalível da felicidade esperada”.
Baseado em instruções dos espíritos superiores, Allan Kardec se empenha em extrair dos evan-
gelhos princípios universais de ordem ético moral e demonstrar sua consonância com aqueles 
defendidos pelo espiritismo.
Composto de 28 capítulos, 27 dos quais dedicados às explicações das máximas de Jesus, O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo restabelece os ensinamentos do Mestre Nazareno em seu verda-
deiro sentido – em espírito e verdade –, e torna-se leitura obrigatória a todos que se preocupam 
com a formação moral, não importando sua crença religiosa.

Capítulo IX - Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos 
 A Paciência

Um Espírito amigo. (Havre, 1862.)

   7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos; não vos aflijais, pois, quando sofrerdes; antes, 
bendizei de Deus onipotente que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu.

Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo 
Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra 
há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus 
colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciên-
cia. 

A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que 
acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensa-
ções que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas 
do que as dores. O fardo parece menos pesado, quando se olha para o alto, do que quando se curva para 
a terra a fronte.

Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha 
de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. 
Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. – 
 
Reflexões: Um Espírito Amigo trouxe esta mensagem sobre a paciência, uma das qualidades que leva 
o homem a ser manso e pacífico. Ele se refere à paciência em relação aos sofrimentos por que passa o 
homem na Terra e em relação aos outros, em todos os relacionamentos. Conselhos difíceis de serem en-
tendidos, pela razão e pela lógica, sem os princípios do espiritismo. Jesus, nosso Mestre, estabeleceu como 
lei a prática da doçura, da moderação, da afabilidade e da paciência, como os caminhos seguros para 
a conquista do equilíbrio entre as pessoas. A conquista dessas virtudes exige esforço e o reconhecimento 
das nossas imperfeições. Quantas vezes ouvimos as pessoas dizerem: “sou muito bom, mas não me con-
trarie”; “aqui mando eu”; “tenho suportado tudo calado”. Não estamos aqui para suportar as pessoas, mas 
sim para aprender a amá-las e a paciência é uma virtude que se conquista diariamente. Os ensinamen-
tos que Jesus nos trouxe, e que ainda hoje, passados mais de dois milênios, estamos procurando entender, 
nos mostra o caminho para a evolução espiritual. Mas, é necessário compreender que sem esforço não se 
conquista nada. Que para torna-se uma pessoa de bem é preciso exercitar a paciência e a doçura. Que 
todos têm o direito de expressar as suas opiniões, mesmo que elas sejam diferentes das nossas. A paz e o 
equilíbrio serão conquistados na medida em que nos esforçarmos para pôr em prática os ensinamentos 
de que já somos possuidores. É preciso, no entanto, boa vontade e perseverança, elementos essenciais na 
luta para vencer as imperfeições. Pensemos nisto.

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

 Desvendando O Evangelho Segundo o Espiritismo
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             Maria Dolores

 Maria de Carvalho Leite, conhecida como Maria Dolores (Espírito), nasceu em 10 de 
setembro de 1901 na cidade de Bonfim de Feira, na Bahia, filha de Hermenegildo 
Leite e Balmina de Carvalho Leite. Também chamada de Madô e de Mariinha, 
formou-se professora em 1916, e lecionou em escolas de Salvador (BA), incluindo 
o Educandário dos Perdões e o Ginásio Carneiro Ribeiro. Além de comprometida 
com a Educação sempre demonstrou grande interesse pela produção literária.

Na década de 1940, conheceu o Espiritismo em Itabuna, quando já estava casada 
com o italiano Carlos Larocca, em segundas núpcias. O casal não teve filhos bi-
ológicos e adotaram seis meninas como filhas do coração. Ainda em Itabuna, 
adotou por filha, em 1936, Nilza Yara Larocca. Em Salvador, adotou por filhas Maria 
Regina e Maria Rita (1954), Leny e Eliene (1956) e Lisbeth (1958).

Durante 13 anos, foi colaboradora assídua de jornais baianos, já adotando o pseudônimo que utilizaria no 
mundo espiritual. Dedicando-se à Arte Poética, foi redatora-chefe da página feminina do Jornal O Imparcial, 
além de colaboradora neste e no Diário de Notícias. Sua produção poética foi reunida no livro Ciranda da 
Vida, cujos recursos financeiros foram destinados à instituição Lar das Meninas sem Lar.

Em 1947, mudou-se para Salvador com o esposo ajudando-o na administração do Café Baiano e da tipogra-
fia A época, ambos de propriedade de Carlos Larocca. Maria Dolores fez parte da Legião da Boa Vontade, a 
quem prestou serviços de beneficência, partilhando seus dons de pianista, pintora, costureira e dedicada 
à arte culinária. Dedicou-se, também, ao Lar das Meninas Sem Lar em Salvador.

Maria Dolores também foi colaboradora da obra de Divaldo Pereira Franco: em 15 de agosto de 1952, foi 
fundada a Mansão do Caminho, sendo que algumas das primeiras louças e talheres foram por ela doadas, 
além de trabalhar voluntariamente na instituição - incluindo-se a confecção de cartões de Natal, pintados 
por suas mãos para serem vendidos em benefício daquela Casa.
 
Fazia campanhas, prendas para os bazares realizados em sua própria casa. Fundou um grupo que se reunia 
em sua residência todas as semanas, quando saíam para distribuir, nos bairros carentes escolhidos,farnéis, 
roupas, remédios... Chamavam-se As Mensageiras do Bem. No Natal, faziam campanhas e distribuíam do-
nativos, assim como no Dia das Mães.

Maria Dolores desencarnou à 1h40 da manhã em 27 de julho de 1958, vitimada por grave pneumonia, que 
a levou à internação no Hospital Português, em Salvador (BA). Carlos (o esposo) estava na Itália quando 
Dolores adoeceu.

Anos depois, a poetisa começou a transmitir lindos poemas do mundo espiritual, através de médiuns 
como Francisco Cândido Xavier e Divaldo Franco. Antologia da Espiritualidade foi a sua contribuição para 
a FEB Editora. De 1971 a 2002, foram trinta e um anos em que Maria Dolores esteve associada ao mandato 
mediúnico de Chico Xavier: suas obras mediúnicas e individuais ultrapassam o número expressivo de 180 
mil exemplares vendidos.

Emmanuel, ao prefaciar as obras, qualifica Maria Dolores como "denodada obreira do Bem Eterno", "intér-
prete de Jesus", "alma abnegada de irmã", "irmã querida", "poetisa da vida", "Mensageira da Espiritualidade", 
"devotada Seareira do Bem", "irmã e companheira nas tarefas da Vida Maior", "nossa irmã e benfeitora", 
"Poetisa da Espiritualidade Superior".
  
Fonte: https://www.uemmg.org.br/biografias/maria-dolores
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Escuta, Alma Querida

Escuta, alma querida!…
  Se alguém te apedrejou o coração,
  Não plantes ódio na alma contundida,
  Nem pranteies em vão…

  Sustenta no caminho da esperança,
  O perdão por dever,
  Não te dês à vingança…
  Esse alguém vai viver.

  Dá sublimado amor que o mundo não descreve,
  E, se alguém te despreza com mentiras,
  Não repliques, de leve, nem lamentos profiras;
  Segue à frente, na paz em que te escondas,
  Abraçando a humildade por prazer.

  Por maior seja o insulto, não respondas…
  Esse alguém vai viver.

Seja onde for, se alguém te suplica, sob golpes brutais,
Não reclames, 
Não percas a alegria, 
Nem te azedes jamais!

Acende a fé no peito sofredor e procura esquecer.
Infeliz de quem ri na capa de agressor!…
Esse alguém vai viver.
Escuta alma querida!… 

Quem ofende ou se põe a revidar
Atira fogo e lama à própria vida, 
Compra fel e pesar.

Cultiva a compaixão serena e boa, 
Envolve todo o mal em bem-querer.

Ai daquele que fere ou que atraiçoa!…
Esse alguém vai viver.

                         (Maria Dolores – Francisco Cândido Xavier)

Fonte: Livro Antologia da Espiritualidade - Maria Dolores pela psicografia de Francisco C. Xavier
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Você Sabe Quem Foi?
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Textos extraidos da Revista Espírita, para um conhecimento mais aprofundado do trabalho de Kardec e das comuni-
cações espirituais ou, como ele mesmo o diz, servir de complemento da Codificação.

            
   Ano I  - Fevereiro de 1858  - N° 2

                   Conversas de Além Túmulo
                   Senhorita Clary D... – Evocação
Nota: A senhorita Clary D..., interessante mocinha, morta em 1850, aos 13 anos de idade, desde então 
ficou como o gênio da família, onde é evocada com freqüência e à qual deu um grande número de 
comunicações do mais alto interesse. A conversa que relataremos a seguir ocorreu entre nós no dia 12 
de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão, médium.

1. Tendes uma lembrança precisa de vossa existência corporal?
Resp. – O Espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua 
perfeição e sua proximidade de Deus.

2. Essa condição de perfeição é relativa apenas ao futuro, ou se refere igual-
mente ao presente e ao passado?
Resp. – O Espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de 

Deus. Depois da morte a alma vê e abarca de relance todas as suas passadas migrações, mas não pode ver 
o que Deus lhe prepara; para isso, é preciso que esteja inteiramente em Deus, desde muitas existências.

3. Sabeis em que época reencarnareis?
Resp. – Em 10 ou 100 anos.

4. Será na Terra ou em outro mundo?
Resp. – Num outro.

5. Em relação à Terra, o mundo para onde ireis terá condições melhores, iguais ou inferiores?
Resp. – Muito melhores que as da Terra; lá se é feliz.

6. Visto que estais aqui entre nós, ocupais um lugar determinado; qual é?
Resp. – Estou com aparência etérea; posso dizer que meu Espírito, propriamente dito, estende-se muito 
mais longe; vejo muitas coisas e me transporto para bem longe daqui com a rapidez do pensamento;
minha aparência está à direita de meu irmão e guia-lhe o braço.

7. O corpo etéreo de que estais revestida vos permite experimentar sensações físicas, como o calor e o 
frio, por exemplo?
Resp. – Quando me lembro muito de meu corpo, sinto
uma espécie de impressão, como quando se tira um manto e se fica
com a sensação de ainda estar com ele por algum tempo.

8. Acabais de dizer que podeis transportar-vos com a rapidez do pensamento; o pensamento não é a 
própria alma que se desprende de seu envoltório?
Resp. – Sim.

9. Quando vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação de vossa alma?
Resp. – A aparência se desvanece; o pensamento segue sozinho.

10. É, pois, uma faculdade que se destaca; onde fica o ser restante?
Resp. – A forma não é o ser.

11. Mas, como age esse pensamento? Não agirá sempre por intermédio da matéria?
Resp. – Não.

12. Quando vossa faculdade de pensar se destaca, não agis, então, por intermédio da matéria?
Resp. – A sombra se dissipa; reproduz-se onde o pensamento a guia.

13. Visto que só tínheis 13 anos quando morrestes, como se explica que podeis nos dar, sobre perguntas 
tão abstratas, respostas que estão fora do alcance de uma criança de vossa idade?
Resp. – Minha alma é tão antiga!

14. Podeis citar-nos, entre vossas existências anteriores, uma das que mais elevaram os vossos conhe-
cimentos?
Resp. – Estive no corpo de um homem, que tornei virtuoso; após sua morte estive no corpo de uma me-
nina cujo semblante retratava a própria alma; Deus me recompensa.

15. A nós poderia ser concedido vos ver aqui, tal qual estais atualmente?
Resp. – A vós poderia.

16. Como o poderíamos? Depende de nós, de vós ou de pessoas mais íntimas?
Resp. – De vós.

17. Que condições deveríamos satisfazer para isso?
Resp. – Recolher-vos algum tempo, com fé e fervor; serdes menos numerosos, isolar-vos um pouco e provi-
denciardes um médium do gênero de Home*.
*O Sr. Home é um médium do gênero dos que produzem manifestações ostensivas, sem, por isso, excluir as comunicações inteligentes; contudo, 
as suas predisposições naturais lhe dão para as primeiras uma aptidão mais especial. Sob sua influência, ouvemse
os mais estranhos ruídos, o ar se agita, os corpos sólidos se movem, levantam-se, transportam-se de um lugar a outro no espaço, instrumentos de 
música produzem sons melodiosos, seres do mundo extracorpóreo aparecem, falam, escrevem e, freqüentemente, vos abraçam até causar dor. Na 
presença de testemunhas oculares, muitas vezes ele mesmo se viu elevado no ar, sem qualquer apoio e a vários metros de altura.

 

Instruindo-se com a Revista Espírita  
Jornal de Estudos Psicológicos
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 A Avareza

Dissertação  moral  ditada por São Luiz à senhorita  Ermance Dufaux  
6 de janeiro de 1858

 Tu que possuis, escuta-me. Um dia dois filhos do mesmo pai receberam cada um seu 
alqueire de trigo. O mais velho fechou o seu num lugar retirado. O outro encontrou no caminho 
um pobre que pedia esmolas, correu para ele a despejar em seu manto a metade do trigo que 
recebera. Depois, seguiu seu caminho e foi semear o resto no campo paterno. 

 Por esse tempo veio uma grande fome e as aves do céu morriam à beira dos caminhos. 
O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, mas ali só encontrou poeira. O caçula ia tris-
temente contemplar seu trigo seco no pé, quando deparou com o pobre que havia ajudado. 
─ Irmão, disse-lhe o mendigo, eu estava morrendo e tu me socorreste; agora que a esperança secou em teu 
coração, segue-me. Teu meio alqueire rendeu cinco vezes em minhas mãos. Matarei a tua fome e viverás em 
abundância. 

 Escuta-me, avarento! Conheces a felicidade? Sim, não é? Teus olhos brilham com reflexos sombrios nas 
órbitas que a avareza tornou mais profundas; teus lábios se cerram; tuas narinas se dilatam e teus ouvidos fi-
cam atentos. Sim, eu escuto: é o tinir do ouro que tua mão acaricia, ao se derramar no teu escaninho. Tu dizes: 
que suprema volúpia! Silêncio, vem gente! Fecha depressa! Oh! Como estás pálido! Teu corpo todo estrem-
ece. Domina-te! Os passos se afastam. Abre! Olha ainda o teu ouro. Abre! Não tremas. Estás perfeitamente só. 
Ouves? Não é nada. É o vento que geme nas frestas. Olha! Quanto ouro! Mergulha as mãos; faze soar o metal. 
Tu és feliz.

 Feliz, tu! Mas a noite não te dá repouso, e teu sono é povoado de fantasmas. 

 Tens frio! Aproxima-te da lareira. Aquece-te a esse fogo que crepita tão alegremente. Cai neve; o viajante 
friorento envolve-se em seu manto; o pobre tirita sob os andrajos. A chama da lareira diminui; atira mais lenha. 
Não; para! É o teu ouro que consomes com essa madeira; é o teu ouro que queimas! 

 Tens fome! Olha, toma, sacia-te. Tudo isto é teu. Pagaste com o teu ouro. Com o teu ouro! Esta abundância 
te revolta; este supérfluo será necessário para manter-se a vida? Não, este pedaço de pão será bastante; ainda 
é muito. Tuas roupas caem em frangalhos; tua casa se fende e ameaça ruína; sofrerás frio e fome; mas que im-
porta! Tens ouro! 
Infeliz! A morte vai separar-te deste ouro. Deixá-lo-ás à borda de teu túmulo, como a poeira que o viajante 
sacode à soleira da porta, onde a família querida o espera para festejar o regresso. 

 Teu sangue enfraquecido, envelhecido por tua voluntária miséria, gelou-se em tuas veias. Os herdeiros 
ávidos atiram teu corpo a um recanto de cemitério; eis-te face a face com a eternidade. Miserável! Que fizeste 
desse ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouves estas blasfêmias? Vês estas lágrimas? Vês este sangue? 
São as blasfêmias dos sofrimentos que terias podido acalmar; são as lágrimas que fizeste correr; é o sangue que 
derramaste. Tens horror a ti mesmo; desejarias fugir e não podes. Sofres, desesperado! Tu te contorces no teu 
sofrimento. Sofre! Não haverá piedade para contigo! Não tiveste entranhas para o teu irmão infeliz. Quem teria 
para ti? Sofre! Sofre sempre! Teu suplício não terá fim. Para te punir, Deus quer que assim o creias.
 
Observação – Escutando o fim dessas eloqüentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São 
Luíz falar da eternidade dos sofrimentos, enquanto todos os Espíritos superiores são concordes em combater 
tal crença, quando estas últimas palavras: Para te punir, quer Deus que assim o CREIAS, vieram tudo explicar. 
Nós as reproduzimos nos caracteres gerais dos Espíritos da terceira ordem. De fato, quanto mais imperfeitos 
os Espíritos, mais restritas e circunscritas são suas idéias; para eles o futuro está vago; não o compreendem. 
Sofrem; seus sofrimentos são longos e, para quem sofre por muito tempo, é sofrer sempre. Por si mesmo, esse 
pensamento já é um castigo.

Fonte: Revista Espírita - Jornal de Estudos Psicológicos  Ano I Fevereiro de 1858 N° 2
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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O Pentateuco Espírita

PENTATEUCO — Grego pentateuchos, cinco livros.

Os cinco livros basilares da Doutrina Espírita codificada por Allan Kardec:

O Livro dos Espíritos: 

Lançado por Allan Kardec em 1857, é o principal livro da Doutrina Espírita. Podemos chamá-lo de espinha 
dorsal, pois sustenta todas as outras obras doutrinárias. Divide-se em quatro partes: “As causas primárias”; 
“Mundo espírita ou dos Espíritos”; “As leis morais”; e “Esperanças e consolações”. É composto de 1018 per-
guntas feitas por Kardec aos Espíritos superiores responsáveis pela vinda do Espiritismo aos homens. O 
que é Deus? De onde viemos? Para aonde vamos? O que estamos fazendo na Terra? Estas são algumas 
das questões respondidas pela falange do Espírito de Verdade.

O Livro dos Médiuns: 

Teve seu lançamento em 1861. Nele, Allan Kardec mostra os benefícios e os perigos da mediunidade, ou 
seja, o canal que liga o homem encarnado ao mundo espiritual. Demonstra que embora todos os seres 
vivos possuam esta abertura de contato, há aqueles que a têm de uma forma mais abrangente. Kardec e 
os Espíritos superiores alertam sobre a sutileza desta faculdade, para que uma pessoa possa contatar os 
Espíritos sem ser prejudicada por entidades maléficas, descontrolando sua mediunidade.

O Evangelho Segundo o Espiritismo: 

Editado em 1864, esta obra pode ser entendida como a parte moral da Doutrina Espírita. Nela, Kardec e os 
Espíritos superiores comentam numa linguagem acessível as principais passagens da vida de Jesus. Expli-
cam suas parábolas e demonstram a grandiosidade do Mestre nos seus ensinos, dando-nos, além disso, 
conselhos importantes sobre nossa conduta diária frente às dificuldades e dúvidas da vida.

O Céu e o Inferno: 

Kardec lançou este livro em 1865. Através da evocação dos Espíritos de pessoas das mais diferentes classes 
sociais, crenças e condutas, demonstra-nos como foi a chegada e a vivência espiritual destes seres após o 
seu desencarne. Rainhas, camponeses, religiosos, assassinos, ignorantes e intelectuais são alguns dos que 
contam o que os aguardava depois de suas atitudes terrenas e como poderão ser suas vidas futuras.

A Gênese: 

Nesta obra, de 1868, Kardec explica a Gênesis Bíblica, a formação do Universo, demonstrando a coerência 
da mesma quando confrontada com os conhecimentos científicos, despida das alegorias próprias da ép-
oca em que foi escrita. Expõe o que são os milagres, explicados pelas leis da natureza, produtos da modi-
ficação dos fluidos que nos cercam. Enfim, faz a religião e a ciência caminharem juntas, fortalecendo a fé 
dos que crêem em Deus.

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

Para quem deseja compreender o Espiritismo, dando a saber do que se trata e internalizar 
os fundamentos do mestre Jesus, é preciso a leitura constante e atenta, além do estudo 
continuado das obras fundamentais da Doutrina Espírita.
A partir desta edição, o Idem publicará trechos de O livro do Médiuns, O Céu e o Inferno e 
A Gênese, dando continuidade do estudo das Obras Básicas apresentadas nas colunas "O 
Que Disse Kardec" e "Desvendando o Evangelho Segundo o Espiritismo".

Obras Básicas em Foco
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“(...) A ação fluídica se transmite de perispírito a perispírito, e deste ao corpo material.” 
 
 Os Espíritos ensinam que a água é um dos principais condutores de energia 
que existe e dela se utilizam para transmitir aos enfermos as energias de que ne-
cessitam para obterem alívio de suas dores físicas e espirituais. Assim, a fluidifica-
ção da água é um recurso de tratamento muito utilizado pelos Espíritos.

"A água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e con-
duz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz 
efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora." (Bezerra de 
Menezes, "Loucura e Obsessão", capítulo "As Consultas).

 Também André Luiz, no livro "Nos Domínios da Mediunidade", ensina que 
através da água fluidificada " ... precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e de-
ficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética 
consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura" (capítulo XII). 

 Allan Kardec diz em "A Gênese", Capítulo Curas, item 31:

“ Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são 
simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, 
pode fornecer princípios reparadores ao corpo; o Espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente pro-
pulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se 
opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, 
pois, na razão direta da pureza da substância inoculada; mas, depende também da energia da vontade 
que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetra-
ção dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou Es-
pírito.Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas.”

 Emmanuel, no Livro “Segue-me”, pág. 131, diz:

“ A água é passível de adquirir qualidades de natureza sutil ou “fluídica” à indução de uma vontade como 
agente. 
A água fluidificada tem como agente as propriedades que lhe quiseres investir e tem um poder medica-
mentoso que atua sobre o perispírito e indiretamente contribui para restabelecer o corpo carnal.”

 Therezinha Oliveira, no Livro “Fluidos e Passes”, Capítulo 13 -  Água Fluidificada

“A água fluidificada ao ser ingerida (...) é metabolizada pelo organismo, que absorve as quintessências 
que vão atuar no perispírito, à semelhança do medicamento homeopático."

 Todas estas afirmações reforçam, e não restam dúvidas, a importância que a água fluidificada tem. 
Esta dádiva é terapia para  os  desequilíbrios  emocionais,  debilitação  orgânica,   desgastes  obsessivos 
ou lesões dos órgãos.

 A água fluidificada é bálsamo, tal como o passe e a prece são fontes de amor, e que temos de preser-
var com todo respeito que ela nos merece. Por isso, toda uma estrutura necessita sempre de alicerces 
fortes e eles estão na disciplina e bom senso.

 "Se desejas, portanto, o concurso dos Amigos Espirituais, na solução de tuas necessidades fisiológi-
cas ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina 
à frente de tuas orações, espera e confia. O orvalho do Plano Divino magnetizará o líquido, com raios 
de amor, em forma de bênção, e estarás, então, consagrando o sublime ensinamento do copo de água 
pura, abençoado nos Céus." (Emmanuel).

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

A  Função  da  Água  Fluidificada
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Suicídio entre os jovens: reflexão espírita

 A segunda temporada de “13 Reasons Why” chama a atenção para o 
tema: suicídio  entre  os  jovens.  A  série,  que  está  disponível    na  Netflix, 
nos traz reflexões sobre o que a doutrina espírita pode fazer para consolar 
estes corações aflitos.

 Uma  das  primeiras  perguntas  é  esta:  qual  é  a  causa  do aumento 
significativo no número de jovens que suicidam? Primeiramente, um dos 
motivos é o fato de alguns jovens terem se afastado de uma rotina espiritual. 
No entanto, não dizemos aqui que as pessoas são obrigadas a se ligarem a 
uma religião ou doutrina.

Como superar a melancolia?

 Muitos jovens vivem suas dores no momento presente sem saberem que elas podem ter decorrido 
de vidas anteriores. Com isso, conhecer a doutrina dos espíritos faz com que a pessoa – ainda na sua for-
mação intelectual e espiritual – tenha ciência de que suas tristezas podem vir de outras encarnações.

 O espiritismo oferece o consolo de um futuro rumo a plenitude da alma. Mesmo o jovem, com o seu 
imediatismo, conseguirá enxergar que a felicidade é conquistada com tempo e esforço. Portanto, não 
valorize o que quer conquistar, mas sim o que já conquistou.

 Mesmo que a felicidade não seja deste mundo, o espiritismo mostra que podemos ter o equilíbrio 
com leituras salutares e fé no divino.

 “Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. 
Além disso, essas aspirações de uma vida melhor são inatas no Espírito de todos os homens, mas não a 
busqueis neste mundo. Agora, que Deus vos envia os seus Espíritos, para vos instruírem sobre a felicidade 
que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços 
que mantém cativo o vosso Espírito”, diz O Evangelho Segundo Espiritismo.

 O espiritismo apresenta uma visão além da vida de que devemos vivenciar nossas dores e aprender 
com elas. Desta forma, resignar-se ao máximo diante das provas e expiações é uma das metas de todos 
nós, seres terrenos.

 Em síntese, enfrentar esses fantasmas dos seus dramas, medos, faz parte da reforma íntima. Da mes-
ma forma, quando nos conhecemos, a solução pode estar mais próxima do que imaginamos. Fiquemos 
atentos as missões divinas que Deus nos confiou. Desta forma, vamos ser responsáveis pelos nossos atos 
para evoluirmos espiritualmente e emocionalmente.

 Desde já, devemos conhecer nosso lugar no mundo, compreender as fases da vida, entre outros 
atributos para nos sentirmos amados e conhecermos a nossa missão terrena.

Mensagens para os pais dos jovens

 O lar deve ser escola de real educação, sem o caráter autoritário e impositivo, que torne as relações 
entre pais e filhos obsessivas e desgastantes, mas com a preocupação sincera de estabelecer-se entre 
eles uma amizade verdadeira, que lhes permita encontrar a resistência espiritual de que precisam, para 
enfrentar as vicissitudes e os desafios decorrentes de frustrações e de conflitos íntimos, surgidos, especial-
mente, dos relacionamentos interpessoais, nem sempre vividos favora-velmente.

A educação que se funda no processo de despertar os poderes latentes do Espírito é a única que real-
mente resolve o problema do ser. Educação que deve preparar o indivíduo para a vida como realmente 
ela é, destacando, sempre, a bênção da reencarnação, que permite lutar pelas mais nobres aspirações e 
reconhecendo, com gratidão, os destinos altaneiros que Deus concebeu e tracejou para o Espírito.

Importa, pois, primeiramente, que a criança e o adolescente tenham uma visão correta sobre a realidade 
e o futuro do ser, traçando para si valores éticos e cristãos que constituem a verdadeira vida e que os fará 
esperar pela concretização de realizações que os estimulem ao progresso.

A missão do Espiritismo é educar para salvar. Tenhamos nós, espíritas, a certeza desta revelação, pois en-
quanto esse fato não penetrar em nossas mentes e corações não saberemos acolher, com compreensão, 
essas almas infelizes e enfermas, necessitadas de infinito amor. Quanto a isso, reflitamos sobre a sábia 
lição de Jesus:

 “Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire; põe-na, ao contrário, sobre o cande-
eiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa.” (Mateus, 5:15.)

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

“A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao Es-
pírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio”.
                                Allan Kardec (O Evangelho segundo o Espiritismo. Cap. V, it. 14.)

Não existe ascensão espiritual sem tropeços e descuidos. Façamos o melhor que pudermos, mas na hora sombria e 
dilacerante do fracasso, pensemos em Deus e adotemos como norma, jamais desistir de lutar e buscar a felicidade, 
trabalhando, dia após dia pelo reerguimento e pela reparação em favor da nossa paz.
              (Ermance Dufaux)
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 Dimensões  Espirituais  do Centro Espírita
             *Suely Caldas Schubert 
 
 Costumamos frequentar o Centro Espírita durante anos sem atentarmos para aspectos mais profun-
dos da sua importância, pois o vemos apenas como o local onde vamos buscar ajuda, consolo, amparo e 
esclarecimento, e onde se tem um bom ambiente espiritual, apropriado para as reuniões espíritas. Não nos 
damos conta de toda a complexa estrutura espiritual que mantém uma sede de atividades espíritas, no 
âmbito dos encarnados, para que ela possa atuar nos dois planos da vida.

Entretanto, há alguns anos, estamos sendo conscientizados, principalmente através de mensagens dos 
Instrutores Espirituais, do que é, na realidade, o Centro Espírita e a premente necessidade que temos de 
adequá-lo e preservá-lo de acordo com as diretrizes da Codificação, bem como dos cuidados com que a 
Espiritualidade Maior cerca e dispensa, ao longo do tempo, aos núcleos espíritas que estão incluídos entre 
os que são merecedores dessas providências, pelo trabalho sério, nobre e edificante que realizam.

 O Espírito Manoel Philomeno de Miranda relata no capítulo 21 do livro Tramas do Destino, como são 
os planejamentos espirituais de um Centro Espírita, inclusive relatando os compromissos assumidos pela 
equipe espiritual que trabalharia diretamente com os encarnados, junto àquele que seria o seu patrono, 
no caso o Espírito Francisco Xavier, que foi abnegado trabalhador do Cristianismo no século XVI. 
Iremos enfocar aqui alguns desses planejamentos do plano extrafísico, e como são efetuados na prática 
pelos Benfeitores Espirituais, fazendo uma reflexão em torno da participação dos encarnados, enquanto 
tarefeiros da seara espírita.
 
 O Centro Espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Transcende às paredes, aos 
muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, o Centro Espírita é um complexo espiritual em 
que se labora nos dois planos da vida, a física e a extrafísica, e com as duas humanidades, a dos encarna-
dos e a dos Espíritos desencarnados.

 Em razão disso, as providências e cuidados da Espiritualidade Maior são imensos quanto ao planeja-
mento e a organização de uma instituição espírita.

 Já há muito sabemos que as planificações espirituais antecedem as dos encarnados, por isso se diz, 
comumente, quando se pensa e projeta uma obra espírita, que esta já estava edificada na Espiritualidade. 
O que é real e verdadeiro.

 Os alicerces espirituais, portanto, são “levantados” bem antes, servindo de modelo para a obra que se 
pretende edificar no plano terreno. 

 O Centro Espírita não é a casa onde ele se abriga, mas, sim, o labor que ali se desenvolve, o ambiente 
que se cultiva e preserva, a organização intemporal que o orienta e assessora, os objetivos e finalidades 
que o norteiam, o ideal e o sentimento com que o conduzem. Por isso prescinde a obra espírita do luxo e 
do supérfluo para atender à simplicidade e ao conforto que a tornem acolhedora.

 As suas bases, os seus alicerces espirituais assim argamassados farão com que a obra se erga firme 
na Terra e permaneça de pé vencendo as tormentas e vicissitudes humanas. É “a casa edificada sobre a 
rocha”, de que nos fala Jesus, capaz de resistir através dos tempos. Mas que só se materializará se a equipe 
encarnada colocar dia a dia os tijolos do amor e o cimento da perseverança; se os labores ali efetuados le-
varem o sinete da caridade e do desinteresse pessoal, transformando-se assim em templo e lar, hospital e 
escola.

Reafirmamos: para isto não há necessidade de que a obra seja luxuosa ou grandiosa; ela poderáser uma 
casinha simples, despojada, de acordo com a realidade local, e ter uma atmosferaespiritual resplande-
cente, resultante do trabalho que ali se realiza, pois no dizer de Léon Denis “no mais miserável tugúrio há 
frestas para Deus e para o Infinito”.

A direção espiritual

 Os planos iniciais para a fundação de um Centro Espírita ocorrem na Espiritualidade com antecedên-
cia de muitos anos, quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar as fu-
turas atividades que ali serão desenvolvidas. Isto é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar com 
tais programações. Para chegar- se a estabelecer esses compromissos são estudadas as fichas cármicas 
daqueles que estarão à frente da obra no plano material, convites são feitos, planos são delineados e pro-
jetados para o futuro.

 Não podemos nos esquecer que aqueles que se reúnem para um labor dessa ordem não o fazem por 
casualidade. Existem planificações da Espiritualidade que antecedem, portanto, à reencarnação dos que 
irão laborar no plano físico.
 O projeto visa essencialmente a atender aos encarnados, pois através desse labor são concedidas 
oportunidades de crescimento espiritual, ensejos de resgate e redenção; reencontros de almas afins, de 
companheiros do passado ou, quem sabe, desafetos no caminho da tolerância e do perdão que a diretriz 
clarificadora do Espiritismo e a atmosfera balsâmica do Centro propiciarão. Para que isto seja alcançado, a 
Casa Espírita apresenta um leque de opções variadas de aprendizado e trabalho, onde se favorece a trans-
formação moral, que deve ser o apanágio do verdadeiro espírita, através do exercício da caridade legítima 
a encarnados e desencarnados, da tolerância e da fraternidade no convívio com os companheiros – o que, 
em última análise, é a vivência espírita, que traz nos seus fundamentos a mensagem legada por Jesus.

*Autora de vários de livros, é também expositora, tendo realizado palestras e participado de seminários no Brasil e no Exterior.  
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
                             Continua na próxima edicão. 
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A cura do corpo físico e do espírito no GEEDEM
Nesta  edição,  o  IDEM  abre  espaço  para  publicar  alguns relatos  de  assistidos  
que obtiveram êxito com o tratamento médico espiritual da nossa Casa. Tais rela-
tos foram coletanos ao longo dos anos pela nossa querida tarefeira Marlene Man-
zatto Salles, uma das fundadoras do Geedem,  que gentilmente repassou ao  nosso 
Informativo.

Cabe aqui salientar que muitas pessoas se curam na casa espírita, assim como ou-
tras se curam na igreja católica, nos templos protestantes (evangélicos), com cro-
moterapia, etc., porque "é a fé e o merecimento que contam". Os trabalhadores de 
Deus se encontram em todos os lugares e casas religiosas. Eles não olham a forma 
que cada doente  escolheu para se curar e nem a religião, eles apenas se aprovei-
tam da receptividade deste, para realizar a cura. Claro que observam o mérito da 
pessoa, a chance daquela cura despertar em cada um a busca da saúde do espírito e o planejamento re-
encarnatório de cada um. Pois, há quem peça, por exemplo, uma doença como prova. Por isso, é preciso 
esclarecer aos frequentadores da Casa Espírita, que a cura não acontece em todos os casos. Ás vezes, o 
bem do doente está em continuar sofrendo. Daí a importância do estudo, para entendermos, segundo a 
visão espírita,  porque ficamos doentes, porque uns conseguem se curar e outros não, dentre outras dúvi-
das. Para que os que não alcançarem a cura, não saiam decepcionados achando que o Espiritismo é uma 
religião de charlatães. As Casas Espíritas precisam propiciar os meios para que os assistidos conheçam 
a doutrina e se exercitem num trabalho íntimo de evangelização e reforma íntima para a conquista da 
saúde definitiva, que é a cura das chagas da alma.

Lembremos-nos de Manoel Philomeno de Miranda, que através da psicografia de Divaldo Franco esclare-
ceu que: "Conversações de significado nobre, convivência fraternal, labor em favor do próximo, esforço 
pessoal para o cultivo do bem estar, hábito da oração que eleva o ser a dimensões superiores da Vida, 
constituem  a  terapêutica  preventiva  para  todos  os  males,  ao mesmo tempo curativa, quando estão 
instalados os problemas na área da saúde".

Caberia repetir o provérbio elaborado pelo poeta romano Juvenal: Mente sã em corpo são.

Portanto, o compromisso do Espiritismo, embora a sua valiosa contribuição nos problemas da saúde hu-
mana, é com a modificação moral de cada ser, a aquisição do equilíbrio interior que se manifestará em 
forma de harmonia.

Além do mais, ter-se sempre em vista que uma existência, mesmo saudável, por mais longa que seja, 
alcança o final, consumida pela desencarnação.

Estar-se preparado para o Mais Além é a proposta sublime da Revelação dos Imortais.

Relatos de assistidos do GEEDEM que obtiveram a cura dos corpo físico através do tratamento com a 
Equipe do Dr. Eduardo Monteiro.

Lenilce: Teve uma infecção abdominal depois de uma cirurgia de grande porte, porém a cicatrização deu-
se em menos de 24 horas.

Claudia: Seria submetida a cirurgia física para retirada de cisto no ovário.Fazendo o tratamento médico 
espiritual e a transfusão o mesmo regrediu, não sendo mais necessária a intervenção cirurgica.

Angelina: Há quarenta anos curou-se de um câncer uterino.

Maria Helena: Nódulo na cabeça que saiu m sua própria mão, sem sangramento, não sendo necessária a 
cirurgia.

Geni: Chegou para o tratamento médico espirutual tendo câncer com metástase, e estimativa de seis de 
meses de vida. Curada, frequenta a Casa até hoje.

Valter: Com tumor reincidente na garganta foi submetido a três cirurgias físicas antes de iniciar o trata-
mento médico espiritual.Curou-se em defintivo.

Sandra: Com tumor na cabeça, foi submetida a cirurgia física, com risco de óbito. Tal cirurgia foi realizada 
após tratamento médico espiritual e transfusão. Cabe aqui relatarmos o depoimento do cirurgião físico 
que descreveu uma luz diferente na sala cirurgia e a sensação de que suas mãos eram guiadas por outra 
pessoa.

Estes são apenas alguns dos muitos relatos de assistidos que se beneficiaram da assistência médico es-
piritual de nossa Casa. Lembremo-nos também dos "doentes da alma" que encontraram o alívio de seus 
males emocionais e morais através do tratamento da Equipe de Atendimento Fraterno, conduzida pelo 
querido Irmão José.

Cabe reforçar que somos nós os responsáveis pela nossa doença e pela nossa cura. E, como bem disse 
Manoel P. de Miranda em Nos bastidores da obsessão:  “[…] o Espiritismo, e somente ele, por tratar do 
estudo do estudo da ´natureza dos espíritos’ possui os anticorpos e sucedâneos eficazes para operar a 
libertação do enfermo, libertação que, no entanto, muito depende do próprio paciente, como em todos 
os processos patológicos atentidos pelas diversas terapêuticas médicas.”
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 No último dia 21 de abril,  o Geedem comemorou seus 43 anos. A festa teve palestra 

especial do Dr. Américo Canhoto, bolo e a  presença das fundadoras de nossa Casa, Lei-
la Perrone de Lima, Marlene Manzatto Salles, Maura Manzatto Casella, Glória Monteiro 

Spadafora, Neyde Martins de Oliveira, Terezinha Martins Martins e Neusa Bar Amalfi. Celina de Lima Galvão  
não pôde comparecer e gentilmente cedeu à Casa alguns exemplares do Evangelho com pictografia na 
contracapa, além de um quadro, itens que foram sorteados entre os presentes.  Justa homenagem desta 
Casa abençoada à estas verdadeiras adeptas da nossa Doutrina de Amor e Luz. Iniciadoras que compreen-
deram a necessidade urgente de espalhar a semente do Evangelho de Jesus, preparando-nos caminhos, 
despertando consciências, dilatando nossa acanhada visão , ante a grandeza Divina. À elas nossa profunda 
gratidão e reverência! Amigas pioneiras, rogamos a Jesus, que as cubram de bênçãos, para que prossigam 
amparando-nos em nossos passos vacilantes na luta que continua…

 Só há que parabenizar a Casa, por ter alcançado esse tempo de vida, realizando o trabalho mais no-
bre  de  educação  espiritual,  acolhendo  amorosamente  os  irmãos  aflitos  e  sobrecarregados,  proporcio-
nando-lhes o esclarecimento, a orientação e o encaminhamento para que, no devido tempo e com o 
próprio esforço, consigam seguir em passos firmes, trabalhando pelas suas evoluções  espiritual e moral.

 Que Jesus, o Divino Mestre e todos os Mentores da Casa fortaleçam a cada dia, os alicerces de fé, de 
trabalho, de caridade e de amor do GEEDEM!

Comemoração dos 43 anos do GEEDEM
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Informes GEEDEM
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Acontece no Meio Espírita


