
Aprende... humildemente.

Ensina... praticando.

Administra... educando.

Obedece... prestativo.

Ama... edificando.

Teme... a si mesmo.

Sofre... aproveitando.

Fala... construindo.

Ouve... sem malícia.

Ajuda... elevando.

Ampara... levantando.

Passa... servindo.

Ora... serenamente.

Pede... com juízo.

Espera... trabalhando.

Imperativos cristãos
Crê... agindo.

Confia... vigiando.

Recebe... distribuindo.

Atende... com gentileza.

Coopera... sem apego.

Socorre... melhorando.

Examina... salvando.

Esclarece... respeitoso.

Semeia... sem aflição.

Estuda... aperfeiçoando.

Caminha... com todos.

Avança... auxiliando.

Age... no bem geral.

Corrige... com bondade.

Perdoa... sempre.

*Chico Xavier,

pelo espírito André Luiz
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O trágico acontecimento que, recentemente, ceifou

a vida de duas centenas de irmãos, no aeroporto de

Congonhas, nos faz refletir sobre a fugacidade da vida.

Sobre quão tênue é o fio que nos prende à matéria.

Hoje estamos vivos; amanhã poderemos estar no plano

espiritual.

É imprescindível que valorizemos a vida como um

bem maior, uma centelha divina, uma dádiva do

Criador, uma valiosa oportunidade para resgatarmos

dívidas de existências passadas e nos reconciliarmos

com nossos irmãos, companheiros de jornada.

Quantas vezes não nos bate à porta o desânimo, a

descrença e a desesperança, convidando-nos a desistir

de tudo, tirando de nosso convívio, muitas vezes,

aqueles que mais amamos. Só a fé inabalável nos

desígnios de Deus nos fortalece para enfrentar os

reveses que a vida coloca à nossa frente como teste.

Mesmo diante das mais dolorosas provas,

precisamos conservar a serenidade, a confiança em

Deus e, antes de mais nada, agradecermos pela

oportunidade de estarmos vivos para prosseguir nossa

caminhada rumo ao aperfeiçoamento interior.

Vivemos numa época de inúmeros contrastes,

resultado do reordenamento planetário nessa nova fase

que se avizinha, quando a Terra passará de orbe de

provas e expiação para mundo em regeneração. Todos

os trágicos eventos que hoje enfrentamos têm suas

causas, pois nada é por acaso, e também devemos

sempre considerar que “na natureza nada se perde, tudo

se transforma”, como já asseverava o sábio Lavoisier.

O reacomodamento das camadas geológicas, o

acelerado degelo dos pólos, os terremotos, as

inundações, a fúria da mãe natureza, tudo isso se

entende como parte do meticuloso processo

engendrado pelos sábios engenheiros siderais para

promover a Terra à sua nova condição planetária.

Por tudo isso, mesmo diante das mais duras provas

por que passemos, a cada final de dia, antes de dormir,

naquela hora em que estamos a sós com nossos

mentores espirituais e guardiões angelicais, elevemos

nosso pensamento a Deus e, do fundo do coração,

façamos uma prece para agradecer pela vida, a gloriosa

oportunidade da encarnação, e pedir as bênçãos divinas

para continuar nossa missão terrena.

ago - set / 20072

Centelha divina
Paulo Sérgio Weirich

Orai e Vigiai

ALDEBARAN

Os artigos assinados são de inteira

responsabilidade de seus autores, não refletindo,

necessariamente, a opinião do editor.
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Há algum tempo escrevi sobre o (então) maior acidente aéreo ocorrido no Brasil, com 154

mortos no vôo 1907 da Gol Linhas Aéreas, que envolve a temática dos desencarnes coletivos.

Pois bem, agora, novamente, a opinião pública brasileira (e internacional) vê-se às voltas com

mais um infeliz episódio: novo acidente aéreo, desta vez com uma aeronave da TAM, que

carregava 186 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Como se não bastasse, a colisão se deu

com um prédio comercial da empresa, totalizando 199 vítimas fatais.

Para o Espiritismo, tais situações não são acidentais, nem, tampouco, obras do acaso, já que

o único acaso aceito pela Doutrina Espírita é o inteligente. Não há, na filosofia espírita, espaço

para sorte ou azar, ventura ou maldição, e cada ser vive o que está contido na lei de causa e

efeito, uma diretriz inteligente que, longe de ser absoluta e pré-determinada (inafastável) para

todas as circunstâncias, nos coloca no ponto de partida e de chegada de todas as situações que

conosco ocorrem, nesta e em outras encarnações. Mesmo considerando o chamado

“planejamento encarnatório”, feito ainda no plano espiritual e com, em regra, nossa anuência,

o direito (inalienável) ao livre-arbítrio possibilita a alteração do plano em virtude de nossas

escolhas presentes.

Pela cátedra da filosofia espírita, entendemos a destruição como uma necessidade para a

regeneração moral dos espíritos, importando no aniquilamento da vida material, na interrupção

da atual experiência. Isso porque há as desencarnações naturais, as provocadas e as violentas.

As naturais decorrem do esgotamento dos órgãos e representam o encerramento programado

das existências corporais, segundo a lei de causa e efeito e o planejamento encarnatório do ser.

As provocadas resultam da ação humana no espectro da criminalidade e da agressividade. Por

último, as violentas encampam a ocorrência de catástrofes naturais.

Nos casos em que existem várias vítimas, seja em pequena, média ou grave dimensão,

entende-se que as faltas coletivamente cometidas pelas pessoas (que retornam à vida material)

são expiadas solidariamente, em razão dos vínculos espirituais entre elas existentes. Todavia,

necessário se torna qualificar a condição daqueles que, por comportamentos na atual existência,

possam sublimar as provas, alterando para melhor o planejamento vital, garantindo a ampliação

de sua permanência no orbe, redefinindo aspectos relativos à reparação de faltas e à construção

e realização de novas oportunidades. Eis um caminho para explicar, por exemplo, a existência

de sobreviventes.

A compreensão espírita, calcada no sério estudo e na relação direta entre os fundamentos

filosóficos espíritas e o cotidiano do ser, na análise de tudo o que lhe rodeia, permite, assim, a

desconsideração do termo “fatalidade” como sendo algo relativo à desgraça, ao destino imutável

dos seres, pois o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor

de ceder ou de resistir.

Com a freqüência de tais tragédias, um medo me ocorre: o de que nos acostumemos a isso,

tratando-as com naturalidade ou até com certo desdém, devido à sua repetitividade. Do contrário,

espero que os cidadãos conscientes saibam protestar, bem como que as autoridades competentes

atuem corretiva e, depois, preventivamente, diminuindo, ao patamar mínimo, o risco de novas

ocorrências; erradicando, se possível, as causas que possam levar a tais eventos infelizes.

Por fim, ante tais eventos, que possamos efetivar, mesmo de longe, por meio de vibrações e

preces, o apoio às equipes de espíritos socorristas, que encaminham vítimas de desencarne em

massa ao necessário e conseqüente despertar no Novo Mundo, considerando, ainda, que o

período de recuperação espiritual daqueles que foram vitimados é, em regra, demorado e

doloroso. Além disso, que eles, despertos e recuperados das mazelas físico-espirituais, possam

compreender, novamente, que o curso da evolução espiritual continua. Para eles, que voltaram,

e para todos nós que ainda aqui estagiamos.

*Presidente da Associação de Divulgadores

do Espiritismo de Santa Catarina (ADE-SC).

Tragédias aéreas
O medo de que nos acostumemos a isso!

Marcelo Henrique Pereira*

Opinião

A publicidade veiculada neste jornal colabora com sua edição, não

refletindo, obrigatoriamente, práticas adotadas nas casas espíritas

Gustavo
Realce

Gustavo
Realce

Gustavo
Realce

Gustavo
Realce
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Uma constelação familiar é constituída

por espíritos afins entre si, seja pelas

realizações nobilitantes do amor, seja

através dos graves compromissos per-

turbadores a que se vincularam em outras

existências. Igualmente, pode organizar-

se com alguns outros espíritos que se candidatam à

afetividade, em ensaio para a ampliação dos sentimentos

de amor em torno da sociedade em geral, compondo a

futura família universal...

Aos pais cabe a grave e operosa tarefa de autopre-

paração para o sublime cometimento, graças ao qual se

desenvolvem, num incessante crescendo, os valores inte-

lecto-morais, preparando-os para as inestimáveis conquis-

tas da paz e da felicidade que almejam.

Comprometidos antes do renascimento, em face de

deveres inadiáveis, os espíritos que irão constituir o grupo

familiar assumem responsabilidades perante a futura prole,

elaborando planos e projetos que se devem concretizar

quando na organização carnal, de modo a atender o impo-

sitivo da evolução.

Consultados os mapas das responsabilidades pessoais,

são-lhes apresentados, pelos guias espirituais, aqueles que

deverão constituir-lhes a prole, em cuja convivência desen-

volverão sentimentos de amor e proporão as pautas para o

processo de crescimento espiritual, no qual todos deverão

atingir as metas que perseguem.

Preparados, portanto, antecipadamente, esses futuros

genitores delineiam os programas de auto-iluminação, de

responsabilidade perante a vida, exercitando a paciência e

o amor para o êxito do empreendimento, conscientizando-

se das altas responsabilidades que irão assumir.

Reencarnados, avançam, às vezes, por caminhos

diferentes até o momento do (re)encontro, quando se

identificam afetuosamente, vinculando-se e providen-

ciando a união conjugal indispensável à organização da

família.

Nem sempre, porém, os planos cuidadosamente

elaborados conseguem desenvolver-se conforme seria

ideal, dentro da programação estabelecida, em face da

precipitação emocional e do desajuste psicológico dos

indivíduos, como decorrência da precipitação e imatu-

ridade sexual, que invariavelmente se transforma tanto em

conflito, quanto em insatisfação...

Nesse caso, os arroubos da paixão comburem os

melhores sentimentos, empurrando para o futuro tédio no

relacionamento ou para a agressividade, como fruto da

saturação e do despertar de novos apetites...

Para que sejam evitados dramas dessa natureza, é

indispensável que haja uma consciência de respon-

sabilidade no uso do sexo, com objetivo primordial em

favor da procriação, embora as bênçãos que defluem da

verdadeira união dos parceiros, que se renovam mediante

os hormônios resultados do conúbio, sejam de natureza

fisiológica, aqueles que trazem as grandes cargas

emocionais que equilibram e pacificam o íntimo.

A paternidade, portanto, assim como a maternidade,

deve ser responsável, consciente do significado da união,

a fim de que sejam evitados os danosos recursos do aborto

provocado e de suas lamentáveis mazelas de graves

conseqüências.

O aborto provocado jamais resolve ou apaga os erros

cometidos por imprevidência, dando lugar ao crime do

infanticídio, que agrava o processo evolutivo daquele que

o comete.

O amadurecimento psicológico, mediante a consci-

ência do dever na aquisição do trabalho digno, que confere

segurança à prole, torna-se impositivo imediato, mesmo

antes de ser assumido o compromisso familiar.

A vida não improvisa, sendo toda um trabalho de

organização superior, que cumpre ser levado adiante com

seriedade e segurança.

Desse modo, a disciplina moral na conduta dos

parceiros – cônjuges ou não – é fator de relevante signi-

ficado para a organização familiar, ensejando identificação

de sentimentos entre os membros que a constituirão.

Eis porque o amor é fundamental no relacionamento

afetivo, nunca podendo ser descartado, nem substituído

por desvios de comportamento ou dolo moral envolvendo

um ou outro membro da parceria.

Desde quando nasce um filho, os genitores são con-

vidados pela vida a uma mudança de objetivos existenciais.

Se antes só se preparavam para o prazer, para o desfrutar

das alegrias da vida em comum, uma natural mudança de

conduta agora deve tomar o lugar das aspirações vigentes,

porque, a partir de então, a responsabilidade para com o

rebento da própria carne torna-se primordial.

Os cuidados que o recém-nascido exige alteram

completamente os hábitos até então mantidos, propondo

novas condutas e atividades, nas quais a renúncia pessoal

começa a impor-se em benefício do ser frágil e em desen-

volvimento que aguarda apoio e orientação.

A partir daí, são transferidos os prazeres pessoais, que

se convertem em deveres para com o filhinho, constituindo-

se a felicidade e a inefável satisfação de cuidá-lo e de dar-

lhe a assistência emocional e moral de que tem necessidade,

na condição de ave implume que necessita de tempo para

desferir o próprio vôo...

A conduta dos genitores no relacionamento, da mesma

forma, sofre alteração para melhor, porque educar é

oferecer exemplos, já que o educando copia com mais faci-

lidade as lições vivas que lhe são apresentadas do que as

teorias que aprende.

Se os exemplos no lar são fecundos em manifestações

de amor, de respeito e de paciência, tornam-nos afáveis,

dignos e gentis, exceção feita àqueles que são portadores

de transtornos de conduta ou vítimas de fenômenos

teratológicos de que se fazem portadores, por impositivo

expiatório necessário.

Mesmo nesses casos, as vibrações defluentes da

conduta dos pais contribuem grandemente para a

pacificação e o equilíbrio possível desses espíritos em luta

de sublimação pelo cadinho das reparações inadiáveis.

A capacidade de repartir o amor, quando a prole se

multiplica, é outro dever de que os pais se devem cons-

cientizar, evitando a criação de áreas de conflitos por

ciúmes reais ou não, através de comportamentos especiais

em relação a um em detrimento de outro, porque todos

são procedentes da mesma cadeia genética.

Compreensivelmente, sabe-se que muitos espíritos que

renascem no mesmo lar nem sempre são credores da mes-

ma afetividade. No entanto, essa é a oportunidade de união

e de reparação, harmonizando os sentimentos num mesmo

tom vibratório de afeição.

Infelizmente, a imaturidade psicológica de muitos

adultos que se tornam pais leva-os a comportamentos

infantis, procurando manter os mesmos hábitos de antes

da constituição da prole.

Considerando-se os modernos padrões de tolerância

para com as condutas morais permissivas, esses adultos

lamentam não mais poderem fruir dos prazeres enganosos,

ignorando as novas responsabilidades, a fim de se

manterem distantes dos novos deveres que lhes cumprem

atender.

Pensam que, tornando-se fornecedores dos recursos

que mantêm o lar, já estão sacrificados em demasia para

novos comprometimentos e renúncias.

Prosseguem mantendo as atitudes irresponsáveis de

antes ou transferindo suas frustrações para os filhos,

oferecendo-lhes satisfações inoportunas e levando-os a

assumirem compromissos levianos e frívolos vinculados

aos prazeres sensoriais, sem os correspondentes deveres

para com o desenvolvimento da inteligência, da moral, da

saúde mental.

Muitas mães transferem para as filhas ainda pequenas

as angústias e os tormentos que as caracterizam, tornando-

as modelos infantis que imitam os adultos, roubando-lhes

a infância, tirando-lhes as abençoadas oportunidades de

viver a quadra de construção de valores significativos, pre-

cipitando-lhes o desenvolvimento da sensualidade, do

erotismo, do desrespeito pelo corpo e pela vida...

Pais inescrupulosos iniciam os filhos nos vícios que

lhes afetam a personalidade, de cedo condicionando-os

ao tabaco, ao álcool, à agressividade, à desconsideração

pelo lar e, posteriormente, pela sociedade.

Outros tantos adornam os filhos como se fossem

objetos de exibição, mediante cuja forma exibem-se a si

mesmos através deles, chamando atenção para a aparência,

sem maior preocupação com o caráter, com a realização

íntima.

Os filhos são responsabilidades sérias, que não podem

ser descartadas sem as conseqüências correspondentes.

Enquanto não surja uma consciência doméstica

fundamentada no amor responsável e profundo, sem os

pieguismos da imaturidade psicológica dos indivíduos

desajustados, a família sofrerá uma hipertrofia de valores

morais, tombando na anarquia e no despautério que vêm

caracterizando a sociedade contemporânea.

Por outro lado, o amadurecimento sexual extempo-

râneo, resultado das provocações pornográficas e do

erotismo em alta, impulsiona os jovens a relacionamentos

rápidos, destituídos de significado, ora por curiosidade,

momentos outros por impulsos asselvajados, empurrando

meninas ainda adolescentes e totalmente despreparadas

para a maternidade, procriando sem consciência e

abandonando os filhos, à semelhança de alguns animais

que se libertam das crias com total insensibilidade.

Esses órfãos de pais vivos, mesmo quando amparados

por avós amargurados, que neles descontam a irrespon-

sabilidade dos filhos, desenvolvem-se, quase sempre, sem

afetividade, relegados a planos secundários, considerados

cargas indesejáveis que irão sobrecarregar a economia

social com pesado ônus.

Revoltados com a situação em que se encontram,

reúnem-se em bandos, em tribos, em grupos de excluídos,

aumentando os conflitos que explodem nas ruas, nas

comunidades, no terrorismo, na criminalidade desorde-

nada...

Outrossim, são recolhidos pelos traficantes de drogas,

que os utilizam na condição de distribuidores desse sórdido

veículo de decomposição moral e humana, parceiro da

morte antecipada, que se espalha pelos antros escusos ou

surge nos apartamentos de luxo e de loucura.

O lar, portanto, quando se perverte, ameaça a estrutura

da sociedade. O ninho doméstico, no entanto, sustenta-se

nos pilotis vigorosos que são os genitores, deles depen-

dendo sua edificação ou seu soçobro.

O decálogo mosaico aborda um mandamento no qual

a Lei Divina impõe o amor e o respeito ao pai e à mãe. No

entanto, é do Soberano Código o impositivo de que os

pais devem esforçar-se por merecer o respeito e o amor da

prole através de sua conduta em relação à mesma.

Os genitores

Divaldo Pereira Franco

Joanna de Ângelis

(Página psicografada por Divaldo Pereira Franco

em 27 de agosto de 2006, em Guayaquil, Equador)
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Codificação

21 - A matéria existe desde o princípio, como

Deus, ou foi criada por Ele em determinado

momento?

– Somente Deus o sabe. Entretanto, há uma

coisa que vossa razão deve deduzir: é que Deus,

modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo.

Por mais remoto que possa vos parecer o início de

sua ação, acaso o podereis imaginar por um

segundo sequer na ociosidade?

22 - Define-se, geralmente, a matéria como

sendo o que tem extensão, o que pode causar

impressão aos nossos sentidos, o que é

impenetrável. Essas definições são exatas?

– Do vosso ponto de vista são exatas, visto que

somente falais do que conheceis. Mas a matéria

existe em estados que para vós são desconhecidos.

Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não

cause nenhuma impressão aos vossos sentidos;

entretanto, é sempre matéria, embora para vós não

o seja.

22.a - Que definição podeis dar da matéria?

– A matéria é o laço que prende o espírito; é o

instrumento de que ele se serve e sobre o qual, ao

mesmo tempo, exerce sua ação.

* De acordo com essa idéia, pode-se dizer que

a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda

do qual, e sobre o qual, atua o espírito.

23 - O que é o espírito?

– Espírito é o princípio inteligente do universo.

23.a - Qual é a natureza íntima do espírito?

– Não é fácil explicar o espírito com vossa

linguagem. Para vós, ele não é nada, visto que o

espírito não é algo palpável, mas para nós é alguma

coisa. Sabei bem: o nada não é coisa nenhuma; o

nada não existe.

24 - Espírito é sinônimo de inteligência?

– A inteligência é um atributo essencial do

espírito, mas ambos se confundem num princípio

comum, de modo que, para vós, são a mesma coisa.

25 - O espírito é independente da matéria ou

é apenas uma propriedade dela, como as cores

são propriedades da luz e o som uma

propriedade do ar?

– Ambos são distintos, mas é preciso a união

do espírito e da matéria para que a inteligência se

manifeste na matéria.

25.a - Essa união é igualmente necessária

para a manifestação do espírito? (Entendemos

por espírito, aqui, o princípio inteligente, e não

as individualidades designadas sob esse nome).

– Ela é necessária para vós, porque não sois

organizados para perceber o espírito sem a matéria;

vossos sentidos não são feitos para isso.

26 - Pode-se conceber o espírito sem a

matéria e a matéria sem o espírito?

– Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento.

27 - Haveria, assim, 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 são o

princípio de tudo o que existe, a trindade univer-

sal. Mas ao elemento material é preciso acrescentar

o fluido universal, que faz o papel de intermediário

entre o espírito e a matéria propriamente dita,

muito grosseira para que o espírito possa ter uma

ação sobre ela. Ainda que sob certo ponto de vista

se possa incluí-lo no elemento material, ele se

distingue por propriedades especiais. Se o fluido

universal fosse matéria, não haveria razão para que

o espírito não o fosse também. Ele está colocado

entre o espírito e a matéria; é fluido, como a

matéria é matéria; suscetível, por suas inumeráveis

combinações com ela e sob a ação do espírito, de

poder produzir uma infinita variedade de coisas,

das quais conheceis apenas uma pequena parte.

Esse fluido universal, primitivo, ou elementar,

sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio

sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado

de dispersão e nunca adquiriria as propriedades

que a força da gravidade lhe dá.

27.a - Seria esse fluido o que designamos sob

o nome de eletricidade?

– Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis

combinações; o que chamais fluido elétrico, fluido

magnético, são modificações do fluido universal,

que é, propriamente falando, uma matéria mais

perfeita, mais sutil e que se pode considerar como

independente.

28 - Uma vez que o próprio espírito é alguma

coisa, não seria mais exato e menos sujeito a

confusões designar esses dois elementos gerais

pelas palavras “matéria inerte” e “matéria

inteligente”?

– As palavras pouco nos importam; cabe a vós

formular vossa linguagem de maneira a vos

entenderdes. Vossas controvérsias surgem quase

sempre do que não compreendeis sobre as palavras

que usais, porque vossa linguagem é incompleta

para coisas que vossos sentidos não percebem.

* Um fato notório domina todas as hipóteses:

vemos matéria sem inteligência e vemos um

princípio inteligente independente da matéria. A

origem e a ligação dessas duas coisas nos são

desconhecidas. Se elas vêm ou não de uma fonte

comum, se há pontos de contato entre elas, se a

inteligência tem sua existência própria ou se é uma

propriedade, um efeito ou mesmo, conforme a

opinião de alguns, se é uma emanação da

Divindade, é o que ignoramos. Elas nos aparecem

distintas, e é por isso que nós as admitimos como

formando dois princípios que constituem o

universo. Vemos acima de tudo isso uma

inteligência que domina todas as outras e as

governa, se distinguindo por seus atributos

essenciais. É a essa inteligência suprema que

chamamos Deus.

O texto colocado após o travessão na seqüência

das perguntas é a resposta que os espíritos deram.

O sinal * indica que é um comentário de Kardec

às respostas dos espíritos.

(Fonte: O Livro dos Espíritos – Capítulo 2 –

Elementos gerais do universo)

www.jornaldosespiritos.com

Espírito e matéria

CodificaçãoCodificação Codificação Codificação

Marinheiro de primeira viagem, Evilásio exigiu

que um amigo o acompanhasse em sua primeira

visita a um centro espírita. “Nunca se sabe” –

refletia, desconfiado. Ouviu a palestra, atencioso,

demonstrando interesse pelo tema que o orador

desenvolvia com vibração. “Ele fala bonito” –

comentou, virando-se para o amigo. “E agora? O

que vai acontecer” – perguntou, ansioso, ao final da

preleção. Depois da resposta, Evilásio dirigiu sua

desconfiança na direção da câmara de passes. “O

que acontece naquela sala?” Seu temor se ampliou

ao entrever, no abrir e fechar silencioso da porta, o in-

terior de um ambiente iluminado apenas por uma tênue

luz rósea, insuficiente para definir melhor o contorno

dos seus ocupantes. “Não sei não...” – refletia,

ameaçando desistir. “É sua vez. Levante-se, Evilásio”.

Lá foi ele, a passos curtos e indecisos, arrastando-se

pelo salão. “Precisa mesmo?” – arriscou. Nem ouviu

resposta. Lá dentro, sentou-se na cadeira indicada, olhos

bem abertos. Convidado a mentalizar a figura de Jesus,

tranqüilizou-se. Respirou fundo e, por alguns instantes,

sentiu-se deslizar, em pensamento, a uma região de paz,

um remanso tranqüilo, onde apascentou o coração

aflito. Ao som da sineta, levantou-se e foi conduzido

à porta lateral, na direção de um corredor, que

devolvia os assistidos ao saguão de entrada. Guiado

por um irresistível impulso interior, retornou ao salão

de assistência espiritual. Diante daquele a quem

competia controlar o acesso à sala de passes,

perguntou, sorridente: “Não é por nada, não. Mas

será que dá para repetir a dose?”.

*escritor e orador espírita de São Paulo - SP

Pílulas de Vida

Afonso Moreira Jr.*
Dose dupla
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Raul Teixeira

Valiosa observação de HermínioEsperança no futuro

Olha bem para essa

linha do horizonte,

Onde o céu, encantado,

encontra a Terra,

Onde o homem respira

e onde ele erra,

Tendo as marcas de Deus

na própria fronte.

Olha, com atenção, esse futuro

Que o ser humano aguarda, em plena luta,

Entre sorriso e pranto e na labuta

Pelo império do amor, lindo e maduro.

Jamais desprezes a tua existência,

Entregando-te à mágoa e ao desalento.

Acende a luz de Deus no pensamento

E serve-O com profunda reverência.

Viver no mundo em luta renitente

Confere-nos valores indizíveis,

Sob a ação dos Bons Anjos, que, invisíveis,

Dos céus trazem luz para toda a gente.

Aguarda no porvir, que já vislumbras,

A regeneração tão anelada.

Persiste íntegro e nobre na jornada

E abre-te ao Sol, sem sombras, nem penumbras.

Olha o horizonte onde deves chegar

Após semeares bênçãos nas estradas.

Une-te às Almas Bem-aventuradas

E deixa-te viver, servir e amar.

Busca manter alteada a tua confiança

Na vontade perfeita do Senhor

E age no bem, com brio, com valor,

Empunhando o estandarte da esperança.

Rosângela C. Lima

(Mensagem psicografada por Raul Teixeira em 21/

06/2006, na S.E. Fraternidade, em Niterói-RJ)

O consagrado escritor Hermínio Miranda, autor de

vários e notáveis livros, em entrevista concedida à

revista Universo Espírita, edição 42, na última

pergunta abordou importante questão que merece

nossa maior atenção.

A pergunta foi: “Como você vê os caminhos do

Espiritismo hoje?”, e a valiosa resposta foi: “Acho que

ele corre dois riscos: o de ser deturpado e o de ficar

engessado. Acho um pouco exagerada a fixação dos

divulgadores espíritas de conversarem apenas entre

si. Os grandes filósofos do passado foram grandes

comunicadores, falavam para todos e todos entendiam.

(...)”.

Não me estendo na transcrição, desejando fixar-

me apenas nesse ponto: o da comunicação, clara,

abrangente. Eis o papel dos divulgadores: alcançar o

grande público!

Muitas vezes ficamos escrevendo e falando para

nós mesmos. Ora, a proposta espírita é para a

humanidade. As idéias, ou melhor, a linguagem, verbal

ou escrita, há de ser clara, acessível, de fácil

assimilação, fiel aos princípios que a norteiam e deve

atender aos anseios da alma...

Vemos instituições lotadas em dias de passe, com

pessoas ansiosas, aflitas. Já não é hora de nos

perguntarmos como estamos dirigindo o raciocínio no

entendimento dessa proposta extraordinária de bem-

estar e felicidade trazida pelo Espiritismo?

A preocupação central deve ser transmitir o

Espiritismo com clareza e fidelidade aos seus funda-

mentos. Isso deve ser feito de forma dinâmica, atraente,

clara, atendendo aos anseios do cotidiano.

É claro que devemos criar oportunidades de

aprofundamento no estudo dos temas inesgotáveis que

o Espiritismo oferece; todavia, há de se ter a preo-

cupação de tornar as abordagens acessíveis ao grande

público, especialmente à grande massa que vai a

procura de passes e tratamentos espirituais.

É exatamente o ensino espírita que vai libertar de

traumas, culpas, medos, todos geradores de pertur-

bações e enfermidades. A preferência é, pois, pela

transmissão clara do ensino espírita.

Expositores, dirigentes, escritores, coordenadores

de cursos e estudos, atendentes, devemos todos nos

preparar para uma comunicação eficiente, clara,

agradável, amistosa.

Muitas de nossas atitudes e palavras, impensadas

ou precipitadas, geram interpretações prejudiciais. Isso

pode significar deturpação ou engessamento das idéias,

como lembra Hermínio.

Por isso, uma vez mais, a necessidade de estudar

continuamente. Realizar diálogos construtivos, encon-

tros, debates, incentivar o estudo, indicar obras,

aproximar pessoas, esses nos parecem ser os recursos

ideais para se alcançar os objetivos em questão.

É bom pinçarmos essas instruções de matérias,

reportagens e entrevistas, porque sempre trazem re-

flexões de importância. É uma boa oportunidade de

meditarmos sobre o que estamos fazendo com o

tesouro do conhecimento espírita que se encontra em

nossas mãos.

*Escritor e palestrante - Matão - SP

www.orsonpcarrara.rg3.net

Orson Peter Carrara*

Ei, garotada! Que farra eu presenciei naquele dia, ou melhor, naquela noite, altas horas, quando vocês pensaram que ninguém estava vendo o que acontecia!

Eu estava, na companhia de outros amigos também espíritos, presenciando o vandalismo e o quebra-quebra que aconteceu em seguida.

Afinal, para comemorar um campeonato é necessária tanta destruição? Orelhões destruídos, portas comerciais amassadas, pedras atiradas ao léu, acerte em quem

acertar?

Irresponsabilidade agora se chama alegria? Algumas horas de comemoração saudável não deixariam saldo tão negativo.

“Se ligue”, galera que estimamos! Há maneiras e maneiras de demonstrar contentamento. Sabemos que o grupo muitas vezes pressiona e impõe uma forma de

agir. Com medo da exclusão, da não aceitação, muitos amigos nossos, filhos de freqüentadores de nossas reuniões espirituais, aderem à prática desses vandalismos

sem nenhuma convicção, apenas para se sentir dentro do grupo.

Vamos mudar esse estado de coisas?! Vamos inverter essa liderança?!

Por que vocês, nossos companheiros de fé, não assumem o comando e propõem uma noitada mais equilibrada, com muita alegria e azaração, mas também com

respeito a si mesmos e ao patrimônio alheio?

O metrô e os ônibus são bens de todos e mantidos com o dinheiro que sai do bolso de seus pais. Quando quebrados, têm de ser repostos.

O mesmo raciocínio se aplica a um condomínio, mantido em forma pelo esforço conjunto de todos os moradores. Por que tantas pichações, enfeando o que

custou muito para ficar bonito?

O progresso precisa chegar logo ao planeta, mas esse progresso, para acontecer, precisa da adesão de uma juventude mais consciente, mais construtiva.

Também fomos jovens, eu e minha patota, e não saímos por aí arrasando corações, nem demolindo obras de arte, ameaçando botar fogo no mundo.

A conversa de hoje pode ser considerada um puxão de orelha, mas creiam, o que vimos numa determinada madrugada deixaria de cabelo em pé o sujeito mais

careca do mundo!

Tenham paz e muito juízo.

Luiz Sérgio

 (mensagem recebida pela médium Elsa Candida Ferreira em 06/04/05)

Vamos inverter a liderança!
Falando aos Jovens
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Divaldo: há 60 anos iluminando almas

Aos 80 anos e conservando a jovialidade de

sempre, o médium Divaldo Pereira Franco

comemora, em 2007, 60 anos de oratória espírita,

levando as mensagens do Plano Maior aos quatro

cantos do mundo. Sob orientação de Joanna de

Ângelis, sua mentora espiritual, esse mensageiro da

fraternidade universal contagia multidões por onde

passa e planta em cada coração sementes de amor e

paz, preceitos básicos da doutrina disseminada pelo

iluminado Allan Kardec.

Divaldo nasceu em 5 de maio de 1927 na cidade

de Feira de Santana, na Bahia. Filho de Francisco

Pereira Franco e Ana Alves Franco (desencarnados),

desde a infância se comunica com espíritos. Cursou

a Escola Normal Rural, de Feira de Santana,

recebendo o diploma de professor primário em 1943.

Ainda jovem, foi abalado pela morte de seu

irmão mais velho, o que o deixou traumatizado e

enfermo. Consultou diversos médicos, mas não

obteve nenhum resultado satisfatório. Foi a mão

amiga de dona Ana Ribeiro Borges que o conduziu

à Doutrina Espírita, libertando-o do trauma e

trazendo consolação não somente para ele, mas

como para toda a família.

Quando criança, a amizade sincera de um

pequeno espírito alegrou muito os seus dias. Era o

índio Jaguaraçu, que quer dizer: “Onça Grande”.

Ele vinha brincar com Divaldo no quintal de sua

casa todos os dias. O índio aparentava ter uns cinco

anos. Os dois amiguinhos brincavam sem perceber

as horas passarem. Subiam em árvores, corriam pelo

quintal, armavam lindos presépios na época de

Natal. Também colhiam musgos e folhagens para

enfeitar as lapinhas, como eram chamados os

presépios.

Aos 18 anos, em 1945, Divaldo mudou-se para

Salvador, tendo sido aprovado no concurso para o

IPASE (Instituto de Previdência e Assistência dos

Servidores do Estado), onde ingressou em 5 de

novembro de 1945.

Espírita convicto, fundou o centro espírita

Caminho da Redenção em 7 de setembro de 1947.

Dois anos depois, iniciou sua tarefa de psicografia.

Diversas mensagens foram escritas por seu

intermédio. Sob orientação dos Benfeitores Espi-

rituais, guardou o que escreveu, até que um dia

recebeu a recomendação de que

queimasse tudo o que escrevera até

ali, pois não passava de simples

exercício.

Com a continuação, vieram

novas mensagens, assinadas por

diversos espíritos, como Joanna de

Ângelis, que durante muito tempo

apresentava-se como “um espírito

amigo”, mantendo-se no anoni-

mato, à espera do instante oportuno

para se apresentar. Joanna revelou-

se sua orientadora espiritual,

escrevendo inúmeras mensagens,

sempre num estilo agradável,

repassado de profunda sabedoria e

infinito amor, que conforta as pessoas necessitadas

de diretriz espiritual.

Desde 1952, mais de 600 pessoas são educadas

sob o regime de lares substitutos; três mil crianças

e jovens carentes são atendidos todos os dias,

gratuitamente, numa área de 77 mil metros

quadrados, com 50 edificações, em 22 atividades

sócio-educacionais na Mansão do Caminho:

enxovais, pré-natal, creche, escolas de ensino básico

e de nível ginasial, informática, cerâmica, pani-

ficação, bordado, reciclagem de papel, centro

médico, laboratório de análises clínicas, atendimento

fraterno, Caravana Auta de Souza, Casa da Cordi-

alidade e bibliotecas.

Mais de 30 mil crianças passaram, até hoje, pelos

vários cursos e oficinas da Mansão do Caminho,

desde 1952.

Em 1964, Joanna de Ângelis selecionou várias

mensagens de sua autoria e enfeixou-as no livro

“Messe de Amor”, que se tornou o primeiro livro

psicografado por Divaldo. Atualmente, o médium é

recordista e conta com mais de 200 títulos pu-

blicados, incluindo os biográficos que retratam sua

vida e obra.

Reconhecimento

Com didática e carisma reconhecidos, o médium

Divaldo Pereira Franco já proferiu mais de 14 mil

conferências em cerca de 500 cidades do exterior e

900 cidades do Brasil, em todos os estados. Des-

tacado orador espírita, compila

conquistas também no mercado

editorial, já tendo psicografado

mais de 200 obras, totalizando 7

milhões e 500 mil exemplares.

Atingiu, inclusive, a incrível marca

de 70 livros traduzidos para 16

idiomas.

A convite da ONU, Divaldo

Franco participou do I Encontro

Mundial pela Paz, reunião de

cúpula com líderes religiosos de

todo o mundo - fato inédito na

história da Humanidade -, para

debater e produzir uma proposta de

paz.

O professor Divaldo Pereira Franco recebeu, ao

todo, 590 homenagens, sendo 148 delas oriundas

de 64 cidades do exterior, totalizando 20 países, e

442 do Brasil, de 139 cidades, estas procedentes de

instituições culturais e políticas, universidades, as-

sociações beneficentes, núcleos espiritualistas,

espíritas, etc.

Das condecorações recebidas no exterior, desta-

cam-se o título Doutor Honoris Causa em

Humanidades, pela universidade de Montreal,

Canadá; Medaille de Reconnaisance Franco-

Americaine (Classe Especial), do Instituto Huma-

nista de Paris, França; Medalha Câmara Municipal

de Leiria, Portugal; Medalha da cidade de Lobito,

Angola; doutor em parapsicologia pela universidade

Cyberan, de Illinois, EUA.

No Brasil, recebeu mais de 80 títulos de cida-

dania honorária, concedidos pelos poderes públicos

municipais e estaduais, sendo 16 deles de capitais

federais. Recebeu o Diploma de Ordem do Mérito

Militar, distinção federal concedida por decreto do

Presidente da República às personalidades que se

destacaram em âmbito nacional no trabalho em favor

do próximo.

As homenagens estão reunidas no Acervo

Técnico, que é um prédio de dois andares com a infra-

estrutura necessária para a conservação de docu-

mentos, certificados, diplomas, fotografias, objetos,

quadros e medalhas oferecidos a Divaldo Franco.

Todas as homenagens estão catalogadas e expostas.
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Em 1948, Divaldo Pereira

Franco fazia uma viagem de

trem com Nilson de Souza

Pereira, atual presidente da

diretoria executiva da Mansão

do Caminho, e, em determi-

nado momento da viagem, olhando pela janela, o

médium teve uma visão psíquica. Ele viu um lugar

arborizado, com muitas construções, pessoas e crianças.

Nesse lugar, havia um homem de costas que se vira

de frente, que, para surpresa de Divaldo, era ele mesmo

envelhecido. Isso causou-lhe um impacto.

O médium relatou o ocorrido a Nilson, mas ambos

ficaram sem compreender o fato. Uma voz disse-lhe:

“Isso é o que farás de tua vida. Educarás”.

Um ano depois, numa reunião mediúnica, um

espírito manifestou-se por seu intermédio, dizendo que

havia um programa espiritual para que fosse construída,

em Salvador, uma obra de educação baseada em lares

substitutos e que eles poderiam tentar a honra de realizar

essa empreitada. Divaldo e Nilson aceitaram a tarefa.

Com ajuda de um grupo de colaboradores, em 1951

arremataram um casarão numa hasta pública.

Assim, em 15 de agosto de 1952 foi fundada a

Mansão do Caminho. Obra social do centro espírita

Caminho da Redenção, o lar de crianças órfãs ou

socialmente órfãs tinha o objetivo de reconstruir o

ambiente familiar.

Mansão do Caminho: uma obra social

Aos poucos, com o passar dos anos, os lares foram

sendo substituídos por grupos escolares, oficinas de

capacitação e outras atividades sociais promotoras,

apoiando crianças, jovens e adultos carentes provenientes

de bairros de baixa renda e dando-lhes educação integral.

Como conseqüência, a designação Mansão do Caminho

abrange um conjunto de atividades sociais desenvolvidas

pelo centro espírita Caminho da Redenção.

A instituição atende gratuitamente cerca de 3.200

crianças e adolescentes por dia, além de adultos e idosos

carentes. Para alunos das escolas, crianças da creche A

Manjedoura, albergados da Caravana Auta de Souza e

funcionários, a Mansão do Caminho fornece cerca de

5.000 refeições por dia.

(...)

Conta-se que Allan Kardec,

quando reunia os textos de que

nasceria “O Livro dos Espíritos”,

recolheu-se ao leito, certa noite,

impressionado com um sonho de

Lutero de que tomara notícias. O

grande reformador, em seu tempo,

acalentara a convicção de haver

estado no Paraíso colhendo informes

em torno da felicidade celestial.

Comovido, o codificador da

Doutrina Espírita, durante o repouso,

viu-se também fora do corpo, em singular

desdobramento... Junto dele, identificou um

enviado dos Planos Sublimes, que o transportou,

de chofre, a nevoenta região, onde gemiam milhares

de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços

de aflição casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias

seguiam-se a gargalhadas de loucura.

Atônito, Kardec lembrou os tiranos da História

e inquiriu, espantado:

- Jazem aqui os crucificadores de Jesus?

- Nenhum deles – informou o guia, solícito. –

Conquanto responsáveis, desconheciam, na

essência, o mal que praticavam. O próprio Mestre

auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso,

conseguindo-lhes abençoadas reencarnações, nas

quais se resgataram perante a Lei.

- E os imperadores romanos? Decerto padecerão

nestes sítios aqueles mesmos suplícios que

impuseram à Humanidade...

- Nada disso. Homens da categoria de

Tibério ou Calígula não possuíam a

mínima noção de espiritualidade. Alguns

deles, depois de estágios regenerativos na

Terra, já se elevaram a esferas superiores,

enquanto que outros se demoram, até

hoje, internados no campo físico, à beira

da remissão.

- Acaso andarão presos nestes vales

sombrios – tornou o visitante – os algozes

dos cristãos nos séculos primitivos do

Evangelho?

- De nenhum modo – replicou o lúcido

acompanhante –, os carrascos dos seguidores de Jesus,

nos dias apostólicos, eram homens e mulheres quase

selvagens, apesar das tintas de civilização que

ostentavam... Todos foram encaminhados à

reencarnação, para adquirirem instrução e

entendimento.

O codificador do Espiritismo pensou nos conquis-

tadores da Antigüidade: Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis

Khan... Antes, todavia, que enunciasse nova pergunta,

o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe à consulta

mental:

- Não vagueiam, por aqui, os guerreiros que

recordas... Eles nada sabiam das realidades do espírito

e, por isso, recolheram piedoso amparo, dirigidos para

o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias

conforme os débitos contraídos...

- Então dize-me – rogou Kardec, emocionado – que

sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações

me cortam a alma?

E o orientador esclareceu, imperturbável:

- Temos junto de nós os que estavam no mundo

plenamente educados quanto aos imperativos do

Bem e da Verdade e que fugiram deliberadamente

da Verdade e do Bem, especialmente os cristãos

infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores

da lição e do exemplo do Cristo e que se entregaram

ao mal por livre vontade... Para eles, um novo berço

na Terra é sempre mais difícil...

Chocado com a inesperada observação, Kardec

regressou ao corpo e, de imediato, levantou-se e

escreveu a pergunta que apresentaria, na noite

próxima, ao exame dos mentores da obra em

andamento e que figura como sendo a questão

número 642 de “O Livro dos Espíritos”: “Para

agradar a Deus e assegurar sua posição futura,

bastará que o homem não pratique o mal?”,

indagação esta a que os instrutores retorquiram:

“Não; cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas

forças, porquanto responderá por todo mal que

haja resultado de não haver praticado o bem”.

Segundo é fácil perceber, meu amigo, com

princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a

consciência espírita, situada em confronto com as

idéias dominantes nas religiões da maioria, seja

muito diferente.

 (Francisco Cândido Xavier,
pelo espírito Irmão X)

O sonho de Kardec

150 anos de “O Livro dos Espíritos”
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Renascimento
Respiração Conectada Consciente

e Pensamento Criativo
RENASCIMENTO é uma técnica simples

que atua a partir do plano físico, integrando

os planos emocional, mental e espiritual.

Tem como principais instrumentos

a respiração e o pensamento criativo.

A RESPIRAÇÃO CONECTADA CONSCIENTE

possibilita uma circulação maior de oxigênio e

energia no corpo como um todo, facilitando a liberação

de registros, lembranças e emoções estagnadas.

Associada ao relaxamento profundo e ao

PENSAMENTO CRIATIVO, a RESPIRAÇÃO

CONECTADA estimula o auto-conhecimento,

expande o potencial do próprio ser, favorece a

percepção de padrões de comportamento e crenças,

possibilitando redirecioná-los criativamente.

Solange da Silva Dias

(51) 3258.6388

(51) 9977.1463

solangedias@cpovo.net
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40 anos de oratória espírita de Raul Teixeira

José Raul Teixeira nasceu em Niterói, no

estado do Rio de Janeiro. É licenciado em Física

pela Universidade Federal Fluminense, mestre em

Educação pela mesma universidade e doutor em

Educação pela Universidade Estadual Paulista

(UNESP). Exerce o cargo de professor na Uni-

versidade Federal Fluminense.

Chegou ao Espiritismo aos 16 anos, com o

qual se entusiasmou, iniciando, dois anos depois,

em 1967, a exposição doutrinária, na qual, gra-

dualmente, se tornaria um orador espírita de fácil

expressão e bela dicção que tem consolado e ras-

gado novos horizontes a muitas criaturas que

buscam respostas às suas inquietações.

Em sua terra natal, Niterói, junto de alguns

companheiros, fundou, em 4 de setembro de

1980, a Sociedade Espírita Fraternidade (SEF),

da qual é diretor. Através do seu departamento

social, o Remanso Fraterno, a SEF desenvolve

um trabalho de assistência a crianças socialmente

carentes e a seus familiares, apoiando-as material

e moralmente.

Com seu verbo útil e lúcido, Raul Teixeira é

um dos oradores mais requisitados no Brasil e no

exterior, já tendo visitado todos os estados do

Brasil e 40 países, sempre levando a mensagem

espírita.

Psicografou diversas obras, ditadas por vários

espíritos, num total de 28 livros publicados até o

momento. Desses livros, alguns já estão tradu-

zidos para o espanhol, o inglês e o italiano, sendo

todos os direitos autorais pertencentes ao

Remanso Fraterno, para atendimento de seus

serviços.

Livros psicografados:

A Carta Magna da Paz (espírito Camilo)

Cântico da Juventude (espírito Ivan de Albu-

querque)

Cintilação das Estrelas (espírito Camilo)

Correnteza de Luz (espírito Camilo)

Desafios da Mediunidade (espírito Camilo)

Desafios da Vida Familiar (espírito Camilo)

É Melhor Ser Amigo – infantil (espírito Levy)

Educação e Vivências (espírito Camilo)

Em Serviço Mediúnico (espírito Hans Swigg)

Exaltação ao Brasil - poesias (espírito

Sebastião Lasneau)

Justiça e Amor (espírito Camilo)

Não Vale a Pena Mentir - infantil (espírito

Levy)

No Rumo da Sublime Estrela (diversos espí-

ritos)

Nos Passos da Vida Terrestre (espírito Camilo)

Para uma Vida Melhor na Terra (diversos

espíritos)

Para Uso Diário (espírito Joanes)

Quem é o Cristo (espírito Francisco de Paula

Vítor)

Revelações da Luz (espírito Camilo)

Rosângela (espírito Rosângela Costa Lima)

Vereda Familiar (espírito Thereza de Brito)

Vida e Mensagem (espírito Francisco de Paula

Vítor)

Vozes do Infinito (diversos espíritos)

Livros de sua autoria ou em parceria:

Diretrizes de Segurança (em parceria com

Divaldo Pereira Franco)

O Remanso Fraterno constitui o Departamento

Assistencial da SEF - Sociedade Espírita Frater-

nidade, cujas atividades tiveram início no ano de

1988. À medida que foram construídos os diversos

prédios, o que ocorreu a partir de 1992, novas ati-

vidades foram sendo implantadas, além da

ampliação das já existentes.

Por julgarmos fundamental a formação de cida-

dãos e cidadãs para a vida social, consideramos

primordial o investimento na criança e no adoles-

cente, não só em termos materiais (alimentação,

vestuário, tratamento médico e odontológico, etc.),

mas, principalmente, sob os aspectos moral e inte-

lectual, entendendo, por outro lado, que a família

deve ser assistida integralmente, a fim de que a

criança e o adolescente se desenvolvam de forma

sadia e equilibrada.

O Remanso Fraterno se localiza na Rua Jean

Mouliac, 123, bairro de Várzea das Moças, a cerca

de 25 km do centro de Niterói, município a que

pertence. O bairro não dispõe de serviços de água

e esgoto, havendo, como conseqüência, inúmeros

poços, geralmente em condições precárias de

higiene, enquanto que o esgoto é lançado em fossas

impróprias ou valas a céu aberto. As ruas são des-

providas de calçamento. A iluminação pública e o

serviço telefônico são precários. A renda familiar

se concentra na faixa de zero a dois salários míni-

mos (63% dos moradores). A população na faixa

de 0 a 19 anos corresponde a quase 40% do total.

O posto médico mais próximo fica em um bairro

vizinho a aproximadamente 4 km.

A obra social

Brasília recebeu em suas avenidas perto de

20 mil vozes lutando contra o aborto. O dia

15 de agosto de 2007 ficará marcado como a

data da Primeira Marcha Cívica Nacional Em

Defesa da Vida – Brasil Sem Aborto. Milhares

de pessoas apoiaram a marcha, que contou

com a presença de personalidades religiosas,

políticas e do meio artístico. A Federação

Espírita Brasileira (FEB) integrou a comissão

organizadora, juntamente com representações

da sociedade civil e entidades religiosas. O

presidente da FEB foi um dos oradores no

Mais de 20 mil em marcha contra o aborto

palco montado em frente ao Congresso Na-

cional.

A concentração aconteceu primeiramente

em frente a uma catedral e prosseguiu até a

Esplanada dos Ministérios, em frente ao Con-

gresso Nacional. Nos dias anteriores, houve

carreata em vários locais do Distrito Federal

e farta distribuição de material sobre a marcha.

A FEB distribuiu o “Suplemento de Reforma-

dor sobre Aborto” e outro folheto com os tex-

tos do opúsculo sobre aborto da campanha

“Em Defesa da Vida”.

Em destaque
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Há 176 anos, nascia o médico dos pobres

Há 176 anos, mais precisamente no dia 31 de agosto

de 1831, na cidade de Riacho do Sangue (atual

Solonópole, estado do Ceará) nascia Adolfo Bezerra de

Menezes Cavalcanti, médico, militar, escritor, jornalista,

político e expoente do Espiritismo no Brasil.

Filho de Antonio Bezerra de Menezes e de Fabiana

de Jesus Maria Bezerra, após completar seus estudos

básicos na terra natal partiu para a então capital do

Império, a fim de matricular-se na Faculdade de

Medicina do Rio de Janeiro (5 de fevereiro de 1851).

Mesmo com grandes dificuldades para custear seus

estudos, fez residência na Santa Casa de Misericórdia

do Rio de Janeiro, vindo a formar-se em 1856. No ano

seguinte, em 1º de junho, tomou posse como membro

da Academia Imperial de Medicina, de cujos anais foi

redator, entre 1859 e 1861.

Em 1858, ingressou no Exército Brasileiro no posto

de cirurgião-tenente, assistente do cirurgião-mor,

Manoel Feliciano Pereira de Carvalho. Naquele mesmo

ano, em 6 de novembro, casou-se com Maria Cândida

de Lacerda, que viria a falecer no início de 1863,

deixando-lhe dois filhos.

Nesse período, sua competência profissional, aliada

ao carinho e à generosidade que dispensava aos menos

favorecidos, granjeou-lhe o respeito e o reconhecimento

de numerosos amigos, que viriam logo a conduzi-lo para

a política. Elegeu-se vereador na Câmara Municipal do

Rio de Janeiro (1860, 1864, 1873-1881) e deputado pro-

vincial (também pelo Rio de Janeiro) por diversas

legislaturas. Em 1867 e entre 1878 e 1885, foi membro

da Comissão de Obras Públicas e a partir de 1882 se

tornou membro das comissões de Obras Públicas,

Redação e Orçamento, totalizando quase trinta anos de

atividade parlamentar.

Em 1865, desposou, em segundas núpcias, Cândida

Augusta de Lacerda Machado, com quem teve mais sete

filhos.

De 1878 a 1881, foi presidente da Câmara Munici-

pal do Rio de Janeiro, cargo que, à época, correspondia

ao de prefeito municipal, administrando a cidade mais

importante do país. Sem deixar de exercer a medicina e

a política, empreendeu ainda a construção da estrada

de ferro Macaé-Campos.

Tendo ganho “O Livro dos Espíritos” do próprio

tradutor no Brasil, Joaquim Carlos Travassos (o primeiro

a traduzir a obra para o português), leu-o e deixou

registrado:

“Lia. Porém, não encontrava nada que fosse novo

para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo

para mim!... Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se

achava em “O Livro dos Espíritos”. Preocupei-me

seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo

dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou,

mesmo como se diz vulgarmente, de nascença”.

Após estudar por alguns anos as obras de Allan

Kardec, em 16 de agosto de 1886, aos cinqüenta e cinco

anos de idade, perante grande público (estimado,

conforme as fontes, de mil e quinhentas a duas mil

pessoas) no salão de conferências da Guarda Velha, no

Rio de Janeiro, em longa alocução justificou sua opção

em abraçar o Espiritismo.

Entre 1887 e 1894, assinou semanalmente, sob o

pseudônimo de Max, artigos sobre o Espiritismo em O

Paiz, periódico de maior circulação da época, dirigido

por Quintino Bocaiúva. Essas crônicas foram

posteriormente reunidas em livro, em três volumes, pela

Federação Espírita Brasileira, sob o título “Espiritismo:

estudos philosophicos”, publicados na cidade do Porto,

em Portugal.

Em sua produção literária, destacam-se, ainda:

- A casa assombrada (romance)

- Casamento e mortalha (romance)

- Diagnóstico do cancro (tese)

- A loucura sob novo prisma (estudo etiológico sobre

as perturbações mentais)

- Uma carta de Bezerra de Menezes (réplica a seu

irmão mais velho, que lhe exprobrava a conversão ao

Espiritismo)

Como escritor, deixou artigos sobre variados temas,

antes e depois de sua conversão, inclusive na pesquisa

histórica e biográfica.

Na década de 1880, o incipiente movimento espírita

brasileiro estava marcado pela total dispersão de seus

adeptos e das entidades em que se reuniam. Havia, ainda,

uma clara divisão entre os espíritas ditos místicos (mais

afeitos a uma visão religiosa sobre o Espiritismo) e os

chamados científicos (mais propensos a um olhar

filosófico e científico sobre a proposta espírita).

Em 1889, Bezerra de Menezes foi apontado como o

único capaz de eliminar o espírito de cizânia então

existente, vindo a ser eleito presidente da Federação

Espírita Brasileira, cargo a que foi reconduzido em

1895, quando se agigantava a maré de discórdia e das

radicalizações no meio espírita nacional, exercendo essa

função até seu falecimento.

Carinhosamente apelidado de Médico dos Pobres,

seu espírito de desprendimento não o permitiu acumular

bens materiais, e foi em meio a grandes dificuldades

financeiras que um acidente vascular cerebral ocasionou

seu falecimento, na manhã de 11 de abril de 1900, na

cidade do Rio de Janeiro. Não faltaram pobres e ricos

para socorrerem a família, capitaneados pelo senador

Quintino Bocaiúva.

Se você gostou deste jornal, faça uma assinatura

e estará colaborando com a edição do Aldebaran.

Informe-se pelos fones 3249.3700 – 9924.5300

E-mail: grafitecom@gmail.com

Filhos amados, a vida é uma grande escola, onde

aprendemos lições que devem ser repassadas todos os

dias. Devem ser meditadas, revividas as experiências boas

e más, permanecendo estas como advertência.

A verdade é, meus filhos, que em cada vida e curso

terreno nós nos deparamos com adversários implacáveis

do ontem, que hoje se colocam no nosso roteiro para se

tornarem desequilíbrio, tormento, problemas. Eles trazem

a mesma forma de antigas eras e carregam dentro do

coração os mesmos ressentimentos. Essas mágoas se

diluíram um pouco, porém ainda se fazem presentes.

Também nos deparamos com afeições que superaram

séculos de testes e que nos ajudaram e fortaleceram,

ombreando conosco na escala do enriquecimento espi-

ritual e na busca da luz.

Mas todas essas situações e pessoas, meus filhos,

muitas e muitas vezes se nos deparam no próprio âmbito

familiar, a nos requisitar muita prudência, vigilância,

perseverança. São elas que nos exigem, mais diretamente,

cuidados especiais permanentes, incessante exercício no

bem, na caridade, na resignação. Por isso, meus filhos,

às vezes os lares são palcos de tantas tragédias, enquanto

lá fora, sem a influência do lar, existem tantas afeições

queridas.

Dessa maneira é que devemos, cada vez mais, cons-

cientizarmo-nos de que Jesus está presente em todas as

situações, mas no teste do dia-a-dia, nas lições suadas e

sofridas das provas terrenas, devemos estar sempre

vigilantes e a postos para que o instante abençoado de

servir se transforme num instante de luz, de amor e de

crescimento. Afinal, dentro do lar é que fomos requi-

sitados, realmente, aos maiores testemunhos de sacrifício,

às maiores renúncias e às maiores demonstrações de fé.

Que Jesus nos ampare sempre e que continuemos

nesta imensa casa, o mundo, a servir sem cessar, com-

partilhando de horas e momentos, todos na mesma trilha

evolutiva, em busca de Jesus e de suas leis maiores!

Bezerra de Menezes

(Mensagem psicofônica recebida pela médium

Shyrlene Soares Campos em 22/12/94 no Núcleo

Servos Maria de Nazaré, em Uberlândia – MG)

Afetos e desafetos
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Congresso Brasileiro de Esperanto

A cidade do Rio de Janeiro foi palco do 42º Con-

gresso Brasileiro de Esperanto entre os dias 8 e 13

de julho, recebendo 553 esperantistas de todo o

Brasil e de outros 15 países. A solenidade de

abertura ocorreu no auditório da Universidade do

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com a presença

de mais de 700 pessoas. O presidente da Federação

Espírita Brasileira (FEB), Nestor João Masotti,

proferiu palestra sobre o tema “Evangelho-

Espiritismo-Esperanto” no dia 10 de julho, na sede

histórica da FEB, localizada no Centro do Rio de

Janeiro, como parte da programação do congresso

e com o apoio da Editora Lorenz.

O Espiritismo no Pan 2007

O Movimento Espírita foi convidado pelo

Comitê Olímpico do Rio para colaborar na

assistência religiosa aos participantes dos Jogos

Pan-Americanos e Parapan-Americanos Rio 2007,

nos meses de julho e agosto de 2007, na Barra da

Tijuca, Rio de Janeiro. Os espíritas foram con-

vidados como voluntários, juntamente com

católicos, protestantes, muçulmanos e judeus, para

promover essa assistência.

A experiência foi enriquecedora, com vo-

luntários, funcionários, atletas e equipes inclusive

facilitando a abertura de canais de comunicação e

divulgação do Espiritismo com os países parti-

cipantes. Houve intenso interesse da mídia espírita

e leiga, falada, escrita e televisionada, do Rio e de

outros estados da Federação, gerando grande

quantidade de entrevistas.

TVCEI em espanhol

A TVCEI, primeira Web TV espírita do mundo,

alcança agora nova nacionalidade. O público es-

panhol ganhou um espaço especial. Ainda em fase

de testes, terá sua programação ilustrada com

palestras, entrevistas, vídeo-aulas e transmissão de

eventos. A idéia é que instituições espíritas de outros

países de língua espanhola também dêem sua

contribuição à TVCEI Espanhol, que pode ser

assistida no site www.tvcei.com, canal 4.

Programa “Portal de Luz”

A Associação Médico-Espírita Internacional e

a Associação Médico-Espírita do Brasil promovem

o programa de TV “Portal de Luz”, com conteúdos

ecléticos analisados à luz da filosofia espírita. O

“Portal de Luz” foi um dos primeiros programas

ancorados na tríade “ciência, filosofia e religião”,

veiculado pela, até então, TV Comunitária do

Estado de São Paulo. Acompanhe o programa

“Portal de Luz” pela TV Mundo Maior, através do

site www.tvmundomaior.com.br, ou ainda pela TV

Aberta São Paulo.

Web Rádio Espírita

Em fase de testes, a Web Rádio Espírita

Campinas está disponível para acesso exclu-

sivamente pela Internet, através do endereço

www.adecampinas.org.br. A rádio tem por

finalidade contribuir para a melhoria dos meios de

comunicação, apoiando ou patrocinando eventos

que possam favorecer a boa divulgação do Espi-

ritismo. Tem o intuito, também, de promover o

intercâmbio de conhecimentos e experiências que

contribuam com a divulgação da Doutrina Espírita.

No site, está disponível o acesso a informações de

atividades, como o Programa Opinião Espírita, vei-

culado em rádio e televisão, e o 5º Simpósio Paulista

de Comunicação Social Espírita.

Almanaque Abril sobre Espiritismo

A Editora Abril lançou o Almanaque Abril co-

memorativo aos 150 anos de “O Livro dos

Espíritos”. Com alta qualidade e textos bem traba-

lhados, as revistas - volumes 1 e 2, que trazem Allan

Kardec e Chico Xavier na capa, respectivamente -

tratam de assuntos exclusivamente ligados ao

Espiritismo. Há temas como “O Livro dos Espí-

ritos”, “Transcomunicação Instrumental” e “O pas-

se”. As edições estarão disponíveis em bancas e

supermercados e ainda na loja virtual da Editora

Abril, através do site www.lojaabril.com.br,

bastando escrever a palavra “Espiritismo” no

campo de busca.

“O Livro dos Espíritos” em árabe

A União das Sociedades Espíritas do Estado de

São Paulo (USE) tem disponível, em sua livraria,

uma edição de “O Livro dos Espíritos” no idioma

árabe. Conhecedores e estudiosos afirmam que a

tradução é de excelente qualidade e compreensível

ao pensar dos povos que utilizam esse idioma. O

livro tem composição simples, mas de boa qua-

lidade. A Livraria da USE atende na rua Dr. Gabriel

Piza, 433, bairro Santana, São Paulo (SP). Seu

telefone é (11) 6950-6554 e seu e-mail é use@use-

sp.com.br.

Sonata inédita de Mozart

No site da Federação Espírita Brasileira (FEB)

é possível ouvir fragmentos de uma sonata inédita

do grande gênio da música Wolfgang Amadeus

Mozart, ditada por ele, quando já estava na Pátria

Espiritual, ao médium Bryon D’Orgeval, na

Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em

1859.

Em 2004, essa preciosidade, que permaneceu

esquecida desde o século XIX, foi encontrada numa

biblioteca de Londres, sendo encaminhada à FEB.

Graças a um moderno programa de edição de

partituras, o engenheiro Alexandro Zaghetto

conseguiu recuperar a música, que sofrera danos

em Barcelona, em 1861, quando foram queimados

livros espíritas por ordem da igreja local.

A música pode ser ouvida no portal da FEB,

www.febnet.org.br, bastando clicar no link com a

imagem de Mozart, através do qual também é

possível visualizar a capa original da partitura do

fragmento da sonata.

Escritora espírita ganha prêmio

A escritora espírita Laura Bergallo, autora dos

sucessos editoriais na área espírita Uma História

de Fantasmas e O Livrinho dos Espíritos e

ganhadora do prêmio de melhor livro infanto-

juvenil no ano passado, oferecido pela União

Brasileira de Escritores, com a obra A Criatura,

através de premiação ocorrida na Academia

Brasileira de Letras, está concorrendo, neste ano,

ao maior prêmio literário do Brasil em 2007: o

Prêmio Jabuti.

Teve seu livro Alice no Espelho incluído entre

os dez livros que vão ser avaliados por uma

comissão julgadora visando ao Prêmio Jabuti, ao

lado de obras de escritores como Moacyr Scliar e

Lygia Bojunga. O livro Alice no Espelho foi

selecionado pela Federação Nacional do Livro

Infanto-Juvenil e participou da Feira Anual do Livro

Infantil de Bologna, famoso evento anual em que

os melhores livros de cada país são expostos.

Nossos telefones para contato:

3249.3700 - 9924.5300 - Email: grafitecom@gmail.com

O filme “Bezerra de Menezes - O Médico dos Pobres”, previsto para chegar às telas no final deste ano, relata a vida do famoso médico espírita Bezerra de

Menezes por meio de passagens ficcionais e relatos de pesquisadores de sua obra. Para garantir fidelidade ao que é narrado, foi realizada uma excelente reconstituição

da época de Bezerra no figurino, na maquiagem e no cenário. O ator Carlos Vereza interpreta o protagonista. O filme conta ainda com a participação especial dos

atores Lúcio Mauro, Paulo Goulart Filho, Nanda Costa e Caio Blat.

Com uma grande produção cinematográfica, a equipe fez imagens no Rio de Janeiro (RJ), em Brasília (DF), em Salvador (BA) e em Fortaleza (CE), onde

ocorreram as gravações dos depoimentos de pesquisadores e estudiosos da vida de Bezerra de Menezes. A produção do filme é da Trio Filmes e Estação da Luz. Para

a realização do longa-metragem, foi feita uma cuidadosa pesquisa histórica de Luciano Klein, biógrafo de Bezerra de Menezes e também roteirista do filme, ao lado

de Glauber Filho, que dirige o docudrama (documentário com dramatização) juntamente com Joe Pimentel. Maiores informações podem ser obtidas com a AD2M

Engenharia de Comunicação - Assessoria de imprensa do filme “Bezerra de Menezes - O Médico dos Pobres”, através do telefone (85) 3258-1001.

Filme contará a vida de Bezerra de Menezes
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Agenda de cursos:

25 e 26/08 – Curso de Maestria Cósmica I

Facilitador: Alexandre Chagas

Horário: 9h às 19h

27/08 – Ritual Cabalístico do Perdão

Com Alexandre Chagas e Eliana Matthos

Local: Hotel Harbor

Horário: 20h

28/08 – Workshop Cabalístico de Prosperidade

Com Alexandre Chagas e Eliana Matthos

Horário: 20h

27 e 28/08 - Atendimentos pessoais

Com Alexandre Chagas e Eliana Matthos

Obs: Marcar com antecipação

01/09 – Workshop Apometria Quântica

Facilitadores: Lucila Palácio e Norberto Gonçalves

Horário: 9h às 18h

15 e 16/09 – Curso de Limpeza de Ambiente

Facilitadores: Sônia Maria dos Santos

Horário: 9h às 18h

Curso Básico de Florais de Saint Germain

20h, com certificado AEPERS

Facilitadora: Daniela Binato

Individuais e em grupos - Informe-se!

*ESPAÇO DE TERAPIAS VIBRACIONAIS

Rua dos Andradas, 1755 - Conj. 73 - Centro

Telefone: (51) 3013-9600

www.vibracionais.com.br

Espaço de Terapias Vibracionais
5º Congresso Espírita Mundial

A comemoração mundial pelos 150 anos de

publicação de “O Livro dos Espíritos” será o 5º

Congresso Espírita Mundial, promovido pelo Conselho

Espírita Internacional e pela Confederação Espírita

Colombiana, com o apoio da Federação Espírita da

Costa Atlântica. O evento ocorrerá em Cartagena de

Índias (Colômbia), de 10 a 13 de Outubro de 2007. O

tema central do Congresso será “Doutrina Espírita: 150

Anos de Luz e Paz”. O congresso ocorrerá no Centro

de Convenções de Cartagena de Índias, junto ao Centro

Histórico da tradicional cidade. Maiores informações

podem ser obtidas pelo site www.consejoespirita.com

ou pelo e-mail 5congreso@consejoespirita.com.

VIII Congresso Espírita do ES

De 21 a 23 de setembro, no Centro de Convenções

da cidade de Vitória (Rua Constante Sodré, 157, bairro

Santa Lúcia), ocorrerá o VIII Congresso Espírita do

Estado do Espírito Santo. À luz do tema “Espiritismo e

o Sentido da Vida”, espíritas e interessados estarão

reunidos no evento comemorativo aos 150 anos da

Doutrina Espírita. Os subtemas “Cristianismo redivivo”,

“Reflexões sobre o sentido da vida” e “Atualidade do

pensamento espírita” serão apresentados pelos

palestrantes Alberto Almeida, José Carlos de Lucca,

Cosme Massi, Sandra Borba Pereira e Sérgio Luis da

Silva Lopes. Mais informações podem ser obtidas pelo

telefone (27) 3222-7551 e pelo correio eletrônico

feees@feees.org.br.

II CONBRADE na Paraíba

Acontecerá em João Pessoa/PB, de 11 a 14 de

outubro de 2007, o II CONBRADE – Congresso

Brasileiro de Divulgadores do Espiritismo, com o tema

“Comunicação social espírita: construindo pontes entre

as pessoas (os desafios da comunicação na era da

informação globalizada)”. O evento será realizado no

Centro de Convenções Lins de Vasconcelos, na av. Gel.

Bento da Gama, 555, bairro Bento, em João Pessoa,

Paraíba. Maiores informações pelo e-mail

abrade@abrade.com.br e também pelo site

www.abrade.com.br. Para informações sobre

hospedagens e vôos, escreva para o e-mail

elizia@internacionaltur.com.br ou então para

tania@internacionaltur.com.br. Fone: (83) 3224-3001.

Comunicação Social Espírita

Nos dias 7 e 8 de setembro acontecerá, na cidade de

São Paulo, o 5º Simpósio Paulista de Comunicação

Social Espírita. Serão debatidos temas como

relacionamento com o público e venda de livros

espíritas e realizadas reuniões de estudo. Estarão

presentes vários palestrantes, como Éder Favaro, Ivan

Franzolim e Jéferson Betarello. O 5º Simpósio, que

acontecerá na rua Força Pública, 268, Metrô Carandiru,

recebe apoio da rede Boa Nova de Rádio, da Editora

EME e do Centro Espírita União (CEU). Contatos e

maiores informações pelos e-mails sp-ade@sp-

ade.org.br e contato@adecampinas.org.br e pelos

telefones (11) 6258-3782, (11) 6221-5241 e (19) 3245-

0637.

Darwin e Kardec

O Instituto de Pesquisa e Ensino da Cultura Espírita

(IPECE) realizará, nos dias 26, 27 e 28 de outubro

próximo, a 2ª Edição do Congresso Ciência e Espírito,

que acontecerá no Vacance Hotel, em Águas de

Lindóia, no interior paulista. Um encontro de lazer e

cultura para uma interessante discussão sobre o tema

“O mecanismo do processo reencarnatório associado

às teorias de Darwin e Kardec”. Inscrições pelo

telefone (11) 3081-7208.

9º Encontro Espírita do Interior do Paraná

A Federação Espírita do Paraná promoverá,

juntamente com a 10ª União Regional Espírita (URE),

de 14 a 16 de setembro, o 9º Encontro Estadual Espírita

do Interior do Paraná, coordenado pelo médium Raul

Teixeira, com o tema “O Espiritismo e o movimento

espírita contemporâneo”. O seminário será realizado

no anfiteatro da reitoria da faculdade Assis Gurgacz,

na Avenida das Torres, 500, em Cascavel, Paraná.

Maiores informações pelo fone (45) 3224-6700 e pelo

site www.feparana.com.br.

Autoconhecimento

“Despertar da Consciência Espiritual” será o tema

do Grupo de Autoconhecimento, cujas atividades terão

início nos dias 12 e 13 de setembro, no Centro de

Terapias Vibracionais, na Rua dos Andradas, 1755,

conj. 73, coordenado pela terapeuta holística Daniela

Binato. O curso é baseado nas sete leis espirituais de

Deepak Chopra e tem duração de 2 meses.

O grupo vai explorar temas para reflexão,

meditações e tarefas individuais como forma de

facilitar a autodescoberta e o fortalecimento do ser.

Serão formadas duas turmas, uma começando no dia

12 de setembro, das 14h às 15h30min, e outra no dia

13 de setembro, das 19h às 20h30min. Maiores

informações podem ser obtidas pelo fone 3013-9600

e pelo site www.vibracionais.com.br.

Agenda de cursos:

 Terapia Floral – Curso básico (28 horas/aula)

Teórico-prático – Com Celestina Gonçalves

Sistemas incluídos: Florais de Saint Germain e Bach

Florais de Saint Germain – Com Neide Margonari

– Setembro/07

Ventosaterapia e Moxa

Maiores informações: 3384.5801 – 3384.8376

Av. Bento Gonçalves, 6248/208 – Porto Alegre/RS

Rapha-el Escola de Terapias

Nos dias 28, 29 e 30 de setembro próximo, será

realizado o 3º Congresso Médico-Espírita do Rio

Grande do Sul, com o tema “Ciência e

Espiritualidade”, tendo como local o Salão de

Eventos do Parque Hotel Morotin, na cidade gaúcha

de Santa Maria. O evento, promovido pela

AMERGS e pela AME Santa Maria, conta com o

apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul,

da Associação Jurídico-Espírita do Rio Grande do

Sul e do Hospital Espírita de Porto Alegre.

Dentre os palestrantes, estão consagrados

oradores espíritas, como Alberto Almeida, César

Geremia, Décio Iandoli Jr., Fernando Corrêa, Gilson

Luís Roberto, Marlene Nobre, Sérgio Lopes e

Tatiana Tourinho. Maiores informações e inscrições

na livraria da FERGS, na av. Des. André da Rocha,

49, em Porto Alegre, e na Sociedade Espírita Luz

no Caminho Fernando do Ó, na faixa de Camobi,

1915, RS 509, ou pelos telefones (55) 3226-4844 e

3026-1581, com Fernando Corrêa.

PROGRAMA:

28 de setembro de 2007 (sexta-feira):

19h30min – Abertura

20h – 150 Anos em Busca da Integração Cérebro-Mente-

Espírito – Marlene Nobre

29 de setembro de 2007 (sábado):

8h – Fisiologia da Reencarnação – Sérgio Lopes

8h50min – Neurotologia: O Cérebro em Busca da

Transcendência – César Geremia

9h50min – Responsabilidade Espiritual – Tatiana

Tourinho

10h30min – A Cura Através do Coração – Gilson Luis

Roberto

11h10min – A Glândula Pineal na Neurofisiologia da

Mediunidade – Décio Iandoli Jr.

13h30min – Fisiologia da Desencarnação – Sérgio

Lopes

14h20min – Eutanásia na Visão Espírita – Fernando

Corrêa

15h – A Despersonalização do Sexo – Alberto

Almeida

16h10min – Reencarnação como Lei Biológica –

Décio Iandoli Jr.

17h – Diagnóstico e Tratamento das Fraturas nas

Relações Conjugais – Alberto Almeida

17h50min – O Dom da Mediunidade – Marlene

Nobre

30 de setembro (domingo):

8h – Depressão e Suicídio perante a Visão Espírita

– Sérgio Lopes

8h50min – Do Automatismo Celular ao Amor

Incondicional – Décio Iandoli Jr.

10h – Autoconhecimento: Fonte de Saúde e

Equilíbrio – Marlene Nobre

11h – O Médico e o Desafio para Desenvolver sua

Competência Amorosa – Alberto Almeida

12h – Encerramento

3º Congresso Médico-Espírita do Rio Grande do Sul
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Petit

Três Arco-Íris

Eurípedes Kühl

Pelo espírito Josué

Juventino acredita que ainda

está encarnado. Enedine, um

espírito benfeitor, o ajuda a

recuperar-se. Ele acredita que

está hospitalizado e vê nascer um

forte sentimento por essa mulher

que o acompanha desde sua chegada.

*À venda nas livrarias

www.petit.com.br

Butterfly

Uma Ajuda Lá de Cima

Catherine Lanigan

Os anjos existem e poderiam

nos ajudar ainda mais se a-

creditássemos na sua existência.

A autora reuniu histórias

incríveis e explicações sobre a

missão dos anjos, com a intenção

de que o leitor descubra como é possível receber a ajuda

deles.

*À venda nas livrarias

www.flyed.com.br

IDE

Os Planos da Vida

Kate Lúcia Portela

Um livro que, além de en-

volvente, encerra um diferencial

bastante cativante. Para o mundo

material, Henrique Toledo era

um homem muito bem-suce-

dido. Para a pátria espiritual, no

entanto, ele estava falhando nos

compromissos que assumira

antes de reencarnar.

*À venda nas livrarias

www.ide.org.br

Mnêmio Túlio

Extraordinárias Curas

Espirituais

Aureliano Alves Netto

Fascinante coletânea de

casos comprovados de curas

espirituais, com as mais diversas

técnicas e metodologias, por

médiuns espíritas e não espíritas

no Brasil e exterior. Relatos de

curas mediúnicas em pacientes desenganados pela

medicina tradicional.

*À venda nas livrarias

mnemio@terra.com.br

Mauad X

O que Ensina o Espiritismo

Gerson Simões Monteiro

O livro é um curso rápido

sobre os principais fundamentos

da Doutrina Espírita, assim

como temas complementares. O

autor fala sobre a imortalidade

da alma, a reencarnação e comu-

nicação com os mortos, o casa-

mento e a vida sexual, dentre outros temas, sob a luz do

Espiritismo.

*À venda nas livrarias

www.mauad.com.br

Itapuã

O Emissário das Sombras

Agnaldo Cardoso

As ameaças ao Espiritismo já

não são grosseiras, rudes, espa-

lhafatosas. Elas mudaram: são

sutis, enganadoras, envolventes

e sedutoras. A obra é um alerta

sobre os emissários das sombras

que planejam debilitar a doutrina

se infiltrando nas fileiras espíritas.

*À venda nas livrarias

 itapuaed@terra.com.br

Madras

Perfume de Jasmim

Maria Conceição Oliveira Lima

Pelo espírito Saulo

Após seu desencarne, Saulo

encontra-se em recuperação em

um hospital da espiritualidade.

Com a ajuda de dois companhei-

ros espirituais, nosso persona-

gem vai, aos poucos, desper-

tando para uma nova realidade: a vida no mundo dos

espíritos.

*À venda nas livrarias

www.madras.com.br

Lúmen

Elysium

Christina Nunes

Pelo espírito Caio Fábio Quinto

Nesta obra, uma história de

amor entre almas gêmeas, o

espírito Caio Fábio Quinto, pela

psicografia de Christina Nunes,

nos mostra a grandeza da vida

além da morte e nos esclarece,

com sabedoria e tranqüilidade,

que o amor verdadeiro sempre supera a barreira dos

séculos.

*À venda nas livrarias

www.lumeneditorial.com.br

Vida&Consciência

Para Sempre Comigo

Marcelo Cezar

Pelo espírito Marco Aurélio

Caio é acusado e preso por

um crime que não cometeu.

Porém, as leis da vida são in-

falíveis, diferentemente das dos

homens. Neste extraordinário

romance, você terá a oportuni-

dade de entender os segredos da

inteligência que move os destinos do ser humano.

*À venda na AJR (veja anúncio na capa)

www.vidaeconsciencia.com.br
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