
A água é um dos principais 
elementos na sustentação 
da vida em nosso planeta. 

Ela é mais indispensável que o próprio 
alimento, pois este necessita dos benefí-
cios da abençoada água nas plantações, 
através das chuvas e irrigações.

 Os grandes períodos de estia-
gem provocam longa fase de seca, agra-
vando as perdas e a morte de planta-
ções, lavouras, pastagens e animais.

 Observa-se, na atualidade, o 
descuido dos governos e proprietários 
de terras para com as nascentes dos 
rios de grande ou pequena extensão, os 
quais decretarão a secura dos reserva-
tórios e sua falta por longo tempo será a 
triste realidade para muitos povos, levan-
do milhões de pessoas a sofrer grande 
agonia pela falta do precioso líquido. 

Divina oferta

 Jesus, sentado à beira do poço, 
faz um pedido a mulher samaritana: 
“Nisto veio uma mulher samaritana tirar 
água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber.” 
(João, 4.7)  

 Essa mulher não entendia como 
um judeu lhe pedia água, pois o povo ju-
deu se considerava superior à sua raça. 
Em sua ingenuidade, respondeu: “Como, 
sendo Tu judeu, pedes de beber a mim 
que sou mulher samaritana.” (João, 4.9) 
Os judeus estavam possuídos de grande 
orgulho e consideravam os samaritanos 
um povo de ordem inferior, muito primiti-
vo e bastante inculto. 

	 O	Senhor,	com	refinada	psicolo-
gia, oferece àquela mulher a água viva. 
Disse: ”Se conheceres o dom de Deus e 
quem é o que te pede: Dá-me de beber, 
tu lhe pedirias, e ele te daria água viva.” 
(João, 4.10)

 A mulher não sabia que homem 
era aquele que lhe pedia água do poço. 
O	Senhor	não	se	deixou	ficar	no	misté-
rio	 de	 sua	 identidade	 e	 confirma	 que	 é	
o próprio Messias: “Eu o sou, eu que 
falo contigo.” (João, 4.26). Ele não teve 
receio de se destacar devido sua divina 
missão, diante da simples mulher. Anun-
ciou que se ela conhecesse o dom de 
Deus e soubesse quem estava ali à beira 
do poço, ela pediria de beber e Ele lhe 
daria água viva.  

 Na sua ignorância,dirigiu-se ao 
Mestre	 afirmando	 que	 o	 poço	 é	 fundo,	
ele	não	tinha	instrumentos	a	fim	de	reti-
rar água e indagou: “... onde, pois, tens a 
água viva?”. (João, 4.11) 

Trabalhando o raciocínio

 O Divino Mestre trabalhou com 
grande delicadeza a alma da mulher: 
processo de raciocínio continuado, aten-
ção delicada às suas próprias ideias, 
construção gradual das ideias no racio-
cínio	da	samaritana,	 reflexão	e	esclare-
cimentos aprofundados, interesse vivaz 
de elevar o pensamento daquela mulher. 
Aquela mulher era espírito perspicaz, 
pois percebia que aquele homem desco-
nhecido não oferecia água do poço, mas 
água viva que ela não sabia do que se 
tratava. Interessava conhecer de onde 
esse homem retiraria tal água! 

 Dando continuidade ao belo e 
instrutivo discurso, Ele enfatizou que 
quem bebesse água do poço tornaria a 
ter sede e voltaria sempre para buscá-la. 
Usou de lógica para mostrar a necessi-
dade do alimento material: “Quem beber 
desta água tornará a ter sede...” (João, 
4.13). A água do poço não somente mata 
a sede do corpo: é alimento que dá vida 
às células, aos órgãos, ao sangue, ao or-
ganismo integral, todavia não atende às 
necessidades do espírito eterno. 

 Prosseguindo o brilhante diálo-
go, falou com clareza: “Aquele, porém, 
que beber da água que Eu lhe der não 
mais teria sede, para sempre...” (João, 
4.14) O Divino Senhor oferecia uma 
água bem diferente: quem bebê-la não 
mais teria sede para sempre! Essa água 
seria para o espírito e a mente, o cora-
ção e a consciência. 

Alimento da alma 

 Quanto ao verdadeiro alimento 
para a vida o Senhor concluiu com bele-
za	poética	e	filosófica		em	seu	paciente	
processo de ensinar: “... a água que eu 
lhe der será nele uma fonte a jorrar para 
a vida eterna.”(João, 4.14) 

 Jesus oferecia água pura e leve, 
preciosa e nutriente da Verdade e do 
Amor que produziria luz e força, energia 
e fortaleza no espírito imortal para sem-
pre. Água-viva do amor, nascida do pró-
prio espírito que tem fé e boa vontade, 
caridade e humildade, devotamento e 
renúncia. Esta torrente de energia divina 
jorrará para a vida eterna sem jamais ex-
perimentar nenhum processo de sequi-
dão nos mecanismos mais profundos da 
alma. É alimento espiritual que assimila-
do com boa vontade e amor, interesse e 
respeito fortalecerá e iluminará a alma, a 
mente e o coração para sempre... 

 A felicidade duradoura do espíri-

to nascerá quando ocorrer o maravilhoso 
processo por dentro da alma, nas ener-
gias da mente, nas forças mais profun-
das do coração espiritual e nos refolhos 
mais escondidos da consciência. O Se-
nhor estimulou o espírito daquela aten-
ciosa mulher a efetuar o próprio aperfei-
çoamento. Convida a todos seguidores 
a aprender produzir, nos mecanismos 
sutis do coração, a força de amor, alegria 
e paz que jorrará para sempre. 

Adorar ao Pai

 A samaritana pediu água viva 
a	Jesus,	a	fim	de	que	não	 tivesse	mais	
sede, dispensando vir mais ao poço 
construído pelo afamado pai Jacó. De-
monstrando certo conhecimento disse 
que seus pais adoravam neste monte, 
contudo, segundo os judeus,  Jerusalém 
seria o melhor local para adorar a Deus.  

O Senhor respondeu, com respeito e ca-
rinho: “Mulher, podes crer-me, que a hora 
vem, quando nem neste monte, nem em 
Jerusalém adorareis o Pai.” (João, 4.21) 
Através daquela simples mulher o Se-
nhor transmitia diversos ensinamentos 
de grande beleza moral-espiritual acerca 
do Reino de Deus. Escolheu para este 
fantástico evento espiritual: a solidão da 
estrada, o poço humilde no cenário da 
natureza e a alma ingênua da mulher sa-
maritana.

Verdadeira adoração

 Na sequência do diálogo, o Se-
nhor discorreu a respeito da verdadeira 
adoração a Deus. Apresentou a verda-
deira adoração: “Mas vem a hora, e já 
chegou, quando os verdadeiros adora-
dores adorarão o Pai em espírito e em 
verdade; porque são estes que o Pai 
procura para seus adoradores.” (João, 
4.23) Colocou o amor a Deus em pri-
meiro lugar, pois Ele é a origem de toda 
Verdade, de toda luz, de todo amor. Vi-
veremos eternamente no seio de Deus, 
devido a isso deveremos evoluir espiritu-
almente conquistando virtudes morais e 
penetrando nas Leis eternas de Verdade 
e Amor.

 Para verdadeiramente amar a 
Deus é indispensável conhecer, assimi-
lar e viver suas Sagradas Leis que vigo-
ram na vida de todos os seres e em todo 
o Universo. Conhecer, se educar, amar e 
obedecer de coração sensibilizado pelo 
amor universal e fraternal, respeito a to-
dos os seres vivos da Criação, praticar 
com prazer e alegria a Lei de Amor, Jus-
tiça, Fraternidade e Caridade. O Divino 
Mestre aproveitou aquele momento úni-
co e esclareceu: “Deus é espírito; e im-
porta que os seus adoradores o adorem 
em espírito e em verdade.” (João, 4.24) 

 O Pai Celestial deverá ser ado-
rado no templo de nossa alma, que foi 
criada à semelhança do Pai, pois é imor-
tal, eterna e evoluirá sempre até alcan-
çar a perfeição relativa.  

 Todos os espíritos da Terra de-
verão aprender a AMAR A DEUS soman-
do	grandeza	de	conhecimento	filosófico,	
sabedoria espiritual, pureza de senti-
mentos, santidade de atos, vida espiritu-
al superior, elevação segura de nossos 
pensamentos, nobreza de nossas ações, 
engrandecimento	nos	exemplos	edifican-
tes, prática do amor universal, vivência 
pura e cristalina do Evangelho do Cristo 
com toda beleza espiritual.  

 O apóstolo João, em seu apoca-
lipse, pontuou: “Tudo está feito. Eu sou o 
alfa	e	o	Ômega,	o	princípio	e	o	fim.	Eu,	a	
quem tem sede darei de graça da fonte 
da água da vida.” (Apocalipse, 21.6)                    

                                               
(*) Articulista e pesquisador Espírita de Ubera-

ba/MG, autor do livro “Sexo e Evolução”, Ed. FEB
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ENCARTE ESPÍRITA

Jesus e a samaritana

ENTREVISTA: LUIS HU RIVAS

“Replicou-lhe Jesus: Se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede: Dá-me de 
beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva.” (João, 4:10)



De vez em quando aparece alguém 
que, em virtude de algum problema 
social mais grave – a violência, por 
exemplo, – pede a pena de morte. 
O senhor concorda?

Chico Xavier:

 - A pena deveria ser de edu-
cação. A pessoa deveria ser conde-
nada mas é a ler livros, a se educar, 
a se internar em colégios ainda que 
seja, vamos dizer, por ordem policial-

Mas que as nossas casas punitivas, 
hoje chamadas de casas de reedu-
cação, sejam escolas de trabalho e 
instrução.

 Isto porque toda criatura está 
sentenciada à morte pelas leis de 
Deus, porque a morte tem o seu cur-
so natural.

Por isso, acho que a pena de morte 
é desumana, porque ao invés de es-
tabelecê-la devíamos coletivamente 

criar organismos que incentivassem 
a cultura, a responsabilidade de vi-
ver, o amor ao trabalho. O problema 
da periculosidade da criatura, quan-
do ela é exagerada, esse problema 
deve ser corrigido com educação e 
isso há de se dar no futuro.

 Porque nós não podemos 
corrigir um crime com outro, um cri-
me individual com um crime coletivo.

(*) Editado pela União 
Espírita Mineira
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N estes tempos de transição de 
século e milênio, os aconteci-
mentos mundiais têm sido pró-

digos em sinais de que a nova era está 
para chegar... Em face disso as pergun-
tas surgem: como?  Por quê?  Qual a ex-
plicação?!...
 São tempos de despertamento, 
de pagamentos, de cobranças, de quita-
ções; tempos em que as movimentações 
entre o Mundo Espiritual e o Mundo Cor-
poral se fazem mais intensas e ostensi-
vas.

 As mesmas indagações têm che-
gado às Casas Espíritas e, conquanto as 
explicações sejam sempre sérias e corre-
tas, lastreadas nos alcandorados ensina-
mentos espiritistas – infelizmente – nem 
sempre as criaturas aceitam a Verdade 
ou a realidade, incluindo-se aí até mesmo 
os próprios espíritas que, acomodados, 
se negam a maiores descortinos espiri-
tuais com receio de que se lhes abale o 
ancestral caldo cultural e, consequente-
mente necessitem promover mudanças 

muito radicais que os venham deslocar 
da ancilosante acomodação em que se 
comprazem.
 De tal marasmo não estão isen-
tas nem mesmo as tarefas na área da me-
diunidade, pois inúmeras vezes, quando 
chega o momento de a criatura assumir 
sua responsabilidade no setor mediúnico 
é fácil ouvirmos desculpismos de varie-
gado matiz dos interessados (ou dos que 
deveriam se interessar). Oportunidades 
valiosíssimas são, então, malbaratadas 
no caudal da irresponsabilidade.

 Além da ancestral acomodação e 
por que não dizer: da preguiça, negam-se 
às tarefas nobilitantes junto aos Espíritos 
Superiores em favor dos sofredores en-
carnados e desencarnados com receio 
de enfrentar um compromisso sério que 
um ou outro gostaria fosse apenas um 
mero passatempo para as horas mortas. 
O receio de assumir maiores responsabi-
lidades é  maior do que a necessidade de 
crescimento espiritual, anestesiados que 
se encontram com os vapores intoxican-

tes dos interesses puramente materiais e 
subalternos.   Preferem, assim, “queimar” 
– inutilmente – o tempo em futilidades li-
geiras que nada trazem ou acrescentam 
à já depauperada e anêmica economia 
espiritual de que são portadores.
 São o modelo pronto e acabado 
das pessoas referidas por Jesus que em-
bora convidadas, negligenciaram o con-
vite para o banquete celestial.  Não nos 
deve, pois, surpreender os atuais tristes e 
dolorosos painéis existenciais do proscê-
nio terrestre.
 Fica para esses muito mais fácil, 
aceitar o mediunismo – fenômeno sem 
disciplina nem estudo – que a mediuni-
dade produtiva e equilibrada com Jesus 
no socorro aos sofredores de ambos os 
planos da vida.
 E se a perturbação finalmente 
lhes chega, envolvendo uns e outros, é 
com muita relutância e rebeldia, aliadas à 
má-vontade, que comparecem nas reuni-
ões de estudos que logo mais abandonam 
por total desinteresse... Isso quando as 
Casas Espíritas lhes oferecem a reunião 
de estudos, pois não é raro encontrar-se 
a prática da mediunidade desvinculada 
dos estudos adequados, o que é um to-
tal despautério doutrinário, vez que Allan 
Kardec instruiu com muita clareza: ESTU-
DAR PRIMEIRO, PRATICAR DEPOIS... 
(vejam a recomendação com a qual Kar-
dec encerra O Livro dos Médiuns).
 A desobediência doutrinária nes-
sa área vai necessariamente desembocar 
no mediunismo improdutivo, perigoso e 
sujeito a “chuvas e trovoadas”.
 Criaturas sempre predispostas a 
receber (quando não a exigir), mas nunca 
a dar, sempre existiram.  E dois milênios 
depois de Jesus, constatamos que nada 
mudou, o que nos leva a várias indaga-
ções: até quando a Terra, pelo egoísmo e 
pela preguiça dos homens, será um Orbe 
de expiações onde ninguém se sente com 
suficiente coragem de continuar vivendo, 
ainda que temporariamente, quando, 
transformado esse ser que se sabe inteli-
gente e consciente, ela poderia ser de há 
muito um planeta de regeneração, onde 
todos poderiam viver melhor, no amor fra-
ternal manifestado, sem mais ódios nem 

guerras nem injustiças?!
 Até quando as criaturas conside-
rarão o final do século apenas como mais 
uma folha morta que se vira no calendário 
de papel e da vida, festejado com luzes 
coloridas, barulhos, algaravias, bebidas e 
excessos de vária ordem e, talvez ama-
nhã, depois do sono e cansaço passados, 
com uma pequena e distraída oração, 
provavelmente mais de lábios do que de 
coração?
 Até quando o homem continuará 
a deixar-se escravizar pelos sentimentos 
menos nobres, pela incompreensão, pela 
indiferença, pela rebeldia?
 Até quando se permitirá “passar 
pela vida”, como se a estivesse observan-
do, de braços cruzados, fazendo ouvidos 
moucos às exortações do Meigo Zagal 
Celeste que trabalha até hoje da mesma 
maneira que também trabalha o Pai Ce-
lestial?
 Quando, a criatura humana 
acordará para a magna questão da vida 
proposta pelo suave e espontâneo “po-
verello” de Assis, que afirmou, sem rebu-
ços, oferecendo-nos a fórmula ideal para 
a vida de relação com a consequente di-
nâmica de ascensão espiritual: “é dando 
que se recebe”?
 Quando, finalmente, virá até nós 
o Reino dos Céus, tão pródiga e incons-
cientemente suplicado na Oração Domi-
nical?
 Acreditamos que tudo isso acon-
tecerá, revertendo a situação de todas as 
dores humanas, quando o Evangelho do 
Reino for pregado e praticado em toda a 
Terra, marcando, assim o fim da existên-
cia do “homem velho”, que dará lugar ao 
homem cósmico, integral, renovado pelas 
luzes imarcescíveis do Mundo Maior.
 Tal será logrado quando a huma-
nidade tiver coragem suficiente para as 
mudanças e perseverança bastante para 
a sustentação dessas mesmas mudan-
ças.

(*) Articulista e jornalista Espírita de 
Muriaé/MG

TRANSCRITO DO LIVRO CHICO XAVIER

 MANDATO DE AMOR (*) 
 

ATÉ QUANDO?!
Oportunidades valiosíssimas são malbaratadas 

no caudal da irresponsabilidade
“SUPERLATIVA DISTÂNCIA EXISTE ENTRE MEDIUNISMO (FENÔMENO SEM DISCIPLINA NEM ESTUDO) E A ME-

DIUNIDADE COM JESUS À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA”.
- FRANÇOIS C. LIRAN

Rogério Coelho (*)
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(*) Jornalista e articulista espírita.

 N  a matéria “Conquista 
sobre rodas”, do jornal 
Correio Braziliense, de 
18 de março de 2012, 

caderno Saúde, o jornalista Humber-
to Rezende entrevista o sueco Claes 
Hulting(destaque), profissional da Medicina 
que se tornou o primeiro homem tetraplé-
gico a ter um filho e fundou, na Europa, 
um centro de reabilitação para sequela-
dos de acidentes envolvendo o aparelho 
locomotor. Na referida entrevista, o doutor 
Claes Hulting relata, de forma impressio-
nante, como pacientes com lesão medu-
lar (seu instituto já atendeu a mais de 1,2 
mil pacientes) podem se reabilitar para, 
de acordo com as limitações em que se 
viram imersos, atuar como protagonistas 
de suas próprias vidas, conduzindo-as 
com independência, autonomia e liberda-
de, na medida das possibilidades de cada 
um e na medida de suas próprias forças 
para a superação.
 Ao jornalista, o doutor Hulting 
informa que (sobre sequelados de aci-
dentes na medula espinhal): “Nós os en-
sinamos a dirigir, se vestir, ir ao banheiro, 
fazer sexo, mas, principalmente, os en-
corajamos a seguir com suas vidas”. E, 
nesse desafio, o próprio fundador do ins-
tituto - Fundação Spinalis, localizada em 
Estocolmo, na Suécia - é um exemplo de 
superação e de bom ânimo, para quem 
vive e convive com limitações impostas 
a quem sofreu um acidente que alterou 
sua mobilidade corporal de maneira im-
pactante. Em junho de 1984, contando 
com 30 anos, Claes Huting, um aneste-
siologista em ascensão, ao realizar um 
mergulho, bateu sua cabeça na base de 
uma obra de concreto que jazia submersa 
sobre a maré. Seu pescoço foi partido na 
altura da sexta vértebra cervical, o que o 
deixou para sempre tetraplégico.

 

Com grande gana de viver, Claes Huting 
prosseguiu com a sua vida: casou-se, 
teve um filho e fundou o instituto que aju-
da outras pessoas, que, como ele próprio, 
precisam encontrar espaço neste mundo 
já tão competitivo, quando elas próprias 
carecem de competir consigo mesmas, 
em busca da própria superação. “O maior 
exemplo que essas pessoas podem ter, 
no entanto, parecer ser o próprio Hulting. 
O médico parece ignorar os limites e per-
segue objetivos com determinação ímpar. 
Hoje ele é autor de estudos sobre a saú-
de de pessoas com paralisia, tem livros 
publicados e nunca parou de praticar es-
portes, informa o repórter Humberto Re-
zende.

 Nesse sentido, nossa esclarece-
dora Doutrina Espírita nos traz, por meio 
das mensagens edificantes dos espíritos, 
que os desafios, as doenças e as limita-
ções de toda ordem muitas vezes nos al-
cançam para que encontremos, nós mes-
mos, nosso caminho de superação dos 
limites, de valorização da vida, de inquie-
tude contra a acomodação estagnante.  
“Não vim trazer a paz, mas a espada”(1), 
nos disse Jesus há dois milênios, o que 
ainda busca encontrar eco em nosso co-
ração. 
 A espada a que Jesus se refere 

é a coragem redentora para a busca de 
novas soluções, busca de novos cami-
nhos, busca de superação daquilo que 
nos atinge “em cheio”, muitas vezes limi-
tando nossa expressão plena nesta vida. 
“Quando a câmara permanece sombria, 
somos nós quem desata o ferrolho à ja-
nela, para que o sol nos visite”, nos diz 
Emmanuel, pela psicografia de Chico 
Xavier(2). E conclui: “Dediquemos algum 
esforço à graça da lição e a lição nos res-
ponderá com as suas graças”(2).
 E é isso mesmo. A lição muitas 
vezes nos chega para testar a nossa ca-
pacidade de “desatar o ferrolho”, no dizer 
do benfeitor espiritual. Ou seja: para mos-
trarmos o quanto seremos capazes de 
ser maiores do que as angústias e trevas 
desta vida, que é transitória, passageira, 
temporária. O desafio não é pequeno, sa-
bemos. Mas, como temos aprendido, a 
casualidade não existe.
 No caso do doutor Hulting Claes, 
ele conseguiu não só viver a partir de um 

processo intenso de superação das limi-
tações físicas, como tem levado outras 
pessoas a encontrar seus próprios ca-
minhos de superação. E há muito mérito 
nisso. Quando conseguimos sair da con-
cha dos nossos próprios problemas, das 
nossas próprias dificuldades, dos nossos 
desalentos e das nossas limitações, para 
ajudarmos aqueles que nos cercam, es-
tamos começando a transformar nosso 
próprio mundo num lugar melhor para se 
viver.
 Buscarmos a cura possível, 
sempre, para os males que nos afligem. 

Muitas vezes, essa é a lição que a vida 
espera de nós. No Evangelho segundo o 
Espiritismo consta que (3) “se Deus não 
tivesse querido que os sofrimentos cor-
porais fossem dissipados ou abrandados 
em certos casos, não teria colocado os 
meios curativos à nossa disposição. Sua 
previdente solicitude a esse respeito (de 
acordo nisso com o instinto de conserva-
ção) indica que é nosso dever procurá-
-los e aplicá-los”. E o espírito Santo Agos-
tinho(4) é quem nos adverte: “Interrogai 
o vosso bom-senso, a vossa razão e 
perguntai-lhes se uma condenação per-
pétua, motivada por alguns momentos 
de erro, não seria a negação da bondade 
de Deus”. Dessa forma entendemos que 
nem a pena perpétua de uma vida inteira 
haverá, se houver a possibilidade de co-
mutação dessa pena ao encarnado.
 Buscar a cura, a melhor forma de 
viver e de ser feliz, é obrigação de todos 
nós, alvos ou não de sofrimentos inca-
pacitantes. E lutar contra aquilo que não 
permite expressar a vida de forma plena 
também é missão a todos imposta, con-
quanto muitas vezes todo o esforço não 
traga a melhora. Mas a luta faz parte do 
desafio, certamente. 
 Caberá a nós, encarnados, nos 
lembrarmos, quando possível, da tão 
conhecida oração da serenidade, do te-
ólogo Reinhold Niebuhr(5) , a nos dizer:  
“Concede-me, Senhor, a serenidade ne-
cessária para aceitar as coisas que não 
posso modificar; coragem para modificar 
as que eu posso; e sabedoria para distin-
guir uma das outras”.

1- São Mateus, cap. X, v. 34,35, 36 , cit. 
Evangelho segundo o Espiritismo, Instituto de 
Difusão Espírita, São Paulo, 1991, p.277.
2- EMMANUEL, psicografia de Francis-
co Cândido Xavier. Fonte Viva. Ante a lição. 
Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro, 
1990, p.15.
3- O Evangelho segundo o Espiritismo, 
Allan Kardec, Preces pelos doentes e pelos 
obsidiados. , Instituto de Difusão Espírita, São 
Paulo, 1991, p.359. 
4- O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, 
Das penas e gozos futuros. Parte 4ª. Capítulo 
II. Federação Espírita Brasileira, Rio de Janei-
ro, 1994, p. 465.
5- NIEBUHR, Reinhold, Oração da se-
renidade, disponível em http://visaoespiritabr.
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Texto contemplado no concurso A Doutrina Explica, ocorrido no 
período de março a setembro de 2012, com o objetivo de sensibilizar 
os participantes para o potencial de racionalização e explicação da 

realidade social e espiritual pela Doutrina Espírita, incentivar a leitura, 
o uso da biblioteca espírita e levar a conhecer alguma metodologia de 
pesquisa para apoiar o estudo doutrinário. 

Apresentamos, abaixo, “SUPERAÇÃO”, trabalho de pesquisa 
recomendado para publicação.

SUPERAÇÃO
Patrícia Mendes  (*)
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Claes Hulting

 
  PERMANÊNCIA NO 
  UMBRAL
 

 Segundo André Luiz, Espíri-
to amigo que ditou várias 
obras através da mediuni-

dade de Francisco Cândido Xavier, o UM-
BRAL é uma região de trevas, localizado 
em torno de nosso planeta.
 Naquela região, os espíritos re-
cém-desencarnados, que não cumpriram 
devidamente os seus compromissos, en-
quanto no corpo físico, procuram se livrar 
dos resíduos mentais, de certos tipos de 
fluídos negativos.
 O tempo de permanência no Um-

bral, após a desencarnação será relativo 
ao estado de cada espírito.
 Diz Martins Peralva, em Estudan-
do o Evangelho que “a permanência nos 
planos de sofrimento será aquele que a 
própria criatura quiser...”
 Poderá ser de meses ou até sé-
culos. As zonas de sofrimento, na Espiri-
tualidade, estão repletas de almas infer-
nalizadas, abarrotadas de espíritos que 
ainda se comprazem no mal.
 A população desses planos vibra-
tórios, ligados à Terra, é constituída de 
egoístas e invejosos, de espíritos avaren-
tos, vingativos e sensuais.
 A saída do Umbral dependerá do 
esforço de cada indivíduo que por lá se 
encontrar. Em nome do Cristo, falanges 

de Espíritos Protetores excursionam, in-
cansavelmente, por aqueles vales som-
brios onde em terrível promiscuidade, ve-
getam milhões de criaturas.
 Assim que esses irmãos sofre-
dores arrependem-se sinceramente, os 
Mensageiros Divinos os encaminham 
para os hospitais e escolas da Espirituali-
dade.
 A criação ou destruição do infer-
no interior depende do próprio indivíduo.
 As “trevas” a que se referia o 
Mestre Jesus decorrem do desequilíbrio 
mental de seres infelizes.
 Essas almas fracassadas perma-
necerão, de fato, nessas “trevas”, até o 
dia em que o desejarem. Mais correta-
mente, em linguagem doutrinária: até o 
momento em que tenham forças para se 
reajustarem mentalmente. Até o instante 
em que venham a oferecer, em definitivo, 

o santuário do coração às renovadoras 
bênçãos do arrependimento sincero e da 
humildade cristã.
 O homem evangelizado que se 
harmoniza com Deus e com a própria 
consciência, jamais viverá nas “trevas”, 
afirma acertadamente o confrade Peral-
va.
 Do nosso comportamento no pre-
sente depende o nosso futuro. Em outras 
palavras, a nossa conduta na presente 
encarnação definirá o tempo que devere-
mos permanecer no UMBRAL... uma se-
mana... um mês... um século...
 “A semeadura é livre, porém a co-
lheita é obrigatória...”

COSTA JÚNIOR
(De retorno à Pátria Espiritual no dia 18 de junho 
de 2014, foi palestrante espírita no DF, contribuiu 

com lúcidas publicações no JBE na década de 80, 
com a coluna sob o título “Momento Espírita”.)

                  RELEMBRANDO  COSTA JÚNIOR
                        PUBLICADO NO JORNAL BRASÍLIA ESPÍRITA,  NA EDIÇÃO 
  Nº 46, DE 1989
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MEU PEQUENO EVANGELHO
Autores:Maurício de Souza / Luis Hu Rivas / Ala Mitchel

Neste livro, a Turma da Mônica recebe a visita de André, um primo 
do Seu Antenor (o pai do Cascão) que é espírita. Em meio à curio-
sidade das crianças, ele apresenta conceitos do Evangelho que to-
dos podem usar no dia a dia, independentemente da religião que 
praticam.
Meu Pequeno Evangelho traz lindas mensagens de amor, carida-
de e humildade, contadas de forma divertida, com os personagens 
mais queridos do Brasil.

O Grêmio Espírita 
Atualpa Barbosa Lima 

convida a todos para participarem 
das preces de

17 a 19 de abril / 2015
CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES 

GUIMARÃES - Brasília/DF

Inscrições na sua Casa Espírita 
ou no site: www.fedf.org.br 

Maiores Informações: (61)3344-8237

TEMA DAS PALESTRAS Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h
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Ricardo Honório “PARA A EDUCAÇÃO DOS TEUS FILHOS” Livro: Minha Família, o Mundo e Eu, Camilo

Vítor Ronaldo “AUTOPUNIÇÃO/INCONSCIÊNCIA/IMPRUDÊNCIA” Suicídio(Tudo o que Você precisa Saber)

Jorge Hessen ESTUDO DO LIVRO: “A CAMINHO DA LUZ”, Emmanuel

DIJ “APRESENTAÇÃO DA EEEIZ”

Carmelita Indiano “A FELICIDADE NÃO É DESTE MUNDO”. O Evangelho Segundo o Espiritismo”

Maurício Curi “A VERDADE LIBERTADORA” Momentos de Saúde, Joanna de Ângelis

Wilson Abreu “EDUCAÇÃO PELO TRABALHO”, Livro: Constelação Familiar/Joanna de Ângelis /Divaldo Franco

Carlos Sá “CONSEQUÊNCIAS ESPIRITUAIS DO ABORTO ASSOCIADO AO SUICÍDIO ” O que dizem os Espíritos 

Fabiano Augusto “CONSEQUÊNCIAS DO ABORTO NA SAÚDE FÍSICA, MENTAL E ESPIRITUAL ” O que dizem os Espíritos

Niraldo Pulcineli “REFLEXÃO DA MORAL DIVINA” Livro: As Leis Morais na Atualidade 

Saulo César “FENÔMENOS RENOVADORES” Momentos de Saúde, Joanna de Ângelis 

Wilson Abreu “FUGA/IDEIA ACALENTADA/ POR AMOR” Suicídio(Tudo o que Você precisa Saber) 

Catharino dos Anjos “SIRVAMOS”, Livro: Fonte Viva, Emmanuel 

INSCRIÇÕES  O
NLINE 

( w
ww.atualpa.org.br )

Dom

DATAS ESPÍRITAS

01/03/1944 É lançado o jornal O Semeador, em São Paulo, órgão da 
FEESP. 
06/03/1932 É fundada a Associação das Senhoras Cristãs de Araça-
tuba, pela emérita espírita Benedita Fernandes.
09/03/1979 Desencarnação de José Herculano Pires. 
09/03/1984 Desencarnação de Yvone do Amaral Pereira 19/03/1839 
Nasce em Portugal, Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, médium 
curador. 
20/03/1833 Nasce na Inglaterra, Daniel Dunglas Home, considerado 
o maior médium de efeitos físicos. 
22/03/1882 O livro “A Gênese”, de Allan Kardec, é editado pela 
primeira vez em língua portuguesa. 
23/03/1857 Nasce Gabriel Delanne. 
31/03/1848 Os fenômenos em Hydesville (EUA) atingem o auge, 
envolvendo a família Fox, dando início a inúmeras investigações 
sobre a mediunidade. 
31/03/1869 Desencarnação de Allan Kardec, vítima da ruptura de um 
aneurisma.
01/04/1858 É fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 
por Allan Kardec. 
02/04/1869 Allan Kardec é sepultado no Cemitério de Montmartre. 
02/04/1910 Nasce Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, 
MG. 
04/04/1919 Desencarnação de Willian Crookes, estudioso inglês dos 
fenômenos espíritas. 
11/04/1900 Desencarnação, no Rio de Janeiro, de Bezerra de 
Menezes. 
12/04/1927 Desencarnação de Léon Denis. 
15/04/1864 Lançado por Allan Kardec “O Evangelho Segundo o 
Espiritismo” 
18/04/1857 Lançado O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. 
14/04/1999 É instituído o “Dia do Consolador” 
18/04/1974 É lançado o jornal “Folha Espírita” 
21/04/1889 Foi fundado no Rio de Janeiro, o Centro Espírita do 
Brasil, sendo seu primeiro presidente Adolfo Bezerra de Menezes, 
que instalou a primeira escola de médiuns junto com Augusto Elias 
da Silva. 
22/04/1904 Desencarnação de Florence Cook, a médium de materia-
lizações do Espírito Katie King. 
24/04/1984 Desencarnação, no Rio de Janeiro, do jornalista Deolindo 
Amorim. 
30/04/1856 É transmitida a Allan Kardec a primeira revelação mediú-
nica a respeito da sua missão

AGENDE-SE
Março

abril

(*) Em todo o mês de abril, mês que se 

comemora o Livro Espírita, serão realizadas 

apresentações artisticas nas palestras públicas 

de segundas e quintas-feiras.
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PALESTRA COM LUIS HU RIVAS

SOBRE: MEU PEQUENO 

EVANGELHO

17 a 19
3º CONGRESSO ESPÍRITA DO DF

CENTRO DE CONVENÇÕES 

ULYSSES GUIMARÃES

   

   01
INÍCIO DAS ATIVIDADES 

DO DIJ

07
INÍCO DAS ATIVIDAS ESDE/

ESE E EADE

AULA INAUGURAL ÀS 17H, NO 

SALÂO DO BLOCO A. A PALESTRA 

SERA PROFERIDA PELO IRMAO 

SAULO CESAR. TEMA: EVANGELHO 

E DOUTRINA ESPIRITA : CONHECER 

PARA VIVER.

     

Qui

Dom

Seg

Qui

Dom

Seg

Qui

02

05

06

09

12

13

16

19

20

23

26

27

30

Dom

Seg

Quin

Jorge Hessen ESTUDO DO LIVRO: “A CAMINHO DA LUZ”, Emmanuel.

Luis Hu Rivas EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO “MEU PEQUENO EVANGELHO”.

Vítor Ronaldo PERCEPÇÃO EXTRAFÍSICA” Momentos de Saúde.

Cassius Vantuil “O DOM DA VIDA” ” O que dizem os Espíritos sobre o Aborto.

Maurício Curi “O CÉU” Livro: O Céu e o Inferno, Allan Kardec, capítulo III.

Carmelita Indiano “NÃO VOS INQUIETEIS PELA POSSE DO OURO”. O Evangelho Segundo o Espiritismo”, Allan Kardec. 
André Ferreira e 
Suze Vaz “A NOITE DO LIVRO ESPÍRITA”.

Niraldo Pulcineli “DA GUERRA À PAZ” Livro: As Leis Morais na Atualidade.

Flávio Bastos “ATITUDE MENTAL DO ESPÍRITA” Rumos Doutrinários.

Sergio Castro “O SACRIFÍCIO MAIS AGRADÁVEL A DEUS”. O Evangelho Segundo o Espiritismo”

Fabiano Augusto “PERFEIÇÃO MORAL” Livro: As Leis Morais na Atualidade.

“ABORTO: REABILITAÇÃO DA FALTA” O que dizem os Espíritos sobre o Aborto.

Adauto Santos “FIDELIDADE À DOUTRINA” Rumos Doutrinários.

Warwick Mota

Dom

Qui

Retorno a Pátria Espiritual

Registramos o retorno à Pátria Espiritual 
do querido irmão João Abreu, presiden-
te fundador do Centro Espirita Luiz An-
tonio, na QI 27 do lago sul e do Centro 
Espírita Luiz Antonio do Paranoá à QD 
31 lote 10 cj 31.



 

•	 Doutrina Espírita para Principiantes - CEI
•	 Allan Kardec para todos - FEB
•	 Nosso Lar o livrinho divertido - FEB
•	 Espiritismo Fácil – Boa Nova
•	 Reencarnação Fácil – Boa Nova
•	 Evangelho Fácil – Boa Nova
•	 Quiz Espírita – Boa Nova
•	 Crianças Médiuns – Boa Nova

•	 Galinha Espiritinha – Boa Nova
•	 Meu pequeno Evangelho – Boa 

Nova

Encarte do Jornal Brasília Espírita - Março / Abril - 2015

Entrevista: LUIS HU RIVAS www.luishu.com

Entrevista ao JBE

LIVROS

Luis Hu Rivas nasceu na cidade de Arequipa, Peru. Atualmente reside em Brasilia-DF. Tornou-se espírita lendo as obras de Allan Kardec, aos 
17 anos de idade, quando ainda morava no Peru, e naquele local não havia nenhum Centro Espírita.
Segundo Luis, naquela época surgia algo que imaginava impossível, a volta do Cristianismo puro, na sua verdadeira origem, como foi en-

sinado por Jesus. Ele percebeu que estava diante de um grande tesouro, a chave para entender a vida, e que a doutrina precisava ser mais 
divulgada. Diante disso, ele dedica os seus esforços em favor da divulgação da Doutrina Espírita, que ilumina consciências e consola corações. 
Fundou 2 Cntros Espíritas no Peru. Esteve à frente da Revista Espírita, em Espanhol, divulgada em 20 países de fala hispânica. Também ideali-
zou e coordenou a TVCEI, a TV Espírita. Hoje frequenta o Grupo Semente de Esperança – FEB. É designer por profissão.

Luis Hu Rivas e 
Maurício de Souza no lançamento 
do livro: Meu Pequeno Evangelho
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JBE – O que o motivou a escrever livros 
espíritas? Comente um pouco sobre 
suas obras.

LHR - Os livros espíritas elaborados têm 
uma característica especial, aproximar ao 
público leigo, ou com pouco hábito de leitu-
ra, apresentando, de uma forma didática e 
fácil, o entendimento espírita.

O Espiritismo, fica muito elitizado e afas-
tado do jovem, das novas gerações. Apre-
sentando algo simples, assim como sim-
ples foi o Evangelho, conseguimos cativar 
os corações.
 
         
JBE – Como foi produzir uma obra com 
Maurício de Souza? (A Turma da Mônica)

LHR - Uma experiência única. Agradeço a 
Deus a oportunidade, pois é todo um novo 
campo de conhecimento e vivencia. A obra 
é fruto de coautoria com meu amigo Ala Mi-
tchell. E a nossa ideia era levar o mais belo 
que temos da Doutrina Espírita, o Evange-
lho à luz do Espiritismo, para alcançar as 
crianças, não só espiritas, mas as crianças 
de qualquer religião. O livro está sendo um 
sucesso, 30 mil exemplares vendidos em 
apenas 2 meses, e a procura continua. Já 
estamos na 4ª edição.
 
JBE – Que método utiliza e quanto tem-
po leva na elaboração literária?

LHR - Cada projeto leva um tempo diferen-
ciado. Em alguns casos são feitos labora-
tórios e pesquisas com o público alvo para 
poder saber quais são as necessidades e 
o que gostariam de ver na obra. Em outros 
casos, são produto de pesquisas e levam 
mais tempo.
 
JBE – Foi influenciado pela prática de 
alguma instituição ou tem iniciativa par-
ticular?

LHR - Iniciativa particular.

JBE – Como você vê a qualidade da li-
teratura Espírita, em geral, no momento 
atual?

LHR -  Terrível!!! Um desastre.... Com al-
gumas exceções, parece que se perdeu o 
foco. Sai de tudo, menos Espiritismo. Te-
mas pseudo-espíritas, falando de autoaju-
da, terapias, e métodos fora do eixo Karde-
quiano, e tudo “em nome” da Doutrina.

Tenho saudade de ver livros com qualidade 
mediúnica como: A Caminho da Luz, Me-
morias de um Suicida, ou Missionários da 
Luz e Paulo e Estêvão.

E na literatura infantil, os ensinos espiritas 
são muito pouco abordados. São temáticas 
neutras, de um suposto “bem”. Mas isso já 
faz a Disney, e muito bem por sinal. A tarefa 
do divulgador espírita é divulgar o Espiritis-
mo.
Fora disso, é autoengano e cair nas mãos 
das trevas.
 

JBE – Na sua visão, quais são as princi-
pais dificuldades a superar?

LHR -  A falta de qualidade. Não somen-
te no conteúdo, mas também nos projetos 
gráficos, nas capas, etc. Existem livros que 
parecem que saíram da gráfica do umbral.
 
JBE – Qual o papel dos dirigentes e lí-
deres espíritas na melhoria e preserva-
ção da qualidade dos conteúdos literá-
rios espíritas?
LHR -  Estudar. Dirigentes poucos estu-
dam. Espiritas com muitos anos e com pou-
co estudo.
E o segundo é ter humildade, reconhecer 
suas limitações e dar espaço para quem 
tem capacidade.
 
JBE – O que, na sua percepção, precisa 
e pode melhorar na formação de novos 
escritores espíritas?

LHR -  Acho que precisamos mais de qua-
lidade que de quantidade. Poucos livros 
úteis é melhor que muita repetição. O que 
aconselho é ler, reler, e novamente ler a 

obra de Allan Kardec para não se sair dan-
do informações sem uma base correta.
 
JBE – Quais os seus planos em relação 
ao futuro? Pretende continuar a escre-
ver?

LHR -  Penso que estou plasmando mais 
que escrevendo. Parece os livros já exis-
tem no outro lado e apenas somos agentes 
que materializam isso que já existe. En-
quanto for  útil, continuarei nesse trabalho.
Em 2014, os livros que produzi passaram 
de 100 mil exemplares. Fico feliz ao ver 
pessoas, jovens e crianças que pedem 
para continuar a produção. Ideias não fal-
tam. 
 
JBE – Sua mensagem final aos nossos 
leitores...

LHR -  Leiam Allan Kardec. É o primeiro 
passo. Mas leiam mesmo. E quando falo de 
Allan Kardec, me refiro a Obras Póstumas, 
Viagem Espírita, a Revista Espírita, O que 
é o Espiritismo, tudo isso é muito útil, para 
entender Kardec, o homem e a obra.

Apaixonem-se por Allan Kardec, seu racio-
cínio, sua genialidade mental, seu coração 
e capacidade para plasmar, na Terra, a 
doutrina do Cristo.

Conheça Kardec para poder amá-lo. Ame 
Kardec, para poder divulgá-lo.

Convido os amigos leitores visitar meu site 
para saber das novidades: www.luishu.com 

Palestra com Luis Hu Rivas
dia 05/04 às 9h

Salão do ATUALPA


