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gerações é a ação educativa por excelência
por representar o investimento máximo
para a criação de uma nova ordem social
baseada na fraternidade e na solidariedade
humanas.

A Ação Educativa da
Casa Espírita
por

Sandra Borba

Articulista espírita e participante do
movimento espírita do Rio Grande do Norte

Casa Espírita representa
a base sobre a qual o
Movimento Espírita se
ergue como resultado do
esforço humano no
estudo, prática e
divulgação da Doutrina

A

Montenegro de Farias , pela mediunidade
de Divaldo P. Franco(5) indica em duas ricas
mensagens específicas sobre o assunto, o
caráter da Casa Espírita:
·Escola de almas na Terra
·Oficina de socorro às aflições
·Oásis no deserto das ideias
materialistas
·Hospital–atende a todos os
doentes
·Templo – atende ao pranto
·Escola–ensina as diretrizes da
vida feliz
·Núcleo de assistência
·Escola de Espiritismo
·Escola de Aprendizagem e
Renovação.
Foto: Marcelo J. de Sousa

dos Espíritos.
Representando o braço
operacional do Movimento organizado, a
Instituição Espírita devidamente
inspirada nos postulados doutrinários da
Codificação Kardequiana organizará
suas atividades tendo em vista o objetivo
primordial da formação do Homem de
Bem. Nessa organização, ressalvadas as
atividades-meios exigidas pelas leis
humanas, destacam-se as atividades-fins
que podem ser sintetizadas nas seguintes
direções :
·Estudo ou formação doutrinária.
·Prática ou vivência da Doutrina e seus
postulados.
·Divulgação, englobando todas as ações
específicas levadas a efeito pelas
instituições no cumprimento às
orientações contidas na Doutrina
Espírita.
A primeira instituição espírita, a
S O C I E D A D E PA R I S I E N S E D E
ESTUDOS ESPÍRITAS fundada por Allan
Kardec, define bem o seu caráter
educativo quando estabelece no Art. 1º do
seu Regulamento:
“A Sociedade tem por objeto o estudo de
todos os fenômenos relativos às
manifestações espíritas e suas
aplicações às ciências morais, físicas,
históricas e psicológicas.”(1)
Preocupados com o caráter
educativo que deve caracterizar a
instituição espírita, Espíritos Amigos nos
têm alertado sempre sobre o
compromisso pedagógico que os núcleos
possuem e que precisam operacionalizar
através da sistematização e
planejamento de suas ações.
O instrutor espiritual
EMMANUEL, pela mediunidade de F.C.
Xavier esclarece :
“... o Centro Espírita é um templo de
trabalho educativo...”(2)
..“Escola benemérita, o templo espírita é
um lar de luz aberto à instrução geral para
o entendimento das leis que regem os
fenômenos da evolução e do destino”(3)
“Um Centro Espírita é uma escola onde
podemos aprender e ensinar, plantar o
bem e recolher-lhe as graças, aprimorarnos e aperfeiçoar os outros, na senda
eterna.”(4)
O antigo dirigente do Movimento
Espírita Pernambucano, Djalma
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Refletindo de modo mais
profundo sobre as afirmativas acima,
identificamos na Casa Espírita a função
eminentemente pedagógica que atende
encarnados e desencarnados através de
suas ações educativas, a saber:
A) Evangelização de crianças e jovens
sistematizada graças ao esforço da
Federação Espírita Brasileira,
objetivando, conforme o documento
norteador da Casa Máter do Espiritismo no
Brasil, o Currículo para as Escolas de
Evangelização Espírita Infanto-Juvenil,
lançado em 1997:
· “A integração do evangelizando consigo
próprio, com o próximo e com Deus
· O estudo das leis naturais que regem o
Universo e da natureza, origem e destino
dos Espíritos bem como de suas relações
com o mundo corporal
·A oportunidade do evangelizando
perceber-se como homem integral, crítico,
participativo, herdeiro de si mesmo,
cidadão do universo, agente de
transformação de seu meio, rumo a toda
perfeição de que é suscetível.”
A evangelização das novas
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B) Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita - que pode ser visto tanto como
evangelização de adultos como educação
“continuada” para aqueles que já vieram da
evangelização infanto-juvenil. A atividade
do ESDE é uma das maiores responsáveis
pela formação de trabalhadores de sólida
base doutrinária e deve ser estimulada sua
criação em todas as Instituições Espíritas.
Seus objetivos se voltam para a
apropriação por parte do integrante do
conhecimento doutrinário no seu tríplice
aspecto como referencia ou base para sua
reforma íntima. Aí está seu caráter
educativo e regenerador.
C) Estudo e Educação da Mediunidade
Essa atividade pode ser considerada mais
específica tendo em vista suas
características peculiares, voltadas para
um aprofundamento em torno dos
pressupostos da faculdade mediúnica bem
como seu exercício, à luz dos
esclarecimentos evangélico-doutrinários.
Possui caráter educativo na medida em que
busca a formação do médium em bases
que favoreçam a auto-disciplina e o
processo de auto-conhecimento e de
transformação moral no exercício da
mediunidade com Jesus.
D) Palestras Públicas - São práticas
baseadas na oralidade mas que objetivam
esclarecer e consolar, sensibilizar e
estimular os ouvintes ao estudo, ao
engajamento em programas de assistência
fraternal ao próximo, à reflexão sobre suas
vidas, a vida em sociedade e as leis divinas
que regem a existência humana na sua
trajetória em busca da perfectibilidade. É
tarefa educativa pelos elevados objetivos
de suscitar no ouvinte o desejo de mudança
consoante os paradigmas evangélicodoutrinários , corporificados no ideal do
HOMEM DE BEM.
Podemos indicar ainda inúmeras
outras atividades desenvolvidas pelas
Casas Espíritas que se revestem de caráter
educativo pelos efeitos que buscam
provocar nos seus participantes : estudo,
reflexão, auto-conhecimento, vivência.
Seriam elas, para citar algumas:
· Encontros, Semanas, Jornadas, Fóruns,
Simpósios ou outra forma similar
preocupada com o estudo e a divulgação da
Doutrina Espírita;
· Serviço Assistencial em suas múltiplas
ações ( visitas assistenciais, programas de
apoio ao idoso, lares de crianças, hospitais
psiquiátricos, dentre outras, na vasta e rica
experiência do Movimento Espírita
Brasileiro)
· Estudo do Esperanto , visto como
instrumento favorecedor da fraternidade
universal e disseminado em inúmeras
Instituições Espíritas, conforme o ideal
unificador da comunicação de Lázaro
Zamenhof.
Além das atividades acima ( cuja
lista pode ser ampliada em muito pelas
peculiaridades de cada região ) nos
deparamos com todo um “clima
pedagógico” no Movimento Espírita
favorecedor do estudo e do estímulo à

vivência evangélica:
· Livros, feira de livros, clube de livros
Vídeos e videotecas
· CDs, discos em vinil Revistas, jornais
· Programas de rádio e TV
· Sites especializados para os internautas
cursos, treinamentos para formação de
recursos humanos, oficinas, ciclos de
estudo, etc.
Como podemos observar, é
tarefa da Casa e do Movimento Espírita
“mergulhar” seus integrantes numa
“atmosfera” de auto-educação
permanente através da conquista de um
novo olhar sobre a Vida e seu sentido que
deve auxiliar a cada um de nós na
construção de um Novo Homem cujo
modelo nos foi oferecido pelo Mestre dos
Mestres quando afirmou: “Sede perfeitos
...” (Mt. 5:48) )
Conscientes da grave
responsabilidade que assumimos ao
fundarmos ou participarmos como
dirigentes ou trabalhadores de núcleos
espíritas, meditemos quanto à própria
disposição íntima que apresentamos face
ao programa de luz e libertação que a
Doutrina Espírita nos descerra.
Encerrando essa rápida incursão na
dimensão educativa do Centro Espírita,
recordemos esse trecho de rica
mensagem do Espírito Emmanuel ditada
por ocasião da posse da diretoria do
Centro Espírita Luz, Amor e Caridade em
Pedro Leopoldo, numa noite de agosto de
1939, ou seja, há sessenta anos, pelo
então jovem médium Chico Xavier:
“Os núcleos doutrinários devem florescer
por toda parte, de modo a efetivarmos os
mais belos movimentos de assistência ao
espírito coletivo, contudo, temos de
imprimir ao nosso labor o mais alto
sentido educativo, na realização da
verdadeira fraternidade e da
solidariedade real, à luz sacrossanta do
Evangelho.”(6)
É, pois, tarefa inadiável
disseminar entre nós, espíritas, o sentido
educativo e regenerador que deve
caracterizar as nossas intenções e ações
na busca do homem novo proposto pelo
Evangelho do Cristo.
Sem essa diretriz a nossa Casa
Espírita pode resvalar para o desvio e a
distorção por “... converter-se num
instituto de nossa preocupação
academicista...”(7) descaracterizando-se
da condição de “... educandário da alma,
em função do nosso próprio burilamento
para a imortalidade vitoriosa”(8), como nos
alerta ainda o querido Emmanuel.
Bibliografia:
[1] KARDEC, Allan. O Livro dos Médiuns. 61ª ed. Rio de
Janeiro: FEB. Cap. 30, p 445.
[2] XAVIER. F.C. Educandário de Luz. São Paulo: Editora
Ideal. p 49.
[3] Ibidem: p 52.
[4] Ibidem: p 90.
[5] FRANCO. D. P. Sementeira da Fraternidade. 3ª Ed.
Salvador: Editora Leal. 1979. Cap. 55.
_________ . Crestomatia da Imortalidade. 2ª Ed.
Salvador: Editora Leal, 1989. Cap. 21.
[6] União Espírita Mineira. Chico Xavier – Mandato de
Amor. Belo Horizonte, UEM 1982, p 189.
[7] FRANCO. D. P. Crestomatia da Imortalidade. 2ª Ed.
Salvador: Editora Leal, 1989. p 54.
[8] Ibidem: p 66.
(Texto extratído do livro REFLEXÕES PEDAGÓGICAS À
LUZ DO EVANGELHO, de Sandra Borba, editado pela
Federação Espírita do Paraná, será utilizado no Encontro
de Trabalhadores e Frequentadores do GEABL-2011)
.
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Obsessão Fatal
O erro é sombra que acompanha aquele que o pratica
até que se dilua mediante a luz clara da reparação(1)
“(...) os sãos não necessitam de médico, mas sim
os que estão doentes...”- Jesus. (Mc., 2:17).

A

quele domingo amanhecera
ensolarado prometendo muitas
alegrias... O jovem Rafik Tavares,
torcedor do Botafogo, estava feliz com a
coincidência de sua folga no 1º Batalhão
de Guarda do Exército em São Cristóvão,
com a partida de seu time, que se daria
em Volta Redonda, e ele poderia, então,
comparecer com a sua torcida.
Mas as coisas começaram a dar
errado logo à chegada na Cidade do Aço:
Ingressos esgotados!...Frustrado, tomou
a condução especial de volta ao Rio, pela
Via Dutra. Nas imediações da Serra das
Araras, o ônibus parou para trocar um
dos pneus. O trânsito ficou lento ali pois
o veículo ficou meio atravessado na
pista...Irritados com a situação,
torcedores do outro time, que por ali
passavam, desceram do veículo e
começou uma batalha que culminou com
a morte de Rafik, agredido com uma foice
encontrada numa barraca onde se
vendiam cocos ali perto.
O que está por trás desse gesto
de tão fatal violência quão desumano?!
O Dr. Bezerra de Menezes
explica: “(...) Um estudo profundo à luz
da Psicologia, faculta identificar-se no
delinquente um enfermo emocional,
cujas raízes do desequilíbrio se
encontram nas experiências transatas
das existências. Culpa, remorso,
desarmonia interior, desamor, que foram
vivenciados, refletem-se em forma de
comportamentos transtornados e
atitudes infelizes que desbordam nas
várias expressões do crime.
Consequentemente, assistência
específica, na mesma área psicológica,
deveria ser utilizada para recuperar o
paciente infeliz e conceder-lhe o direito à
reabilitação, ao resgate do erro perante a

Rogério Coelho

vítima e a sociedade.
Além desses fatores
psicológicos, outros mais, quando
deficientes contribuem para o erro da
criatura humana, quais sejam: A
educação no lar e a convivência familiar, o
meio social, os recursos financeiros e o
trabalho, a recreação e a saúde, que
desempenham papel de infinita
importância na construção da
personalidade social e no
desenvolvimento dos sentimentos.
Em uma sociedade justa, há
predominância dos valores de que se
desincumbem airosamente os
governantes, dando conta das
responsabilidades que assumiram
perante o povo, sempre vigilantes no que
diz respeito aos deveres em relação às
massas.
Infelizmente, ainda não viceja
genericamente essa consciência, o que
responde pelos altos índices da violência
e da criminalidade, em razão das fugas
espetaculares pelas drogas químicas,
pela anarquia, pelo muito desbordar das
paixões a que se entregam os indivíduos
mais frágeis moralmente. Isso facultalhes a eventualidade da prática do delito,
conforme se pode constatar na literatura
do passado e do presente.
Fedor Dostoiewski, na sua
famosa obra “Crime e Castigo”, bem
descreve os tormentos da personagem
Raskolnikof que, apesar de ser um
homem honrado e portador de
sentimentos nobres, terminou por
cometer atrocidades sem limites contra
as suas vítimas, a fim de apropriar-se dos
valores que possuíam, particularmente
da atormentada usurária, que ele passou
a detestar. Diversos autores, como Victor

Passaporte
de Luz

Hilpert Viana (espírito)

Hugo, Charles Dickens, Arthur Müller e
muitos outros, utilizando-se deste fator
eventual, apresentam criminosos que se
tornam simpáticos aos seus leitores,
porque foram levados ao crime por
circunstâncias ocasionais, desde que,
portadores de elevados princípios, viramse na contingência de errar, recebendo em
troca punições perversas e injustas.
O erro é sombra que acompanha
imagem: hrisdemaria.blogspot.com/2010_08_31_archive.html

por
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Tormentos da Obsessão
aquele que o pratica até que se dilua
mediante a luz clara da reparação.
Providenciados os meios hábeis para a
renovação do equivocado, reeducando-o
para a convivência social, é justo se lhe
conceda o ensejo de prosseguir
construindo o futuro, enquanto se sente
liberado do desequilíbrio praticado.
Dia virá em que os estudiosos do
comportamento criminoso da criatura
humana perceberão, além desses fatores
que levam à delinquência, um outro muito
mais cruel e sutil, que necessita de
profundos estudos, a fim de que se criem
novos códigos de justiça para os infratores
colhidos por essa incidência: Referimonos à obsessão, quando Espíritos
adversários, desejando interromper-lhes a
marcha evolutiva, induzem-nos à prática
de delitos de vária ordem, tornando-se coautores de incontáveis agressões
criminosas, que muitas vezes redundam
em acontecimentos infaustos,
irreversíveis... Trabalhando lentamente o
campo mental das vítimas com as quais se

“Carimba no passaporte o visto de tua entrada nas
paragens celestiais.
Que bem tem feito, meu irmão, para rumar para o
caminho da angelitude?
Que bocas tem alimentado?
Quantos desafortunados acolhido?
Quantos dos que têm frio têm recebido agasalhos
confeccionados por ti?
Quantos amigos há socorrido nas horas mais
pesarosas?
Quantos familiares há tirado dos abismos em que se
alçavam sem medir consequências?
Quantos sorrisos distribui?
Quantas novidades da boa nova proclama?
Quão ético tem sido, meu irmão?
Tem o caráter irrepreensível?
Quantos idosos têm com você encontrado o prazer
pela conversa?

hospedam psiquicamente, terminam por
inspirar-lhes sentimentos vis, armando-as
contra aqueles que, por uma ou outra
circunstância, se lhes tornam inimigos,
com ou sem razão. Transformando-se em
adversários incansáveis, obstinadamente
as perseguem ou as enfrentam em
combates de violência, que terminam em
tragédias...
Sob outro aspecto, esses Espíritos
utilizam-se daqueles com os quais têm
sintonia mental e moral, para se
desforçarem de quem os prejudicou
anteriormente, e agora não são
alcançados pela sua sordidez nem
perversidade, praticando homicídios
espirituais hediondos.
As obsessões,
nessa área, são muito expressivas. Seria
o caso de examinar-se se a personagem
de Dostoiewski não teria sido vítima de
algum adversário desencarnado pessoal
ou se não houvera conseguido sintonizar
com aqueles que se compraziam em odiar
todos quantos lhe tombaram nas cruas
perversidades!
O erro, em si mesmo, gera um clima
psíquico nefasto, que atrai Espíritos
semelhantes ao que se compromete
moralmente, passando a manter
sistemática sintonia e comércio emocional
continuado. O castigo geral aplicado a
todos quantos se fazem vítimas da
criminalidade, sem diferença de situação
ou conteúdo espiritual, torna-se injusto e
mesmo odiento, transferindo-se para o
mundo espiritual os efeitos desses
conúbios desastrosos.
A Divindade, porém, vela, e as Suas Leis
sábias alcançam inapelavelmente todos os
seres da Criação, facultando o processo
evolutivo, mediante o qual será possível a
felicidade que se anela.
Cuidemo-nos, todos nós, de nos
preservar do mal, suplicando o divino
socorro, conforme propôs o incomparável
Mestre, na Sua Oração dominical,
buscando-Lhe o amparo e a inspiração, a
fim de podermos transitar com equilíbrio
pelos difíceis caminhos da ascensão
espiritual”.

(1) - FRANCO, Divaldo. Tormentos da
obsessão. Salvador: LEAL, 2001, p.p. 25-28.

Quantos livros iluminam a sua alma?
Qual é o perfume que exala de suas mãos? Para e
pensa.
Há sempre tempo para conseguires
aprumar o rumo da tua existência, alinhando-te
àquilo que nosso irmão maior faria e aprovaria.
O tempo é o presente mais sagrado que
pôs Deus nas mãos dos homens. É com ele que
acumulas virtudes ou afunda-te em delitos.
Usa o tempo sabiamente para que ao
desenlace, o passaporte da vida eterna esteja
recoberto de luz, vibrando a prova viva do
evangelho.
Muita Paz meus irmãos”.

(Mensagem recebida em 30 de março de 2011,
na Reunião Mediúnica de Quarta-feira,
20h – Grupo João Pinto de Farias.)
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A Doutrina Explica
Texto contemplado no concurso A Doutrina Explica, ocorrido
no período de março a setembro de 2009, 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.

O Caminho para Solucionar
o Problema da Corrupção
por Margarida Cardoso Leite e
Solange Vaz dos Santos

Enfoque: “As operações financeiras com indícios de lavagem de dinheiro quase
dobraram em 2008. No Brasil, que conta com um nível de informalidade que
representa entre 40% e 50% da economia brasileira, então a sonegação é um fator
importante. Mas você também tem corrupção e outros crimes contra a
administração pública, como tráfico de drogas, casos de sequestros, crimes contra
o sistema financeiro (que na essência, é corrupção)... Enfim, você tem vários
fatores”, afirma o presidente do COAF, Antônio Gustavo Rodrigues (dados da
reportagem de Vitor Abdala da Agência Brasil no Rio de Janeiro, www.uol.com.br).

A

falta de cumprimento das

metas e objetivos do Estado deve-se a
vários fatores. Porém, um dos mais graves
problemas que afligem a máquina pública
é a corrupção.
A tolerância com a corrupção, em seus
vários graus, é uma das principais causas
que leva à desorganização social.
É um engano pensar que a
corrupção está ligada somente aos que
exercem o poder público. Ela está
semeada por toda parte, nos bancos, nas
lojas, nas finanças.
Para exemplificar, pode-se fazer
uma reflexão em alguns casos
corriqueiros praticados na sociedade:
- o indivíduo que no trabalho produz algo
com qualidade inferior para obter maiores
lucros e vender como um produto de
qualidade superior.
- O indivíduo que frauda o fisco, não
solicitando ou não emitindo a nota fiscal ou
comprando e vendendo CD'S e DVD'S
“piratas”.
- O funcionário pago para trabalhar oito
horas, mas chega atrasado ou sai antes do
expediente, solicitando aos seus colegas
que passem o seu cartão de ponto pelo
relógio ou catraca eletrônica. Ou o
funcionário que consegue atestado falso
de profissionais também corruptos para
justificar sua ausência do local de trabalho.

- Funcionário responsável pelo setor de
trabalho que no horário do expediente retira
o telefone do gancho para não atender aos
clientes.
Como pode a Doutrina Espírita
colaborar na erradicação da corrupção?
Por meio do conhecimento espírita
o homem desperta sua consciência para o
fato de que reencarna para progredir, no
campo intelectual e, principalmente, no
campo moral. Ele compreende que não
atingirá este progresso se não combater
suas imperfeições, sobretudo o egoísmo¹.
O Livro dos Espíritos, nas
questões 913 até 917, afirma que todos os
males decorrem do egoísmo, imperfeição
moral que não diminui com o
desenvolvimento intelectual. Pode até
fortalecer-se, porque o homem almeja a
possibilidade de usar a sua inteligência,
conhecimentos e habilidades para atender
aos seus interesses pessoais, portanto,
satisfazer seu egoísmo.
Entende-se, portanto, que
combatendo os vícios e não deixando
dominar-se pelas paixões, o homem
consegue caminhar em direção à
perfeição. Evidentemente, esta tarefa não
se realizará de um momento para o outro.
(...) “Conhecidas as causas, o remédio se
apresentará por si mesmo. Só restará
então destruí-las, senão totalmente, de
uma só vez, ao menos parcialmente (...)
“Poderá ser longa a cura, porque
numerosas são as causas, mas não é
impossível. Contudo, ela só se obterá se o

Apresentamos abaixo o artigo: “O Caminho para Solucionar o
Problema da Corrupção”, excelente trabalho de pesquisa
recomendado para publicação.

mal for atacado em sua raiz, isto é, pela
educação, não por essa educação que
tende a fazer homens instruídos, mas que
procura transformar em homens de bem. A
educação, convincentemente entendida,
constitui a chave do progresso moral.
Quando se conhecer a arte de manejar os
caracteres, como se conhece a de manejar
as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los,
do mesmo modo que se aprumam plantas
novas. Essa arte, porém, exige muito tato,
muita experiência e profunda observação
(...)2”.
É preciso não confundir instrução
com educação. A educação abrange a
instrução, mas pode haver instrução
desacompanhada de educação.
(...) “A instrução relaciona-se com o
intelecto; a educação com o caráter. Instruir
é ilustrar a mente com certa soma de
conhecimentos sobre um ou vários ramos
científicos. Educar é desenvolver os
poderes do espírito não só na aquisição do
saber, como especialmente na formação e
consolidação do caráter.3”
“É pela educação, mais do que pela
instrução, que se transformará a
humanidade” (Allan Kardec).
Evangelizar desde a infância é
preparar o ser humano para enfrentar todos
os momentos e adversidades da vida com
base nos postulados do Evangelho, numa
verdadeira e profunda interação com os
ensinamentos do Mestre Jesus. É cultivar no
Espírito da criança, desde o alvorecer da
vida, o entendimento da prática das boas
obras, a aquisição da moral e do saber, para
que ela atinja o crepúsculo físico consciente
de suas conquistas espirituais conhecendo
a si mesma e situando-se no universo como
colaboradora da Divindade Suprema4.
Albert
Einstein
Divaldo:
-“A Educação Espírita
trazendo a evangelização infanto-juvenil à
luz do Espiritismo, é tarefa de emergência,
mais do que de urgência, porque a violência
e a agressividade que hoje estão nas ruas
são fruto da falta de educação da massa, da
educação espiritual de profundidade”5.
Educar, pois, dentro da concepção
espírita, é não só oferecer os conhecimentos
do Espiritismo como também envolver o
educando numa atmosfera de
responsabilidade, de respeito à vida, de fé
em Deus, de consideração e amor aos
semelhantes, de valorização das
oportunidades recebidas, de trabalho
construtivo e de integração consigo mesmo,

com o próximo e com Deus6.
É importante lembrar que (...) “a tarefa
da Evangelização Espírita INFANTO-JUVENIL
é do mais alto significado dentre as atividades
desenvolvidas pelas Instituições Espíritas, na
sua ampla e valiosa programação de apoio à
obra educativa do homem6.”
Qual e o papel dos pais neste processo?
Porém, (...) “Sendo os primeiros
médicos da alma dos filhos (os pais), deveriam
ser instruídos, não só de seus deveres, mas
dos meios de cumpri-los(...)7.
(...) “A melhor escola ainda é o lar,
onde a criatura deve receber as bases do
sentimento e do caráter” (...)8.
“Os pais podem ajudar a
Evangelização no lar, sobretudo pela
exemplificação. É a exemplificação a melhor
metodologia para gravar no espírito, as idéias
que desejamos que penetrem naqueles que
vivem conosco”9.
O lar é a escola do exemplo. Mas,
lamentavelmente, vivemos de reações em
cadeia, raramente paramos para pensar
naquilo que estamos fazendo. No lar,
exercitamos pela primeira vez a vivência
cristã, a fim de que um dia, no Centro Espírita e
na comunidade, possamos exemplificar o que
aprendemos na evangelização.
Segundo Chico Xavier- “O exemplo
há de começar em casa, a demonstração há
de iniciar-se pelo pensamento, pela palavra,
pela atividade, pela vivência”10.
No futuro, quando a Humanidade
conhecer os ensinamentos de Jesus e praticálos, a corrupção desaparecerá e a justiça
social deixará de ser um sonho, uma
esperança, para se transformar em realidade¹.
Bibliografia:
1-Reformador,EditoraFEB,março/2006
2-OLivrodosEspíritos,EditoraFEB,questão917
3-EmtornodoMestre,Vinicius,EditoraFEB,RiodeJaneiro,
1982.7ºed.p.183.
4-AEvangelizaçãodaInfânciaeJuventudenaopiniãodos
Espíritos,Editora FEB.
5-Diálogo,DivaldoPFranco,EditoraUniãodaSociedade
EspíritadoEstadodeSão Paulo,pág.61
6-OqueéEvangelização?FundamentosdaEvangelização
EspíritadaInfânciaeda Juventude,EditoraFEB,1987
7-RevistaEspírita,AllanKardec,EditoraEdicel,fevereiro,
1864.
8-OConsolador,Emmanuel,EditoraFEB,questão110.
9-“S.O.SFAMÍLIA”, Divaldo P.Franco,Editora,pags.143e
144
10-OEvangelhodeChicoXavier,CarlosA.Baccelli,Editora
Didier,2000,Votuporanga,1ºed,item14
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O Filme e as Mães
Espirituais
por

Você já assistiu ao filme “As

mães de Chico Xavier”?
Tive a oportunidade de ir ao
cinema na quinta-feira passada em um
shopping na capital amazonense.
Era a primeira sessão
vespertina. Quando cheguei, só havia
outro espectador. E assim foi a película
toda. Apenas dois presentes na
confortável sala de exibição.
Emocionei-me várias vezes, e,
apesar de ser durão, não resisti às
lágrimas que molharam um lenço de
pano que carregava no bolso. Ainda
bem.
Envolvente, cativante, superior.
São tantos os sentimentos nos
variegados matizes do vocábulo Amor
que não contive a sensibilização e

Geraldo Campetti Sobrinho

chorei feito criança no colo de mãe.
Acompanhei atento o desenrolar das
estórias, das mães, das perdas e das
buscas, dos desencontros, encontros e
reencontros. Fascinante, deslumbrante,
puro.
As palavras do Chico, o
esclarecimento espiritual e, sobretudo, a
consolação com a esperança da
imortalidade da alma, cuja vida prossegue
dinâmica após a passagem pela morte.
Assim que o filme acabou, não
consegui me levantar de imediato da
poltrona. O outro espectador saiu
celeremente. Fiquei só. Acompanhei as
cenas finais dos créditos com o Chico
recebendo as pessoas à sombra do
abacateiro. Lindo e significativo!
As músicas elevadas entoavam os
sentimentos em direção à Espiritualidade
Maior numa comunhão entre os dois

planos da vida.
Levantei-me e senti a presença
de meu Amigo Espiritual. Indaguei-lhe,
pelas vias do pensamento: como
poderia um filme desses, tão
maravilhoso, sem praticamente público
algum?! Nesse ínterim, a emoção veio
mais forte, ainda. Disse-me ele: “Veja
com olhos de ver”.
Uma vez mais e, copiosamente, as lágrimas rolaram pela minha
face, quando pude enxergar, ao
compasso dos esclarecimentos do
Amigo, que todas as poltronas estavam
ocupadas por mãezinhas espirituais.
Elas haviam retornado antes de seus
filhos e, do outro lado da vida, recebiam
a consolação e a certeza de que o amor
é o passaporte seguro para o
reencontro, no tempo certo, das almas
que constituem a mesma família
espiritual.
Você já assistiu ao filme As
mães de Chico Xavier?
Aproveite a oportunidade.
Ainda há tempo. Leve familiares e
amigos.
Tenha a certeza de que o
Mundo Espiritual estará presente,
mesmo que a sala pareça vazia.

maio/junho
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Tema das Palestras Públicas segundas e quintas às 20h

JUNHO

MAIO

Dia

02

Palestrante

Tema

Vitor Ronaldo

“PENSAMENTO E DOENÇAS”
Divaldo Franco/Joanna de Ângelis/ Livro:Dias Gloriosos, pág. 49.

05

Jorge Hessen

09

Carmelita Indiano

12

Maurício Curi

“POR QUE MALSINAR O MUNDO?” Vinícius/ Livro: Nas Pegadas do Mestre pág's 78 a 79.

16

Adauto Santos

“MARCHA DO PROGRESSO” Allan Kardec/ O Livro dos Espíritos, questões 779 a 785.

19

Costa Júnior

23

Denise Lettieri

“CULTIVO DOS SENTIMENTOS” João Nunes Maia/ Miramez/ Livro: Saúde págs.41 a 43

26

Wilson Abreu

“RECUPERAÇÃO E CURA”
Divaldo Franco/Joanna de Ângelis/ Livro:Dias Gloriosos, pág's 65 a 69.

30

Carlos Sá

02

Jorge Hessen

CONTINUAÇÃO DO ESTUDO DO LIVRO

06

Vitor Ronaldo

“MAGNETISMO CURADOR NO CONTEXTO ESPÍRITA”

09

Carlos Campetti

13

Carmelita Indiano

16

Maurício Curi

20

Cassius Vantuil

23

Warwick Mota

“TERRORISMO DE NATUREZA MEDIÚNICA”Divaldo P. Franco/ Viana de Carvalho / Reformador março
de 2010, pág's 9 a 11.

27

Fabiano Augusto

“POR QUE TE DETÉNS” (a importância da evangelização espírita infanto-juvenil), Clara L. Gonzáles
Reformador, julho 2007 pág's 14 a 16

30

Niraldo Pulcineli

CONTINUAÇÃO DO ESTUDO DO LIVRO “O Evangelho Segundo o Espiritismo”./Allan Kardec.
“MUDANÇA” Francisco C. Xavier/ Emmanuel/ Livro: Fonte Viva págs.389 a 390.

“EVOLUÇÃO E FELICIDADE” Francisco C. Xavier/ Emmanuel/ Livro: Ceifa de Luz págs.211 a 213.

“CAMINHO, VERDADE E VIDA” Partes I,II,III/Haroldo Dutra, O Espírita Mineiro, julho/agosto de 2005.

“ PERDÃO DAS OFENSAS” Allan Kardec/
“ A CÓLERA” Allan Kardec/

“O Evangelho Segundo o Espiritismo”./Allan Kardec.

O Evangelho S. o Espiritismo,cap.10 . itens 14.a 15.

O Evangelho S. o Espiritismo,cap.09 a 10.

“AUXÍLIO/ TOLERÂNCIA” Francisco C. Xavier/ Emmanuel/ Livro: Pensamento e Vida,
págs.107,110,115,118.
“ OS INIMIGOS DESENCARNADOS/ O ÓDIO” Allan Kardec/
itens 05,06 e 10..

“ SINAIS PRECURSORES” Allan Kardec/

A Gênese,cap.17 . itens 47 a 58..

MAI
01 - XVII Lanche Beneficente do Atualpa (Espaço Multiuso) das 17 às 20h; - DAPS;
14 - AULÃO da Juventude e Sistematizado no auditório do
GEABL, das 16h30 às 19h
28 - BIG ENCONTRO - Vídeo Encontro da Juventude às
10h no GEABL

JUN

Datas Espíritas
01/05/1864 O Clero coloca as obras espíritas no índice
de livros proibidos
01/05/1880 Nasce em Sacramento, MG, Eurípedes
Barsanulfo
05/05/1927 Nasce em Feira de Santana, BA, Divaldo
Pereira Franco
07/05/1878 Nasce em Piracicaba, SP, Pedro de Camargo
(Vinícius)
07/05/1934 A FEB é considerada de utilidade pública
pelo decreto lei 4.765.
08/05/1952 Nos Estados Unidos, teve início o periodismo
espírita mundial, quando foi publicada a primeira folha
espiritista: "The Spiritual Telegraph”
22/05/1885 Desencarnação de Victor Hugo
22/05/1932 Moços espíritas se reuniram em São Paulo e
no Centro Espírita Maria de Nazareth constituíram o
primeiro núcleo de mocidades espíritas do Brasil
27/05/1832 Nasce em São Petersburgo, Rússia, o
cientista Alexander N. Aksakof, espírita e diretor de dois
jornais de estudos psíquicos
30/05/1431 Joana D´Arc é sacrificada na fogueira pela
Inquisição
01/06/1984 Desencarnação de Hilpert Viana Fundador do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
03/06/1925 Desencarnação de Camille Flammarion
12/06/1902 Nasce Jésus Gonçalves, chamado de O
Gigante Deitado, em Borebi, São Paulo.
14/06/1902 Desencarnação da médium Linda Gazera, em
Turim, Itália.
16/06/1966 Desencarnação de Peixotinho
17/06/1832 Nasce o cientista William Crookes em
Londres Inglaterra, que receberia o prêmio Nobel de física.
Ficou famoso pelas pesquisas sobre materialização de
espíritos
24/06/1943 Desencarnação de Ernesto Bozzano
26/06/1890 Nasce a médium Linda Gazera em Roma,
Itália
28/06/1972 Francisco Cândido Xavier responde a
perguntas de alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro
30/06/2002 Desencarnação de Chico Xavier, o maior
médium espírita do Brasil, O Mineiro do Século

Encontro de Trabalhadores e Frequentadores
do GEABL
Tema:

Ofereceremos
ALMOÇO a preço de custo

12 - Dia da Família - DIJ

011

O Evangelho S. o Espiritismo,cap.12 .

23 - Encontro de Trabalhadores e Frequentadores do GEABL“Evangelização na Casa Espírita e o Trabalho de Saber Doar”
- com Sandra Borba - das 8h00 às 13h.
25 - Estudo de Educação e Prática da Mediunidade - DAE.

XVII

Criança até 7
anos não
paga

Nunca encontrei alguém que te igualasse
No tesouro de afeto e de carinho.
Ah!... Quanto me atrasei para encontrar-te,
Anjo renovador do meu caminho!...

Mãe
MARIA DOLORES
espírito.

Psicografia: Francisco
Cândido Xavier

CULTO do

no LAR

01 de maio

Um dia, retirei-me de teus braços,
A ver, lá fora, o que eu não conhecia...
Palmas, salões, tertúlias e troféus,
Destaques e grinaldas de alegria...
Flor de emoção em versos juvenis,
No sonho de atingir a vida, a dois,
Parecia que as festas me adornavam
Para as desilusões que viriam depois.
Mas quando os desenganos me buscaram,
Em forma de amargura, abandono e
mudança,
Lembrava-me de ti, a servir na humildade,
E erguia-me, de novo, ao calor da
esperança.
Hoje, torno a buscar-te, Mãe Querida,
Na luz de teu amor, alto e profundo...
Dá-me de tua paz... Em ti encontro
O próprio coração de Deus no mundo!...

2011

23junho
de

com SANDRA BORBA

das 8h às 13h

ENCARTE

Jornal Brasília Espírita

maio / junho - 2011

Biografia

Hilpert Doelinger
Viana
(Ilzinho)
1921 – 2011:

90 anos de seu nascimento
Lenira, Paulo de Tarso, Cesar,
Eduardo e Fernando Pereira Viana
por

H

concluída do Albergue Noturno no
bairro Alecrim, casa de amparo aos
necessitados que precisavam de uma
rápida pousada, hoje um marco na
vida da cidade. No ano de 1950, com a
ajuda de alguns companheiros,
constrói o Centro Espírita Vitor Hugo,
na Rua Fontes Galvão, do qual foi
presidente por longos anos,
implantando a Campanha do Quilo, o
estudo da mediunidade,
evangelização infanto/juvenil, dentre
outras atividades.

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima - Brasília/DF - 2011
detalhe: Barracão de madeira - 1960

Em 06 de março de 1949,
como presidente da Mocidade
Espírita de Natal, entrega a obra

Neste mesmo ano, Viana
participa ativamente do movimento de
aproximação dos espíritas brasileiros,
conhecido como Caravana da
Fraternidade, que assegurou a
consolidação do então recém
implantado Conselho Federativo
Nacional da Federação Espírita
Brasileira, após a assinatura do Pacto
Áureo. O livro “A Caravana da
Fraternidade”, editado pela FEB em
2010, obra do acervo da memória do
Movimento Espírita brasileiro, conta
com fotos do Viana, inclusive na capa
– último à direita, e referências no seu
conteúdo ao nosso irmão(foto).
Em 1956 é transferido para
Belo Horizonte e passa a freqüentar a
União Espírita Mineira.
Em Minas, fundou um grupo
mediúnico com o nome de Atualpa
Barbosa Lima. Desenvolveu aí o seu
trabalho no campo da mediunidade,
da oratória e da prática da caridade,
deixando sempre plantada a sua
marca por onde passou. Viana era
muito conhecido pelo seu entusiasmo,
sua alegria e conhecimento
doutrinário. Durante o ano de 1958,
acompanhado de um pequeno grupo,
visitava semanalmente o médium
Francisco Cândido Xavier na cidade
de Pedro Leopoldo/MG, nas reuniões
do Centro Espírita Luiz Gonzaga; com
postura de aprendiz, absorvia os
ensinamentos transmitidos pelo
querido irmão de todos nós, Chico
Xavier.
Brasília, a nova capital federal,
n a s c i a e m 1 9 6 0 . Tr a n s f e r i d o

Novacap, órgão de Governo do
Distrito Federal, em uma área física de
7.500m2 e hoje com 4.000m2 de área
construída. A primeira construção foi
um barracão de madeira onde se
desenvolviam reuniões públicas,
evangelização infanto-juvenil e
trabalhos mediúnicos, e em um
“puxadinho” também de madeira,
começou o trabalho de distribuição
sopa aos necessitados, trabalho que
hoje, 50 anos depois, continua com
atendimento a cerca de 300 pessoas
todos os domingos.
A Casa crescia física e
espiritualmente, amparada por fiéis
companheiros dos dois planos, e o
barracão se transformou no primeiro
bloco de alvenaria da estrutura atual, o
bloco “A”.

brasilia espírita

imagem: acervo GEABL

imagem: historiaespiritismo.blogspot.com

A Caravana da Fraternidade
Natal/RN - 1949

profissionalmente neste mesmo ano
para o Distrito Federal, Viana procurou
um grupo espírita que se reunia a noite
na Casa do Barata, conhecida loja de
material de construção. Este grupo
ficou historicamente conhecido como
o Grupo dos Pioneiros e Missionários
que chegavam à nova cidade com a
nobre tarefa de plantar o Evangelho de
Jesus à Luz da Doutrina Espírita.
Em 28 de outubro de 1960
nascia o Grêmio Espírita Atualpa
Barbosa Lima em terreno doado pela
floto: Alexandre Bittencourt

ilpert Doelinger Viana,
o Viana, conhecido também pelo
apelido carinhoso de Ilzinho na
intimidade doméstica e na cidade de
Anchieta, no estado do Espírito
Santo, onde nasceu no dia 24 de
março de 1921, filho de Álvaro Dias
Viana e Diana Von Doellinger Viana,
teve uma única irmã, Hilse Doelinger
Viana Antunes, já desencarnada.
Casou-se em 18 de setembro
de 1956 em Natal, Rio Grande do
Norte, com Lenira Pereira Viana e
teve quatro filhos: Paulo de Tarso,
Cesar, Eduardo e Fernando Pereira
Viana.
Ainda menino, aos 12 anos,
Viana tinha o compromisso diário de
trazer na canoa da família areia
lavada extraída das margens do Rio
Benevente para a construção da casa
de seus pais. Alistou-se no exército
aos 18 anos, indo morar no Rio de
Janeiro e, nesta época, tornou-se
simpatizante da Doutrina Espírita.
Quando em 1939 é declarada
a Segunda Grande Guerra Mundial,
conflito entre os Aliados e o Eixo, este
último bloco formado pelos países
Alemanha, Itália e Japão, Viana
alistou-se no Exército Brasileiro como
voluntário e vivenciou em território
italiano o terror das batalhas no
período compreendido entre 07 de
dezembro de 1944 e 20 de setembro
de 1945. Neste cenário, teve o
primeiro contato com os espíritos
Atualpa Barbosa Lima(1) e Zélia
Pedreira de Abreu Magalhães, Irmã
Zélia(2), por meio da mediunidade de
audiência e vidência.
Voltando ao Brasil, Viana
radicou-se em Natal/RN iniciando sua
participação efetiva no movimento
espírita da cidade, estudando o
Espiritismo e praticando a caridade.
Por meio de concurso público iniciou
sua vida profissional no Ministério do
Trabalho e chegou ao cargo de
Delegado Regional do Trabalho,
conquistado com esforço próprio e
características de vencedor: carisma,
b o m h u m o r, d e t e r m i n a ç ã o ,
responsabilidade e liderança.
Autodidata, tocava acordeão/sanfona
e falava, além do português, os
idiomas inglês, espanhol, italiano e
um pouco de alemão e francês. Seu
hobby era o radioamadorismo, uma
vez que enseja a oportunidade de
ajudar ao próximo e seus familiares
distantes territorialmente.

Jornal Brasília Espírita nº 1 (1973)

Em 21 de abril de 1973 Viana
fundou o “Jornal Brasília Espírita”(4),
hoje com uma tiragem de 2.000
exemplares encaminhados para todo
o território nacional e para vários
países como Portugal, Itália, França,
Espanha, Austrália, Estados Unidos,
Guatemala, Colômbia, Argentina,
dentre outros.
O Grêmio Espírita Atualpa de
Brasília continuava crescendo em
conquistas espirituais e o sonho de
Viana cumpria fielmente os
ensinamentos do Cristo “Ide e Pregai a
toda a gente”. Parte desse sonho era o
desejo de fixar um ponto de luz do
Evangelho na terra onde nasceu,
Anchieta/ES. E como nos diz
Emmanuel(5), “a ideoplasticidade do
pensamento [...] estabelece a união
dos dois mundos, o físico e o
espiritual, através de fatores
inacessíveis às vossas medidas e
instrumentos materiais”; este conceito
explica resultados expressivos
quando a vontade sublime está aliada
ao desejo de realizar algo em sintonia
com a espiritualidade maior.
Assim é que em Anchieta, à
Rua Costa Pereira no 270, a família
Viana era proprietária de um prédio
com três apartamentos; um deles,
feita algumas reformas, foi
transformado em local para reuniões
públicas espíritas. E, embora a Casa
Espírita já acontecesse no plano
espiritual, onde primeiramente é
fundada, o sonho foi aos poucos
tomando forma no plano físico. No dia
28 de outubro de 1982, chegava à
cidade praiana do Espírito Santo uma
caravana com mais de 30 pessoas(6)
em ônibus fretado vindo de Brasília,
focada no objetivo de “vamos
inaugurar o Atualpa da praia”, como
dizia o nosso irmão Viana/Ilzinho.
Para completar tamanha alegria, a
esposa Lenira trazia do Rio de
Janeiro/RJ as irmãs Sônia e Maria
Helena Barbosa Lima, filhas do Dr.
Atualpa, para presenciar o
acontecimento tão acalentado e
planejado da estrada fluídica firmada e
consolidada entre os dois planos.
Foi um dia de festas.
Certamente Atualpa, espírito, não se
continha em alegrias. Palestras,
poesias, cantos e a apresentação da
peça teatral por jovens espíritas “O Boi
e o Burro a caminho de Belém”, de
Maria Clara Machado. Viana/Ilzinho
era um grande incentivador das artes
entre os jovens nas casas espíritas por
onde passou. No dia seguinte a
caravana de Brasília retorna e Ilzinho
permanece em Anchieta para a
organização dos trabalhos; a partir
desse dia, todas as segundas e
quintas-feiras, à semelhança do que
acontecia em Brasília, o primeiro e
pequeno grupo formado se reunia no
2º andar do prédio das 20h às 21h com
preparação de ambiente, leituras
evangélicas, palestra, preces inicial e
final.
Aposentado do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal, Viana
vencia sem dificuldades,
mensalmente, a distância entre o Rio
de Janeiro, onde morava, e Anchieta.
Porém a família consangüínea crescia
e exigia a sua presença. “Os bons
espíritos não nos desamparam nunca”
e, assim, um casal de primos Antônio
Vianna e Arlete assumiu dividir as
tarefas no Atualpa de Anchieta.
Queridos amigos, Toninho e
Arlete, como foi efetiva e carinhosa a
ajuda de vocês! Como contribuíram
para os trabalhos na Seara do Cristo e
nos ajudaram durante o ano de 1983!
Em janeiro de 1984,
recebemos a visita de nossa irmã
Venita Abranches Simões em nossa
residência no Leblon, Rio de Janeiro,
já ciente de que havia um grupo
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Grupo Espírita Atualpa Barbosa Lima
à Rua Carlos Rubens Flores, nº 222,
bairro da Justiça I, Anchieta/ES.

espírita que se reunia para estudo e a
prática da caridade em Anchieta e do
qual ela gostaria de participar. Na
ocasião, Viana e Venita conversaram
bastante e Viana viajou com maior
frequência nos meses de fevereiro a
maio daquele ano ao Espírito Santo
para os acertos finais com Venita, no
intuito de deixá-la na coordenação
das atividades do Grêmio Espírita
Atualpa de Anchieta. Voltava ao Rio
entusiasmado com o dinamismo e
conhecimento doutrinário do novo
membro da família Atualpa.
No dia 26 de maio de 1984,
Ilzinho volta a Anchieta para construir
uma garagem para guardar um
pequeno barco adquirido para as
férias da família, programadas para
julho. No retorno ao Rio, no dia 1º de
junho daquele ano, Viana/Ilzinho sofre
acidente automobilístico na altura do
município de Cachoeiro do
Itapemirim, causando a sua
desencarnação. Seu corpo físico
retorna a Anchieta e no dia seguinte é

sepultado com a presença da família,
de amigos da cidade, amigos vindos
de Brasília e do Rio de Janeiro.
Fato relevante ocorreu pouco
antes de sua partida, ainda em
Anchieta. Viana/Ilzinho passa nas
instalações do Grêmio Espírita Atualpa
e registra no quadro de giz a seguinte
frase que o norteou por toda vida de
luta em prol da divulgação dos ensinos
de Jesus e da Doutrina Espírita,
“Senhor, conte comigo!”
Esta frase continua gravada no
coração dos membros da família
Atualpa como compromisso de cada
um com o mesmo ideal do nosso irmão
Viana e do Mestre Jesus. Trazemos
esta semente no lema Estudo e
Trabalho com Jesus e com Kardec.
Estudo: esclarecimento, conhecimento, iluminação, sedimentação
dos ensinos do Cristo. Trabalho: amor,
caridade, renovação, reforma íntima,
compromisso.
Após a desencarnação de
Viana/Ilzinho, sua viúva Lenira

m a n t é m c o n t a t o c o m Ve n i t a ,
tranqüilizando-a quanto ao uso do
apartamento pelo Grêmio Espírita
Atualpa e a continuidade do seu
trabalho junto à comunidade
anchietense. Seguindo a
determinação de Jesus contida em O
Evangelho Segundo o Espiritismo,
cap. XI, itens 5 a 7, texto do evangelista
Mateus, “Daí a Cesar o que é de Cesar,
e a Deus o que é de Deus”, faltavam à
Instituição os registros cartoriais da lei
de Cesar. E assim, é abordado o
assunto do registro do Grêmio, quando
Venita se oferece para realizar as
formalidades junto ao cartório e órgãos
públicos em Anchieta, e pede
autorização à família Viana para
mudar o nome de “Grêmio” para
“Grupo”. Venita solicita também a
assunção da presidência até então sob
a tutela de Viana/Ilzinho e a
consequente continuidade dos
trabalhos iniciados em 1982.
O Grêmio foi registrado nos
órgãos competentes com o nome de
Grupo Espírita Atualpa Barbosa Lima,
em homenagem ao mentor e dirigente
espiritual da Casa – médico e
humanista nascido na cidade de
Fortaleza/CE, em 19 de janeiro de
1894 e teve a sua desencarnação no
dia 13 de janeiro de 1930.
Posteriormente, foi comunicado à família Viana que a sede da
Casa Espírita, que funcionava alguns
anos no apartamento do 2º andar,
estava com espaço já pequeno para
tantas atividades. “O movimento
crescia liderado pela garra, empenho,
determinação e a certeza de Venita
quanto à procedência espiritual da
obra por ela continuada a partir da
iniciativa de Hilpert em 1982”, palavras
de suas filhas Maria da Penha e
Verônica Abranches Simões – grifo
nosso.

Ve n i t a b u s c o u j u n t o à
comunidade espírita e amigos
pessoais recursos para aquisição de
um terreno onde seria construída a
sede própria do Grupo, agora sob sua
responsabilidade. Em março de 1986,
com a presença de amigos, fiéis
colaboradores, de Lenira Pereira
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Divulgar a mensagem do Cristo, eis o maior e mais
importante objetivo do Centro Espírita.
Depois, em segundo plano, talvez haja necessidade
de um serviçinho de fraternidade para, apenas,
ajudar a ovelha dispersa a ingressar no rebanho.
Se a divulgação da Mensagem, no cumprimento do
“Ide e Pregai” é de inigualável valia, a filantropia não
passa de simples coadjuvante que mata a “fome por um
dia”, enquanto que o “ensinai a toda a gente” mata a fome,
a sede, toda e qualquer miséria por toda a vida.
Em sã consciência, um Centro Espírita deve ser todo
ele : M E N S A G E M.
Hilpert Viana
Fundador do GEABL

maio / junho - 2011
Viana e Paulo de Tarso, viúva e filho de
Hilpert Doelinger Viana – Ilzinho, foi
lançada simbolicamente a pedra
fundamental em terreno à Rua Carlos
Rubens Flores, no 222, bairro da
Justiça I, Anchieta/ES.
Presidindo o Grupo até 20 de
novembro de 2010, Venita teve sua
desencarnação em 06 de fevereiro de
2 0 11 , s e n d o s u b s t i t u í d a n a
presidência pela confreira Valéria
Cristina Thompson Machado.
São 90 anos que nosso irmão
Viana ou Ilzinho está em nossos
pensamentos e corações. É
gratificante tê-lo conhecido nas
circunstâncias dessa encarnação, na
condição de esposo e pai! Muitos
títulos e homenagens foram oferecidos
a Hilpert Doelinger Viana, mas
queremos apenas ressaltar a
semeadura desse espírito
empreendido na Seara Espírita e
cônscio da sua responsabilidade com
a Caridade.

Referências:
(1). Ver em www.atualpa.org.br biografia publicada
no jornal Brasília Espírita de novembro/dezembro de
2005;
(2). Ver livro biográfico “Zélia ou Irmã Maria do
Santíssimo Sacramento”, de autoria do padre
Jeronymo Pedreira de Castro com o imprimátur (3)
da Igreja Católica, 12 de maio de 1923; ver
também biografia em www.atualpa.org.br
publicada no jornal Brasília Espírita de março/abril
de 2008;
(3). Imprimátur: permissão de autoridade religiosa
para imprimir texto que foi submetido à sua censura
– Novo Dicionário Aurélio 2011;
(4). Ver em www.atualpa.org.br histórico descrito no
jornal Brasília Espírita de março/abril de 2003;
(5). Emmanuel, EMMANUEL, psicografia Francisco
Cândido Xavier, 25ª edição, Editora FEB, 2005. Cap.
XXIX, p.155.
(6). Caravana de Brasília na fundação do GEABL de
Anchieta/ES em 28 de outubro de 1982, alguns
nomes: Alinete Brito, André Ferreira, Anna Câncio (D.
Anita), Bianca Gonçalves, Carla Abreu, Célia
(Celinha), Clarindo Flauzina, Conceição
Cavalcante, Cristina Ferreira, Ênio Araújo, Fábio
Monteiro, Gabriel Araújo, Gilda Rodrigues, José
Paulino Araújo, Josefa Araújo (Zéfinha), Lídia Araújo,
Lúcia Araújo, Luciano Rodrigues e Valéria, Manuel
Cavalcante, Manuel Granja, Márcia Araújo, Marcos
Araújo, Margarete Araújo, Mário Granja, Milton
Ferreira, Pureza Gonçalves, Sônia Ferreira, Terezinha
Granja, Vera Flauzina, Wilson Abreu, dentre outros.

