
N os tempos passados, a palavra 
“presépio” denominava abrigo 
para animais, curral ou estre-

baria. A história do nascimento de Jesus 
alterou estes primeiros conceitos. Hoje a 
palavra está imediatamente associada à 
chegada do Cristo entre nós, da mesma 
forma que manjedoura e Reis Magos.

O surgimento dos presépios físicos 
tem indiscutível contributo do italiano 
Giovanni di Pietro di Bernardone, conhe-
cido como São Francisco de Assis, frade 
católico nascido em 5 de julho de 1182 
na cidade de Assis e teve sua desencar-
nação em 3 de outubro de 1226, aos 44 
anos.

 Tudo se passou na véspera de 
Natal do ano 1223, período da história da 
Europa conhecido como Era Medieval ou 
Idade Média. Francisco descobrira uma 
gruta na floresta de Greccio e idealizou 
uma missa diferente, fora do ambiente 
costumeiro da igreja. Ali na gruta, além 
do culto, seria representado o nascimen-
to de Jesus.

 Para que tudo estivesse dentro 
do planejado, Francisco de Assis teve 
de realizar alguns preparativos. Assim, 
prudentemente, para criar a encenação, 
começou por pedir autorização espe-
cial ao Papa Honório III, isto porque, 16 
anos antes, o Papa Inocêncio III proibira 
quaisquer representações nas igrejas, 
de cunho religioso ou não.

 Francisco de Assis chamou o se-
nhor Giovanni Vellita, magnânimo senhor 
da região e que prezava pela nobreza de 
espírito, e disse:

“Se você quiser que nós celebremos 
o Natal de Greccio, é bom começar a 
se preparar diligentemente e desde já o 

que vou dizer: quero lembrar o menino 
que nasceu em Belém, os apertos que 
passou, como foi posto num presépio e 

ver com os próprios olhos como ficou em 
cima da palha, entre o boi e o burro”.

 Concedida a autorização pa-
pal, Sr. Vellita disponibilizou os animais 
verdadeiros - um jumento e um boi - e o 
feno, e estes foram transportados para a 
gruta. Francisco de Assis criou a imagem 
do Menino Jesus, colocou-a no feno e, 
assim, estava criada a manjedoura; criou 
ainda mais duas imagens, a de Maria 
e a de José, mãe e pai de Jesus, e es-
tas foram colocadas uma de cada lado 
do menino. O cenário estava montado, 

embora simples, para um encontro muito 
especial.

  A missa foi celebrada na noite de 
24 de dezembro de 1223 (século XIII), 
pelo cardeal Ugolino, Conde de Segni. 
Em seguida Francisco de Assis falou aos 
fiéis. A noite ficou iluminada como o dia e 
estava deliciosa para os homens e para 
os animais. Greccio tornou-se uma nova 
Belém, honrando a simplicidade, louvan-

do a pobreza e recomendando a humil-
dade.

  Talvez Francisco de Assis não 
possa ser considerado o criador do pre-
sépio como hoje o conhecemos, mas é 
inconteste a importância de sua iniciativa 
àquela época para que posteriormente 
surgisse a cultura de montagens de pre-
sépios em toda a parte, recordando Je-
sus nos lares e nos locais públicos.

  Este ato simples e simbólico tem 
como objetivo despertar os verdadeiros 
sentimentos do Natal em todas as cria-
turas. Crianças, jovens, adultos e idosos 

fazem reflexões, conscientes ou não, 
acerca do estabelecimento da Paz no 
mundo a partir da contemplação de um 
pequeno presépio na praça, na sala, no 
quarto, ..., seja onde for.

 Presépios fazem-nos lembrar do 
verdadeiro protagonista dos dias 24 e 25 
de dezembro, Jesus Cristo. E traz de vol-
ta a iniciativa de Francisco de Assis em 
descobrir novas grutas no íntimo de cada 
um de nós, espaços que possam abrigar 
a mensagem valiosa do nosso Irmão 
Maior. Reflexionando e efetivamente 
agindo, transbordaremos ações pesso-
ais com base no verdadeiro Espírito Na-
talino: “Caridade e Luz, Bondade e Amor, 
Verdade e Fé”, como diz a música1.

 O presépio do Ser Consciente 
é o abrigo da Mensagem Cristã, promo-
vendo o Homem de Bem em quaisquer 
circunstâncias da vida e respeitando a 
obra de Deus na sua diversidade de pro-
pósitos, em todas as épocas do ano. A vi-
vência da montagem do nosso presépio 
íntimo não pode mais estar apenas justi-
ficada no aculturamento de prática secu-
lar, mas no amor a Deus, aos irmãos de 
jornada menos afortunados e, principal-
mente, no amor a si mesmo, tratando-se 
com assertividade diante dos objetivos 
maiores do Espírito e com honestidade 
verdadeira. 

 Caro leitor, aqui vai uma pergun-
ta que só você tem a resposta: Francisco 
de Assis ainda hoje procura um cantinho 
disponível no seu coração para montar o 
presépio do Cristo Jesus? Ele já achou? 
Ou você mesmo já o achou?  Ah, que 
bom! Então tenha um Natal de muita 
Luz, com Jesus presente!

(*) Vice Presidente do Grêmio Espírita Atualpa
Referências:
1.Hino à Genezaré, de domínio público, vide CD 

“Momentos de Paz” de Maycon Leal, volume 1, música 
nº 5.

2.http://caminho-franciscano.blogspot.com.br/p/sao-
-francisco-de-assis-e-o-presepio.html

3.http://natalnatal.no.sapo.pt/pag_simbolos/
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DEZEMBRO

 Queridos irmãos e irmãs,
 Que a paz do Meigo Nazareno permaneça em 
nossa companhia.
 A trajetória evolutiva a que estamos sujeitos, 
sem sombra de dúvida, pode ser comparada a uma sim-
ples lavoura, cujo resultado final está inexoravelmente 
ligado à conduta de cada lavrador, no desempenho de 
sua tarefa ao longo dos seus dias de labor.
 Indistintamente, todos estamos destinados à 
abundante colheita, dependendo da forma utilizada no 
período da semeadura. Semelhante comparação possui 
validade absoluta quando se trata da própria evolução 

moral e/ou espiritual de cada qual dos seres humanos. 
O resultado a ser obtido no ponto de chegada da cami-
nhada evolutiva será tanto abundante quanto for a forma 
positiva ou negativa utilizada pelo viajor a caminho de 
sua colheita.
 A uma perfunctória observação, fácil é concluir 
qual tipo de colheita está destinada àqueles  irmãos re-
calcitrantes, negligentes por natureza, eternos retardatá-
rios. Lamentavelmente, nossos irmãos do caminho que 
negligenciam em suas obrigações, por mais corriqueiras 
que se apresentem, ainda não se deram conta dos preju-
ízos que causam a si mesmos, agindo equivocadamente 
ao definir os valores que melhor se coadunam com os 
sublimes ensinamentos  do Mestre Jesus, acarretando 
em  repetidos retornos a regiões indefinidas. O Pai, bom 
e misericordioso, sempre destina aqui ou acolá uma pa-
ragem adequada aos que, por opção própria, tornaram-
-se contumazes recalcitrantes.

 O apostolo dos gentios, na II Espístola aos Co-
ríntios 9:6, lecionou: ...Convém lembrar: aquele que se-
meia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em pro-
fusão, em profusão ceifará”
 Jesus nos abençoe a todos.
  Muita paz.

(*) Espírito

Mensagem recebida pelo médium Valeriano, reunião mediúnica do 
dia 23/7/ 2014,  as 14 horas.

MENSAGEM

Trajetória Evolutiva
Wilion Miguel (*)
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A recomendação do Apóstolo 
dos Gentios aos coríntios, re-
veste-se de plena atualidade, 
em que pese a sua ancestrali-

dade...   Ressalta, do versículo em epígra-
fe, a necessidade de estabilizarmo-nos 
dentro do “modus-vivendi” que traduza a 
prática dos ensinos de Jesus.
 São raras as criaturas que, na 
verdade, conseguem dar-se conta do 
verdadeiro sentido da vida.  Muitas ain-
da estão passando pelo sono dos hábi-
tos ancestrais, e possuem   acanhada 
concepção no capítulo das relações com 
Deus...   Acham alguns que basta fre-
quentar assiduamente as reuniões sema-
nais de seu culto religioso para quitar-se 
com a Divindade; outras lembram-se de 
voltar-se para Deus somente na condição 
de eternos pedinchões quando a dor, a 
angústia e as aflições maceram-lhes o 
Espírito.   Isso é característica da Huma-
nidade...
 Dos dez leprosos curados por 
Jesus, apenas um voltou para agradecer.  
Os demais enfermaram novamente es-
cravizados pelas paixões dissolventes...   
De uma maneira geral, nós nos asseme-
lhamos àqueles outros nove leprosos que 
não souberam agradecer a dádiva recebi-

da, vez que sempre estamos recebendo, 
sem perceber e muito menos agradecer, 
os benefícios divinos e continuamos es-
cravizados aos atavismos e paixões dis-
solventes.
 Não basta, portanto, filiarmo-nos 
à uma Instituição religiosa qualquer se, 
na vida prática, nossos atos colidirem 
com a Doutrina do comportamento pre-
gada e exemplificada por Jesus.   Seus 
ensinamentos direcionam-nos de forma 
clara e insofismável para o autoaprimora-
mento e a renovação, em toda e qualquer 
circunstância da vida.

 Atentemos para esta pergunta de 
Emmanuel:1  “Que dizer de um homem, 
aparentemente contrito nos atos públicos 
da confissão religiosa a que pertence e 
mergulhado em palavrões no santuário 
doméstico?
 Vamos ver como Emmanuel vai 
desenovelando este tema:  “Não são pou-
cos os que se declaram crentes ao lado 
da multidão, revelando-se indolentes no 
trabalho, desesperados na dor, inconti-
nentes na alegria, infiéis nas facilidades e 
blasfemos nas angústias do coração.

 Por que motivo pugnaria Jesus 
pela formação dos seguidores tão-só para 
ser incensado por eles, durante algumas 
horas da semana, em genuflexão?   Atri-
buir ao Mestre semelhante propósito se-
ria rebaixar-Lhe os sublimes princípios.
 É indispensável que os aprendi-
zes se tornem recomendáveis em tudo, 
revelando a excelência das ideias que 
os alimentam, tanto em casa, quanto nas 
igrejas, tanto nos serviços comuns quan-
to nas vias públicas.
 Certo, ninguém precisará viver 

exclusivamente de mãos postas ou de 
olhar fixo no firmamento; todavia, não nos 
esqueçamos de que a gentileza, a boa-
-vontade, a cooperação e a polidez são 
aspectos divinos da oração viva no apos-
tolado do Cristo.”
 Justamente por perceber a de-
fasagem enorme existente entre a teoria 
e a prática no âmbito das religiões é que 
Allan Kardec, juntamente com os Benfei-
tores Espirituais elaboraram o livro intitu-
lado: “O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo”.
 Kardec afirma textualmente em 
sua introdução:
“Esta obra é para uso de todos.   Dela 
podem haurir os meios de conformar com 
a moral do Cristo o respectivo proceder.   
Aos Espíritas oferece aplicações que 
lhes concernem de modo especial.  Gra-
ças às relações estabelecidas, doravante 
e permanentemente, entre os homens e 
o mundo invisível, a lei evangélica, que 
os próprios Espíritos ensinaram a todas 
as nações, já não será letra morta, por-
que cada um a compreenderá e se verá 
incessantemente compelido a pô-la em 
prática, a conselho de seus guias espiri-
tuais.   As instruções que promanam dos 
Espíritos são verdadeiramente as vozes 
do Céu que vêm esclarecer os homens 
e convidá-los à prática do Evangelho”, e 
naturalmente “tornando-nos recomendá-
veis em tudo: na paciência, nas aflições, 
nas necessidades, nas angústias...” 

(*) Articulista Espírita, jornalista espíri-
ta e natural de Muriaé/MG

1 - XAVIER, F. Cândido. Pão Nosso. 17.ed. 
Rio [de Janeiro]: FEB, 1996, cap. 132.

T  odos se queixam de que o 
tempo está passando muito 
rápido. Minha esposa Neli Ta-

vares Martins viu pela TV Educativa do Rio 
de Janeiro, antes de ser TV Nacional, con-
cretizando o sonho alcandorado do educador 
Gilson Amado, creio que no programa Sem 
Censura, uma pessoa entendida em Astro-
nomia dizendo que, de fato, ocorreu uma 
rápida alteração na aceleração do movimen-
to rotatório da Terra. Mas esta variação foi 
mínima, de modo que as 24h permanecem 
ainda sendo 24h por dia. Não fora assim,  a 
força centrífuga nos atiraria a todos no espa-
ço sem fim! 

Ignorante em muitas coisas, inclusive na 
ciência dos astros, quero crer que a vida que 
se leva ultimamente é que se tem feito mui-
to corrida. Com a mídia nos bombardeando 
com notícias de todas as partes do Mundo, 
sobretudo as notícias de tragédias pessoais 
e sociais, em tempo real, temos esta sensa-
ção de corrida sobre o tempo, em busca, di-
ria Proust, do tempo perdido. 

O Eclesiastes nos fala, no Velho Tes-
tamento, que há tempo para tudo. Para 
nascer e para morrer;para semear e para 
recolher;para trabalhar e para repousar. Foi-
-se o tempo em que as crianças, pelo menos 
pelo que vejo em meu derredor, cantavam 
a ciranda, cirandinha, vamos cirandar. Foi-
-se o tempo em que minha saudosa mãezita 

Maura do Nascimento Martins (1923-1997) 
contava, a mim e à única irmã Célia, fatos de 
sua terra natal, nos carnavais dos Campos 
dos Goytacazes. Foi-se o tempo em que, 
sentado à mesa do lar materno (ou paterno, 
você escolhe o melhor adjetivo!), punha-me 
a escrever sonetos e contos. Foi-se igual-
mente o tempo em que meu pai, ainda entre 
nós,com 89 anos em agosto de 2008, mos-
trando o céu pintadinho de estrelas, dizia 
que lá moravam outros Espíritos na imensa 
casa do Pai Celestial. E nós, crianças, como 
sonhávamos, enlevadas! 

No livro “Ação e Reação”, o Espírito An-
dré Luiz, escrevendo pelo lápis psicográ-
fico do saudoso Chico Xavier, já dizia que 
“o tempo é a nossa bênção... Com os dias 
coagulamos a treva ao redor de nós e, com 
os dias, convertemos esta mesma treva em 
sublimada luz”. 

Por sinal, já mandou você uma carta pelo 
correio tradicional (não um correio eletrôni-
co, frio, tecnológico, rápido) a um amigo com 
o qual não tenha contato devido ao correr da 
vida moderna? Não? Faça já! Será agradá-
vel surpresa! O tempo -e aí valho-me de um 
pensamento de autor desconhecido- modifi-
ca as ideias mais radicais, atenua as maio-
res paixões, faz desmoronar os castelos 
mais sólidos, e sonhos então... nem pensar. 
O tempo só não toca nos amigos que não se 
desfazem pela distância. Estão sempre uni-
dos pela geografia do coração. 

TEMPO
Celso Martins (*)

(*) Articulista Espírita   
do Rio de Janeiro

Jesus, de Amor e Bondade,
Na Noite de Teu Natal
Faz descer à Humanidade
Teu AMOR celestial.

Ouve, Senhor, minha prece
Sob os olhos marejados...
Da Glória que te apetece
Envolve os “transviados”.

Pior que a fome e o frio,
É a miséria moral
Do homem, por não ter brio,
Mata e rouba seu igual...

Natal de Paz e Alegria,
Saúde e Luzes também...
Repetindo a Harmonia
Daquela NOITE, em BELÉM!

Mais te rogo, em Oração,
Nesta Noite de Natal...
Sê na mente e coração
De todo SER,  afinal!!!
Só age com boa intenção,
Trabalha na seara de Jesus
Só quer o bem do seu irmão.
 
Na codificação de Kardec
Está toda informação
Para desenvolver a mediunidade
Com alegria, dignidade e, sem 
presunção.

A você e Família, com meus 
votos de Feliz Natal e melhor 
2014.

ROGATIVA DE NATAL
 Waldenise Lacerda Davi e Família(*)

(*) Articulista Espírita  Brasília/DF

A  VERDADEIRA  PRÁTICA  RELIGIOSA

O Evangelho Segundo o Espiritismo nos dá os 
meios de conformar nosso procedimento com a 

moral do Cristo
Rogério Coelho (*)

“Tornando-nos recomendáveis em tudo: na paciência, nas  aflições,  nas   necessidades,   
nas   angústias...”

 Paulo.  (II Cor., 6:4.)



Publicamos abaixo, gentil mensagem enviada ao Brasília Espírita pelos confrades Rene e Ana Luisa, de Bagé/RS:

From: Rene Jairo Fagundes 
To: “brasiliaespirita@atualpa.org.br” <brasiliaespirita@atualpa.org.br>
Sent: Ter, Set 16, 2014, 20:42 PM
Subject: Contato de agradecimentos

Caros irmãos do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima.

Sou oficial da reserva do Exército Brasileiro. Eu e minha mulher Ana Luisa frequentamos o Atualpa nos anos de 1998 e 1989. A Ana manda lembranças às senhoras Lenira e Vera. 
Fomos movimentados para Bagé/ RS. Passei para a reserva e nos domiciliamos por aqui.
Estamos trabalhando no Núcleo de Bagé da Cruzada dos Militares Espíritas.
No ano de 2002 estive em Brasília e visitei o nosso Grêmio Atualpa. Pedi que nos enviassem o BRASÍLIA ESPÍRITA. 
Até hoje estamos o recebemos.
O propósito desta mensagem é de agradecer e lhes informar que quando chegam os exemplares do BRASÍLIA ESPÍRITA logo eles são “disputados” pelos trabalhadores da Casa. Os 
artigos publicados têm servido muito como subsídios para que comentemos nas nossas sessões de divulgação da Doutrina.  Muito obrigado. Um abraço fraterno a todos. 
Rene e Ana Luisa.
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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, “ Inteligência Espiritual ”, trabalho de pesquisa 
recomendado para publicação.

INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL

Carolina Abreu e Carla Abreu  (*)

A  Revista Época Negócios, 
edição número 23 de ja-
neiro de 2009, apresenta 
entrevista com o indiano 

Amit Goswani (foto) denominada Inteligência 
Espiritual. O Ph.D. em física nuclear, professor 
emérito da Universidade de Oregon, nos Es-
tados Unidos, é especialista que defende que 
a ciência não se resume àvisão materialista. 
Segundo o entrevistado, somos compostos 
por um lado racional, objetivo e matemático 
e outro mais sutil, que vê o mundo a partir de 
uma percepção intuitiva. Goswani é um dos 
principais representantes de uma nova linha 
da ciência - do estudo da consciência dentro 
da ciência - que permite integrar o lado obje-
tivo ao lado sutil: o da inteligência espiritual. 
Segundo o professor, inteligência espiritual 
“significa a inteligência além do mental. Tem a 
ver com nossos valores, virtudes e com os ar-
quétipos que definem verdade, beleza, amor, 
justiça, bondade. É uma inteligência mais li-
gada à intuição do que à razão”.

Para a ciência moderna, já é consolidada 
a noção de que o conhecido QI, ou coeficien-
te de inteligência, que mede a compreensão 
lógico-matemática, não é a única face da inte-
ligência humana. Howard Gardner, psicólogo 
americano e professor da Universidade de 
Harvard, desenvolveu a teoria das Inteligên-
cias Múltiplas, que perpassa as dimensões 
espacial, musical, verbal, lógico-matemática, 
interpessoal, intrapessoal, corporal e natura-
lista. A Inteligência Emocional também já é 
reconhecida pela academia, introduzida pe-
los trabalhos do psicólogo americano John 
Mayer, definida pela “habilidade para perce-
ber, entender, assimilar e exprimir as emo-
ções”. 

Mais recentemente, oneuropsicólogo Mi-
chael Persinger e o neurologista VilayanurRa-
machandran, da Universidade da Califórnia, 
identificaram no cérebro humano um ponto 
chamado de “ponto de Deus”, ou módulo de 
Deus, que aciona a necessidade humana de 
buscar um sentido para a vida.

Pelo estudo da doutrina espírita é possível 
obter esclarecimentos valiosos sobreo tema. 
Na pergunta 127 de O Livro dos Espíritos, 
quando questionados acerca de se os Espí-

ritos são criados iguais quanto às faculdade-
sintelectuais, o Espírito de Verdade responde: 
“São criados iguais, porém, não sabendo 
donde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga 
seu curso. Eles progridem mais ou menos 
rapidamente em inteligência como em mora-
lidade”. Mais adiante, a pergunta 366 apre-
senta interessante questão: “Que se deve 
pensar da opinião dos que pretendem que as 
diferentes faculdades intelectuais e morais do 
homem resultam da encarnação, nele, de ou-
tros tantos Espíritos, diferentes entre si, cada 
um com uma aptidão especial?Refletindo, 
reconhecereis que é absurda. O Espírito tem 
que ter todas as aptidões. Para progredir, 
precisa de uma vontade única. Se o homem 
fosse um amálgama de Espíritos, essa vonta-
de não existiria e ele careceria de individuali-
dade, pois que, por sua morte, todos aqueles 
Espíritos formariam um bando de pássaros 
escapados da gaiola (...)”.

É dessa maneira que os benfeitores es-
pirituais elucidam que cada espírito é ma-
nancial único de potencialidades, cada um 

explorando suas múltiplas capacidades inte-
lectuais sob o direcionamento de seu próprio 
livre-arbítrio.

A relevância do bem direcionando às deci-
sões no campo intelectual racional, bem como 
o destaque para a influência dos sentimentos 
nesse processo - evidenciado no orbe terres-
tre pelas investigações acerca da Inteligência 
Emocional, são abordadas com propriedade 
pelo Espírito Meimei : “O raciocínio erguido às 
culminâncias da cultura, mas sem a compre-
ensão e sem a bondade que fluem do enten-
dimento fraterno, pode ser um espetáculo de 
grandeza, mas estará distante do progresso 
e povoado pelos monstros das indagações 
esterilizantes ou inúteis. Enriqueçamo-lo, po-
rém, com o manancial do sentimento puro e 
a Inteligência converter-se-á, para nós e para 
os outros, num templo de sublimação e paz, 
consolo e esperança. Cultivemos o cérebro 
sem olvidar o coração. Sentir, para saber com 

amor; e saber, para sentir com sabedoria, por-
que o amor e a sabedoria são as asas dos 
anjos que já comungam a glória de Deus”.

Diante das claras instruções apresenta-
das pelos Espíritos de luz, é fornecido a cada 
irmão encarnado o ensejo de progredir inte-
lectualmente e moralmente, para do equilíbrio 
brotar a paz que todos desejam para o orbe 
terrestre.

Na pergunta 622 de O Livro dos Espíri-
tos, quando questionados sobre onde está 
escrita a lei de Deus, vê-se resposta objetiva 
e simples: “Na consciência”. Não é escopo 
desse artigo abordar o local onde se localiza 
a casa da consciência  humana, mas o fato é 
que a Doutrina Espírita há muito já antecipa 
que Deus vibra em cada espírito vivente, e 
que suas leis estão insculpidas em cada ser. 
Percebe-se, dessa maneira, que as teorias 
propostas recentemente, que mapeiam um 
“Ponto de Deus” no cérebro do ser humano 
aproximam a ciência materialista das verda-
des espirituais e, em última instância, aproxi-

mam todos os seres aDeus.
Embora ainda em discussão nas cátedras 

terrestres, obras complementares da doutrina 
espírita trazem assertivas reveladoras acerca 
do tema. Joanna de Ângelis  esclarece que 
“a descoberta e a constatação da inteligên-
cia espiritual (QS), neste momento, faculta a 
compreensão da complexidade da alma hu-
mana, analisando os dados fornecidos pelo 
pensamento e elaborando os programas 
mais compatíveis com as suas necessidades 
e aspirações no complexo movimento da bus-
ca da plenitude. Perfeitamente identificáveis 
as áreas nas quais se exteriorizam as dife-
rentes inteligências, há, no entanto, em des-
taque um ‘ponto-luz’ que expressa no cérebro 
a existência daquela de natureza espiritual, 
impulsionando o ser à compreensão da sua 
transcendência e da sua destinação rumo do 
infinito. Esse ponto-luz ou divino está situado 
entre as conexões dos neurônios nos lobos 
temporais do cérebro. As pesquisas realiza-
das mediante a utilização de pósitrons, per-
mitem constatar-se que, nas discussões de 
natureza religiosa ou espiritual, toda vez que 
o tema versa a respeito de Deus e do Espí-
rito, da vida transcendental e dos valores da 
alma, de imediato se produz uma iluminação 
no campo referido, demonstrando ser aí que 
sedia a Inteligência Espiritual. É, portanto, 
essa inteligência que conduz ao cerne das 
coisas e facilita a compreensão do abstrato, 
particularmente quando se refere aos valores 
da imortalidade da alma, da fé religiosa, da 
Causalidade universal, do bem, do amor...”.

Em O Evangelho Segundo o Espiritismo , 
Kardec ensina que “a verdade absoluta é pa-
trimônio unicamente deEspíritos da categoria 
mais elevada e a Humanidade terrenanão 
poderia pretender possuí-la, porque não lhe é 
dado sabertudo. Ela somente pode aspirar a 
uma verdade relativa eproporcionada ao seu 
adiantamento”. São por essas palavras que é 
possível afirmar que mesmo que os estudos 
recentes da ciência terrena comecem a se 
direcionar também para as verdades espiritu-
ais, o que se sabe é apenas uma centelha da 
vasta luz que já é de conhecimento do mundo 
dos espíritos.

(*) Integrantes do GEABL e participantes 
do Concurso  “A Doutrina Explica” de 2012

 1 - XAVIER. Francisco Cândido. Instruções psicofô-
nicas. Espíritos diversos. 9 ed. Rio de Janeiro:FEB, . 
Cap. 30 – Mensagem do Espírito Meimei, p.144.

2 - FRANCO, Divaldo Pereira. Triunfo Pessoal. Pelo 
Espírito Joanna de Ângelis. Salvador [BA]: Livraria 
espírita Alvorada, 2002. Capítulo: O ser pensante. 
Item: inteligência, p.34-35.

 3 - KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Es-
piritismo. 120. ed. Rio de Janeiro: FEB, 2002. Capí-
tulo XV - Fora da Caridade não há Salvação. Item 9. 
P.315.
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“...Tem a ver com nossos 
valores, virtudes e com os 
arquétipos que definem 
verdade, beleza, amor, 

justiça, bondade. É uma 
inteligência mais ligada à 
intuição do que à razão”
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DIJ “Mostra de Arte”

Vítor Ronaldo “CIVILIZAÇÃO, PROGRESSO DA LEGISLAÇÃO HUMANA E INFLUÊNCIA DO ESPIRITISMO NO PRO-

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

Cassius Vantuil “TENTAÇÃO E REMÉDIO”, Livro: Religião dos Espíritos, Emmanuel.

Carmelita Indiano “PRESSENTIMENTOS”. “O Livro dos Espíritos”

Fabiano Augusto “O AMOR QUE PROTEGE” Amor, sempre Amor! Richard Simonetti.

Carlos Campetti “RESPONSABILIDADE MORAL” Livro: Atitudes Renovadas, Joanna de Ângelis.

Sérgio Castro “ANJOS DA GUARDA, ESPÍRITOS PROTETORES, FAMILIARES OU SIMPÁTICOS”. 

Niraldo Pulcineli “INSEGURANÇA”, As Dores da Alma, Hammed.

Saulo César “CRUZES” . Livro: Jesus e o Evangelho.
Conceição Cavalcante 
e Cassius Wantuil “O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO”, Allan Kardec.

Warwick Mota “O AMOR QUE INTERCEDE” Amor, sempre Amor!

André Ferreira “SAÚDE DO ESPÍRITO”, Livro: Saúde do Espírito André Luiz Ruize e Bezerra de Menezes.

Vítor Ronaldo “VITORIOSOS NA DOR”, Justiça e Felicidade.

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

Niraldo Pulcineli “ANTE FALSOS PROFETAS”, Livro: Religião dos Espíritos, Emmanuel.

Carmelita Indiano “HONRAI O VOSSO PAI E A VOSSA MÃE”. O Evangelho Segundo o Espiritismo”.

Fabiano Augusto “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO”. O Evangelho Segundo o Espiritismo”, Allan Kardec.

DIJ “CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL”.

Saulo César “MUITOS OS CHAMADOS, POUCOS OS ESCOLHIDOS”. O ESE

Catharino dos Anjos “O AMOR EM TESTE” Amor, sempre Amor! Richard Simonetti.

Sérgio Castro “JESUS”, Livro: Antologia Mediúnica do Natal, Autores Diversos.

Flávio Bastos “CAMINHE MAIS UMA MILHA”. Crônicas Evangélicas.

Ricardo Honório “O AMOR DE OLHOS ABERTOS” Amor, sempre Amor!

“O SANTUÁRIO SUBLIME”, Roteiro, Emmanuel.

Carlos Campetti “HERÓIS MAIORES” Livro: A Voz do Monte, Richard Simonetti.

Carlos Sá

A COMPLEXIDADE DA PRÁTICA MEDIÚNICA
Autor:Waldehir Bezerra de Almeida

Esta obra traça a linha histórica dos fenômenos mediúnicos, da Pré-
-História até o século XX, detalhando as principais bases de co-
nhecimento para sua prática segura. Os detalhes aparentemente 
complexos são desmistificados com sensibilidade, e as informações 
necessárias são apresentadas para que a mediunidade seja com-
preendida e legitimamente utilizada na Seara de Jesus. 
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DATAS ESPÍRITAS

01/11/1918- Desencarnação do “Apóstolo do Triângulo Mineiro”, 
Eurípedes Barsanulfo.
06/11/1835- Nascimento de César Lombroso. 
14/11/1849- As irmãs Fox realizaram as primeiras demonstrações 
públicas de suas faculdades mediúnicas no Corinthian Hall, em 
Rochester.
14/11/1876- Nasce, na Bahia, Manoel Philomeno de Miranda. Di-
valdo Pereira Franco tem psicografado diversos livros desse Espírito. 
20/11/1919- Desencarnação do marechal Francisco Raimundo 
Ewerton Quadros, primeiro presidente de Federação Espírita 
Brasileira. 
23/11/1795- Nasce Amélie Gabrielle Boudet, mais tarde esposa de 
Allan Kardec.
23/11/1904- Descoberto em Hydesville, EUA o esqueleto do mas-
cate assassinado na casa da família Fox, autor das comunicações 
em 30 e 31/03/1848.
24/11/1871- O jornal “The Times” publicou relatório sobre uma ses-
são espírita com Kate Fox e Daniel Dunglas Home.
29/11/1982- Desencarnação de Edgard Armond, ligado à Federa-
ção Espírita do Estado de São Paulo.
02/12/1865- Desencarnação em Paris França, do livreiro e editor 
Didier, foi o responsável pela primeira edição dos livros de Allan 
Kardec.
04/12/1935- Desencarnação do cientista e pesquisador dos fenô-
menos espíritas Charles Robert Richet, Prêmio Nobel de Medicina 
e de Fisiologia, no ano de 1913, pai da Metapsíquica, defensor do 
Espiritismo. 
10/12/1911- Inauguração da sede própria da FEB no Rio de Janeiro 
por Leopoldo Cirne.
11/12/1761- Nasce em Salvador BA, Joanna Angélica, é uma das 
encarnações de Joanna de Angelis.
11/12/1847- A família Fox, transfere-se para Hidesville, passando 
a morar na casa que seria palco dos memoráveis fenômenos de 
efeitos físicos
11/12/1855- Allan Kardec recebe a revelação de que Zéfiro é seu 
espírito protetor.
15/12/1859 - Nasce Lázaro Luiz Zamenhof, criador do Esperanto.
18/12/1903- Desencarnação de Augusto Elias da Silva, fundador 
da revista O Reformador.
24/12/1900- Nasce em Rio das Flores-RJ, Yvone do Amaral 
Pereira.
27/12/1996- Instiui-se 18/04 como o Dia dos Espíritas, lei 9471, 
projeto de lei do Deputado Alberto Calvo

NATAL e FINAL DE ANO

Noite de  
Preces

O Grêmio Espírita 
Atualpa Barbosa Lima 

convida a todos para participarem 
das preces de


