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Estamos aqui, mais uma vez, abordan-

do uma das mais antigas e básicas téc-

nicas de cura que a humanidade dispõe, 

qual seja, a fl uidoterapia ou, simplesmen-

te, o Passe. Não é demais lembrar que o 

Passe é também uma das mais efi cazes 

formas de se praticar a caridade, pela doa-

ção do que é essencialmente nosso: o fl ui-

do magnético.

Embora a fonte dos fl uidos que agem 

sobre o necessitado seja a mesma desde 

os mais remotos tempos, as técnicas de 

aplicação têm acompanhado o desenvol-

vimento das capacidades intra-humanas, 

a partir do conhecimento das potenciali-

dades do indivíduo. Daí a necessidade de 

se buscar informações atualizadas sobre 

essa temática, tendo em vista o melhor 

aproveitamento dessas potencialidades 

em benefício de todos.

Aqui e acolá encontramos quem de-

fenda que para a obtenção de bons resul-

tados a partir da terapia dos passes não 

precisamos de técnicas, haja vista que 

Jesus utilizava tão somente a imposição 

de mãos para operar curas milagrosas. 

Contra esse argumento, consinto a todos 

que o defendem que façamos uma análise 

de nossas condições vibracionais, tanto 

em função da evolução moral, como do 

conhecimento das Leis Naturais, a fi m de 

encontrarmos, em nós, condições simila-

res com o Cristo. É provável que chegue-

mos à conclusão de que há uma distância 

incomensurável entre nós e Ele, justifi can-

do a desnecessidade de Jesus para seguir 

ritos ou técnicas para alcance dos objeti-

vos esperados, em detrimento das nossas 

insipientes condições para execução de 

nossas vontades, mesmo que bem-inten-

cionadas. Nesse sentido, vejamos o que 

nos diz Jacob Melo
1

, no livro O Passe: Seu 

Estudo, Suas Técnicas, Sua Prática: “... aqui 

TERAPIA PELOS PASSES

Ricardo Honório*

já não se trata de simples falta de estudo, 

mas, de desconhecimento até d’O Novo 

Testamento. Ao longo do livro, teremos 

oportunidade de apresentar várias situa-

ções envolvendo a ação fl uídico-magné-

tica do Cristo e veremos que não era só 

por imposição de mãos que Ele agia. Fica, 

desde já, a recomendação de que façamos 

uma leitura daquele livro, para conhecer-

mos mais proximamente a fi gura de Jesus 

e seus exemplos morais e práticos de 

como atuar nas curas”.

Com André Luiz
2

 temos a confi rmação 

da necessidade do estudo e do domínio 

de técnicas específi cas para a obtenção 

dos resultados almejados: “Em todas as 

reuniões do grupo junto ao qual funciona 

Alexandre, com atribuições de orientador, 

vários são os serviços que se desdobram 

sob a responsabilidade dos companheiros 

desencarnados. Nem sempre me foi pos-

sível estudá-los separadamente; todavia, 

em respeito a alguns deles, não me furtei 

ao desejo forte de receber elucidações do 

respeitável instrutor. Um desses serviços 

era o de passes magnéticos
3

, ministrados 

aos frequentadores da casa. [...] Trata-se 

dum departamento delicado de nossas 

tarefas, que exige muito critério e respon-

sabilidade. [...] na execução da tarefa que 

lhes está subordinada, não basta a boa 

vontade, como acontece em outros seto-

res de nossa atuação. Precisam revelar de-

terminadas qualidades de ordem superior 

e certos conhecimentos especializados.” 

De acordo com Áulus
4

, “importa ponde-

rar que em qualquer setor de trabalho a 

ausência de estudo signifi ca estagnação. 

Esse ou aquele cooperador que desista 

de aprender, incorporando novos conheci-

mentos, condenam-se fatalmente às ativi-

dades de subnível, todavia, em se tratando 

do socorro magnético, tal qual é adminis-

trado aqui, convém lembrar que a tarefa é 

de solidariedade pura, com ardente desejo 

de ajudar, sob a invocação da prece.”

Não obstante o fato de que a base fi sio-

lógica para a obtenção dos resultados de-

sejados na terapia pelos passes é o fl uido 

magnético disponível em todos os seres 

encarnados e exaustivamente estudado 

em tempos e lugares vários, a elevação 

moral, a vontade, o desejo dos médiuns 

são condições indispensáveis para o su-

cesso desejado. Vejamos o que nos diz 

Jacob Melo
5

 sobre o assunto: “Do fato do 

magnetismo guardar relação direta com a 

vontade não poderia deixar de ser incluí-

do, em suas defi nições tocantes às mani-

pulações, o fator intencionalidade, pois se 

todos os seres vivos emitem, ininterrup-

tamente, fl uidos, então fi ca dedutível de 

que sempre estamos atuando magneti-

camente uns sobre os outros. Sendo isso 

verdade, então o que estabeleceria uma 

diferença entre manipular fl uidos magnéti-

cos e estar em ou entre campos magnéti-

cos seria exatamente a força da vontade, 

sobre a qual Allan Kardec se referiu, mais 

de uma vez, qualifi cando-a com o distin-

tivo de “convenientemente dirigida”. Assim, 

mesmo considerando que tem pessoas 

possuidoras de campos muito abrangen-

tes e repercussivos sobre quem sequer 

percebe em seu sentido de captação, o 

direcionamento das cargas fl uídicas quase 

* Instrutor dos Estudos sobre o Passe no Grêmio Espírita 
Atualpa.

1 MELO, Jacob. O Passe, seu estudo, suas técnicas, sua 
prática. Rio de Janeiro: FEB, p. 4.

2 XAVIER, Francisco Cândido. Missionários da luz. Pelo 
Espírito André Luiz. 45. ed. 1. imp. Brasília: FEB, 2013, 
cap. 19.

3 Grifo não original.

4 XAVIER, Francisco Cândido. Nos domínios da mediuni-
dade. Pelo Espírito André Luiz. 34. ed. 4. reimp. Rio de 
Janeiro: FEB, 2011, cap. 17.

5 MELO, Jacob. Magnetismo Humano, p. 58.

6 Ibidem, p. 59.

sempre está na dependência desse envio 

dirigido pela vontade.” (Ipsis litteris)

Por fi m, parece patente que os resulta-

dos positivos decorrentes da terapia pelos 

passes decorrem grandemente dos seguin-

tes fatores: potencialidades magnéticas 

individuais, enquanto condição biológica 

humana; conhecimento das leis que regem 

o magnetismo na Natureza e, consequen-

temente, suas técnicas; a intencionalidade 

do magnetizador (Passista) e a ação dos 

espíritos sobre todos os elos do processo. 

Nesse sentido, parafraseando Jacob Melo
6

, 

a vontade faz com que o terapeuta dos 

passes estude, assimile, compare e parta 

para a ação e suas comprovações, enquan-

to a boa vontade faz o terapeuta aguardar 

indefi nidamente que os céus ou outrem 

providenciem os resultados esperados.
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Qual o tempo que temos?

Já parou para pensar?

Improvável sabermos a nossa data de validade, o dia da nossa 

partida, a nossa despedida. Por isso eu questiono se vale a pena 

gastar este precioso e surpreendente tempo com orgulho, má-

goa, ressentimento, tristeza, inveja, negatividade, mal humor e 

outros sentimentos destruidores do bom tempo que temos.

Me pergunto se somos mesmo racionais ao dispor deste sagrado 

tempo com maledicência, com disputas, com guerra de ego, com 

fofocas.

Refl ito se usamos bem o nosso tempo quando somos indiferen-

tes com a dor alheia, quando deixamos de acolher aquele que so-

fre, quando comemoramos a derrota do outro, quando julgamos 

as quedas dos nossos semelhantes.

Examina tua consciência, verifi ca se 

não há alguém para quem pedir per-

dão, se não há alguém a quem perdoar, 

se o seu tesouro não é apenas mate-

rial, se não é possível contribuir para a 

vida dos menos favorecidos, se disse 

eu te amo hoje, se fez alguém sorrir, 

se fez um elogio, se reparou as fl ores 

que existem no seu caminho diário, se 

ouviu o canto dos pássaros, se sentiu 

os raios do sol, se escutou as batidas 

do próprio coração, se agradeceu por 

mais uma oportunidade de vida, se en-

xugou uma lágrima, se consolou, se foi 

grato a Deus. 

O tempo que temos?

O PRESENTE!

Deixar para fazer amanhã é deixar para um 

tempo que não existe.

Faça hoje, ame hoje, se reconcilie hoje, per-

doe hoje, abrace hoje, sirva hoje.

Hoje, agora, este instante é absolutamen-

te tudo que temos!

Se sentiu o vento,

Se compartilhou o seu talento,

Se amou a cada momento, estais usando 

bem o seu tempo.

* Mensagem inspirada a BeM (Bruno Lima Menezes) em 
8/7/2016, em Recife-PE. Desencarnado em maio/2019. 

Frequentava o Centro Espírita Irmã Sheila – Salvador/BA.

O Tempo e o Vento*O Tempo e o Vento*

Mensagem de Natal
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d’Ele, o Amigo por quase todos esquecido, que 

jamais esqueceu ninguém.

Aquieta o turbilhão que te atordoa e, en-

quanto se espraiam no ar as sutis vibrações do 

Natal de Jesus, escuta a voz dos anjos e alça-te 

dos sítios sombrios onde te demoras para as 

culminâncias do Amor clarifi cador de rotas em 

homenagem ao Governador da Terra, quando 

da Sua visita, no passado, para que agora, no-

vamente Ele te possa visitar, sendo o conviva 

invisível e presente na formosa festa de paz 

em que se converterão tuas horas de agora 

em diante. O Natal é mensagem perene que 

desceu do Céu para a Terra e que agora, em ti, 

se levanta da Terra na direção do Céu”.

* Jornalista e escritor espírita, autor das obras “O Tear do 
destino”, “Princípios Básicos do Espiritismo”, “Médiuns, 
Mediunidades e Reuniões Mediúnicas”, “Passes” dentre 
outros. Articulista espírita – Muriaé/MG

1 KARDEC, Allan. O Evangelho Seg. o Espiritismo. 125.
ed. Rio [de Janeiro]: FEB, 2006, cap. V, item 22

* Articulista e palestrante espírita – Brasília/DF 

 BÍBLIA SAGRADA.

 KARDEC, Allan; tradução de Guillon Ribeiro. O Evange-
lho Segundo o Espiritismo. Da 3ª Edição francesa. 1ª 
Edição. Brasília/DF: Federação Espírita Brasileira, 2019.

LÍRIO NO CHAVASCAL

O Natal é mensagem perene que 

desceu do Céu para a Terra 

Rogério Coelho*

“O Natal evoca o Rei Divino descendo à Terra para amar, como uma lição viva e 

inconfundível de como se devem conduzir os amados que conseguem amá-lO.”

Joanna de Ângelis

O advento do Cristo sulcou profunda 

e signifi cativamente a Terra, marcando de 

forma indelével uma Nova Era para a huma-

nidade que, daí para frente, balizaria sua tra-

jetória, nos parâmetros por Ele oferecidos.

O interesse do homem deveria gravitar 

rumo às transcendentes Esferas Espiri-

tuais. O homem material cederia lugar ao 

homem espiritual, renovado pela água-vi-

va da Vida Maior que Ele vinha descortinar.

Assim, entendemos perfeitamente a 

conclamação de Fénelon
1

: “esforçai-vos por 

sair, pelo pensamento, da vossa acanhada es-

fera e, à medida que vos elevardes diminuirá a 

importância da vida material que, nesse caso, 

se vos apresentará como simples incidente, 

no curso do Infi nito da vossa existência espi-

ritual, única existência verdadeira”.

As vicissitudes com as quais estamos 

temporariamente a braços, portanto, não 

devem nos levar ao desânimo, às queixas 

estéreis, às lamentações deprimentes, de 

vez que elas constituem o cortejo normal 

das condições planetárias no patamar evo-

lutivo em que nos encontramos.

Libertando-nos da escravidão da ma-

téria, teremos diminuídas largamente as 

infl uências negativas que nos vinculam ao 

insalubre enxurdeiro das injunções a que 

estamos submetidos.

De olhos postos nÀquele que “(...) tudo ce-

deu e todas as honras desdenhou para exaltar o 

Amor e elevá-lo à condição de astro-rei no arqui-

pélago das conquistas humanas” haveremos 

também de elevar-nos às sublimes regiões 

espirituais, emancipando-nos dos entraves 

materiais que nos agrilhoam às encarna-

ções dolorosas quão difíceis de vencidas.

Sigamos o raciocínio lúcido e sempre 

oportuno de Joanna de Ângelis, que pin-

çamos, para nossas ilações, do livro Lam-

padário Espírita, capítulo 33, psicografado 

por Divaldo Franco: 

“(...) Se ainda consegues sentir a glória do 

Natal de Jesus vibrar nas íntimas fi bras do teu 

ser, porque a tua coleta há sido de desencan-

tos e tristezas, perversidade e incompreen-

sões, ou porque as amarras do cepticismo 

cedo te enovelaram aos pélagos da indiferen-

ça pelas questões transcendentais do Espírito, 

evoca a história daquele Homem que medrou 

como lírio imaculado no chavascal odiento 

e não se conspurcou, que viveu sitiado pelo 

sofrimento de todos e não desanimou, que 

sofreu zombaria e apodo de toda natureza e 

não descreu, que Se viu a sós quando mais era 

convocado ao testemunho ímpar e não Se fez 

amargo nem decepcionado.

Recorda-O, simples e majestoso, face cresta-

da pelo Sol, cabelos ao vento, pés sangrentos, 

esguio e nobre, misturado à plebe, enxugando 

suor e lavando feridas, limpando raízes morais, 

acolitado por mulheres mutiladas nos ideais da 

maternidade e reduzidas à condição mais dolo-

rosa, e por homens vencidos por impostos exor-

bitantes ou dominados por misérias sem nome...

Elegeu esses, os sem-ninguém, à condição 

de amigos, sem Se voltar contra aquel’outros, 

também infelizes, momentaneamente guinda-

dos ao poder ou enganados pela ilusão. A cruz 

em que O cravejariam mais tarde, simbolizou-

-a sempre de braços abertos, aconchegando 

ao peito afável quantos desejassem paz e, 

descrentes, necessitassem de luz e vida.

Evoca-O, e deixa que cheguem ao teu espí-

rito e o penetrem, neste Natal, as vibrações 

“Saber escutar e enxergar” foi uma re-

fl exão que fi z depois de assistir, acompa-

nhado de um amigo, a uma palestra sobre 

o Evangelho de Jesus. Percebi que algumas 

pessoas ali presentes, mesmo ouvindo o 

palestrante, tinham seus pensamentos 

em lugares diversos e os ensinamentos 

transmitidos não eram assimilados.

Pelo tema da palestra, achava que ela 

estava direcionada para o meu amigo que 

se encontrava em profunda depressão e 

precisava de ajuda urgente, mas, apesar da 

habilidade e da destacada eloquência do 

palestrante, o amigo não se sensibilizou.

Barreiras levantam-se bloqueando a pa-

lavra, com destaque para os sentimentos 

de orgulho e egoísmo, que cegam para as 

coisas de Deus. Também existe a surdez 

seletiva com aqueles que nos falam e que, 

de acordo com o livre-arbítrio, as pessoas 

somente se voltam para aquilo que jul-

gam ser mais importante, do seu interes-

se e prioritário.

Muitos escutam a palavra mas poucos 

são os que colocam a lição nos ouvidos. A 

maioria prefere proferir petições, imagina-

do que as bênçãos divinas virão sem tra-

balho, esforço, sacrifício e merecimento.

Jesus disse: “por isso lhes falo por pa-

rábolas; porque eles, vendo, não veem; e, 

ouvindo, não ouvem nem compreendem. 

E neles se cumpre a profecia de Isaías, que 

diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreen-

dereis, e, vendo, vereis, mas não percebe-

reis”. (Mateus 13: 13-14)

Do ensino por parábolas, Jesus destaca 

dois sentidos para compreender e perce-

ber: audição e visão. 

Saber escutar e ver é de suma impor-

tância para compreender, perceber e evo-

luir intelectual, moral e espiritualmente, 

principalmente estar em condições de as-

similar os ensinamentos, mediante o auto 

progresso.

Ouvir e ver conduzem para o interior, 

estimulando cérebro e coração; falar é di-

recionado para o exterior; ouvir e ver rela-

cionam-se com aprender, entender, com-

preender, refl etir, assimilar, dentre outros; 

o falar comunica, externa, ensina, divulga. 

Os sentidos dos seres humanos são, enfi m, 

meios de evolução material e espiritual. 

“Quem tem ouvidos para ouvir, ouça”, 

Jesus assim se expressava quando ensina-

va, indicando, às pessoas, que era neces-

sário entender suas palavras, e que esse 

entendimento demandaria, do ouvinte, 

uma atenção especial, pois não eram ape-

nas palavras retóricas, mas ensinamentos 

para a vida.

É o alerta que nos informa ser preciso 

não apenas escutar as orientações pro-

priamente ditas, mas aprender a identifi -

car as oportunidades de crescimento que 

nos alcançam a existência, em geral mani-

festadas sob a forma de provas.

“Quem tem ouvidos para ouvir” não 

perde tempo com lamentações, gemidos 

ou clamores.  Conhece as difi culdades que 

envolvem os que produzem bons frutos, 

mas não se detém: trabalha incessante-

mente, guiando-se pelas elevadas intui-

ções que lhes inspiram os benfeitores 

espirituais, sem medos, pressas ou retar-

damentos. Palmilha o caminho da efetiva 

libertação, transformando-a em reservas 

de bom ânimo e encorajamento em bálsa-

mos que aliviam as dores do próximo. 

Sempre surge o momento ou a circuns-

tância favorável à renovação individual. Tais 

ocorrências se manifestam nos aconteci-

mentos corriqueiros, no dia a dia da exis-

tência, e representam bênçãos oferecidas 

pela Bondade superior, mas que dependem 

da capacidade de a pessoa “ver” e “ouvir” 

para saber aproveitá-las com êxito.

SABER ESCUTAR 

E ENXERGAR

Juan Carlos Orozco*
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* Palestrante espírita no DF.

O Evangelho segundo o Espiritismo: Cap. V, itens 14 e 16

O Livro dos Espíritos : perguntas 459, 460 e 943

Cartilha do CVV – Falando abertamente sobre suicídioCartilha do CVV – Falando abertamente sobre suicídioCartilha do CVV

Revista Unesp Ciência, outubro/2010, ano 2, nº 13

Na tarde do dia 4 de junho de 2018, 

uma jovem se jogou da caixa d’água do 

Bloco de Salas (BSA) do campus Darcy Ri-

beiro, na Asa Norte, em Brasília. Segundo 

testemunhas, bombeiros tentaram evitar 

que ela pulasse de uma altura de 15 m, 

sem sucesso. A moça de 22 anos foi leva-

da para o Instituto Hospital de Base (IHB), 

mas perdeu a vida a caminho da unidade 

de saúde. No Facebook, a estudante che-

gou a manifestar, por diversas 

vezes, o desejo de tirar a pró-

pria vida. Uma das postagens 

mais recentes trazia um tom 

de despedida. Na publicação, a 

jovem escreveu: “Parabéns para 

vocês que fi cam. Só os fortes 

sobrevivem aqui. Se sintam vi-

toriosos todos os dias”.

São notícias como essa que 

nos alertam sobre a importân-

cia de tratar do tema suicídio.

As estatísticas têm mostra-

do que o suicídio cresce não 

somente por questões demo-

gráfi cas e populacionais, mas 

também por problemas sociais 

que prejudicam o bem-estar de 

cada um e que estimulam a au-

todestruição. Nossa sociedade 

vive com diversas situações de 

agressão, competição e insen-

sibilidade. Campo fértil para 

que transtornos emocionais se 

desenvolvam.  

Setembro é ofi cialmente o 

mês de prevenção e comba-

te ao suicídio, isso porque em 

2014, por uma iniciativa do 

Centro de Valorização da Vida 

(CVV), juntamente com o 

Conselho Federal de Medicina 

(CFM) e da Associação Brasilei-

ra de Psiquiatria (ABP), foi ini-

ciada a campanha brasileira de prevenção 

ao suicídio, intitulada “Setembro Amare-

lo”. A cada ano esta campanha que tem 

como bandeira Vida sim, Suicídio não! tem 

se mostrado fundamental para enfrentar 

um problema que é considerado de saúde 

pública.

Os dados estatísticos nos mostram o 

tamanho do problema. De acordo com o 

Ministério da Saúde, o suicídio aumentou 

gradativamente no Brasil entre 2000 e 

2016: foi de 6.780 para 11.736, uma alta 

de 73% nesse período. As maiores taxas 

de crescimento foram registradas entre 

jovens e idosos. No mundo, o suicídio aco-

mete mais de 800 mil pessoas, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS). É 

a segunda causa de morte no planeta en-

tre jovens de 15 a 29 anos — a primeira é a 

violência. Quando este artigo terminar de 

ser lido, pelo menos duas pessoas terão 

morrido por suicídio. A cada 40 segundos, 

alguém no mundo interrompe a própria 

vida. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde, o número de óbitos autoprovoca-

dos é signifi cativamente maior que aque-

Este artigo foi contemplado no concurso “A Doutrina Explica”, ocorrido em 2018, na turma do 

Curso de Palestrantes Espíritas do Distrito Federal, na Federação Espírita do Distrito Federal (FEDF), 

em comemoração dos 30 anos do Concurso promovido pelo Jornal Brasília Espírita.

SUICÍDIO: 

É POSSÍVEL EVITAR?

Marlene Cezar Teixeira Rocha* 

les causados por homicídio: 800 mil por 

ano, contra 470 mil. 

São mortes prematuras que poderiam 

ser evitadas porque é possível preveni-las 

e não faltam ferramentas para isso. Para 

especialistas, esse fenômeno complexo, 

que exige abordagens em múltiplas fren-

tes, só poderá ser efetivamente enfrenta-

do quando se derrubar o preconceito con-

tra doenças mentais, dentre outros.

Como ajudar essas pessoas? Talvez 

tentando entender os motivos, a primei-

ra pergunta que queremos que seja res-

pondida é: Por que uma pessoa se mata? 

É preciso entender a dor daqueles que 

buscam a porta falsa do suicídio. A cada 

dia, o sofrimento – físico ou emocional – 

fi ca mais intenso e viver torna-se um far-

do pesado e angustiante. A vida perde o 

sentido. O mundo fi ca insosso, as pessoas 

sonham com a possibilidade de fechar os 

olhos e acordar numa vida nova, num 

mundo totalmente diferente, no qual o 

seu sofrimento tenha fi m.

São várias as causas que conduzem o 

ser humano ao suicídio, todas decorrentes 

do desconhecimento de como funcionam 

a Justiça e a Misericórdia Divinas. Pode-

mos elencar diversas causas para explicar 

a escolha do suicídio, como a solidão, o 

materialismo, a depressão, dentre tan-

tos outros motivos alegados. No entan-

to, conforme nos esclarece O Evangelho 

segundo o Espiritismo no cap. V, item 16, 

a incredulidade, a simples dúvida sobre o 

futuro, as ideias materialistas, numa pala-

vra, são os maiores incitantes ao suicídio: 

pois produzem a covardia moral.

A propagação das doutrinas materialis-

tas é, pois, o veneno que inocula a ideia 

do suicídio na maioria dos que se suici-

dam, e os seus defensores assumem terrí-

vel responsabilidade. Com o Espiritismo a 

dúvida já não é possível, modifi cando-se, 

portanto, a visão que se tem da Vida.

O crente sabe que a existência se pro-

longa indefi nidamente para além do tú-

mulo, mas em condições muito diversas. 

Daí a paciência e a resignação que o afas-

tam muito naturalmente de pensar no sui-

cídio; daí, numa palavra, a coragem moral. 

Em O Livro dos Espíritos, por meio da per-

gunta 943, Kardec indaga: Donde nasce o 

desgosto da vida, que, sem motivos plau-

síveis, se apodera de certos indivíduos? 

E como resposta diz ser decorrente do 

“Efeito da ociosidade, da falta 

de fé, e também, da saciedade”.

Se por um lado os dados nos 

mostram que o número de sui-

cídios tem aumentado, por ou-

tro lado é um problema que na 

grande maioria das vezes pode 

ser evitado. No que diz respeito 

a este tema, a diferença entre 

o que sabemos é fundamental.

A primeira medida preventi-

va é a educação: é preciso dei-

xar de ter medo de falar sobre 

o assunto, derrubar tabus e 

compartilhar informações liga-

das ao tema. É preciso perder o 

medo de se aproximar das pes-

soas e oferecer ajuda. A pessoa 

que está em uma crise suicida 

se percebe sozinha e isolada. Se 

um amigo se aproximar e per-

guntar “tem algo que eu possa 

fazer para te ajudar?”, a pessoa 

pode sentir abertura para desa-

bafar. E qualquer um pode ser 

esse “ombro amigo”, que ouve 

sem fazer críticas ou dar conse-

lhos. Quem decide ajudar não 

deve se preocupar com o que 

vai falar. O importante é estar 

preparado para ouvir confor-

me orienta a cartilha do CVV 

(Falando abertamente sobre 

suicídio).

A revista Unesp Ciência out/2010, ano 2, 

nº 13, aponta fatores que podem prote-

ger contra a tentativa de abreviar a vida e 

enumera: – ter vínculos afetivos bem cul-

tivados; – ter bom relacionamento com a 

família, – ter fi lhos, – ter uma crença espiri-

tual, – ter uma condição fi nanceira estável; 

– ter uma realização profi ssional, por mais 

simples que seja a ocupação.

O estudo e a discussão do tema suicí-

dio são formas mais efi cientes de se pro-

mover a prevenção, e se tornam possíveis 

quando há a união de muitas frentes de 

ação para combater e prevenir o suicídio. 

É fundamental a atuação da família, dos 

professores, dos profi ssionais da saúde, 

dos jornalistas, dos governantes, das igre-

jas, dos centros espíritas, enfi m, é preciso 

unir forças e nos preparar para sermos ca-

pazes de auxiliar aqueles que precisam ser 

acolhidos.

Neste sentido, o centro espírita exerce 

um papel fundamental no acolhimento 

dos irmãos com ideações suicidas que 

buscam as casas espíritas. Alguém que 

chega à casa espírita vai se deparar, na 

A Doutrina Explica
concurso

1) O QUE É?

Consiste na produção de um texto 
dissertativo sobre temas ou fatos atuais, 
analisados sob o prisma da Doutrina 
Espírita, com apoio nas obras básicas e 
subsidiárias.

2) QUEM PODE PARTICIPAR?

O concurso está franqueado a todos os 
leitores do Jornal Brasília Espírita, aos 
frequentadores de outras instituições 
espíritas brasileiras, bem como aos 
frequentadores, colaboradores e
trabalhadores do Grêmio Espírita
Atualpa Barbosa Lima  GEABL.

3) COMO ESTÁ ORGANIZADO O 
CONCURSO?

Podem participar do concurso:

a) leitores do Jornal Brasília Espírita ou 
frequentadores de instituições espíritas 
brasileiras Essa categoria abrange 
todos os leitores do jornal Brasília 
Espírita que, porventura, frequentem 
outra instituição espírita brasileira. A
realização do trabalho poderá ser feita 
individualmente ou em grupos de até 
4(quatro) participantes.

b) frequentadores do Grêmio Espírita 
Atualpa - Nessa modalidade estão 
inclusos todos os estudantes da
Doutrina Espírita, frequentadores da 
Casa de Atualpa, que, de alguma forma, 
participam de suas atividades. Os
trabalhos de pesquisa bibliográfica e 
produção do texto somente poderão ser 
realizados em grupo, justamente para 
integrar os irmãos e aprofundar o estudo 
sobre o tema escolhido. A realização do 
t r a b a l h o p o d e r á s e r f e i t a
individualmente ou em grupos de até 4 
(quatro) participantes. 

Cada Departamento do Grêmio Espírita 
Atualpa Barbosa Lima poderá aderir ao 
concurso e estimular a formação de 
grupos, conforme sugerido a seguir:

no Departamento de Formação 
Doutrinária DFD , é proposta a 
formação de um grupo de trabalho 
para cada uma das turmas do 
ESDE;
no Departamento de Infância e 
Juventude DIJ-, recomenda-se a 
formação de um ou mais grupos na 
Juventude e um grupo na turma de 
evangelizadores da infância ;

no Departamento de Assistência 
Espiritual DAE-, cada turma
integrante das reuniões mediúnicas 
pode ser estimulada à formação de 
um  grupo;
no Departamento de Divulgação 
Doutrinária DDD -, será constituído 
1 grupo para a Livraria “Letras e 
Luzes” e um grupo para a Biblioteca 
“Chico Xavier”;
no Departamento de Assistência e 
Promoção Social DAPS -, é
sugerida a formação de dois grupos;
no Departamento de Arte e Cultura 
Espírita DACE -, propõe-se a 
formação de um grupo.

4) QUAL DEVERÁ SER O ROTEIRO 
DOS TRABALHOS?

I) Escolha de um artigo de jornal ou de 
revista de circulação regional ou
nacional, que deverá servir de mote para 
discussão e pesquisa sob a ótica
espírita;
II) definição do enfoque a ser dado ao 
tema, sugerindo possíveis temas
correlatos, assim como autores e livros 
espíritas que possam subsidiar a
pesquisa;
III) levantamento bibliográfico e leitura, 
por meio da seleção de livros ou obras 
básicas e subsidiárias da Doutrina. 
Nesse passo, os estudantes do Grêmio 
Espírita Atualpa poderão dispor do
acervo da Biblioteca “Chico Xavier” e dos 
livros disponíveis para venda na livraria 
“Letras e Luzes”.;
IV) redação de um texto dissertativo de, 
no máximo, 3 laudas ou 135 linhas, cuja 
letra deverá ser na fonte Arial, tamanho 
12 e o espaçamento interlinear, de 1,5. O 
texto deverá conter referência clara ao 
artigo de jornal ou revista utilizado como 
ponto de partida para o trabalho, com a 
identificação da fonte, do autor, da data 
da publicação ou edição e a página 
respectiva. Não serão aceitos trabalhos 
manuscritos - A redação deverá estar 
encimada pelo título selecionado e 
estruturada de forma a contemplar uma 
introdução, em que se apresenta o 
assunto identificado pela matéria
jornalística e o ponto de vista proposto 
pelo grupo ou produtor individual. Em 
seguida, o desenvolvimento das ideias, 
ordenadas lógica e coerentemente,
apoiadas nos ensinamentos da doutrina 
espírita. Por fim, a conclusão mediante a 
qual se confirma, pelos argumentos 
expostos no desenvolvimento, pela
procedência ou não da matéria ventilada 

no artigo de apoio, corroborando o ponto 
de vista proposto e defendido pelo grupo 
ou produtor individual. Todas as citações 
e referências bibliográficas às obras 
básicas e subsidiárias deverão identificar 
o autor, o título da obra, a cidade em que 
foi publicada, a editora, o ano da
publicação e a página da qual foi extraída;
V) o trabalho deverá ser enviado, com o 
artigo escaneado, via correio eletrônico 
para o editor do Jornal pelo e-mail 
brasiliaespirita@uol.com.br, com a
identificação do grupo e do título do 
trabalho ou enviado via postal para a 
coordenação do concurso ou entregue 
diretamente na Livraria Letras e Luzes, no 
Grêmio Espírita Atualpa.
VI) para os participantes na categoria de 
frequentadores do Grêmio Espírita
Atualpa, está prevista apresentação de 
resumo dos trabalhos pela equipe
responsável em 2010, em HOMENAGEM 
AOS 50 ANOS FUNDAÇÃO DO GRÊMIO 
ESPÍRITA ATUALPA E 100 ANOS DO 
NASCIMENTO DE FRANCISCO
CÂNDIDO XAVIER.

5) COMO SERÃO AVALIADOS OS 
TRABALHOS?

Todos os trabalhos serão avaliados até 12 
de setembro de 2009 por uma Banca 
Examinadora, tendo em vista os
seguintes critérios:

 coerência das explicações com a 
Doutrina Espírita;

 criatividade na escolha e na
abordagem do tema proposto;

 clareza e objetividade na exposição 
das idéias;

 coerência lógica e concisão dos 
argumentos;

 relevância do tema proposto para 
entendimento da Doutrina Espírita;

 uso adequado das referências
bibliográficas;

 emprego correto da norma culta da 
língua portuguesa.

6 ) C O M O D E V E R Á S E R A
PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS?

Na verdade, a maior recompensa está no 
g r a n j e a m e n t o d e m a i s L u z e
entendimento da vida, que, por si só, é 
imensurável. Também não podemos
esquecer dos bônus-hora conquistados 
por aqueles que, certamente, ajudarão a 
acender a chama da iluminação em 
outras almas.
Sem dúvida, o que se pretende oferecer 
como re t r ibu ição aos es fo rços
empreendidos é parte muito pequena, 
porém, daquela que é a recompensa 
espiritual. Os autores dos melhores textos 
escolhidos pela Banca Examinadora
receberão um livro da nossa Livraria 
“Letras e Luzes”. Para os componentes 
do grupo de trabalho selecionado, o 

prêmio será entregue após a divulgação dos 
resultados da Banca Examinadora. Aos 
demais participantes, o prêmio será enviado 
pelo correio com as congratulações da 
Casa. Os textos selecionados serão, ainda, 
recomendados para publicação no Jornal 
Brasília Espírita.

7) QUAL É O PRAZO PARA A
INSCRIÇÃO NO CONCURSO?

Para os grupos que se formarem em cada 
um dos Departamentos do GEABLe para os 
leitores do Jornal Brasília Espírita, que 
frequentem outras “Casas” espíritas as 
inscrições deverão ser feitas até o dia 31 de 
maio de 2009, mediante entrega de cópia 
legível do artigo selecionado para pesquisa, 
identificando a origem da informação (nome 
do jornal ou revista, autor, página, número 
da edição e data da publicação),
acompanhado do nome dos integrantes do 
grupo, nome da instituição espírita que 
frequenta, telefones de contato e e-mail 
para correspondência eletrônica. A entrega 
deve ser formalizada via postal para o 
Grêmio Espírita Atualpa Concurso A
DOUTRINA EXPLICA Av. L2 Sul - SGAS 
Quadra 610 Conj. D Brasília DF CEP
70200-700, ou diretamente na Livraria 
“Letras e Luzes”.
Serão acei tas também inscr ições
encaminhadas por meio eletrônico,
acompanhadas de arquivo com o artigo de 
jornal escaneado, para o endereço
brasiliaespirita@uol.com.br (vale a data 
da postagem ou de envio de e-mail).

8) QUAL É O PRAZO PARA A ENTREGA
DOS TRABALHOS PRODUZIDOS?

A data final de entrega dos trabalhos é o dia 
10 DE JULHO DE 2009. O texto deverá 
estar impresso em duas vias, gravado e 
entregue em meio eletrônico (CD, e-
mail: ), com a brasiliaespirita@uol.com.br
identificação do grupo e do título do 
trabalho. O texto poderá ser enviado via 
postal para Concurso A DOUTRINA
EXPLICA Av. L2 Sul - SGAS Quadra 610 
Conj. D Brasília DF CEP 70200-700,
enviado por e-mail ou entregue diretamente 
na  Livraria “Letras e Luzes”

9) AQUEM RECORRER, EM CASO DE 
DÚVIDAS ?

Para sanar quaisquer dúvidas relacionadas 
à metodologia de pesquisa e ao conteúdo 
doutrinário, os interessados poderão
solicitar auxílio aos Instrutores do ESDE e 
do ESME, aos Evangelizadores da
Juventude, aos Dirigentes de Reuniões 
Mediúnicas ou aos Diretores dos
Departamentos do Grêmio ou de suas 
respectivas Casas Espíritas.
Quanto a dúvidas relativas às regras do 
concurso, os interessados poderão solicitar 
esclarecimentos a Coordenação do
Concurso “ADoutrina Explica”.

CONCURSO CICLO 2009

REGULAMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

A BANCA EXAMINADORA JULGARÁ SITUAÇÕES OMISSAS NESTE REGULAMENTO, BEM COMO NÃO PODERÁ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO 
DE TEXTOS PARA O CONCURSO.

COORDENAÇÃO DO CONCURSO “A DOUTRINA EXPLICA”:
André Ferreira  Tel.: 61-9988-5862 ou e-mail: brasiliaespirita@uol.com.br ou Herlen de Lima Tel.: 61-8463-2837 (Livraria Letras e Luzes)

GRÊMIO ESPÍRITA ATUALPA BARBOSA LIMA
Fundado em 28 de outubro de 1960

Reconhecido de utilidade pública federal
SGAS quadra 610 Conjunto D CEP 70200-700 - Brasília - DF

Telefone: (0 xx 61) 3443-2000

DDD Departamento de
Divulgação Doutrinária

Promoção:
Jornal “Brasília Espírita”

maioria das vezes, com uma explanação 

evangélica, com o passe magnético e com 

o  atendimento fraterno, que é um atendi-

mento feito de forma individual, um mo-

mento onde a pessoa pode desabafar e 

ser ouvida, receber esclarecimentos acer-

ca das relações do mundo material com o 

mundo espiritual, da vida futura, da nossa 

condição de Espíritos imortais, e princi-

palmente entender que não é possível dei-

xar de existir. Recebe esclarecimentos que 

alertam sobre os perigos do materialismo 

exagerado, de como ocorre a infl uência os 

Espíritos e como muitos dos nossos pen-

samentos são infl uenciados por Espíritos 

desencarnados, conforme consta nas 

perguntas n
os

 459 e 460. Ao frequentar 

a casa espírita, a pessoa é estimulada a 

enxergar a vida sob um novo prisma que 

envolve mente, corpo e espírito.

A estudante citada no início do artigo 

deixou outra mensagem no Facebook que 

dizia:

“Você não vai se encontrar na universida-

de. Você não vai fi nalmente ter amigos. Seu 

vazio não vai embora. Tudo vai ser igual, vai 

ser o mesmo, só que em outro ambiente e com 

outras obrigações. Você pode ir pro Japão, 

que nada vai mudar. Não tem como fugir de 

você mesma”.

É possível perceber, na mensagem dei-

xada pela jovem, a falta de esperança, de 

fé no futuro. Em O Evangelho segundo o 

Espiritismo, no capítulo V, item 14, encon-

tramos um esclarecimento que nos ajuda 

a compreender a forma como vemos o 

mundo. O texto do evangelho esclarece 

que a calma e a resignação hauridas da 

maneira de considerar a vida terrestre e 

da confi ança no futuro dão ao Espírito 

uma serenidade que é o melhor preserva-

tivo contra a loucura e o suicídio.

A jovem que equivocadamente optou 

pela porta falsa do suicídio certamente 

não estava vivenciando momentos de se-

renidade, de calma e de fé no futuro, con-

forme nos orienta o texto do evangelho, 

e então poderíamos refl etir: Será que o 

suicídio desta jovem não poderia ter sido 

evitado? Talvez sim, talvez não, e então 

começamos a pensar em coisas que pode-

riam ter acontecido para mudar a escolha 

dela. Talvez em uma conversa com um 

amigo, um familiar, ou uma ligação para a 

CVV, ou mesmo o atendimento médico de 

terapeutas especializados, o acolhimento 

individual na casa espírita, onde ela po-

deria ter sido acolhida e ser estimulada 

a promover pequenas mudanças no seu 

cotidiano, ser estimulada a ter uma visão 

menos materialista e mais espiritualizada 

com a certeza da imortalidade da alma. 

Enfi m, muitas ações poderiam ter aconte-

cido, mas não existem garantias de que a 

jovem pudesse mudar de ideia.

O que sabemos é que o conhecimento 

sobre o tema e o que pode ser feito pode 

ser decisivo para tentar evitar o suicídio. 

A verdade é que este tema é muito com-

plexo e espinhoso e precisa cada vez mais 

de um envolvimento maior da família, da 

sociedade e das instituições, religiosas ou 

não, em torno de acolher aqueles que per-

deram a esperança e desistiram da vida.
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Dom 3 Flávio Bastos OS HÁBITOS NO CONTEXTO EDUCATIVO

Seg 4 Ricardo Honório SUBCONSCIENTE: UM ARQUIVO

Qui 7 Jorge Hessen O CÉU E O INFERNO

Dom 10 Cassius Vantuil CONHECER E AMAR A CRIANÇA PARA MELHOR CORRIGIR

Seg 11 Carmelita Indiano ENDIREITAI OS CAMINHOS

Qui 14 André Monteiro SENTIMENTO DE PERDA

Dom 17 Niraldo Pulcineli CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Seg 18 Maurício Curi POR CRISTO

Qui 21 Warwick Mota AS VIRTUDES SUPERIORES E OS INFERIORES

Dom 24 Paulo Afonso FILHO ADOTIVO

Seg 25 Conceição Cavalcante A VONTADE: POTÊNCIA DA ALMA

Qui 28 Cassius Vantuil CONVERSÃO
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Dom 1 Sérgio Castro ANTE AS CRISES DO MUNDO

Seg 2 Luiz Augusto AÇÃO DA PRECE: TRANSMISSÃO DO PENSAMENTO

Qui 5 Jorge Hessen O CÉU E O INFERNO

Dom 8 Cassius Vantuil AUTORREALIZAÇÃO

Seg 9 Carmelita Indiano O CRISTO CONSOLADOR

Qui 12 André Siqueira PURIFICAÇÃO ÍNTIMA

Dom 15 Maurício Curi CALMA E PACIÊNCIA

Seg 16 Samuel Magalhães MOTIVOS DE RESIGNAÇÃO

Qui 19 Fabiano Augusto IMATURIDADE PSICOLÓGICA

Dom 22 Ricardo Honório A CRIANÇA ESPÍRITA E O NATAL

Seg 23 Niraldo Pulcineli O NATAL DE JESUS

Qui 26 Aristides Guimarães PROGRESSÃO DOS ESPÍRITOS

Dom 29 Wilson Abreu TEMPO DE RENOVAÇÃO

Seg 30 Civaldo Florêncio O COMPANHEIRO An
na
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AGENDE-SE

Novembro
Dezembro

1
ANIVERSÁRIO DA FEDF 

7
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO 

DED E CONFRATERN. DAS TURMAS

5, 6, 7 e 8
BAZAR NATALINO 

8
CANTATA DE NATAL  

15
PONTO DE ENCONTRO - DIRET. DE ARTE

24
NOITES DE PRECE – NATAL

31
NOITES DE PRECE – ANO NOVO

8 a 10
CFN

10
PONTO DE ENCONTRO 

24
REUNIÃO DO CONSELHO 

FEDERATIVO DISTRITAL – CFD

CULTO DO LAR

A JOIA DO MERCADOR - VOL 3

Autores: Divaldo Franco e Decio Carvalho 
A série Narrativas de Divaldo Franco segue na tarefa de instruir, iluminar consciências na área moral, edu-

cacional e cultural, como auxílio à aquisição do discernimento e dos valores da ética e do bom procedimen-

to. As experiências de vida de Divaldo, traduzidas pelo sentimento do amor e pela sabedoria, permitem ao 

leitor conhecer e compreender variados dramas humanos, realizar uma análise objetiva do ser imortal que 

somos e o quanto ainda precisaremos caminhar para a conquista de uma consciência dos deveres para com 

Deus, para consigo e para com o próximo. 

 www.espitirinhas.com.br

Datas Espíritas

1/11/1918 Desencarnação de Eurípedes Barsanulfo, o “Apóstolo do Tri-
ângulo Mineiro”.

6/11/1835 Nascimento de César Lombroso.

14/11/1849
As irmãs Fox realizaram as primeiras demonstrações públi-
cas de suas faculdades mediúnicas no Corinthian Hall, em 
Rochester. 

14/11/1876 Nasce Manoel Philomeno de Miranda na Bahia. Divaldo 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 mascate as-
sassinado na casa da família Fox, autor das comunicações em 
30 e 31/3/1848. 

24/11/1871 O jornal “The Times” publicou relatório sobre uma sessão es-
pírita com Kate Fox e Daniel Dunglas Home. 

29/11/1982 Desencarnação de Edgard Armond, ligado à Federação Espírita 
do Estado de São Paulo. 

2/12/1865 Desencarnação em Paris, França, do livreiro e editor Didier, que 
foi o responsável pela primeira edição dos livros de Allan Kardec. 

4/12/1935
Desencarnação de Charles Robert Richet, cientista e pesquisador 
dos fenômenos espíritas, Prêmio Nobel de Medicina e de Fisiolo-
gia no ano de 1913, pai da Metapsíquica, defensor do Espiritismo.

10/12/1911 Inauguração da sede própria da FEB no Rio de Janeiro por Le-
opoldo Cirne.

11/12/1761 Nasce, em Salvador/BA, Joanna Angélica, uma das encarna-
ções 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 Yvone do Amaral Pereira em Rio das Flores/RJ.

27/12/1996 Instiui-se 18/4 como o Dia dos Espíritas, Lei nº 9471, projeto 
de lei do Deputado Alberto Calvo.

Noites de prece
O Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima convida 
todos para participarem das preces de Natal e de 
Final de Ano.

24 de dezembro, das 19h às 20h
Palestra lítero-musical
com Ruy Barbosa Meireles

31 de dezembro, das 19h às 20h
Palestra Retrospectiva 2019
com Paulo de Tarso Viana

No auditório do Grêmio Espírita Atualpa
Av. L2 sul - SGAS 610, bloco D
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Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

Bazar Natalino
Brechó chique · Presentes natalinos
Brinquedos · Objetos de decoração

5 a 8 de dezembro
Quinta a sábado – 10h às 22h

Domingo – 10h às 18h

Estádio Mané Garrincha - Setor de exposições


