
A delinquência moral e a violência não 

são apanágios exclusivos dos deserdados 

materiais, até porque os Espíritos reencar-

nam nos mais diferentes lugares e situa-

ções sociais, no interesse de sua ascensão 

na escala evolutiva. Pobreza e riqueza não 

constituem punição nem privilégio, elas 

são provações, cuja finalidade é experi-

mentar o indivíduo de modos diferentes, 

de conformidade com suas necessidades 

evolutivas.

A riqueza e o poder, tanto 

quanto as dificuldades mate-

riais, são testes muito com-

plicados porque enquanto a 

pobreza provoca as queixas 

contra a Providência, a rique-

za incita a todos os excessos, 

e é, por isso, numa perspecti-

va espiritual, prova mais peri-

gosa do que a própria miséria. 

Obviamente, esta análise 

é limitativa e tende a reforçar 

as diversas variáveis que pe-

sam nos distintos atores que 

agem com brutalidade, sendo 

que as formas de selvageria empregadas e 

sua intensidade variam muito. O aumen-

to da violência, portanto, que se conhe-

ce desde o pós-guerra, não é imputável 

a uma categoria específica de indivíduos, 

mas a uma generalização dos comporta-

mentos agressivos nas diferentes cama-

das da população. 

Ultimamente, no Brasil, a violência urba-

na, que antes estava presente nas metró-

poles apenas, espalha-se para pequenos 

municípios à medida que o crime organi-

zado procura novos espaços. Há debates 

na visão das causas e de como superá-las, 

mas a maioria dos especialistas no assun-

to afirma que a violência urbana é algo 

evitável, desde que políticas de segurança 

pública e social sejam colocadas em ação. 

Diversas teorias psicológicas afirmam que 

a agressividade é inerente ao ser humano, 

mas ao mesmo tempo colocam a impor-

tância da cultura, da vida social, como re-

guladoras dos impulsos destrutivos. 

A humanidade atual é constituída, em 

sua maioria, de Espíritos semicivilizados 

ou bárbaros, e as pessoas aptas a fazer 

parte da espiritualidade superior são mi-

norias. A Doutrina Espírita compreende o 

ser violento como um doente espiritual e 

não como mero produto do meio social, 

nem como resultado de uma degeneres-

cência hereditária e, muito menos ainda, 

como um ser criado com instinto destrui-

dor, do qual ele não pode fugir. 

A violência urbana ocorre na maioria 

das sociedades modernas em face do 

“consumo” do subproduto da agressão 

veiculado pela televisão, rádio, jornal, re-

vista, mídias tecnológicas. Há diversos ti-

pos de violências que normalmente suge-

rem ações organizadas, mas a selvageria 

do homem civilizado tem as suas raízes 

profundas e vigorosas na mata espessa da 

bestialidade. O homo brutalis tem as suas 

leis: subjugar, humilhar, torturar e matar. 

O utilitarismo das sociedades contem-

porâneas alienou o homem, tornando-o 

um autômato inconsequente. O homem 

contemporâneo vive atormentado pelo 

medo, esse inimigo atroz que o assombra. 

Uma vez submetido às contingências da 

vida atual, de insegurança e de incertezas, 

sofre como resultado os transtornos gra-

ves da mente, pela angústia dissolvente 

da própria individualidade.

Não se pode desconsiderar outros ti-

pos de agressões (não menos impactan-

tes) como as que ocorrem diariamente no 

trânsito, nas violências sexuais, nos maus 

tratos infantis ou nas agressões domésti-

cas. Muitos conflitos, que antes se mani-

festavam em afrontamentos sangrentos, 

atualmente foram transmutados nos di-

ferentes tipos de competições esportivas 

agressivas. 

Muitos erguem altos muros com fios 

eletrificados ao redor de suas residências 

na tentativa de manter a paz doméstica. 

Outros instalam equipamentos sofistica-

dos que os alertem da chegada de even-

tuais usurpadores de seus bens. Contudo, 

existe outro tipo de violência – a que não 

damos atenção: é a que está fincada den-

tro de cada um de nós. Violência íntima, 

que alguns alimentam, diariamente, con-

cedendo que ela se torne animal voraz. 

Difunde-se o imperativo da paz produ-

zindo-se metralhadoras, pistolas, fuzis, 

ogivas, canhões; cobiça-se resolver os 

problemas sociais ativando a edificação 

dos presídios e bordéis. Esse progresso é 

o da razão sem a fé, onde os homens se 

perdem em luta inglória e sem-fim. 

Uma das soluções para a paz seria desar-

mar a população mundial através da proi-

bição do comércio de armas de fogo em 

todos os países. Naturalmente 

não somos ingênuos de ajuizar-

mos que a tão somente restrição 

(proibição) do uso de armas de 

fogo, por si só, equacione defini-

tiva e imediatamente o problema 

da violência. É óbvio que a arma 

de fogo pode ser substituída por 

outras, talvez não tão “eficien-

tes”. Na ausência de estrutura 

da aparelhagem repressora e pre-

ventiva do Estado, as armas de 

fogo continuarão chegando às 

mãos dos malfeitores e fazendo 

suas vítimas. 

Urge meditar que devemos 

aprender a nos defender, desarmando, an-

tes de tudo, nossos espíritos e isto só se 

consegue pela prática do amor e da fra-

ternidade.  O espírita é convocado a con-

servar-se por célula sadia, capaz de abrir 

caminho à recuperação do organismo so-

cial. O espírita, onde apareça a ruína, con-

verte-se em apelo ao refazimento; onde 

estruja a indisciplina, faz-se apoio da or-

dem e onde mine o pessimismo, ergue-se, 

de imediato, por mensagem de esperança.

Por isso, a solução que a Doutrina Es-

pírita oferece para neutralizar a violência 

é a educação em seu amplo aspecto. O 

Espiritismo, essencialmente educativo, 

conclama-nos ao amor e à instrução que 

poderão formar uma nova mentalidade 

dos homens. A violência é o fruto natural 

da ignorância humana. Remanescente da 

agressividade animal, ela deflagra na natu-

reza graças às bases do egoísmo, a doença 

moral que corrói o organismo social. 

O antídoto ao egoísmo é o altruísmo 

e a melhor maneira de tornar uma socie-

dade justa e altruísta é a educação das 

novas gerações. Sabendo que através da 

educação formaremos caracteres saudá-

veis, deveremos investir tudo nesta obra 

libertadora, que é uma das mais elevadas 

expressões da caridade.
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A VIOLÊNCIA HUMANA SERÁ 

NEUTRALIZADA PELA EDUCAÇÃO

Jorge Hessen*

CRISTO EM CASA

Se desejas extinguir
A sombra que aflige e atrasa,
Não olvides acender
A luz do Evangelho em casa.
 
Quanto possível, nas horas
De doce união no lar,
Estende a Lição Divina
Ao grupo familiar.
 
Na chama viva da prece,
O culto nobre inicia,
Rogando discernimento
À Eterna Sabedoria.
 
Logo após, lê, meditando
O Texto Renovador
Da Boa Nova sublime,
Que é fonte de todo o amor.
 
Verás a tranquilidade,
Vestida em suave brilho,
Irradiando esperança
Em todo o teu domicílio.
 
Ante a palavra do Mestre,
Generosa, clara e boa,
A experiência na Terra
É luta que aperfeiçoa.
 
Mentiras da vaidade,
Velhos crimes da avidez,
Calúnia e maledicência
Desaparecem de vez...
 
Serpentes envenenadas
Do orgulho torvo e escarninho,
Sob o clarão da verdade,
Esquecem-nos o caminho.
 
Dificuldades e provas,
Na dor amargosa e lenta,
São recursos salvadores
Com que o Céu nos apascenta.
 
E o trabalho por mais rude,
No campo de cada dia,
É dádiva edificante
Do bem que nos alivia.
 
É que, na Bênção do Cristo,
Clareia-se-nos a estrada
E a nossa vida ressurge,
Luminosa e transformada.
 
Conduze, pois, tua casa
À inspiração de Jesus.
O Evangelho em tua mesa
É pão da Divina Luz.

Autoria de Casimiro Cunha,  

psicografado por Francisco Cândido Xavier. 

Poema extraído do livro Luz no Lar,  

lição nº 42. Página 109.

http://radios.ebc.com
.br – Elza Fiúza/ABr

* Jornalista, professor e historiador, articulista e pales-
trante espírita.
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Quatrocentos anos antes da era cristã, 

Sócrates, o célebre filósofo grego, já pos-

suía uma visão holística da vida, quando 

afirmou: “se os médicos levassem em conta 

não apenas o corpo somático, mas também 

o Espírito, eles acertariam mais em seus diag-

nósticos e, consequentemente, teriam mais 

sucesso nas curas...”

Nesse passo, o Dr. Carneiro de Cam-

pos
1

 ofereceu uma explicação a Manoel 

Philomeno de Miranda da qual todos nós 

podemos tirar proveito: “o Espiritismo 

é uma Doutrina que sintetiza o conheci-

mento humano em uma abrangência ad-

mirável. Nem poderia ser diferente, pois 

que foi revelado pelos Espíritos que se tor-

naram pioneiros do saber na Terra, e que, 

com a visão da vida ampliada no Além, 

ofereceram tudo quanto se faz imprescin-

dível à felicidade dos seres. Tem a ver, por-

tanto, com todos os ramos da cultura em 

uma expressão holística da realidade, que 

se faz indispensável para o entendimento 

integral do homem e da vida.

As doutrinas secretas ressurgem nele 

desvestidas dos mitos e rituais, facilitando 

o intercâmbio entre as inteligências encar-

nadas e desencarnadas, ampliando o qua-

dro de informações através das Ciências, 

na sua faina de tudo explicar e submeter.

Com esse arsenal de instrumentos pró-

prios, o Espiritismo liberta as consciências 

das sombras e as conclama às escaladas 

desafiadoras do progresso.

Por tal razão, a Casa Espírita avança 

para a condição de Educandário, forne-

cendo os contributos para o estudo e a 

análise das criaturas, libertando-as das 

crendices e superstições, ao tempo em 

que lhes oferece os recursos para a ação 

A HOLÍSTICA EXPRESSÃO 

DA REALIDADE

Tudo marcha na direção da unidade,  

pois que dela partem todos os rumos

Rogério Coelho*

“Conhecereis a Verdade e a Verdade vos tornará livres.”

Jesus. (Jo., 8:32.)

A ARTE DE SORRIR CADA VEZ 

QUE O MUNDO DIZ “NÃO”

Nestor Fernandes Fidelis*

São várias as pérolas de amor e beleza 

trazidas por Guilherme Arantes. Ao com-

por a canção “Brincar de Viver”, em par-

ceria com John Lucien, talvez o músico 

não tenha se dado conta do rico material 

que ofertava para a reflexão profunda 

de todos quantos fossem alcançados e 

tocados.

Chama a nossa atenção a proposta de 

sorrir cada vez que o mundo diz “não”, 

pois muitas vezes tudo a nossa volta, ou, 

ao menos, projetos e expectativas que 

construímos, nos chegam em forma de 

respostas negativas. Justamente por isso, 

somos convidados a reflexionar sobre o 

que a vida quer nos mostrar e ensinar com 

tantos “nãos”.

“A arte de sorrir cada vez que o mun-

do diz não” não é autoengano. Muitas 

pessoas gostariam de viver num mundo de 

pura ventura e deleite, sem provas diárias, 

sem experiências desagradáveis, deixando 

de perceber que são os desafios que nos 

impulsionam a fazer melhor aquilo a que 

nos propusemos, sobretudo no tocante 

ao relacionamento interpessoal, eis que 

somos seres essencialmente sociais.

Assim, é natural que existam conflitos 

porque cada pessoa é um universo de 

experiências, de sentimentos e desejos. 

Logo, cair em queixa improdutiva diante 

de um resultado não esperado e frustran-

te não agrega valores positivos para nos-

sa caminhada; ao contrário, configura-se 

como um desperdício do tempo que te-

mos por empréstimo divino para evoluir. 

Impossível deixar de reconhecer que nas 

relações sociais as frustrações ocorrem 

quando criarmos expectativas quanto à 

escolha e à conduta do outro; porém, o 

outro também tem liberdade de pensar, 

sentir e agir como queira, ou seja, somen-

te temos controle real sobre as nossas 

próprias escolhas.

Quedar em autoengano não é, portan-

to, uma postura ideal na busca pela feli-

cidade, razão pela qual a consciência nos 

convida a sorrir, aceitando, oportunizan-

do, agradecendo, vivendo em otimismo 

e fazendo o que nos cabe, mesmo convi-

dando o outro a fazer melhor, desde que 

seja a partir da força do exemplo.

“A arte de sorrir cada vez que o mundo 

diz não” não é acomodação. Há pessoas 

que elegem ficar na inércia como uma 

forma de evitar conflitos. Mas o tempo 

passa e toda chance de crescimento des-

perdiçada é contabilizada pela consciên-

cia de cada um; e uma hora, quando o 

indivíduo cair em si, ela nos cobrará “com 

juros e correção”. Aceitar-se, repisamos, 

é diferente de acomodar-se. Na primeira 

situação reconhecemos nossa limitação, 

aprendemos e podemos nos superar. Na 

segunda, abrimos mão de viver. Desta 

maneira, sorrir diante das experiências-

-desafio é sentir-se filho de Deus, capaz 

de fazer melhor a cada situação.

“A arte de sorrir cada vez que o mundo 

diz não” não é hipocrisia. Aquele que se ha-

bituou à postura hipócrita sofrerá, cedo ou 

tarde, os efeitos da dissimulação dos seus 

sentimentos, porque um dia a máscara da 

falsidade cai e quem mais sentirá os efeitos 

da escolha indevida? Aquele que viveu em 

hipocrisia, que sentirá a dor do remorso.

Disfarçar os reais sentimentos não é 

bom para ninguém: nem para quem sente, 

tampouco para quem convive com aquela 

pessoa. É importante discordar, não acei-

tar tudo, não se anular nas relações, por-

quanto tal atitude não traz felicidade para 

quem assim age; e o que é pior, não auxilia 

o outro a se perceber e, se quiser, procu-

rar se melhorar. Sorrir perante situações 

negativas é sentir-se aprendiz da vida.

“A arte de sorrir cada vez que o mundo 

diz não”, portanto, é agir com a fé racioci-

nada, sentida e operante, que nos convida 

a nos entregar por inteiro aos ideais, às 

relações, confiando, unindo, amparando, 

enfim. Assim, não haverá o peso da frustra-

ção, pois sempre será possível colher apren-

dizado e leveza no tocante à experiência 

que não alcançou o resultado almejado.

“A arte de sorrir cada vez que o mun-

do diz não” é aceitação amorosa de si 

mesmo, gerando a aceitação do outro da 

forma como este se apresenta, sem exigir 

nem impor posturas que pensamos ser as 

mais adequadas, facultando, portanto, ao 

próximo, o direito de eleger seu próprio 

caminho, de crescer de acordo com seu 

esforço próprio.

Quem vive neste estado de otimismo 

e gratidão adoece menos; ama mais; pro-

cura mais compreender; não vive ilusões 

nem contos de fadas; mas se sente mui-

to mais integrado com Deus e capaz de 

construir sua própria felicidade, pois as ré-

deas de seu destino estão em suas mãos.

Tudo isso significa dizer que devemos 

esperar o “sim” sempre, ou jamais dizer o 

“não”? Claro que não. Não devemos nos 

confundir, afinal, Jesus também nos con-

vida a exercitar a autenticidade cristã, 

propondo-nos seja o nosso falar sim, sim; 

não, não. E arremata asseverando que o 

passa disso tem procedência maligna.

Muita paz e gratidão!

com liberdade sem medos, com responsa-

bilidade sem retentivas, perfeitamente lú-

cidas a respeito do destino que lhes está 

reservado, ele próprio resultado das suas 

opções e atitudes.

Uma sociedade que se conduza fiel a 

esses conceitos e determinações torna-

-se justa, equânime e os membros que a 

constituam serão, sem dúvida, felizes...

Tudo marcha na direção da unidade, 

pois que dela partem todos os rumos.      

No afã de penetrar a sonda da investiga-

ção no organismo universal, os cientistas 

constatam a interdependência das informa-

ções que detectam, umas em relação às ou-

tras, tão interpenetradas estão. A análise de 

qualquer conteúdo exige uma ampla malha 

de conhecimentos, a fim de bem captá-lo.

O homem, em razão de seu largo pro-

cesso de evolução, das suas vinculações 

ancestrais e experiências, não deve ser 

examinado apenas por um dos seus ân-

gulos, seja físico, psíquico, emocional, 

social... Cada faceta da sua realidade traz 

embutidos outros aspectos e contributos 

que respondem pela manifestação e apa-

rência daquela focalizada.

Assim, na área da saúde, são muitos os 

fatores que respondem pelo equilíbrio ou 

desarmonia do indivíduo e, no que tange à 

de ordem espiritual, mais complexos se fa-

zem os fatores que lhes dão origem ou os 

desarticulam. Nesse painel, a consciência 

exerce um papel preponderante por ser o 

árbitro da vida, a responsável por todos os 

acontecimentos, o Deus em nós das anti-

gas tradições de nossos antepassados.

O homem realmente livre é consciente 

das suas responsabilidades, não necessi-

tando de nada externo para os logros eleva-

dos a que se propõe. Torna-se-lhe condição 

essencial o conhecimento real, defluente 

da meditação e da vivência dos seus esta-

tutos para seguir a marcha com a elevação 

indispensável à vitória. Certamente foi esta 

a ideia de Jesus ao preconizar-nos buscar a 

“verdade que nos torna livres”.

https://om
undodegaya.w

ordpress.com
/tag/vida/

* Articulador espírita
1 FRANCO, Divaldo. Trilhas de Libertação. 3 ed. Rio [de 

Janeiro]: FEB, 1997, p. 73 a 79.

* Articulador espírita
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O Espírito é o ser inteligente e imortal, 

consciente e real, atuante e criativo. A 

ciência humana, por enquanto, não pode 

percebê-lo e muito menos detectar sua 

presença e atuação no complexo cérebro 

físico. Com suas poderosas potências psí-

quicas, dá vida, atividade e funcionamen-

to ao corpo material. Embora invisível ao 

olhar das aparelhagens investigativas da 

atualidade, é a personalidade integral, 

fonte dos pensamentos, sentimentos, 

emoções, sensibilidade e afetividade.  

Vida Mental

Duas indagações são pesquisadas pela 

Ciência terrestre. A primeira: que lugar 

está armazenado os recursos intelectuais 

e emocionais da criatura humana? A se-

gunda: como se encontram dispostos os 

conhecimentos, sabedoria, ciência, expe-

riências e qualidades nobres ou inferiores 

no cérebro humano? 

Os arquivos intelectivos e emocionais 

não se encontram no cérebro de carne! 

Conservam-se, devidamente registrados, 

arquivados e memorizados nos escaninhos 

mais profundos do espírito imortal, no 

complexo departamento da vida mental. 

A respeito da organização mental, es-

clarece o espírito Emmanuel, na lição 01 

do livro Pensamento e Vida, psicografado 

por Francisco Cândido Xavier: “... somos 

impelidos a interpretá-la como sendo o 

campo de nossa consciência desperta, na 

faixa evolutiva em que o conhecimento 

adquirido nos permite operar.” A mente 

é instrumento psíquico a serviço da cons-

ciência, que se encontra em evolução 

incessante, a partir das primeiras mani-

festações do psiquismo no princípio inte-

ligente. O cérebro físico morre e desinte-

gra-se a cada encarnação, ao passo que 

o Espírito, com sua integral organização 

mental, prossegue sua jornada evolutiva 

nos séculos e milênios...

Reflexos Psíquicos

O arquivo de registros da experiên-

cia do espírito consciente compõe-se de 

energias psíquicas. Ele é trabalhado e for-

mado pelas atividades de pensar e ima-

ginar, desejar e sentir, analisar e meditar, 

agir e fazer. O espírito vive dentro do regi-

me da lei do livre-arbítrio, vontade própria 

e liberdade de realizar o bem ou o mal na 

sucessão das reencarnações. 

Na atividade de pensar e sentir, o espíri-

to atua, cria e arquiva, de modo contínuo, 

as energias psíquicas de conformidade 

com a natureza moral de cada palavra 

e ato, pensamento e sentimento. Cada 

pensamento, idéia, sentimento e desejo 

colaboram na formação de infinidade de 

reflexos psíquicos ou reflexos condiciona-

dos. Pela repetição incessante, nas reen-

carnações sucessivas, ao longo dos sécu-

los e milênios, de um desejo, sentimento, 

pensamento e ato, o espírito passou a 

construir e solidificar um poderoso refle-

xo psíquico condicionado de uma virtude 

ou uma imperfeição. Assim ocorreu com 

todos os reflexos. Em seu início toda or-

ganização mental é primitiva, frágil e di-

minuta em seus mecanismos, circuitos e 

criações. Tudo que cada criatura humana 

possui na intimidade de sua complexa or-

ganização mental é o resultado prático, 

objetivo e positivo de seu próprio desejo 

e vontade, livre arbítrio e livre escolha.

Reflexos Condicionados

Os reflexos psíquicos nascem da atu-

ação mental, oriunda de ações externas 

ou objetivas, internas ou subjetivas, do 

espírito encarnado ou desencarnado. Es-

tes reflexos em se repetindo na sucessão 

das reencarnações vão acumulando e for-

mando, através das experiências próprias 

de cada espírito sua poderosa estrutura 

mental, onde se alojam os defeitos e as 

virtudes morais. Explica com clareza o 

espírito André Luiz, no livro Mecanismos 

da Mediunidade, capítulo XII: “... os re-

flexos adquiridos ou condicionados, que 

não surgem espontaneamente, mas sim 

conquistados pelo indivíduo, no curso da 

existência.” 

O mundo mental é extremamente 

ativo e dinâmico, podendo modificar-se 

para melhor aplicando-se por determina-

do tempo de maneira disciplinada, firme 

e correta. Ou permanecerá, sem mudan-

ças em sua estrutura psíquica, escraviza-

do nas sombras de si mesmo, por muitos 

séculos ou milênios... Dentro da Lei de 

Evolução, nada vem de graça. De graça, 

Deus nos deu a própria vida. No campo da 

evolução espiritual é preciso conquistar 

pelo esforço próprio. Cada espírito na su-

cessão dos milênios, no uso pleno de seu 

livre arbítrio modifica reflexos psíquicos 

antigos ou formam novos reflexos psíqui-

cos saudáveis ou desequilibrados no mun-

do íntimo.  

Memória Profunda

O que apresenta o espírito em sua me-

mória profunda, nos escaninhos insondá-

veis da mente é o resultado natural do 

conjunto de suas próprias ações nas re-

encarnações sucessivas... A personalidade 

humana é fruto de longo tempo, na acu-

mulação, solidificação, maturação e satu-

ração das energias psíquicas estruturadas, 

após intensa concentração pela repetição 

incessante das idéias e sentimentos, há-

bitos e costumes, tendências e vocações, 

vícios ou virtudes. Os reflexos psíquicos 

condicionados criados e formados, na 

atual existência, após o fenômeno da mor-

te, são transferidos de forma automática 

para o setor mental da subconsciência ou 

inconsciente. O arquivo do consciente, 

desta existência, transfere-se para a sub-

consciência na próxima encarnação. Os 

arquivos psíquicos mais antigos oriundos 

das vidas anteriores encontram-se nos 

escaninhos mais profundos da subcons-

ciência. Todos os recursos psíquicos da 

mente na criatura encarnada ou espírito 

desencarnado são energias vivas e atu-

antes com natureza energética psíquica 

específica para cada sentimento ou idéia, 

virtude ou defeito moral. Os reflexos psí-

quicos das virtudes e imperfeições foram 

imaginados e criados, formados e solidi-

ficados, pouco a pouco, através de longo 

tempo das reencarnações sucessivas...

As energias psíquicas desagradáveis, 

doentias e malignas arquivadas no in-

consciente da criatura infeliz, não são 

eliminadas com simples desejo, oração 

ou técnicas mentais, a mudança ocorrerá 

somente por obedecer à lei de evolução 

moral, mental e sentimental.

No mesmo livro Mecanismos da Me-

diunidade, André Luiz descreve a ciência 

espiritual: “... toda mente vibra na onda de 

estímulos e pensamentos em que se iden-

tifica, facilmente perceberemos que cada 

Espírito gera em si mesmo inimaginável 

potencial de forças mentoeletromagnéti-

cas, exteriorizando nessa corrente psíqui-

ca os recursos e valores que acumula em 

si próprio.”

Prezado(a) Leitor(a)
Considerando os elevados custos de 
manutenção do Jornal Brasília Espírita, 
buscamos colaboração financeira para a 
confecção do jornal. 
Aos que desejarem receber o jornal 
impresso em sua residência, oferecemos 
a possibilidade de assinatura anual no 
valor de R$20,00 (vinte reais).
O pagamento deve ser efetuado mediante 
depósito na conta abaixo indicada, como 
DOAÇÃO:

Titular: 
Grêmio Espírita 

Atualpa Barbosa Lima
Banco: Banco do Brasil – 001

Agência: 1004-9
Conta corrente: 2047-8

Informamos que todas as edições do 
Jornal Brasília Espírita estão disponíveis 
para download na página do Grêmio 
Espírita Atualpa através do endereço: 
http://www.atualpa.org.br/jbe.
Em caso de dúvida, faça contato por 
e-mail: brasiliaespirita@atualpa.org.br

Fraternalmente JBE

http://gabrielgom
escafetao.blogspot.com

.br/

OS REFLEXOS  

PSÍQUICOS DA MENTE

Walter Barcelos* 

“Precisamos compreender – repetimos – que os nossos pensamentos são 

forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. 

(....) Energia viva, o pensamento desloca, em torno de nós, forças sutis, 

construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com 

os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros.” 

Emmanuel (Roteiro – Francisco Cândido Xavier – Lição 28: “Sintonia” – Editora FEB)

* Walter Barcelos é articulista e autor de várias obras 
espíritas.
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EDITORA OTIMISMO 
www.editoraotimismo.com.br – http://editoraotimismo.blogspot.com.br
SIBS – Qd. 3, Cj. C, Lt. 26 – Brasília/DF – CEP: 71736-303
(61) 3386-0459 (seg à sex, das 8h às 12h e de 13h às 18h)

INTERNET 
IMPRESSÃO A DISTÂNCIA

www.eplace.com.br
(61) 3552-3691

2ª Avenida, Bloco 565, B Loja 1
Núcleo Bandeirante

AGENDE-SE

Julho
Agosto

6
REUNIÃO DE DIRETORIA 

(GEABL)

RETORNO DOS ESTUDOS 

NAS TURMAS DO DED

6 e 7
MIX SOCIAL (DAPSE- FEDF)

28
MANHÃ DE LAZER (DIJ)

ESTUDO DE PASSE (DAM)

FIMUMIZ / 2016 (DACE)

8, 9 e 10
ENCONTRO DISTRITAL 

DE EVANGELIZADORES 

ESPÍRITAS (DIJ-FEDF)

31
SARAU (DACE)

31
SEMINÁRIO EM DEFESA 

DA VIDA (FEDF)

Tema das Palestras

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h

J
u

lh
o

Dom 3 Verônica Maria A CARNE É FRACA

Seg 4 André Ferreira A PACIÊNCIA

Qui 7 Jorge Hessen A CAMINHO DA LUZ

Dom 10 Cassius Vantuil CÓDIGO PENAL DA VIDA FUTURA

Seg 11 Carmelita Indiano A ORAÇÃO CURATIVA

Qui 14 Fabiano Augusto COMO “DIAGNOSTICAR” A INFLUÊNCIA PERNICIOSA?

Dom 17 Catharino dos Anjos OS ANJOS SEGUNDO O ESPIRITISMO

Seg 18 Maurício Curi CAUSAS DA OBSESSÃO

Qui 21 Niraldo Pulcineli CARIDADE

Dom 24 Luiz Augusto AS PROVAS DE RIQUEZA E DE MISÉRIA

Seg 25 Fátima Guimarães A FÉ REMOVE OS OBSTÁCULOS DO CAMINHO

Qui 28 Wilson Abreu LOUCURA E OBSESSÃO OU OBSESSÃO É LOUCURA?

Dom 31 André Ferreira FELICIDADE E INFELICIDADE RELATIVAS

A
g

o
s

t
o

Seg 1 Paulo Affonso A FÉ REMOVE OS OBSTÁCULOS DO CAMINHO

Qui 4 Jorge Hessen A CAMINHO DA LUZ

Dom 7 Lenir Rezende OS FILHOS

Seg 8 Carmelita Indiano LEI DE JUSTIÇA, AMOR E CARIDADE

Qui 11 André Siqueira A PRECE, CANAL DA LIGAÇÃO COM OS PLANOS MAIORES

Dom 14 Niraldo Pulcineli FILHOS ADOTIVOS

Seg 15 Carlos Sá LEI DO AMOR

Qui 18 Geraldo Campetti TRANSFORMAÇÃO MORAL, A SALVAÇÃO DO ESPÍRITO

Dom 21 Flávio Bastos SACRIFÍCIO

Seg 22 Wilson Abreu QUANDO FLORECE A FÉ

Qui 25 Warwick Mota PASSE – TERAPIA ESPIRITUAL

Dom 28 Fátima Guimarães ORAÇÃO E PROVAÇÃO

Seg 29 Adauto Santos TRATAMENTO E CURA DAS OSESSÕES

Datas Espíritas

6/7/1932 Aparece a primeira edição do livro “Parnaso de Além Túmulo”, 
pela mediunidade de Chico Xavier. 

7/7/1930 Desencarnação de Arthur Conan Doyle, criador do famoso dete-
tive Sherlock Holmes.

9/7/1918 Desencarnação, na Itália, da famosa médium Eusápia Paladino.

14/7/1924 Desencarnação de Gustav Geley – fundador do Instituto Metapsí-
quico Internacional.

15/7/1876
Na Inglaterra, é realizada uma reunião de efeitos físicos com o 
médium Slade, em plena luz do dia, quando um Espírito se mate-
rializa à vista de todos os presentes. 

15/7/1880 É fundado o Grupo Ismael, no Rio de Janeiro. 

16/7/1193
Itália, nasce Clara, em Assis, religiosa do tempo de Francisco de 
Assis, espírito reencarnado também em Joanna de Ângelis, Guia 
Espiritual do médium Divaldo; desencarnou na mesma cidade, 
em 11/8/1253.

17/7/1919
Desencarnação de William Crookes, físico de renome interna-
cional, descobridor da energia radiante, tornou-se espírita ao 
estudar os fenômenos de materialização do espírito Katie King. 

20/7/1918 Desencarnação da médium Elizabeth D’Esperance.

26/7/1969 Por solicitação da FEB, os Correios lançam um selo comemorati-
vo do I Centenário da Imprensa Espírita no Brasil. 

28/7/1890
Na Inglaterra, em reunião de efeitos físicos, com a médium 
Elizabeth D’Esperance, materializa-se um lírio dourado, com 7 
pés de altura, estando presentes vários cientistas, entre os quais 
o Prof. Alexandre Aksakof. 

1/8/1865 Lançada a 1ª Edição de “O Céu e o Inferno” de Allan Kardec 

3/8/1895 Dr. Bezerra de Menezes assume a presidência da FEB (Ver Espi-
ritismo no Brasil)

11/8/1826 Nascimento de Andrew Jackson Davis, famoso médium norte-
-americano 

16/8/1886 Bezerra de Menezes durante uma conferência expõe publica-
mente pela primeira vez sua fé no espiritismo.  

17/8/1885 A FEB inicia suas conferências públicas no Rio de Janeiro.  

28/8/1881
É oficializada a perseguição ao espiritismo, através da impren-
sa de ordem policial proibindo o funcionamento das sociedades 
espíritas. 

28/8/1882 Realizada a primeira exposição espírita do Brasil com mostra de 
vários trabalhos mediúnicos e material doutrinário.

29/8/1831 Nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes, em Riacho do San-
gue, Ceará

LABIRINTOS DA ALMA 

Autor: A. Merci Spada Borges
A autora aborda as obscuras estruturas que envolvem as complicadas 

reações psíquicas que se originam da obsessão e que tanto afligem o 

indivíduo e, por conseguinte, sua família e a sociedade em que vive.

Reúne informações sobre os variados processos obsessivos e seus meios 

de tratamento e cura. É um ponto de partida para quem deseja entender 

e aprofundar-se nos estudos sobre os mecanismos da obsessão.
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Q

ueridos Irmãos,

Neste breve espaço, pretende-se re-

latar o início da fundação do Centro Es-

pírita Luiz Antônio que, em princípio, po-

de-se dizer que nasceu de uma inspiração 

em uma das reuniões de tratamento espi-

ritual no Grêmio Espírita Atualpa.

Nosso irmão João de Abreu discorreu, 

em uma reunião, que ele e o médico Luiz 

Antônio coadunaram a ideia de fundar 

um centro para estudo e divulgação da 

Doutrina Espírita, com a missão de aten-

der fraternalmente aos irmãos em Cristo. 

Logo depois de contar isso, esboçando 

um sorriso discreto, concluiu: – há tanta 

sintonia entre nós!

Dessa forma, a ideia de fundar o Centro 

Espírita foi concebida pelo o Irmão João 

de Abreu, então participante do quadro 

social do Grêmio Espírita Atualpa, onde 

também foi editor/colaborador deste Jor-

nal Brasília Espírita. 

A nova entidade denominada Centro 

Espírita Luiz Antônio, teve sua fundação 

e estatuto aprovados em Assembleia Ge-

ral realizada em 9 de junho de 1983. Para 

a viabilização do projeto, o Irmão João 

de Abreu, juntamente com sua esposa, 

a Irmã Conceição Nogueira de Abreu, 

cederam bondosamente parte das ins-

talações de sua residência, situada na 

SHIS QI 27, conjunto 11, casa 21, Lago 

Sul, Brasília-DF, para a realização das re-

uniões públicas do estudo sistematiza-

do da Doutrina Espírita, da reunião de 

tratamento espiritual, reunião de desob-

sessão, bem como da evangelização das 

crianças e jovens e do apoio das ativida-

des assistenciais e eventos beneficentes 

em geral.

Luiz Antônio Ferreira Souto dos Santos 

Lima, o mentor espiritual, foi um médico, 

natural do Rio Grande do Norte, nascido 

em 15 de setembro de 1890, na cidade de 

Assú, Antiga Vila Nova da Princesa. 

Homem de maneiras simples e de riso 

acolhedor destacou-se, sobretudo, como 

professor e médico. Mestre brilhante 

pela exposição correta e erudita, auste-

ro e justo, foi educador de gerações de 

potiguares.  Como médico,  assistia com 

maior desvelo os seus pacientes, possuin-

do o raro dom de incutir-lhes otimismo e 

esperança de pronto restabelecimento. 

No exercício desta profissão, com acerto, 

disse certo jornalista a respeito dele: “sua 

vida constituiu um exemplo de bondade 

e amor ao próximo, pois era um profissio-

nal devotado aos humildes e a caridade 

era sua maior preocupação”. Aos pobres e 

aos ricos ele tratava com a mesma bonda-

de, o mesmo carinho e dedicação. Ganhou 

renome nacional ao ser divulgado em um 

programa da Rádio Nacional em que um 

benfeitor da humanidade era pago por 

benefício extraordinário com apenas um 

“Obrigado, Doutor”, ficando conhecido 

como o médico dos pobres. Em 10 de abril 

de 1961, quando tinha 71 anos, desencar-

nou vítima de derrame cerebral, na cidade 

de Natal. 

Entre as atividades desenvolvidas na 

sede provisória do Centro, teve como des-

taque o estudo sistematizado de evange-

lização infantil e juventude nas tardes de 

sábados, seguida da tradicional sopa ser-

vida às 17h, para as crianças carentes re-

sidentes na região, que faziam parte de 

famílias de invasões da periferia do final 

do Lago Sul e de moderadores da invasão 

próxima a Barragem Paranoá.

Com a implantação da cidade satélite 

Paranoá, em 1990, diversas gestões fo-

ram realizadas para a obtenção de um ter-

reno para construção da sede definitiva 

do Centro. A Administração concedeu o 

lote de 823,19 m², situado na Quadra 31, 

Conjunto “D”, Lote 10, no Paranoá. O pro-

cesso para a aquisição definitiva do lote 

tramita na Companhia 

Imobiliária de Brasília 

– TERRACAP/GDF. 

No terreno foi erguido 

e está em pleno funciona-

mento o Centro Espírita 

Luiz Antônio do Paranoá, 

para acolhida dos fre-

quentadores das cidades 

do Paranoá e Itapuã.

Em 2003, houve a 

transferência definitiva 

dos bens patrimoniais e 

do funcionamento de todas as atividades 

que eram realizadas na sede provisória 

para a sede definitiva do Centro Espírita 

Luiz Antonio, no Paranoá, perdurando na-

quela sede tão somente as reuniões públi-

cas e as reuniões de tratamento espiritual, 

as quais continuam sob a direção da Irmã 

Conceição Nogueira de Abreu, após o de-

sencarne do nosso confrade e fundador 

João de Abreu, em 26 de fevereiro de 2015.

A seguir estão elencadas as gestões 

dos Presidentes desde a fundação:

1. 1983 a 2003: JOÃO DE ABREU

2. 2003 a 2005: JOSÉ SAMPAIO MOTA 

FILHO

3. 2006 a 2010: ALCINA FRANCISCA DE 

LIMA

4. desde 2010: PEDRO PEREIRA DE ÁVILA 

JÚNIOR

Graças à coragem de todos aqueles 

que iniciaram nossa obra, cuja atividade 

precípua é servir aos irmãos em nome 

do Mestre Jesus, natural ressaltar, final-

mente, que para alegria e fé dos 

dirigentes e colaboradores, o Cen-

tro Espírita Luiz Antônio do Para-

noá, neste mês de junho de 2016, 

completa 33 anos de pleno exercí-

cio na sua missão cristã.

Fraternalmente,

PEDRO PEREIRA DE ÁVILA JÚNIOR

Presidente

www.celap.org.br

HISTÓRICO DO CENTRO ESPÍRITA 

LUIZ ANTÔNIO – PARANOÁ

Uma justa homenagem ao fundador Abreu
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Na manhã do feriado de Corpus Christi, 

no dia 26 de maio, nosso Grêmio Espíri-

ta  realizou mais uma edição do Encontro 

Anual de Trabalhadores e Frequentadores.  

Sob o tema “Nesta transição planetá-

ria, qual o seu amanhecer de uma nova 

era?”, cerca de duzentos participantes, 

entre frequentadores das diversas ativida-

des doutrinárias desenvolvidas no nosso 

Centro Espírita, demais trabalhadores vo-

luntários rotineiros, já integrados à orga-

nização departamental de 

nossa instituição, e ainda 

os  assistidos pelo Centro, 

puderam confraternizar 

em torno do estudo das 

obras do Espírito Manuel 

Philomeno de Miranda: 

“Transição Planetária“ e 

“Amanhecer de uma Nova 

Era”, ambas psicografa-

das pelo médium baiano 

Divaldo Pereira Franco.

Neste ano, a responsa-

bilidade de organização 

RELATOS SOBRE AS OFICINAS DO 

ENCONTRO DE TRABALHADORES

Trabalhos realizados utilizando-se do livro Amanhecer de Uma Nova Era, de autoria 

de Manoel Philomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Pereira Franco

Cap. 5: Esclarecimentos 

ao obsessor da jovem 

protagonista Martina  

Nossa equipe ficou responsável pelo ca-

pítulo cinco –  Procedimentos libertadores.

Preparamos um áudio, narrado por 

alguns membros do grupo, com um re-

sumo dos capítulos quatro e cinco e, si-

multaneamente apresentamos slides com 

os trechos correspondentes e imagens 

equivalentes.

No final da apresentação, conduzimos 

um debate, sugerindo algumas questões 

e deixando cada turma (eram quatro), 

trazer seus comentários e questiona-

mentos, o que tornou a dinâmica muito 

interessante.

 Daisy Castellano

Cap.10: 

Esclarecimento 

ao ex-rabino 

Eliachin 

B.Sadoch

Foi apresentado aos 

participantes um re-

sumo bastante sucin-

to dos capítulos 7 a 9 

do livro para que todos 

pudessem compreen-

der o capítulo 1, inti-

tulado “Enfrentamento 

com a Treva”, que trata 

da invasão a uma insti-

tuição espírita pelos se-

guidores do “ex-rabino”   

Bem Sadoc e a defesa 

realizada por dirigentes 

espirituais.

Após uma introdu-

ção baseada no filme 

“Guerra nas Estrelas”, 

pois esse era o objetivo do exército que 

cercou a instituição, procedeu-se a uma 

narrativa do capítulo 10, com a leitura, 

por componentes da equipe Wilion Mi-

guel, dos principais diálogos mantidos 

entre o rabino Eliachim, Dr. Bezerra de 

Menezes, Francisco de Assis e Sara, a mãe 

do rabino.

Apesar da gravidade do momento, 

tudo mudou com a chegada de Francisco 

de Assis, seguida da presença de Sara, a 

mãe de Eliachim. O que no início indicava 

um terrível confronto, terminou com uma 

bela oração de agradecimento e de ape-

lo pela PAZ, graças à força incoercível do 

amor que a tudo transforma.

Logo em seguida, os participantes da 

oficina tiveram a oportunidade de co-

mentar os ensinamentos contidos nos 

diálogos e apresentaram diversas obser-

vações. Ao final, foram apresentadas con-

siderações sobre o trabalho desenvolvi-

do no Plano Espiritual e a estratégia dos 

dirigentes espirituais que acabaram por 

beneficiar a muitos dos seguidores do ra-

bino Eliachim.

Henrique Miguel

Cap.12: Esclarecimento ao 

compromisso espiritual 

do jovem Raimundo

 O Grupo Mediúnico Dr. Luiz Antônio 

ficou responsável pela condução da ofici-

na que discutiu o capítulo 12, intitulado 

“As Lutas Recrudescem”.  

A oficina foi conduzida pela irmã 

Bianca, que fez uma breve explanação 

do caso do jovem Raimundo, acometido 

por grave depressão e com ideias sui-

cidas, que procura um Centro Espírita 

para buscar consolo e alívio das suas 

aflições. Após Raimundo assistir a pales-

tra pública que versava sobre “Causas 

atuais e causas anteriores das aflições”, 

de O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

e após ser beneficiado pelo passe mag-

nético, ele recebe orientações no aten-

dimento fraterno sobre como buscar 

soluções para os seus problemas.  Ao 

mesmo tempo, a avó de Raimundo, já 

desencarnada, solicita à equipe de men-

tores espirituais, coordenada pelo Dr. 

Bezerra de Menezes, ajuda ao seu neto 

que se encontra ligado a um obsessor 

feroz com aparência lupina. Dr. Bezerra 

de Menezes informa à avó de Raimun-

do que será realizado uma reunião de 

desobsessão no plano espiritual com a 

finalidade de atender a ambos: Raimun-

do e seu obsessor, Melquíades.

A reunião de desobsessão é apresen-

tada ao público através de uma dramati-

zação gravada em vídeo do diálogo ocor-

rido entre o esclarecedor, Dr. Bezerra de 

Menezes, o obsessor Melquíades, e a sua 

avó. Nesse diálogo fraterno é mostrado 

a Melquíades a necessidade de perdoar 

Raimundo pelas atitudes equivocadas, 

cometidas no passado. A facilitadora es-

timulou a discussão do grupo através de 

duas questões: 

1. Se colocando no lugar de Melquíades 

como você agiria? 

2. Qual o contraponto da atitude de Mel-

quíades com a recomendação de Jesus? 

Foram atingidos os objetivos propostos 

de suscitar reflexões em torno da atitude 

ética da aplicação da moral cristã diante 

dos problemas que afligem a todos nós.

João Henrique

Cap.15: Esclarecimento ao 

ex-rabino Melquisedec

O objetivo da oficina era compor um 

roteiro musical, cuja seleção das músicas 

é inspirada na doutrinação do espírito 

Melquisedeque, relatada do capítulo. 

As três músicas escolhidas utilizadas, 

pré-selecionadas pelo grupo mediúnico 

Irmã Zélia, foram: Senhor das Estrelas, Alí-

vio e Aos Pés do Monte, todas da dupla 

Tim e Vanessa. 

O grupo era divido em três equipes e 

cada uma ficava com partes do trecho 

do capítulo. Em seguida, cada equipe 

buscava a ideia central de cada parte da 

doutrinação e a músicas eram mostra-

das a fim de que eles escolhessem a cor-

relação com cada trecho e a sequência 

delas.  O resultado da oficina foi positi-

vo. Muitos dos participantes diziam que 

as canções pré-escolhidas caiam como 

uma luva para todos os trechos e o am-

biente sempre ficava leve e feliz durante 

o processo.

Larissa R. Nascimento

do evento ficou a cargo do Departamento 

de Atividade Mediúnica – DAM. Conforme 

definido pela Direção do Grêmio, a cada 

ano um dos seus sete departamentos se 

revezam na responsabilidade do evento.

O Encontro teve início com apresenta-

ções musicais produzidas pelo Departa-

mento de Arte e Cultura Espírita, segui-

das de oração e saudação formulada pelo 

nosso Vice Presidente Paulo de Tarso Pe-

reira Viana aos participantes.

Logo após, sob a coor-

denação do DAM, os evan-

gelizadores do DIJ – De-

partamento de Infância e 

Juventude, os facilitadores 

do DED – Departamento 

de Educação Doutrinária, 

os membros das múltiplas 

equipes do DAPSE – De-

partamento de Assistência 

e Promoção Social Espírita, 

os entrevistadores e orien-

tadores do DAE – Depar-

tamento de Atendimento 

Espiritual, bem como os de-

mais membros dos Depar-

tamentos de Arte e Cultura 

Espírita – DACE e DCSE – 

Departamento de Comuni-

cação Social Espírita, entro-

saram-se aos membros das onze equipes 

mediúnicas em regular atividade no Grêmio 

para a execução integrada do evento. 

Os estudos da obra “Amanhecer de 

uma Nova Era” focaram nos princípios 

éticos da Doutrina Espírita, presentes nos 

esclarecimentos prestados pelos espíritos 

superiores às entidades menos esclareci-

das, conforme diálogos constantes nos 

seguintes capítulos: 

1. Cap. 5: esclarecimentos ao obsessor da 

jovem protagonista Martina;  

2. Cap.10: esclarecimento ao ex-rabino 

Eliachin B.Sadoch;

3. Cap.12: esclarecimento ao compromis-

so espiritual do jovem Raimundo;

4. Cap.15: esclarecimento ao ex-rabino 

Melquisedec. 

Mediante um rodízio dos participan-

tes, todos eles participaram de quatro 

“oficinas” de estudos programadas para 

a primeira etapa do encontro, com cerca 

de meia hora de duração cada uma.  A or-

ganização dos estudos desenvolvidos em 

cada oficina ficou sob responsabilidade de 

uma equipe mediúnica do Grêmio, confor-

me então planejado. 

Após as oficinas, os conteúdos doutri-

nários concernentes à primeira obra foram 

explorados por meio de uma exposição 

dialogada, desenvolvida pelo conhecido 

expositor André Siqueira, que atua no mo-

vimento espírita do Distrito Federal.

Ao final dos estudos, a Presidente do 

Grêmio, Lenira Pereira Viana, fez uma 

saudação de agradecimento aos partici-

pantes e aos espíritos presentes. Todos 

cantaram o “Hino à Doutrina Espírita”, se-

guido por uma oração de encerramento.

No pátio do Centro foi servido um sabo-

roso almoço em clima de confraternização, 

do qual participaram os que estiveram pre-

sentes nos estudos e albergados hospeda-

dos nos alojamentos de nossa Instituição.

ENCONTRO DE TRABALHADORES 

E FREQUENTADORES – 2016


