
Há uma doença que infesta todas as 

manifestações religiosas e tradições espi-

rituais do planeta: o farisaísmo. Até Jesus 

se indignou com isso. As pessoas aderem 

a uma proposta espiritual e aspiram rapi-

damente à santidade. E se 

apresentam como tal.

Entre espíritas, acontece 

o mesmo. Muitos falando 

de voz mansa, com olhos 

virados, sorriso ensaiado… 

pregando a tal reforma ín-

tima (termo que aliás não 

me agrada), mas no fundo, 

permanecem os mesmos 

sentimentos escuros e pri-

mitivos intocados: inveja, 

ciúme, desejo de poder, 

sensualidade desequilibra-

da, agressividade, etc…

O fantástico grupo de 

humor espírita, Amigos 

da Luz, fez um episódio 

(vídeo) sobre isso, que acho dos melho-

res. Eu, eu mesma e eu Espírita.

Nele aparece claramente essa adesão 

superficial aos princípios espíritas e o 

quanto isso pode ser irritante para pesso-

as mais autênticas.

Há alguns com essa tendência, que 

poderíamos chamar de herdeiros dos fa-

riseus do tempo de Jesus, a quem o Mes-

tre qualificava de “cegos condutores de 

cegos” – indivíduos que assumem cargos 

institucionais ou lideram movimentos 

religiosos e que são sequiosos de poder. 

Personalidades narcísicas que querem 

aplauso e adoração a qualquer preço. Te-

mos dessas figuras em nosso movimento. 

Então, pode até haver uma intencionalida-

de de assumir essa máscara, para melhor 

dominar os incautos.

Mas, em muitos, não há intencionalida-

de, nem consciência do que estão fazendo: 

simplesmente sofrem do que poderíamos 

qualificar de “ilusão de bondade” – esse é 

o exemplo ilustrado pela Renata do vídeo 

dos Amigos da Luz.

Pessoas que acham que por adotarem 

o Espiritismo como filosofia de vida, já re-

solveram todos os problemas internos, já 

não são mais humanas, demasiadamente 

humanas.

Pensam que espírita não sente raiva, 

não se magoa, não faz luto, não pode 

se posicionar com ênfase e energia. Tem 

sempre que se apresentar blasé, sorriso 

forçado, cara de paisagem!

O que se dá é um processo de repres-

são (psicanaliticamente chamaríamos de 

recalque) das emoções, dos desejos, das 

questões não resolvidas. E isso, em algum 

momento, estoura, vem à tona, em forma 

de doença, depressão, surto, ou o que for. 

Não é que as pessoas não-religiosas ou 

não-espíritas não façam esse tipo de coi-

sa, de empurrar os problemas para debai-

xo do tapete. Todo mundo faz. Mas como 

o discurso racional que o espiritismo ofe-

rece é muito bom, os espíritas acabam 

por se esconder atrás dele.

A visão espírita da morte, por exemplo, 

obviamente nos conforta, nos consola, 

pode evitar o desespero e o suicídio ou 

um luto mais complicado. Mas espíri-

ta tem luto como qualquer ser humano, 

quando um ente querido morre. A gente 

sofre, sente saudades, tem dificuldade de 

aceitar num primeiro momento. Tudo isso 

faz parte. Aqueles que acham que, porque 

são espíritas, vão ficar impassíveis diante 

da morte de um filho ou de um cônjuge, ou 

de um pai ou de uma mãe, estão num pro-

cesso de negação, de escapismo. Quem 

ama sofre com a perda, sim. O Espiritis-

mo nos dá a convicção da imortalidade e 

isso é bastante confortador. Mas não nos 

priva do sofrimento. E mesmo um espírita 

pode ter um luto complicado, porque o 

que vai determinar também como enfren-

tamos uma perda não são as convicções 

racionais, mas o psiquismo do indivíduo, 

como ele lida com perdas e frustrações, 

como ele se constituiu nessa vida, desde 

a infância. A convicção pode influir, mas 

não determina tudo.

Outro exemplo: os princípios espíritas, 

revivendo o cristianismo, nos recomen-

dam a não-violência, o perdão, a paciên-

cia, etc. Mas num primeiro momento, 

diante de uma ingratidão, de um gesto 

agressivo, de um prejuízo causado por 

alguém, de um abandono, é normal que 

sintamos raiva, mágoa, tristeza, incon-

formação. É preciso primeiro aceitar que 

sentimos isso, para depois trabalhar com 

os sentimentos negativos, de forma au-

têntica e sincera. Como? Tentando nos 

colocar no lugar do outro, entendendo 

as motivações e limitações alheias, com a 

mesma paciência com que 

temos de olhar as nossas. 

Ou seja, é um trabalho, um 

esforço, um processo, uma 

maturação, e em alguns ca-

sos requer-se mesmo uma 

terapia…

Outro exemplo: temos 

que aprender a observar 

com cuidado as próprias 

motivações por trás de nos-

sas ações – principalmen-

te as que consideramos 

“boas”. Como pano de fun-

do de supostas bondades, 

podem haver interesses, 

projeções, exibicionismo, 

desejos de recompensa e 

reconhecimento… então, é preciso ser 

honesto consigo próprio, procurar um 

despojamento sincero, para poder se en-

xergar com transparência.

Lembro-me de uma espírita que conhe-

ci há muitos anos, na minha primeira ju-

ventude. Nem sei se ainda está neste pla-

no. Mas fazia um trabalho na favela, que 

logo de cara me chocou: se as crianças 

não fossem comportadas, eram ameaça-

das de não ganhar o pão com manteiga 

que estava sendo distribuído! Mas o pior 

de tudo: essa mesma pessoa, que tinha 

essa voz mansa e suave, que fazia um tra-

balho “caritativo”, tinha uma empregada 

em casa (negra) que era uma verdadeira 

escrava, sem direito a vida pessoal, direi-

tos trabalhistas, nada. Então, essa supos-

ta caridade que ela praticava na favela era 

uma medida paliativa para sua consciên-

cia. Não era legítimo amor ao próximo.

Eis porque é preciso reconhecer que o 

Espiritismo (como qualquer outro cami-

nho espiritual) não nos faz santos de ime-

diato. Não precisamos fingir e nem mentir 

a nós mesmos. Temos o compromisso de 

sermos honestos, homens e mulheres de 

bem, empenhados em sermos melhorares 

e ponto. Que também não adotemos o 

discurso do comodismo: se somos ainda 

imperfeitos, então tudo nos seja descul-

pado. Não. Temos compromisso com o 

bem, com o progresso. Mas somos hu-

manos. Eis tudo. Aceitemos nossa huma-

nidade enquanto tal. E enquanto seres 

humanos normais, não adotemos uma 

voz excessivamente adocicada, nem te-

nhamos uma postura moralista e nem um 

discurso demasiado agradável para todo 

mundo. Saibamos nos posicionar quando 

preciso, saibamos ser gente como a gen-

te, falando normalmente e fazendo o me-

lhor, sem nenhuma pretensão.

Simples assim!
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OS ESPÍRITAS E AS 

EMOÇÕES: O EU MESMO 

E O EU ESPÍRITA

Dora Incontri*

* Pedagoga e Articulista espírita de São Paulo/SP

 https://blogabpe.org/2016/11/19/os-espiritas-e-as-
-emocoes-o-eu-mesmo-e-o-eu-espirita/

Aos corações já aquinhoados com as 
bênçãos do entendimento maduro da 
revelação divina, cabe o esforço cons-
ciente em fazer-se permanentemente ace-
sa a chama interna da fé e da esperança.

A vida é sempre um hino de amor, uma 
canção de infinita beleza!

Os ciclos, inevitáveis, nas jornadas 
evolutivas que caracterizam o está-
gio em que nos encontramos na Terra, 
apresentam, também, em seus momentos 
difíceis, oportunidades de aprendizado 
e crescimento.

Não há determinismo outro na cria-
ção que não seja o do amor. A dor é 
instrumento passageiro, concessão da 
misericórdia divina, para que transfor-
memo-la em pão espiritual, desde que 
umedecido no azeite da resignação e da 
paciência.

Reergamos nossos altares íntimos com 
a força de nossas convicções e pela po-
derosa impulsão dos valores do senti-
mento já logrados por todos, nas con-
quistas do coração.

O sentimento sublimado, iluminado é 
o nosso archote para o encontro com 
Deus, que sempre se estabelecerá, mes-
mo nas noites mais escuras de nossos 
testemunhos intransferíveis. Este mo-
vimento ao encontro com o nosso eu 
divino, antecede as horas de alegria e 
felicidade, por termos experimentado 
com fé, tudo o que se apresentou nos 
nossos caminhos.

Rendamos graças a Jesus!

Rendamos graças à Deus, por tudo de 
bom, por tudo o que nos sucede. Por 
tudo rendamos graças!

Sê conosco! Conte conosco Senhor!

Muito obrigado!

Sigamos em frente e em paz!

(Mensagem intuitiva recebida durante a reunião do 
grupo de desobsessão de terça-feira na noite do 
dia 26-7-2016, no Grêmio Espírita Atualpa, pelo 

médium Maurício Curi.)

VIGÍLIA DA FÉ
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Ano de 1971. Concurso de Admissão 

para Oficiais médicos, dentistas e farma-

cêuticos da FAB (Força Aérea Brasileira) 

localizado no legendário Campo dos Afon-

sos, Rio de Janeiro. As aulas de Regula-

mentos Militares eram todas ministradas 

no auditório da Instituição para todos os 

alunos que integravam o Corpo de Saúde.

Vítor Ronaldo, por ser o mais antigo, 

pois oriundo da Marinha do Brasil foi con-

siderado o “xerife” de toda turma. Total 

de 90 alunos. Fomos diplomados no ano 

de 1972, como tenentes, e designados a 

prestar serviço nas várias Organizações 

de Saúde da Aeronáutica no RJ. Três meses 

após, Dr. Vítor foi transferido para o HACO 

(Hospital de Força Aérea de Canoas, RS).

Continuei no RJ prestando serviço no 

antigo Hospital do Galeão. Casei-me. Para 

surpresa minha em 1973, fui transferido 

para a BACG (Base Aérea de Campo Gran-

de, MS), onde permaneci por três anos.

Em virtude da minha especialidade 

odontológica, ou seja, CTBMF (Cirurgia 

e Traumatologia BucoMaxiloFacial), fui 

movimentado para o HACO, em 1976. Lá 

chegando, após cumprimento das forma-

lidades militares fui apresentado aos Ofi-

ciais integrantes do Hospital. Revi antigos 

companheiros do curso, inclusive Vítor, 

onde aconteceu o primeiro contato pes-

soal com o querido irmão, e uma amizade 

fraterna se desenvolveu.

Os meses friorentos se acentuaram e 

minha esposa F... não se adaptou ao clima 

sulino.

Em uma noite de frio intenso, a esposa 

caiu em prostração e agitação psicomo-

tora, dizendo palavras desconexas e in-

compreensíveis. Levei-a para o Hospital e 

encontrei Vítor como médico de plantão. 

Baixa hospitalar.

Já mais calma, por efeito de medica-

mentos, Vítor me chama a um canto e me 

comunica: “Morais: Sou espírita” e creio 

que o problema de F... tenha um compo-

nente de origem espiritual.

Naquela época não acreditava em espi-

ritismo, pois era católico prati-

cante. Não liguei para os fatos.

Passaram-se alguns dias 

e eis que voltou a aconte-

cer novamente o quadro 

clínico. Liguei para Vítor e 

encaminhei-a ao Hospi-

tal. Vítor chegou alguns 

minutos depois e no-

vamente comentou a 

respeito da Doutrina 

Espírita e, se eu não 

gostaria de levá-la 

ao Hospital Espírita 

de Porto Alegre, RS, 

“Casa do Jardim”, para 

um atendimento espiri-

tual com a Equipe do Dr. 

José Lacerda de Azevedo, 

da qual era integrante. 

Concordei.

Em um sábado, Vítor 

nos apanhou em minha 

residência e rumamos 

à Casa do Jardim (Hos-

pital Espírita).

Após atendimen-

to, da qual não parti-

cipei, pois não acre-

ditava, permaneci em um local ajardinado. 

Vítor me explicou o ocorrido, pois F... es-

tava assediada por espíritos trevosos que 

queriam se “apossar” de minha esposa. 

Marcou-se um novo atendimento para um 

sábado seguinte.

Como F..., melhorou bastante de seu 

ânimo, compareci ao Hospital Espírita, 

ainda incrédulo, onde novas entidades 

perturbadoras se fizeram presentes. Novo 

atendimento marcado e eu fora dele.

Em um sábado vindouro, algo acon-

teceu de extraordinário, pois como sem-

pre, me encontrava no jardim, fumando. 

De repente, Vítor me chama a pedido de 

D. Yolanda, esposa do Dr. Lacerda que re-

cebia um Luminar do Mundo Espiritual, 

Dr. Lourenço. Observando meu receio e 

incredulidade este comentou: meu filho, 

estás também assediado por espíritos 

perturbadores, mas, a par disso se faz pre-

sente um espírito querido que lhe deseja 

comunicação. Sente-se aqui ao meu lado 

e observe. Bem, mas isto é outra história 

de como iniciei na Doutrina Espírita.

A partir de então iniciei frequência à 

Casa do Jardim aos sábados pela manhã e 

nas quartas-feiras à noite, reuniões carita-

tivas no Centro Espírita Léon Denis, com 

Lacerda, Vítor, Cícero. Transcorridos al-

guns anos, Vítor foi transferido para Bra-

sília, DF. Continuei no HACO, trabalhando 

já como espírita convicto com o grupo do 

Dr. Lacerda.

Ano de 1982, recebo uma transferência 

para Brasília para felicidade de minha es-

posa, pois detestava os meses de inverno. 

Sua arquitetura, paisagem era completa-

mente diferente de Porto Alegre.

Fiquei hospedado no Hotel de Trânsito 

para Oficiais da Aeronáutica, situado na 

SQS 110, bloco B ( já extinto), e alguns 

dias depois entrei em contato com o ami-

go fraterno.

Depois de dois meses, consegui aparta-

mento na SQN 108.

Vítor já trabalhava na Fraternidade Es-

pírita, situada na 910 Sul, com um grupo 

reduzido de médiuns. Reiniciei meus tra-

balhos mediúnicos.

Os trabalhos se desenvolviam normal-

mente às terças-feiras às 20h, até que um 

dia uma médium recebeu uma entidade 

obsessora que gritava muito, causando 

alvoroço em outros grupos espalhados 

pela Casa. Nosso dirigente foi chamado 

à presença do Presidente da Casa, o qual 

se mostrou descontente com a situação, 

solicitando nossa saída.

À procura de um novo local de trabalhos 

apresentou inúmeras dificuldades, tendo 

inicialmente, o mesmo sido realizado no 

consultório médico de Vítor à noite, no Se-

tor Comercial, mas no transcorrer de algu-

mas lidas, mostrou-se inadequado. Criou-

-se uma lacuna nos trabalhos de caridade.

Graças a um encontro fortuito com Dr. 

Lauro, então Presidente do Hospital Espí-

rita de Brasília, convidou Vítor a trabalhar 

na sala da qual fazia uso para seus pacien-

tes, os quais atendiam das 18 às 20 horas 

nas terças-feiras. Isto perdurou por cerca 

de 2 a 3 anos. Todavia, por vezes, surgia 

um inconveniente, pois Lauro prorrogava 

seus trabalhos além das 20 horas, geran-

do problemas aos médiuns que muito de-

les vinham de longe.

Novamente a espiritualidade favoreceu 

um encontro por meio de uma palestra 

de Vítor no Grêmio Espírita Atualpa. Pos-

teriormente, comentando sobre aqueles 

obstáculos surgidos no Hospital Espírita, 

sua Presidente, amavelmente, se dispôs a 

ajudar, oferecendo uma sala onde os traba-

lhos mediúnicos pudessem ser realizados.

Infelizmente, dia 21 de novembro de 

2015, o fraterno irmão e amigo de tantas 

lutas veio a desencarnar-se, mas os traba-

lhos se perpetuam até os dias atuais.

Até um dia caro irmão e que a Paz do 

Mestre Jesus te envolva. Obrigado por 

tudo.
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* Articulista espírita

REMINISCÊNCIAS DE UM 

ENCONTRO FRATERNO 

PROGRAMADO PELA 

ESPIRITUALIDADE

J. A. Morais*

“Na universalidade do ensino dos Espíritos reside a força do Espiritismo.”  

Allan Kardec “O Evangelho Segundo o Espiritismo”

Mensagem psicografada em 21/11/2015  

por J. A. Morais, e de autoria do espírito 

Dr. José Lacerda, que foi doutrinador, mé-

dico e trabalhador da Casa do Jardim do 

Hospital Espírita (RS)

PATRÃO GRANDE

Chamaste para teu reino, um filho guer-
reiro, tal como eu, médico, trabalhador 
da Doutrina Espírita. Chegaste ao Rio 
Grande do Sul como nordestino, tiveste 
filhos gaúchos e partiste à meia rédea.

Caminhaste muito pelas pradarias ter-
renas até encontrar esse amigo que jun-
tamente com Yolanda o ensinou à Dou-
trina Espírita aplicada aos trabalhos 
mediúnicos que desempenhaste com efi-
ciência e amor.

Agora, te encontras amparado por 
aqueles entes queridos que, juntamente 
comigo vieram buscar-te, esperando a 
Grande Hora, não o fazendo sofrer.

Esteja em paz, pois muito trabalho ainda 
tem pela frente. Proteja sua família, seus 
amigos. Sua marca nos trabalhos espiri-
tuais e nos grupos espíritas jamais será 
esquecida. Estás na Grande Estância.

Quando o nosso Patrão Grande

Resolveu que eu passe desta para aquela 
outra invernada,

O sino, na badalada tão triste da 
despedida

Terá notas sincero

Do madrinheiro de tropa,

Que madrugou para a vida.

LA PUCHA!

 JOSÉ LACERDA DE AZEVEDO
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O psiquismo de cada criatura encontra-

-se registrado de maneira estratificada 

nos escaninhos mais profundos e indetec-

táveis da organização psíquica, prontos 

para uso imediato ou em longo prazo, 

dependendo da capacidade e competên-

cia, lucidez e talento intelectual e moral 

de cada indivíduo. O cérebro humano é 

pequeno e frágil para dominar e controlar 

todos os gigantescos arquivos psíquicos 

da organização mental, sediados no po-

rão da subconsciência. 

A Ciência humana 

A Ciência avançou bastante nas inven-

ções e aplicação da Tecnologia; usa com 

primores de técnica os sofisticados apa-

relhos eletrônicos, grandes e poderosos 

laboratórios de análise e investigação. 

Promove, de maneira incessante, estudos 

detalhados na intimidade do complicado 

cérebro humano, procura descobrir os 

registros e arquivos da inteligência, da 

memória, dos conhecimentos, dos senti-

mentos, das emoções, porém, até agora 

todos seus esforços foram em vão... Os 

cientistas, embora sinceros e sensatos em 

suas pesquisas, estão tateando na escu-

ridão do materialismo, descrença e nega-

ção contumaz da existência do espírito. 

Estão trabalhando com todos os esforços 

de suas inteligências e poderes de seus 

equipamentos eletrônicos procurando en-

contrar vestígios da inteligência no corpo 

físico, os sinais das ideias no cérebro de 

carne, os registros dos conhecimentos na 

massa encefálica. Porém, tudo em vão. 

O espírito para a Ciência é uma quimera, 

uma fantasia. A Ciência oficial ainda não 

comprovou sua existência e atuação no 

cérebro humano. 

 Cérebro Físico

O cérebro físico por mais complexo e 

fantástico, intrincado e delicado sua or-

ganização, funções e comandos, não é 

fonte e nem a gerência absoluta do corpo 

humano. Inegavelmente o cérebro geren-

cia o cosmo orgânico, todos os órgãos 

e os trilhões de células do corpo físico, 

contudo, o ESPÍRITO IMORTAL controla, su-

pervisiona e comanda todas as atividades do 

cérebro físico e consequentemente o organis-

mo humano. O ser espiritual inteligente, 

invisível ao olhar humano, com seus recur-

sos mentopsíquicos poderosos do Incons-

ciente predomina e controla, comanda e 

supervisiona todas as atividades, todos 

os órgãos e todas as células do organis-

mo humano. A inteligência, cultura, genia-

lidade, sentimentos e inumeráveis valores 

íntimos infe-

riores ou superio-

res não estão gravados, 

nem nos neurônios e muito 

menos na organização do encéfalo. O cé-

rebro de carne não passa de instrumento 

passageiro do espírito imortal. Não pro-

duz inteligência brilhante, sensibilidade, 

afetividade, psicologia profunda. Com 

sua complexa expressão bioquímica, ape-

nas oferece passagem de forma controla-

da e comedida das energias mentopsíqui-

cas que se originam da complexa atividade 

da vida mental no fantástico santuário de 

energias psíquicas do Espírito. Com seus 

bilhões de neurônios é frágil instrumento 

e diminuta representação do fantástico 

cérebro espiritual que é o verdadeiro pa-

trimônio intelectual do espírito. Emma-

nuel descreve com lucidez: “O cérebro é 

o dínamo que produz a energia mental, 

segundo a capacidade de reflexão que lhe 

é própria, no entanto, na vontade temos 

o controle que a dirige nesse ou naquele 

rumo, estabelecendo causas que coman-

dam os problemas do destino.” (grifos 

nossos) “XAVIER, Chico. Pensamento e 

vida. Brasília, DF: Feb, Cap. 02, p. Mentor 

espiritual – Espírito Emmanuel”. 

Consciência e Computador

A consciência é a mais poderosa for-

ça do espírito, pois administra, organiza 

e aglutina todo o complexo de energias 

psíquicas no repositório da vida mental. 

A consciência é a energia inicial, o foco 

essencial do espírito. Quando Deus cria o 

espírito, cria a consciência. A mente é a 

expansão da consciência.

O arquivo psíquico de um defeito moral 

quando sinalizado para sua prática, impul-

sionado pela vontade e livre arbítrio do es-

pírito, busca no arquivo-vivo da subcons-

ciência os registros psíquicos acumulados 

dessa imperfeição, agita seu manuseio 

para a prática de má ação ou vício, trans-

gressão ou crime. Os arquivos psíquicos de 

energias inferiores é o mau tesouro no co-

ração do ser humano. A esse respeito disse 

Jesus: “... o homem mau do mau tesouro 

tira cousas más.” (Mateus, 13:35) 

Um poderoso computador, de última 

geração, que atende a serviços de grandes 

países e das maiores empresas do mundo, 

com seus gigantescos recursos de memó-

ria, se comparado aos recursos psíquicos 

do Espírito imortal, não passará de máqui-

na pobre e primitiva, bastante limitada. Os 

registros psíquicos integrais de intelecto-

-emocional são elaborados e acumula-

dos ao longo da trajetória evolutiva 

do espírito, nos milênios e milê-

nios... Qualquer computador 

por mais poderoso seja, em 

pouco tempo estará desatu-

alizado e antiquado, ao pas-

so que o espírito, através 

dos milênios, avança para o 

engrandecimento e aperfei-

çoamento moral e intelectu-

al. As engrenagens sublimes 

do espírito poderão permane-

cer estagnadas, por muitos sé-

culos, porém jamais apresentarão 

defeitos nas funções fundamentais 

de pensar, imaginar e sentir, elas não se 

enferrujam ou desatualizam.

Autonomia do Espírito

A criatura humana ao experimentar 

pequeno período de sono ou grande pe-

ríodo, ocorre fenômeno espiritual muito 

comum e cotidiano: o espírito liberta-se 

do corpo e embora afastado temporaria-

mente – no período do repouso físico – 

continua ser uma individualidade, com sua 

identidade particular, alguém que pensa e 

vive, sente e emociona, ama e sofre, tra-

balha e aprende... Os arquivos psíquicos 

altamente sensíveis da personalidade: in-

teligência e conhecimentos, sentimentos 

e sensibilidades, virtudes e defeitos morais 

não estão aprisionados na estrutura da 

carne perecível, sujeito a decomposição 

e desintegração no túmulo. Os preciosos 

valores da criatura humana não descerão 

com o cadáver para a escuridão do sepul-

cro. O espírito carrega consigo e leva para a 

vida espiritual, no período do sono físico, 

sua integral psicologia, vida psíquica pró-

pria, estrutura mental completa e profun-

da, todos os talentos de sua inteligência, 

emoções, idéias, temperamento, hábitos, 

desejos, predileções, todas as virtudes e 

todos os defeitos morais... Após a morte 

do corpo, a personalidade espiritual escla-

recida, educada e iluminada sobrevive e 

projeta-se além da lápide fria do túmulo, 

continua altaneira sua marcha na direção 

do futuro espiritual. O espírito, embora 

sem o cérebro material, possui seu cérebro 

espiritual, dá continuidade a sua atuação, 

com atividade bem particular, exclusiva e 

criativa. Ao atravessar as barreiras escuras 

da morte, pronuncia silenciosamente sua 

realidade íntima insofismável: “Eu conti-

nuo ser, eu mesmo!” A realidade íntima 

bem específica de cada espírito passa a se 

declarar com todas as cores, todos os pen-

samentos, todos os sentimentos, todas as 

qualidades, todas as imperfeições, todos 

os desejos, todas as vontades e toda sua 

intenção. É a comprovação de sua individu-

alidade, sua personalidade inconfundível, 

suas características psíquicas, seu caráter 

especial, grau de moralidade, particularida-

des e detalhes de sua natureza psicológica 

de profundidade.

DESENCARNAÇÃO 

JORGE ANDRÉA

1º/2/2017 retornou à Pátria Espiritu-

al Jorge Andréa dos Santos. Nascido no 

dia 10 de agosto de 1916, psiquiatra, 

pesquisador, conferencista e escritor, 

contribuiu de forma significativa com o 

Movimento Espírita no Brasil. Foi Presi-

dente de Honra do Instituto de Cultura 

Espírita do Brasil (ICEB) e é autor de 

mais de trinta livros dedicados à área 

científica da Doutrina Espírita.

Fonte: www.febnet.org.br

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 a seguir 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

CÉREBRO FÍSICO 

E ESPIRITUAL

Walter Barcelos*

“O Espírito, encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um 

dínamo complexo em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico 

em forças mentoeletromagnéticas, forças essas que guardam consigo, no 

laboratório das células em que circulam e se harmonizam, a propriedade de agentes 

emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia.” André Luiz

(Mecanismos da Mediunidade – Francisco Cândido Xavier – Capítulo V – “Corrente 

elétrica e corrente mental” – subitem: “Dínamo Espiritual” – Editora FEB)

* Articulista espírita de Uberaba/MG

 walter.b@free2airbrasil.org
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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

Tema das Palestras

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h
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Qui 2 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 5 DIJ APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA IRMÃ ZÉLIA

Seg 6 Adauto Santos NECESSIDADE

Qui 9 Verônica Maria PROVAÇÃO

Dom 12 Luiz Augusto ARREPENDIMENTO E REPARAÇÃO

Seg 13 Carmelita Indiano DOR

Qui 16 Ricardo Honório AMOR E DESAPEGO – AMOR E INTERAÇÃO – AMOR E VIDA

Dom 19 Vanson (músico) NA SINTONIA DO AMOR

Seg 20 André Siqueira AMOR E PROGRESSO - AMOR E COMPREENSÃO - AMOR E MUDANÇAS

Qui 23 Carlos Sá AMOR E PLENIFICAÇÃO - AMOR E CURA - AMOR E CONFLITOS

Dom 26 Carlos Waldino AUTODETERMINAÇÃO

Seg 27 Fátima Guimarães REALIZAÇÃO

Qui 30 Cassius Vantuil PERSONALIDADE
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Dom 2 Adauto Santos BEM-AVENTURADOS OS QUE SÃO MISERICORDIOSOS

Seg 3 Luiz Augusto VIRTUDE

Qui 6 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 9 Maurício Curi EM RESPEITO À CARIDADE

Seg 10 Carmelita Indiano O BEM E O MAL

Qui 13 Fátima Guimarães AMOR E ESPIRITUALIDADE – AMOR E RELACIONAMENTO – AMOR E PAIXÃO

Dom 16 Sérgio Castro RETRIBUIR O MAL COM O BEM

Seg 17 André Ferreira A NOITE DO LIVRO ESPÍRITA

Qui 20 Carlos Sá O ADVENTO DE O CONSOLADOR

Dom 23 Verônica Maria DESPRENDIMENTO DOS BENS TERRENOS

Seg 24 Maurício Curi AMOR-PRÓPRIO – AMOR E RESSENTIMENTO – AMOR E ESPAIRECIMENTO

Qui 27 Fabiano Augusto LEI / PROFETAS

Dom 30 Luiz Afonso VALORIZAR O QUE SE TEM

Datas Espíritas

1/3/1944 É lançado o jornal “O Semeador”, em São Paulo, órgão da FEESP 

6/3/1932 É fundada a Associação das Senhoras Cristãs de Araçatuba, pela 
emérita espírita Benedita Fernandes

9/3/1979 Desencarnação de José Herculano Pires

9/3/1984 Desencarnação de Yvone do Amaral Pereira

19/3/1839 Nasce em Portugal, Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, médium 
curador

20/3/1833 Nasce na Inglaterra, Daniel Dunglas Home, considerado o maior 
médium de efeitos físicos

22/3/1882 O livro “A Gênese”, de Allan Kardec, é editado pela primeira vez 
em língua portuguesa

23/3/1857 Nasce Gabriel Delanne

31/3/1848
Os fenômenos em Hydesville (EUA) atingem o auge, envolven-
do a família Fox, dando início a inúmeras investigações sobre a 
mediunidade

31/3/1869 Desencarnação de Allan Kardec, vítima da ruptura de um 
aneurisma

1/4/1858 É fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, por Allan 
Kardec

2/4/1869 Allan Kardec é sepultado no Cemitério de Montmartre

2/4/1910 Nasce Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, MG

4/4/1919 Desencarnação de Willian Crookes, estudioso inglês dos fenô-
menos espíritas

11/4/1900 Desencarnação, no Rio de Janeiro, de Bezerra de Menezes

12/4/1927 Desencarnação de Léon Denis

15/4/1864 Lançado por Allan Kardec “O Evangelho Segundo o Espiritismo” 

18/4/1857 Lançado “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec 

14/4/1999 É instituído o “Dia do Consolador” 

18/4/1974 É lançado o jornal “Folha Espírita” 

21/4/1889
Foi fundado no Rio de Janeiro o Centro Espírita do Brasil, sendo 
seu primeiro presidente Adolfo Bezerra de Menezes, que instalou 
a primeira escola de médiuns junto com Augusto Elias da Silva

22/4/1904 Desencarnação de Florence Cook, a médium de materializações 
do Espírito Katie King

24/4/1984 Desencarnação, no Rio de Janeiro, do jornalista Deolindo Amorim

30/4/1856 É transmitida a Allan Kardec a primeira revelação mediúnica a 
respeito da sua missão

Evangelização Espírita 

Infanto-Juvenil - 2017

Evangelização da infância
» Domingo - 9h

Evangelização da juventude
» Domingo - 10h30

Departamento de Infância e Juventude – DIJ
Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
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Culto do 
Evangelho 
no Lar Inscreva-se!

O Culto é realizado 

no último domingo 

de cada mês, às 18h.

Fone: 3443-2000

O Evangelho Segundo o Espiritismo 
Estudo sistematizado de

INSCRIÇÕES
Livraria Letras e Luzes      Fone: 3343-2000      www.atualpa.org.br hd
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Visita ao Hospital 
Materno Infantil

No 1º e 3º domingo  
de cada mês.

Das 14h45 às 16h.

Informações  
com Marilsa:  
99977-9851 ou  
marilsaalves@hotmail.com
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INSCRIÇÕES  ONLINE 

(www.atualpa.org.br)

AGENDE-SE

Março
Abril

Em todo mês 

de Abril serão 
realizadas 

apresentações 
artísticas 

nas palestras 
públicas de segundas e quintas-

feiras, lembrando passagens 

de “O Livro dos Espíritos”.

21 a 23
FEIRA DO LIVRO ESPÍRITA

30
ALMOÇO BENEFICENTE – FEDF

4
RETORNO ÀS ATIVIDADES 

ESDE/ESME

12
MOVIMENTO ESPÍRITA 

EM AÇÃO DA REGIÃO 1

19 
PALESTRA MUSICAL 

COM VANSAN, ÀS 9H

23º Lanche Beneficente
7 de maio, domingo, das 17h às 20h
Local: Espaço coberto Multiuso – GEABL
Crianças até 7 anos não pagam
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O que o motivou a trabalhar com a 

arte espírita? Comente sobre suas 

obras e seus últimos trabalhos.

Desde 1980, quando, por motivo de 

saúde, fora orientado pelo próprio médi-

co a procurar uma casa espírita. Tendo 

recebido o precioso medicamento do 

Evangelho de Jesus, Vansan foi desen-

volvendo o dom da mediunidade nos tra-

balhos práticos de desobsessão, de cura 

e na obras assistenciais da casa (sopa, 

atendimento fraterno, e nos trabalhos 

de evangelização junto às comunidades 

carentes). Mais tarde foi orientado a can-

tar e tocar o violão durante os trabalhos 

de cura contribuindo para a vibração. Pa-

ralelamente já participava como músico 

nas aberturas musicais de renomados 

palestrantes espíritas e com a vibração 

da música nos trabalhos de grandes psi-

cógrafos. Até que, por orientação espi-

ritual deu início à tarefa de evangelizar 

através da música – a TERAPIA MUSICAL 

DO AMOR, trabalho que vem realizando 

há mais de dez anos e que lhe tem pro-

porcionado grandes alegrias. 

Que método utiliza e quanto tempo 

leva na elaboração artística?

A tarefa surgiu a partir de um convite 

para uma jornada de palestras de um ora-

dor renomado, no interior de São Paulo, 

onde eu faria apenas a harmonização do 

ambiente antes da palestra. A jornada 

seria de 10 dias em cidades diferentes. 

Ocorre que o orador ficou adoentado e 

não pode comparecer. Nosso anfitrião en-

tão me disse que ficasse tranquilo que ele 

faria a palestra e eu ficaria com a harmoni-

zação. A primeira cidade visitada era mui-

to pequena e as pessoas, muito simples, 

ficaram magnetizadas com a música que 

eu cantava na harmonização antes da pa-

lestra. Ele se aproximou de mim discreta-

mente e me disse ao ouvido – NÃO VOU 

QUEBRAR ESSE ENCANTO – A NOITE É 

SUA – A LIÇÃO DO EVANGELHO HOJE É 

SOBRE OS LAÇOS DE FAMÍLIA – FALE O 

QUE SOUBER E CANTE DENTRO DESSE 

TEMA. Foi o que fiz intuitivamente e ficou 

muito bom, a ponto de ele me repassar a 

tarefa toda durante o restante da jornada. 

Nascia, ali, o EVANGELHO MUSICAL, 

onde discorro sobre temas doutrinários 

e ilustro com músicas que complemen-

tam as mensagens. As pessoas cantam 

junto e se envolvem na vibração. É mui-

to gratificante e agradeço a Deus todos 

os dias por essa tarefa a mim confiada. 

Fale-nos sobre o seu repertório. Qual 

o objetivo do seu trabalho na Seara 

Espírita? 

Na Seara Espírita, meu repertório é 

bem variado. Como nos orienta O Livro 

dos Espíritos, “o que vale é o teor da 

mensagem”. Escolho as músicas pela 

mensagem que trazem e pela melodia 

de maneira a nos elevar os sentimentos. 

Canto canções de autores espíritas, de 

outras religiões, e até de quem não se 

identifica em qualquer religião. Além de 

muitas composições próprias e versões 

que faço de composições renomadas do 

cancioneiro popular internacional. O ob-

jetivo de nossa tarefa é o de levar conso-

lo, paz, alegria, e força, fazendo com que 

nossas canções e palavras sejam veícu-

los de aproximação das pessoas a Deus.

Você foi influenciado pela prática de 

alguma instituição ou tem iniciativa 

particular?

Sigo minha própria intuição, mas cada 

casa que visito contribui para meu apri-

moramento. Há casas, que, em virtude 

do foco de estudo daquela semana, me 

sugerem temas a serem explanados. 

Cada casa é uma história em particular. 

Procuro seguir minha intuição, dentro 

da condição vibratória do ambiente e 

das necessidades dos presentes. Não 

costumo definir um repertório previa-

mente. A espiritualidade vai me intuindo. 

E frequentemente ouço dos presentes – 

ESSA MÚSICA FALOU PRA MIM O QUE 

EU ESTAVA PRECISANDO OUVIR HOJE!

Há muitos relatos de pessoas que es-

tavam se sentindo doentes, até mesmo 

com dores físicas, e que, através das 

canções, abriram espaço para o auxílio 

espiritual e se sentiram melhores. Ou-

tros, diversas vezes, que traziam no co-

ração a dolorosa intenção do suicídio, e 

ao participarem de nossa apresentação, 

mudaram os seus propósitos. Laços de 

ódio e desavença desfeitos. Reconcilia-

ção de familiares que não se falavam há 

muito tempo, por orgulho e até mesmo 

de grupos afastados dentro da própria 

Casa Espírita que se uniram novamente. 

E isso também ocorre entre os espíri-

tos. Muitos irmãos desencarnados são 

socorridos.

É muito gratificante para mim e me 

estimula a prosseguir sempre.

Como você vê a qualidade da 

produção musical espírita, em geral, 

no momento atual?  

 Com a graça de Deus, vejo que vem 

crescendo em todos os sentidos. Não só 

na quantidade de grupos e composições, 

mas também na qualidade musical e dou-

trinária. Novos grupos surgindo a cada 

dia. Muitos inspirados pela nossa tarefa. 

E cada vez mais voltados para a divulga-

ção da Doutrina e do Evangelho de Jesus. 

As pessoas recebem, com a música nas 

casas espíritas, uma dose importante de 

ânimo, de alegria, de fé e de esperança.

Quais as facilidades encontradas e 

as principais dificuldades a superar?

As dificuldades que aparecem são as 

mesmas de todo trabalhador espírita. Na 

maioria das vezes só encontro mesmo 

alegria, acolhimento, fraternidade por 

onde passo. A alegria de servir com Jesus.

A grande facilidade que encontramos, 

antes de tudo, é o amparo espiritual. Dos 

mentores de nossa tarefa, mas também 

da espiritualidade das casas espíritas que 

visito. A acolhida que sempre nos dão os 

companheiros espíritas. E principalmente 

o carinho das pessoas que nos acompa-

nham. As dificuldades são as mesmas de 

qualquer cristão. Vencer a barreira das im-

perfeições humanas, mas principalmente 

as nossas. Vigiar sempre e orar para que 

não venhamos a sucumbir na sedução da 

vaidade, do orgulho e do egoísmo que 

tanto nos assolam. Cuidar da sintonia 

mental e de nossas escolhas para que 

não venhamos a ser veículos de espíritos 

não bem intencionados e daqueles que 

desejam deturpar a nossa tarefa. Mas, 

acima de tudo, CONFIAR. Jesus é nossa 

grande fonte de inspiração.

Vansan:

“AS PESSOAS RECEBEM 

COM A MÚSICA NAS 

CASAS ESPÍRITAS UMA 

DOSE IMPORTANTE DE 

ÂNIMO, DE ALEGRIA, DE 

FÉ E DE ESPERANÇA” 

O conhecido músico fala sobre como iniciou e 

como desenvolveu seu trabalho espírita unindo a 

música e a palestra pública na casa espírita. 

André Ribeiro Ferreira*

Natural de Mogi das Cruzes-SP, onde reside e vive atualmente, Vicente de Paulo Fernandes 

da Costa, o VANSAN, costuma dizer em tom de brincadeira, que hoje é apenas um ponto de 

referência, posto que frequentemente está viajando para palestras e shows. 

Nasceu numa família católica praticante, foi coroinha e participante das equipes litúrgicas 

da igreja que frequentava. O avô fundou e o pai dirigiu, em sua cidade, um abrigo para idosos 

desamparados – a Casa de São Vicente de Paulo, que atendia apenas idosos carentes e sem 

recursos. Seu nome veio em homenagem ao santo. Mas a igreja não respondia, de forma con-

vincente, suas inquietações e dúvidas. Em torno de 1980 começou a ter sérias crises de enxa-

queca, que os medicamentos não conseguiam aliviar, mas acabaram levando-o a buscar ajuda 

em uma casa espírita. Passou a frequentar, estudar e trabalhar na Doutrina Espírita, onde pode 

dedicar-se à tarefa assistencial, mediúnica e artística. Hoje está vinculado ao Núcleo Espírita 

Caminho da Luz, em Mogi das Cruzes. É autodidata, toca violão e compõe desde os 8 anos de 

idade. É músico profissional desde 1978, professor de música e professor universitário na área 

de Comunicação Social. Realiza mais de 300 palestras lítero/musicais/doutrinárias por ano, uti-

lizando a música, pelo Brasil e exterior, em Casas espíritas, congressos e encontros. No exterior 

já se apresentou em Portugal, Espanha, Bélgica, Suíça, Alemanha, Itália, Estados Unidos (Nova 

Jersey, Nova Iorque e Florida), Canadá (Montreal e Quebec) e em Moçambique (Maputo).
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Este ano é comemorado 40 anos da 

campanha permanente de evangeli-

zação espírita infanto-juvenil.  

A evangelização brasileira está pró-

ximo do que se planejou lá atrás?

A campanha, que surgiu como cam-

panha nacional, com previsão de seis 

meses, se torna permanente devido 

a, especialmente, ao entusiasmo dos 

evangelizadores. Mas ela tem propos-

tas que não se fecham dentro de um ci-

clo de vida material, rápida. O objetivo 

da evangelização espírita é a criança e o 

jovem na perspectiva de espírito imor-

tal. É claro que os seus objetivos 

vão além das faixas etárias e além das 

existências corpóreas. A grande sacada 

da campanha foi reunir pessoas do Bra-

sil inteiro, depois promover encontros 

regionais, estaduais, para uma busca 

sempre permanente de qualidade no 

trabalho. Sempre teremos a necessida-

de de a campanha acompanhar essa 

trajetória humana mas, sem dúvida ne-

nhuma, ela veio para contribuir para a 

sistematização e processo reflexivo da 

evangelização. Para um processo de 

construção de um objetivo de vida para 

crianças, jovens e para os pais, evangeli-

zadores e dirigentes.

Vivemos uma fase de transição com 

uma série de conflitos de interesse 

entre o que acontece no mundo e o 

que se ensina na evangelização. Isso 

torna a tarefa do evangelizador mais 

complicada ou ela sempre foi difícil 

por si só?

A missão do evangelizador sempre foi 

difícil. A mensagem de libertação sem-

pre tem um caráter “subversivo”. A co-

meçar pela subversão do próprio Jesus. 

O Mestre veio para subverter a ordem. 

Ao invés de heroísmo, de bravura, de 

matar, ele vem trazer “bem aventurados 

são os humildes, bem aventurados são 

os pacíficos”. O discurso evangélico é 

um discurso subversivo em relação à or-

dem vigente. Até agora, nunca tivemos 

um mundo em harmonia com essa men-

sagem. A mensagem cristã subverte a 

ordem posta. A mensagem espírita sub-

verte a ordem posta. São outros valores 

e outras maneiras de se fazer a leitura do 

mundo. Acredito que esse seja o grande 

desafio do evangelizador.  Primeiro, ela-

borar a sua própria leitura de mundo. O 

evangelizador não pode ser um alienado, 

alguém fora da realidade, preso na letra 

do Evangelho, na interpretação literal. 

Tem que ser alguém que tenha essa lei-

tura mais ampla da situacionalidade da 

vida humana neste momento em que ele 

está. A grande questão é ele saber pro-

blematizar 

essa situação e apresentar leituras. O Es-

piritismo é uma ferramenta de compre-

ensão do mundo. O trabalho é sempre 

difícil por isso, mas, ao mesmo tempo, é 

desafiador e estimulante porque é uma 

mensagem de conscientização, liberta-

ção e construção de um mundo melhor.

O evangelizador é o pescador de 

homens que Jesus falou?

É o pescador de homens e de almas. É 

alguém que recebeu um convite extraor-

dinário. Lembramos um escritor america-

no (Henry Brook Adams) que diz: “o mes-

tre marca pela eternidade. Nem ele sabe 

onde cessa sua influência”. Se o mestre 

da vida, do ponto de vista das matérias 

e dos conteúdos existenciais, tem esse 

poder, imagine o evangelizador, que toca 

em conteúdos que têm sabor de imorta-

lidade. Essa é uma honra que recebemos 

ao ser convidados pelo “Ide e evangelizai” 

que está sendo replicado constantemen-

te para que, nesse processo, nos auto 

evangelizando, possamos ajudar no pro-

cesso de evangelizar o outro. Lembro-me 

que Emmanuel, em uma de suas obras 

– Fonte Viva – nos dizia assim: “quando 

Jesus toca o coração de um homem, cha-

ma-o a evangelizar o seu irmão”. 

“O EVANGELIZADOR TOCA 

CONTEÚDOS COM SABOR 

DE IMORTALIDADE”

 

Paulo de Tarso Lyra*

Convidada pela Federação Espírita do Distrito Federal para 

dar um seminário sobre os desafios da Evangelização Espírita 

Infanto-Juvenil nos dias atuais, a palestrante e pedagoga Sandra 

Borba conversou rapidamente com o Brasília Espírita, na 

pausa para o lanche do encontro, que aconteceu no auditório 

do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima.

Confira a seguir os principais trechos da conversa:

Quais os seus planos em relação ao 

futuro, em relação à arte espírita?

Prosseguir semeando.

Vejo que hoje muitos grupos musicais 

estão surgindo, inspirados pelo trabalho 

que realizamos. Fico feliz ao ver que mui-

tos jovens se interessam por essa tarefa. 

E é aí que vejo um ponto muito importan-

te porque, em sua maioria, as casas es-

píritas estão envelhecendo com seus tra-

balhadores. Há ainda um interesse muito 

pequeno dos jovens pelos trabalhos das 

casas. E poucas são as casas que ofere-

cem oportunidade para que eles possam 

participar mais ativamente. É a arte es-

pírita o melhor caminho para atrair a ju-

ventude a assim garantir continuidade 

das tarefas. Os jovens que estão nessa 

condição são extremamente atuantes e 

participativos. Fico feliz por poder ser um 

ponto de inspiração para esses jovens.

Sua mensagem final aos nossos 

leitores...

Primeiramente queria agradecer a 

oportunidade oferecida nesse impor-

tante veículo de divulgação espírita. 

Neste mês de março de 2017 estou com 

intensa programação de apresentações 

em Brasília. Gostaria de dizer que é uma 

grande alegria, para mim, estar junto à 

comunidade espírita da região.

Convido-os a nos prestigiar com sua 

presença, rogando a Deus que os ilu-

mine e abençoe e que possamos todos 

prosseguir servindo com amor, união e 

fraternidade, guiados, inspirados e am-

parados por Jesus, nosso modelo e guia 

de perfeição.

CEABM – Centro Espírita 

Adolfo Bezerra de Menezes

18 de março, às 19h30

Q 10, Área Especial 2 – Sobradinho

GEABL – Grêmio Espírita 

Atualpa Barbosa Lima

19 de março, às 9h

SGAS 610, Conj. D, Lote 71 – Asa Sul

CEB – Comunhão Espírita de Brasília

19 de março, às 20h

SGAS 604, Lote 27 – Asa Sul

CEPT – Centro Espírita Paulo de Tarso

20 de março, às 20h

Colégio INDI Bibia – QI 3/5 – Lago Norte

Rua da Polícia Civil 9ª DP

SODEAS – Sociedade de Divulgação 

Espírita Auta de Souza

21 de março, às 20h

Área Especial 17, Setor D Sul – Taguatinga Sul

CEAL – Centro Espírita André Luiz

22 de março, às 19h30

QE 16, Área Especial A – Guará I

REMA – Casa Espírita Recanto de Maria

23 de março, às 20h

SHIS QI 25, Lote I – Lago Sul

GEFRAMA – Grupo Espírita 

Fraternidade de Maria

24 de março, às 20h

QE 38, Área Especial 6 – Guará II

CEOS – Centro Espírita Os Seareiros

25 de março, às 9h

SMPW Qd. 1, Conj. 4, Lote 5 – Park Way* andure@uol.com.br

 Entrevista realizada em conjunto com a Revista O Con-
solador (www.oconsolador.com)

* Articulador espírita, coordenador da Juventude Espírita 
do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

Palestra: TERAPIA MUSICAL DO AMOR

Veja os depoimentos de quem já assistiu ao Vansan: www.vansancantor.com
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