
Documento da Organização das Na-

ções Unidas considera a guerra civil síria 

como a grande tragédia do século 21. O 

confl ito foi marcado por violenta revolta 

armada em 2011. Segundo estimativas 

de organizações internacionais, o número 

de mortos na guerra é de quase 300 mil 

pessoas. Mais de quatro milhões de sírios 

já teriam buscado refúgio no exterior para 

fugir dos combates. O governo sírio ga-

rante estar tão-somente combatendo ter-

roristas armados que visam desestabilizar 

o país. A guerra, todavia, tem raízes de 

natureza sectária e religiosa, com diver-

sas facções atingindo outros países como 

Iraque e o Líbano, atiçando especialmente 

a rivalidade entre xiitas e sunitas.

A partir de 2013, aproveitando-se do 

caos da guerra civil tanto na Síria quan-

to no Iraque, um grupo autoproclama-

do Estado Islâmico (EI, ou ad-Dawlah 

al-Isl�m�yah) começou a reivindicar ter-

ritórios na região. Desde então, passou 

a chamar a atenção do mundo pelos re-

quintes de violência e crueldade nas inú-

meras atrocidades que cometem. Lutan-

do inicialmente ao lado da oposição síria, 

as forças desta organização passaram a 

atacar qualquer uma das facções (sejam 

apoiadoras ou contrárias ao presidente 

sírio) envolvidas no confl ito, buscando he-

gemonia total.

Em junho de 2014, militantes deste gru-

po proclamaram um Califado na região, 

com seu líder Abu Bakr al-Baghdadi como 

o califa. Eles rapidamente iniciaram uma 

grande expansão militar, sobrepujando ri-

vais e impondo a sharia (lei islâmica) nos 

territórios que controlavam. Diversas na-

ções ocidentais como os Estados Unidos, 

as nações da OTAN na Europa e países do 

mundo árabe, temendo que o fortaleci-

mento do EI representasse uma ameaça a 

sua própria segurança e a estabilidade da 

região, iniciaram, então, uma intervenção 

armada contra os extremistas.

O relatório do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (Acnur) 

divulgado recentemente revela uma esta-

tística catastrófi ca: são quase 60 milhões 

de refugiados, requerentes de asilo e des-

locados internos até 2014, e esse número 

cresce a cada dia. O relatório diz ainda que 

15 confl itos surgiram ou se reiniciaram nos 

últimos cinco anos. Isso fez com que mi-

lhares de pessoas buscassem refúgio em 

outros países. É como se 1 em cada 122 

pessoas no mundo fossem refugiadas.

E o que mais assombra na estatística 

é que a metade são crianças. Uma delas 

é representada pelo menino sírio de três 

anos fotografado morto numa praia na 

Turquia após o barco em que estava com 

a família ter naufragado na tentativa de 

chegar à Grécia. Tal foto chocou o mundo 

e chamou atenção para a situação dos re-

fugiados e imigrantes na Europa.

Em meio ao que se tornou a maior crise 

de refugiados do mundo desde a Segunda 

Guerra Mundial, felizmente nem tudo está 

perdido. Descobrimos aqui e ali amostras 

de comiseração diante desse quadro de 

calamidade humana. A exemplo da gene-

rosidade demonstrada por um casal de 

noivos turco, que decidiu compartilhar a 

alegria do dia do casamento com milha-

res de refugiados sírios, convidados para 

celebrar junto com eles na cidade de Kilis, 

no Sul da Turquia. Os noivos distribuíram 

pessoalmente, ainda vestidos com os tra-

jes da festa de núpcias, toda a comida ar-

mazenada em alguns caminhões.

Vários países enfrentam difi culdades 

para conviver com essa nova realidade 

de imigrantes chegando aos milhares em 

suas terras, mas um grande exemplo de 

compaixão e caridade noticiado na im-

prensa veio da Islândia, onde mais de 12 

mil islandeses, um país com pouco mais 

de 300 mil habitantes, ofereceram suas 

casas para receber os refugiados.

Grande exemplo de altruísmo deu o bi-

lionário Naguib Sawiris, anunciando que 

quer comprar uma ilha para abrigar as 

famílias que buscam uma nova vida lon-

ge das guerras e da perseguição. Naguib 

acredita que sua ideia é viável e que ele 

será capaz de construir um novo país a 

partir do zero, investindo fortemente em 

infraestrutura. Mas é preciso convencer 

os países a lhe vender uma ilha desabita-

da e obter o direito de existência legal de 

um novo país.

Outro endinheirado, Hamdi Ulukaya, 

fundador da Chobani – marca líder no 

mercado de iogurte grego nos Estados 

Unidos – decidiu aderir ao The Giving 

Pledge, iniciativa criada por Bill Gates e 

Warren Buff ett que reúne ricaços do mun-

do inteiro dispostos a doar uma parte ou 

suas fortunas inteiras em vida. Ulukaya, 

que é dono de um patrimônio estimado 

em US$ 1,41 bilhão (R$ 5,44 bilhões), en-

tra para o grupo com a missão de investir 

pelo menos metade desta cifra em ações 

que auxiliem refugiados em todo o mun-

do. No ano passado ele já havia doado 

US$ 2 milhões (R$ 7,72 milhões) à Agência 

da ONU para Refugiados, e recentemente 

também criou uma fundação, a Tent, cujo 

foco está na mesma causa.

Conquanto infrequentes, há muitas pes-

soas generosas entre nós. A Terra, entretan-

to, é um mundo de expiações e provas, razão 

pela qual a paz absoluta ainda não se encon-

tra neste planeta, apenas em mundos mais 

evoluídos. Em nosso orbe a tranquilidade 

social é relativa

1

. É verdade! Ao Espiritismo 

cristão está reservada a tarefa de alargar 

os horizontes dos conhecimentos, nos do-

mínios da alma humana, contribuindo para 

a solução dos enigmas que atormentam as 

sociedades contemporâneas de todas as 

culturas, projetando luz nas questões qua-

se que indecifráveis do destino e das dores 

morais do homem contemporâneo.

Em suma, à proliferação do fenômeno 

migratório é necessário contrapor com 

a universalização do altruísmo e do au-

xílio incondicional, a fi m de humanizar 

as condições dos banidos forasteiros. Ao 

devotamento e abnegação para com os 

migrantes e os refugiados há que vincular 

o entusiasmo e a capacidade criativa im-

prescindíveis para ampliar, em nível plane-

tário, uma ordem social, econômico-fi nan-

ceira e política mais justas e equitativas, 

ao lado de um maior comprometimento a 

favor da paz, condições essas imperiosas 

para o robustecimento do Evangelho en-

tre os homens.
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ANTE A CRISE DE 

REFUGIADOS DO MUNDO

Jorge Hessen*

1  Kardec, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, item 
20, capítulo V, RJ: Ed. FEB, 2000.

* Jorge Hessen é palestrante e articulista espírita 
– Brasília/DF.

Diante do barbarismo que grassa sobre a 

Terra e produz danos às criaturas e ao meio 

ambiente, não nos esqueçamos do Pai Amo-

roso e justo que criou a todos, dando-nos a 

oportunidade de escolhermos os melhores 

caminhos de evolução.

A dor gerada por equívocos passados 

é chamamento ao despertar do Espírito e 

todos, de uma forma ou de outra, estamos 

neste processo de identifi cação de nossas 

reais necessidades.

Se temos sido poupados da violência, agra-

deçamos a Misericórdia Divina, mas elevemos 

o pensamento e dirijamos as mãos em direção 

aos agressores, procurando envolvê-los em 

Se temos inteligência para absorver os 

conhecimentos doutrinários do Consolador, 

estendamo-los àqueles que não tiveram aces-

so às primeiras letras, que não têm acesso 

aos livros que guardamos, sem leitura e em 

nossas estantes para, no mais das vezes, im-

pressionar as nossas relações.

Se fi zermos uma réstia de luz para os nos-

sos irmãos necessitados, estaremos ascen-

dendo um farol que nos conduzirá ao porto 

seg uro da consciência tranquila e pacifi cada.

Lembremo-nos sempre de que recebemos 

a reencarnação como oportunidade última 

de ascensão e devoção ao bem neste planeta. 

Não entregamo-la ao acaso e ao descaso de 

nós mesmos.

Trabalhemos e sirvamos, e estaremos juntos 

em novos desafi os e escolhas ascendentes.

Que Deus esteja sempre em seus cora-

ções e mentes.

Mensagem do espírito do Sr. Viana, psicografada pela 
médium Eliana Farias em 6/5/2014, no Grupo Williom 

Miguel, do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima.

Hilpert Doelinger Viana, o Viana, 
conhecido também pelo apelido 

carinhoso de Ilzinho na 
intimidade doméstica e na 

cidade de Anchieta, no estado 
do Espírito Santo, onde 

nasceu no dia 24 de março 
de 1921. Desencarnou em 

1º de junho de 1984, também 
no estado do Espírito Santo. 

Fundador do Grêmio Espírita Atualpa 
Barbosa Lima e do Jornal Brasília Espírita.

OS MELHORES CAMINHOS DE EVOLUÇÃO

paz e harmonia, que por sua própria condição 

não têm possibilidades de haurir.

Se a doença tem passado distante de nos-

so lar, façamos o esforço de diminuir as dores 

de nosso próximo mais próximo. Quantos de 

nós não temos em nosso círculo pessoal, ami-

gos, colegas de trabalho em desequilíbrio?

Se as difi culdades fi nanceiras não nos ti-

ram o supérfl uo, lembremos-nos de cuidar da-

queles a quem falta o essencial, buscando-os, 

sem esperar que venham até nós, humilhados 

porque lhes faltam recursos para adquirir o 

pão. Não é esmola, mas escolha consciente 

de unir-se fraternalmente às agruras da vida 

e da dor de nosso semelhante.
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Hilpert Doelinger Viana, o Viana, 

XXIII
Lanche Beneficente

7 de maio | Domingo
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Oficina de Costura: Terça-feira às 14h
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57 anos

Estresse, originado da língua inglesa, 

stress, pode ser definido como toda forma 

de pressão, a qual, exercida com certa fre-

quência sobre alguém que a recebe na for-

ma de carga emocional, termina por gerar 

algum distúrbio comportamental.

O fenômeno não é novo; contu-

do, como tudo que diz respeito a 

nós, seres humanos, nos acompa-

nha desde os tempos mais remo-

tos e tem se intensificado nestes 

tempos de acontecimentos inten-

sos e atropelados, na velocidade 

vertiginosa do furacão da denomi-

nada “pós-modernidade” ou, para 

acompanharmos o pensamento de 

Zygmunt Bauman
1

, da “moderni-

dade líquida”, onde tudo é fluido, 

amorfo, imponderável.

Nestes dias de tumulto planetá-

rio, a perturbação é generalizada, 

globalizada, não respeitando as 

fronteiras geográficas convencio-

nadas pelos homens nem as estra-

tificações artificiais, impostas pelos 

interesses econômicos – leia-se inte-

resses egoísticos-, escalando todos 

os degraus das pirâmides sociais.

Com o avizinhamento da Nova 

Era, se faz mais intenso o entrecho-

que entre as duas gerações espiri-

tuais, a que chega e aquela que se 

vê obrigada a se adequar aos novos 

tempos ou a gravitar para planetas 

adequados a espíritos afinizados a 

expiações e que ainda necessitam 

submeter-se a duras provações 

– o nosso amado orbe terráqueo 

avança para o estágio mais equilibrado da 

regeneração (re-generação), no qual não 

haverá mais o império das forças ligadas 

ao mal, mas sim, o equilíbrio entre os dois 

pratos da balança e tudo que é ligado ao 

Bem, ao belo e ao útil ganhará maior des-

taque – a parcela da humanidade ligada 

à Terra poderá, então, respirar aliviada, 

ganhando fôlego para prosseguir na es-

calada evolutiva, eis que ainda nos encon-

tramos muito distanciados da angelitude.

Estes são os dias antevistos por todas 

as tradições proféticas, momentos deci-

sivos para a nossa jornada espiritual, nos 

quais não cabem mais vacilações ou re-

cuos. A tensão é palpável e a angústia se 

apodera de corações e mentes invigilan-

tes, conduzindo muitos aos consultórios 

médicos, acometidos das mais variadas 

distonias orgânicas, como insônia, úlce-

ras gástricas, queda de cabelo, perda ou 

ganho acentuados de massa corporal, no 

que se acordou denominar de doenças 

psicossomáticas (de psique, alma + soma, 

corpo), o que força as ciências médicas e 

psicológicas a reencontrarem uma visão 

holística do ser humano, em sua compo-

sição triunívoca de corpo (perispirítico e 

físico, dentre outros), mente (subcons-

ciente, consciente e superconsciente) e 

espírito imortal, centelha nascida da Di-

vindade Amorosa, no dizer dos invisíveis 

que trabalharam na codificação organiza-

da por Kardec, todos sob a égide do Cris-

to de Deus, “princípio inteligente”
2

 esse 

que já estagiou por longos e imemoráveis 

períodos de tempo nos reinos mineral, 

animal e ora no hominal, a caminho, por 

enquanto longínquo, do angelical. Assim 

é que tudo se encadeia na Natureza, “des-

de o átomo primitivo até o arcanjo”
3

.

Esta manifestação que chamamos hoje 

comumente de estresse foi observada de 

maneira científica primeiramente por Hans 

Selye
4

 e sua equipe no Canadá, por volta 

das décadas de 40 e 50 do século XX e 

catalogada como Síndrome de Adaptação 

Geral, na qual podem se notar três fases 

principais e distintas: de alarme, de resis-

tência e de exaustão.

Em um primeiro momento, as glându-

las adrenais liberam descargas de adrena-

lina e cortisona em altas dosagens, o que 

gera aceleração dos batimentos cardíacos 

e constrição dos vasos sanguíneos, em 

preparação para a fuga ou para o confron-

to; em sequência, mantido o estado de 

tensão, de estresse, o organismo, como é 

natural, tende à homeostase, ao reequilí-

brio, se esforçando por se adequar à situ-

ação vivenciada, no entanto, se a situação 

estressora perdura, atinge-se a fase da 

exaustão, a qual pode, inclusive, culminar 

com a morte, a desagregação molecular 

de todo o arcabouço físico.

Vale destacar que embora pese a co-

notação negativa relacionada costumeira-

mente ao termo estresse, tal qual aconte-

ce ao vocábulo carma, que significa apenas 

ação, ou ação e reação, nem sempre ele 

advém de uma situação considerada como 

ruim, quais sejam, a desencarnação abrup-

ta de um ente querido, as perdas de posi-

ções socioeconômicas ou o desfazimento 

intempestivo de vínculos afetivos, poden-

do ser notado, igualmente, na iminência 

do tão sonhado enlace matrimonial que se 

aproxima, na almejada promoção profissio-

nal ou no há muito desejado nascimento 

de um filho ou de uma filha.

Como a maioria de nós não gosta de 

sofrer – salvo os masoquistas – e nem 

mesmo nós, os espiritistas, queremos 

desencarnar tão cedo, apesar de o está-

gio aqui na crosta ser apontado como de 

maneira tão sombria, importa considerar 

algumas táticas e técnicas, traçando as 

nossas estratégias para lidarmos com ad-

versário tão soez como o estresse.

 Neste campo, dispomos de todo um 

arsenal, de uma variegada gama de ferra-

mentas hábeis a nos fornecerem o tão so-

nhado equilíbrio nas adversidades, quais 

sejam:

• a oração sincera, que brota do coração 

e que nos vincula a seres espirituais 

mais adiantados que nós e, até mesmo, 

aos encarregados de nos guiarem e de 

velarem pelo nosso crescimento, os 

nossos anjos guardiões;

• a meditação, que apazigua mente e 

corpo, favorecendo a sinergia entre 

eles, por meio da disciplina mental e 

emocional;

• as bioenergias, manejadas diu-

turnamente nas casas e nos lares 

espíritas, com a fluidoterapia do 

passe e da água;

• a alimentação saudável e equili-

brada que, aliás, é a onda do mo-

mento, em que apregoa o retor-

no ao “slow food” e o abandono 

do “fast food”;

• a prática de exercícios físicos 

com regularidade, podendo cada 

um de nós escolher aqueles que 

mais nos agradam, o que permitirá 

a persistência neste bom hábito;

• as leituras prazerosas quão edi-

ficantes, dentro e fora da litera-

tura espírita e a cinematografia 

de idêntico teor;

• a utilização de terapias alterna-

tivas, como a ioga, a acupuntura, 

as massagens e a musicoterapia;

• o apoio de profissionais especia-

lizados e gabaritados das ciências 

psicológicas, antes de alcançar-

mos neuropatias mais complexas;

• acima de tudo, a maior empreita-

da de todas, a busca do encontro 

com o Cristo que vem nos convi-

dando, há dois mil anos, a implan-

tarmos em nosso íntimo o Reino 

de Deus:

“Não se turbe o vosso coração”
5

;

“A minha paz vos dou, a minha paz vos 

deixo; não a dou como o mundo vo-la dá”
6

.

Tudo para que alcancemos o estado ín-

timo de pacificidade, que jamais será de 

passividade, mas de empenho incansável na 

melhoria de nós e de todos que nos cercam.

Sem estresse!!

O ESTRESSE

Flávio Bastos do Nascimento*
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1 Zygmunt Bauman, nascido em Pozna, em 19 de no-
vembro de 1925, é um sociólogo polonês. Serviu na 
Segunda Guerra Mundial pelo exército da União Soviéti-
ca e conheceu sua esposa, Janine Bauman, nos acam-
pamentos de refugiados polacos. Nos anos 40 e 50 foi 
militante entusiasmado do Partido Comunista Polaco, 
até se desligar da organização devido ao fracasso da 
experiência socialistas no leste europeu.

2 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 1. ed. – Rio de 
Janeiro: CELD, 2008. Resposta à pergunta 23.

3 Ibidem, resposta à pergunta 540. 

4 Hans Hugo Bruno Selye (em húngaro: Selye János ), 
endocrinologista nascido em Viena, Áustria-Hungria, 
em 26 de janeiro de 1907 e desencarnado em no Ca-
nadá, em outubro de 1982.

5 Evangelho de João, 14:1.

6 Evangelho de João, 14:27.

* Flávio Bastos do Nascimento é palestrante espírita no 
Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima.
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Passamos um período da humanidade 

em que muitos gritam, em silêncio. En-

contramos aqueles que têm ouvidos para 

ouvir, mas não ouvem. O grito a muitos 

é direcionado, mas ainda assim, se mos-

tram surdos diante do acontecimento que 

ocorre aos seus olhos, e não veem. 

Um destes gritos, que tem acometido 

aos jovens, mas não exclusivamente, é a 

automutilação, processo no qual o ser 

provoca em si a dor física, para aliviar 

uma dor maior, que está na alma.

A automutilação é uma válvula de es-

cape, acionada por aquele que se encon-

tra fragilizado, ou enfrentando uma crise 

existencial, necessitando de ajuda, com-

preensão, acolhimento...

A automutilação, por meio de cortes, 

furos, mordidas, batidas, queimaduras, 

arrancar cabelos, entre outros, pode ocor-

rer em momentos de raiva ou de profunda 

tristeza. Os relatos indicam que por trás de 

tal acometimento está alguém que precisa 

se expressar, mas não consegue; demanda 

amor e acolhimento, mas sente-se solitário 

e incompreendido. Solicita... mas...

Diante de um sofrimento tão atroz, a 

Doutrina Espírita, o Consolador Prometi-

do por Jesus, pode auxiliar-nos a entender, 

e também a saber o que fazer.

A Terra passa por uma etapa de esvazia-

mento de valores morais e éticos na socie-

dade, alcançando também às famílias. O 

materialismo – uma das grandes chagas 

da sociedade – traz o seu contributo para 

o fenômeno descrito, diminuindo as espe-

ranças quanto ao futuro, valorizando exa-

geradamente o momento atual, trazendo 

o desalento, e também a autossabota-

gem. Esta “é uma consequência da época 

de transição em que estamos [...]” declara 

Allan Kardec (Revista Espírita, out./1868). 

No prefácio do livro “Nosso Lar”, Emma-

nuel afirma que “... não basta à criatura 

apegar-se à existência humana, mas preci-

sa saber aproveitá-la dignamente; que os 

passos do cristão, em qualquer escola reli-

giosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao 

Cristo, e que, [...] precisamos, em verdade, 

do ESPIRITISMO e do ESPIRITUALISMO, 

mas, muito mais, de ESPIRITUALIDADE”. 

A falta de espiritualidade provoca a im-

possibilidade de enxergar a presente exis-

tência como ela é: apenas um momento 

em nossa vida como espíritos imortais; 

esta é consequência do nosso passado e 

momento de construção do nosso futu-

ro. Joanna de Angelis, no livro “Plenitude”, 

afirma que “a maioria dos sofrimentos 

decorre da forma incorreta por que a vida 

é encarada”. A orientadora informa que 

“aquele que cede ante ao obstáculo, que 

desiste diante da dificuldade já perdeu a 

batalha sem a ter enfrentado. Não raro, 

o obstáculo e a dificuldade são mais apa-

rentes que reais mais ameaçadores do 

que impeditivos. Só se pode avaliar após 

o enfrentamento. [...]”. Dificuldades são, à 

luz do Espiritismo, recursos para o nosso 

aprendizado, para o nosso crescimento. 

Assim é que devemos ser preparados para 

enfrentá-las.

No Evangelho, alerta Kardec que “o ho-

mem é assim o árbitro constante de sua 

própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplí-

cio ou prolongá-lo indefinidamente. Sua 

felicidade ou sua desgraça depende da 

sua vontade de fazer o bem”.  Seguir em 

frente e aprender, ou estacionar e recla-

mar, qual a escolha?

As perturbações emocionais podem ain-

da ser geradas por influências espirituais, 

as obsessões tão conhecidas por todos, 

que nascem em decorrência de erros nos-

sos no passado, cometido contra outros, 

ou por sintonias de pensamentos em de-

sordem que trazem para nossa convivência 

mental espíritos com igual onda mental. 

Importante considerar que as influências 

ocorrem como resultado de imperfeição 

moral, que permite o acesso de Espíritos 

inferiores à nossa casa mental. A auto-

mutilação pode ter a obsessão como uma 

das causas, até mesmo entre encarnados, 

considerando o comportamento gregário 

dos adolescentes, que querem e precisam 

pertencer a determinado grupo ou bando.

Essas perturbações podem e devem ser 

tratadas, socorrendo-se o paciente com 

a terapêutica vinda das ciências da Medi-

cina e da Psicologia, sem negligenciar a 

terapêutica espírita, que nos oferece a re-

novação por meio da prece, bem como o 

fortalecimento oriundo do passe e da água 

fluidificada. 

Contudo, o grande solucionador do pro-

blema está na autorrenovação por meio 

da educação, que permitirá ao jovem, às 

famílias e à sociedade o desenvolvimento 

de novos valores e olhares perante a vida 

e o viver.

Em “A Caminho da Luz”, Emmanuel afir-

ma que “... é chegado o tempo de um rea-

justamento de todos os valores humanos. 

[...] a espiritualidade tem de penetrar as 

realizações do homem físico, conduzindo-

-as para o bem de toda a Humanidade”. 

O indivíduo deve viver e aproveitar a cur-

ta passagem do Espírito pela veste física, 

valorizando-a, sendo cuidadoso com ela, 

pois precisamos da matéria para nos prepa-

rar para a verdadeira vida, a espiritual. 

Em outras palavras, Joanna de Ângelis 

afirmou que o maior infortúnio que pode 

ocorrer a uma criatura é ter que caminhar 

pelas sendas da vida às escuras, sem espe-

ranças e sem a luz da fé...

André Luiz já nos desvelou, com riquezas 

de detalhes, as dantescas regiões umbrali-

nas, onde os Espíritos calcetas carpem suas 

inenarráveis dores morais. Entanto, as regi-

ões de sofrimento não são simples pontos 

geográficos, mas sim, estados de espírito.

Segundo

1

 João, o Evangelista, quando 

disse o Cristo: “deixai que venham a mim as 

criancinhas”, Ele não Se referia tão somente 

aos gárrulos infantes à Sua volta. Profun-

das em sua simplicidade, essas palavras 

eram também um chamamento dirigido às 

almas que gravitam nas regiões inferiores, 

onde o infortúnio desconhece a esperança. 

Jesus chamava a Si a infância intelectual da 

criatura formada: os fracos, os escraviza-

dos e os viciosos. Ele nada podia ensinar à 

infância física, presa à matéria, submetida 

ao jugo do instinto, ainda não incluída na 

categoria superior da razão e da vontade 

que se exercem em torno dela e por ela. 

Queria que os homens a Ele fossem com 

a confiança daqueles entezinhos de passos 

vacilantes, cujo chamamento conquistava, 

para o Seu, o coração das mulheres, que 

são todas mães. Submetia, assim, as al-

mas à Sua terna autoridade. Ele foi o facho 

que ilumina as trevas, a claridade matinal 

que toca a despertar; foi o iniciador do 

Espiritismo, que a seu turno atrairá para 

Ele, não as criancinhas, mas os homens de 

boa-vontade”.

Um Espírito protetor
2

 dá sequência ao 

mesmo fluxo do ensinamento: “ao chamar 

a Si as criancinhas, era como se o Mestre dis-

sesse: (...) Deixai venham a mim as criancinhas, 

pois tenho o leite que fortalece os fracos; 

deixai venham a mim todos os que, tímidos e 

débeis, necessitam de amparo e consolação; 

deixai venham a mim os ignorantes, para que 

eu os esclareça; deixai venham a mim todos os 

que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infor-

tunados, e eu lhes ensinarei o grande remédio 

que suaviza os males da vida e lhes revelarei o 

segredo da cura de suas feridas! Qual é, meus 

amigos, esse bálsamo soberano, que possui 

tão grande virtude, que se aplica a todas as 

chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é 

a caridade!...

 Se possuís esse fogo divino, que é o que pode-

reis temer? Direis a todos os instantes de vossa 

vida: meu Pai, que a Tua vontade se faça e não 

a minha; se Te apraz experimentar-me pela dor 

e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é 

para meu bem, eu o sei, que a Tua mão sobre 

mim se abate. Mas, se é do Teu agrado, Senhor, 

ter piedade da Tua criatura fraca, dar-lhe ao co-

ração as alegrias sãs, bendito sejas ainda... Mas, 

faze que o amor divino não lhe fique amodorra-

do na Alma, que incessantemente faça subir aos 

Teus pés o testemunho do seu reconhecimento!

 Se tendes amor, possuís tudo o que há 

de desejável na Terra, possuís preciosíssima 

pérola, que nem os acontecimentos, nem as 

maldades dos que vos odeiem e persigam po-

derão arrebatar. Se tendes amor, tereis colo-

cado o vosso tesouro lá onde os vermes e a 

ferrugem não o podem atacar e vereis apa-

gar-se da vossa Alma tudo o que seja capaz 

de lhe conspurcar a pureza; sentireis diminuir 

dia a dia o peso da matéria e, qual pássaro 

que adeja nos ares e já não se lembra da Ter-

ra, subireis continuamente, subireis sempre, 

até que vossa Alma, inebriada, se farte do seu 

elemento de vida no seio do Senhor!...”

Observamos, assim, junto aos Espíritos 

Amigos, que o amor dinamiza a esperan-

ça, que, por sua vez, clareia nossas vere-

das, oferecendo-nos o rumo certo da defi-

nitiva emancipação espiritual.

Em resposta ao questionamento direto 

do Mestre Lionês
3

, as Potestades Celestes 

esclareceram que, se por um lado, os sofri-

mentos materiais independem da vontade, 

o orgulho ferido, a ambição frustrada, a an-

siedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas 

as paixões que se constituem torturas da 

Alma, são perfeitamente evitáveis.

“(...) A inveja e o ciúme!... Felizes os que 

desconhecem estes dois vermes roedores! 

Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, 

não há calma, nem repouso possíveis. À sua 

frente, como fantasmas que lhe não dão tré-

guas e o perseguem até durante o sono, se le-

vantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, 

do seu despeito... O invejoso e o ciumento 

vivem ardendo em continua febre. Será essa 

uma situação desejável e não compreendeis 

que, com as suas paixões, o homem cria para 

si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-

-lhe a Terra verdadeiro inferno?”.

Simão Bar Jonas, inebriado de esperança 

e com o coração em júbilo, disse em uma 

de suas prédicas
4

: “(...) Porque David disse 

em seu nome: Eu tinha o Senhor presente 

sempre diante de mim, a fim de que eu não 

fosse abalado. – É por isso que o meu co-

ração se rejubilou, que a minha língua can-

tou cânticos de alegria e que a minha carne 

mesma repousará em esperança; – porque 

não deixareis minha Alma no Inferno e não 

permitireis que o vosso Santo experimente 

a corrupção. – Vós me fizestes conhecer o 

caminho da vida e me enchereis da alegria 

que dá a vista do vosso semblante.”

Para encerrar, deixamos para medita-

ção, estas iluminadas palavras de nosso 

querido Bezerra de Menezes a nos concla-

mar: “(...) espalhem a luz e pontifiquem no 

bem até que sintam interiormente uma 

aragem de paz que nenhuma coisa de fora 

consegue perturbar; um estado de ale-

gria que nenhuma tristeza ponha marca 

de desencanto e um halo de entusiasmo 

que nenhuma sombra logre ofuscar. Não 

seguem a sós os que amam.”

UM GRITO EM SILÊNCIO

Marco Leite*

* Articulista espírita – Brasília/DF.

 Artigo publicado na revista Senda, nº 183, da Federação 
Espírita do Estado do Espírito Santo, ed. de jan-fev/2017.

ONDE O INFORTÚNIO 

DESCONHECE A ESPERANÇA

Não seguem a sós os que amam

Rogério Coelho*

“(...) O coração deste povo se tornou pesado, e seus 

ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para 

que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam.”

Jesus (Mt., 13:15)

1 KARDEC, Allan. O Evangelho Seg. o Espiritismo. 125 ed. 
Rio: FEB, 2006, cap. VIII, item 18.

2 Idem, ibidem, cap. VIII, item 19.

3 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 88.ed. Rio [de 
Janeiro]: FEB, 2006, q. 933.

4 Atos dos Apóstolos, 2:22 a 28.

* Rogério Coelho é articulista e escritor espírita e escritor 
espírita – Muriaé/MG.
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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

M
a

io

Seg 1 Walid Koury DOIS PASSOS PARA A TRANSFORMAÇÃO

Qui 4 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 7 Conceição Cavalcante RECONHECIMENTO

Seg 8 Carmelita Indiano O SAL DA TERRA

Qui 11 Aristides Guimarães MEDIUNIDADE E PSICOTERAPIA

Dom 14 Maurício Curi ENCONTRO COM A HARMONIA

Seg 15 Warwick Mota ATRAINDO BÊNCÃOS

Qui 18 Niraldo Pulcineli A PRECE SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 21 Adauto Santos RECURSO ILUMINATIVO

Seg 22 Fátima Guimarães MISTIFICAÇÃO

Qui 25 Carlos Sá TENDÊNCIA

Dom 28 Sérgio Castro A FÉ E A CARIDADE

Seg 29 Patrícia Mendes CURANDO A DOR DA MORTE

J
u

n
h

o

Qui 1 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 4 Cassius Vantuil VIDA EM FAMÍLIA – OS PAIS SÃO MODELOS DOS SEUS FILHOS

Seg 5 Adauto Santos COMO SAIR DAS TREVAS

Qui 8 Fabiano Augusto HARMONIZAÇÃO PSÍQUICA

Dom 11 DIJ DIA DA FAMÍLIA

Seg 12 Carmelita Indiano A LEI DE LIBERDADE

Qui 15 Verônica Maria ACREDITE NA VITÓRIA

Dom 18 Niraldo Pulcineli ESTILOS DE FAMÍLIA

Seg 19 Maurício Curi A MENSAGEM DA COMPAIXÃO

Qui 22 Rute Ribeiro EMPREGO DE RIQUEZAS

Dom 25 Warwick Mota A HORA DE DIZER O “NÃO”

Seg 26 Wilson Abreu ABISMO OU PONTE

Qui 29 Lenir Rezende DESCER DA ÁRVORE

Datas Espíritas

1/5/1864 O clero coloca as obras espíritas no índice de livros proibidos

1/5/1880 Nasce Eurípedes Barsanulfo em Sacramento/MG

5/5/1927 Nasce Divaldo Pereira Franco em Feira de Santana/BA

7/5/1878 Nasce Pedro de Camargo (Vinícius) em Piracicaba/SP

7/5/1934
A FEB é considerada de utilidade pública pelo Decreto-Lei 
nº 4.765

8/5/1952
Teve início o periodismo espírita mundial nos Estados Uni-
dos, quando foi publicada a primeira folha espiritista “The 
Spiritual Telegraph”

22/5/1885 Desencarnação de Victor Hugo

22/5/1932
Moços espíritas se reuniram em São Paulo e constituíram 
o primeiro núcleo de mocidades espíritas do Brasil no Cen-
tro Espírita Maria de Nazareth

27/5/1832
Nasce o cientista Alexander N. Aksakof, espírita e diretor 
de dois jornais de estudos psíquicos, em São Petersburgo, 
Rússia 

30/5/1431 Joana D´Arc é sacrifi cada na fogueira pela Inquisição

1/6/1984
Desencarnação de Hilpert Viana, fundador do Grêmio Espí-
rita Atualpa Barbosa Lima

3/6/1925 Desencarnação de Camille Flammarion

12/6/1906
Nasce Jésus Gonçalves, chamado de O Poeta das Chagas 
Redentoras, em Borebi/SP

14/6/1902 Desencarnação da médium Linda Gazera, em Turim, Itália

16/6/1966 Desencarnação de Peixotinho

17/6/1832
Nasce o cientista William Crookes em Londres, Inglaterra. Fi-
cou famoso pelas pesquisas sobre materialização de espíritos

24/6/1943 Desencarnação de Ernesto Bozzano

26/6/1890 Nasce a médium Linda Gazera em Roma, Itália

28/6/1972
Francisco Cândido Xavier responde a perguntas de alunos 
do Colégio Militar do Rio de Janeiro

30/6/2002
Desencarnação de Chico Xavier, o maior médium espírita 
do Brasil, O Mineiro do Século
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Lanche Beneficente

Bebidas 

pagas à 

parte.

7 de maio

« Domingo »

Das 17h às 20h
Espaço Coberto Multiuso

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

Crianças até 

7 anos não 

pagam.

atualpa barbosa lima
Grêmio Espírita

Tortas doces
Salgados
Pãezinhos

Música ao vivo
Exposições

Bazar

Refrigerantes 
Sucos

Chocolates

Brindes
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Autor: Allan Kardec
Originalmente publicado em 1857, O Livro dos Espíritos marca o nascimento da Doutrina 

Espírita e inicia o conjunto de cinco publicações que formariam a Codifi cação Espírita organi-

zada por Allan Kardec. Fundamental para conhecer e estudar a Doutrina Espírita, traz 1.019 

perguntas sobre diversos temas feitas por Kardec e as respostas dos companheiros espiritu-

ais, nos permitindo conhecer e entender inúmeras ações que nos acompanham diariamente.

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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Terças-feiras, às 19h30, na sala André Luiz 
Participe!

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
Departamento de Atendimento Espiritual

Irradiação
Reunião

 de

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

Titular: Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
Banco do Brasil – 001

Agência: 1004-9  –  Conta corrente: 2047-8

Após o depósito, informe o pagamento e o seu endereço completo (com 
CEP) para o e-mail brasiliaespirita@atualpa.org.br (assunto: assinatura do 
Jornal Brasília Espírita).
Informamos que todas as edições do Jornal Brasília Espírita estão disponí-
veis para download na página do Grêmio Espírita Atualpa através do ende-
reço: http://www.atualpa.org.br/jbe.

Fraternalmente JBE


