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MENSAGEM DE ATUALPA
BARBOSA LIMA AOS
TRABALHADORES DO BEM
Que as hostes do altíssimo possam
fertilizar o coração de todos vocês, trabalhadores dedicados à causa do Cristo, o
meigo nazareno. Vejamos sempre o Cristo, como meigo, aquele que acolhe, que
entende, que perdoa, que anima, que nos
estimula para evolução contínua. Aquele
que não quer nenhuma ovelha desgarrada, mas quer todos seguindo o caminho
do aprendizado contínuo, que quer ver todos se banhando nas luzes de Deus, nosso Pai Amoroso, e assim fertilizando suas
células com Amor.
Que todos nós possamos ser dignos
de sentir a vibração do plasma divino. Às
vezes só sentimos o divino por um instante, um momento mágico, como o de uma
prece sublime e conﬁante. Essa convicção
é muito valiosa para nós, para iluminar a
nossa intimidade e fazer brilhar mais intensamente a nossa chama.
A fase que o planeta passa atualmente,
vocês bem o sabem, pois a experimentam
cotidianamente: quantos conﬂitos, quantos contrastes, quanta inversão moral!
Tudo isso é um grande laboratório de vivências, de experiências de socorro e de
resgate. Quando nos sintonizamos com
aqueles que são socorristas, nós passamos a ter outro olhar, substituindo a indignação por compreensão, substituindo
a revolta por esperança.
A vivência no trabalho de desobsessão
caritativa traz muitas lições morais, tanto

para vocês como para nós, espíritos. Todos devemos levar essas vivências para
nossa vida íntima porque testemunhamos
despertares, testemunhamos momentos
mágicos, testemunhamos a misericórdia
divina atuando nos corações de nossos
irmãozinhos sofredores. Eles estão por aí,
eles estão a nossa volta, nas cidades, nas
ruas, nos lugares de trabalho.
Hoje a crosta é um lugar de energia
muito conﬂituosa. Todavia, a crosta também é um lugar de esperança porque é
uma oﬁcina de trabalho. Todos os que
aqui labutam ascendem a sua luz. Luz
que às vezes ofusca, que atrapalha planos
trevosos. Assim sendo, nós devemos ver
o outro não como forças das trevas organizadas, sim como irmãozinhos carentes,
muito necessitados de reconectarem-se
com a sua luz interior. Somos todos ﬁlhos
de Deus. Somos todos criados com a mesma luz interior. Todos necessitados de
descobrir o potencial divino em si. Todos
contando com ajudas diversas.
Abençoados trabalhadores desta casa!
A todos rendo minha homenagem, gostaria de beijar-lhes os pés, porque sem vocês
não somos nada. Recebam nosso abraço
carinhoso, nossa palavra de estímulo. Vejam em cada obstáculo, em cada diﬁculdade, a oportunidade de se tornarem mais
fortes e determinados, pois se o conﬂito é
grande, a oportunidade é maior e o aprendizado ﬁnal será mais vigoroso ainda.
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Uma palavra de fé
A que a bondade se alia,
Uma nota de esperança,
Um momento de alegria...
Uma ligeira oração
Em nome da caridade,
Um sorriso que coloque
Qualquer pessoa à vontade...
Um olhar de simpatia,
Uma simples gentileza,
Um ato de proteção
Que defenda a natureza...
Uma frase de otimismo,
Um só aperto de mão,
Um minuto de socorro
Que nos toque o coração...
Parecem migalhas pobres
Sem altura e sem valor,
Mas são Sementes de Luz
Criando o Reino do Amor...
Pelo Espírito Maria Dolores. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro: Recados da Vida. Lição nº 4, pg. 31.
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Atualpa Barbosa Lima
(Transcrição de mensagem psicofônica recebida no Grupo Mediúnico Irmão Marcos, do Grêmio
Espírita Atualpa Barbosa Lima, pelo
médium Rogério Amaral, em 25 de
abril de 2017.)

VINTE EXERCÍCIOS PARA A REFORMA ÍNTIMA

SEMENTES DE LUZ
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Se vocês atenderem a algum irmãozinho, desses que parecem estar exatamente no outro polo, daqueles que mais trabalham contra os nossos projetos mais
queridos, imaginem nele o Potencial.
Porque hoje ele já trabalha, trabalha
para o mal, ainda está iludido com o
poder. Ele já sabe trabalhar, já sabe
a importância da disciplina. Ele já
sabe a importância de ter planejamento, de ter ordem. Ele sabe a
importância do poder mental. Ele
experimenta e sabe muito bem que
a vontade é uma força dinâmica a
conduzir a energia mental realizadora. Ele conhece seu poder indutor.
Nós, com amor, com simplicidade,
com autenticidade de sentimentos podemos ajudar a despertar essas luzinhas,
para se tornarem lampejos chamejantes,
porque serão esses irmãos que hoje labutam no mal que serão os grandes trabalhadores da última hora, aqueles que terão a
coragem que os bonzinhos não têm, devido a estarem acomodados ou com medo.
Esses espíritos, que hoje muita gente tem
medo deles, serão importantíssimos na
virada do planeta, porque eles são
destemidos.
Precisamos ter mais coragem
no trabalho do Bem.
Sigam em paz, com perseverança e muita luz no coração.
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Renovação pela educação

Caridade e a melhoria das
qualidades do coração

Margarida Cardoso Leite

Walter Barcelos

1. Executar alegremente as próprias
obrigações.
2. Silenciar diante da ofensa.
3. Esquecer o favor prestado.
4. Exonerar os amigos de qualquer
gentileza para conosco.
5. Emudecer a nossa agressividade.
6. Não condenar as opiniões que divergem da nossa.
7. Abolir qualquer pergunta maliciosa
ou desnecessária.
8. Repetir informações e ensinamentos
sem qualquer azedume.
9. Treinar a paciência constante.
10. Ouvir fraternalmente as mágoas dos
companheiros sem biografar nossas
dores.
11. Buscar sem afetação o meio de ser
mais útil.
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Datas Espíritas
Encontro de Trabalhadores
Culto do Evangelho no Lar
Reunião de Irradiação
Evangelização Infantojuvenil

12. Desculpar sem desculpar-se.
13. Não dizer mal de ninguém.
14. Buscar a melhor parte das pessoas
que nos comungam a experiência.
15. Alegrar-se com a alegria dos outros.
16. Não aborrecer quem trabalha.
17. Ajudar espontaneamente.
18. Respeitar o serviço alheio.
19. Reduzir os problemas particulares.
20. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira.
O aprendiz da experiência terrena que
quiser e puder aplicar-se, pelo menos, a alguns dos vinte exercícios aqui propostos,
certamente receberá do Divino Mestre,
em plena escola da vida, as mais distintas
notas no curso da caridade.
Do livro “Ideal Espírita”, mensagem do espírito Scheila,
psicografada por Francisco Cândido Xavier.
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RENOVAÇÃO PELA
EDUCAÇÃO
Margarida Cardoso Leite*

“Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do
saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter.”
...
“Educar é tirar de dentro para fora e não introduzir de fora para dentro.”
Vinícius
Todos nós temos um grau de latência,
poderes e faculdades maravilhosas cujo
desenvolvimento harmônico e progressivo deve constituir o objeto da educação.
A humanidade precisa ser conscientizada do seu interior, do homem velho cumpre tirar o homem novo. Uma nova mentalidade cujo objetivo será desenvolver o
amor na razão direta do combate às variadas modalidades em que se desdobra o
egoísmo. A renovação do caráter depende
da permanente renovação dos métodos e
processos educativos.
“Inspiremo-nos nas seguintes palavras do
grande apóstolo dos Gentios: ‘Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que saibas qual é a boa perfeita vontade de Deus’.”
Vinícius
“É pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade
nova são necessários homens novos. Por isso
é de grande importância a educação desde a
infância.”
Léon Denis

Não basta ensinar à criança os elemen-

tos da ciência. Aprender a governar-se, a
conduzir como ser consciente e racional,
é tão necessário como saber ler, escrever e
contar: é entrar na vida preparado, não só
para a luta material, mas principalmente,
para a luta moral.
“A ação evangelizadora espírita da infância
e da juventude representa toda a ação voltada
para o estudo, a prática e a difusão da Doutrina Espírita junto à criança e ao jovem. Inspira
a transformação moral do homem e do mundo
por meio dos ensinamentos de Jesus”.
Fundamentos da Evangelização Espírita
da Criança e do Jovem – FEB

Assim, na evangelização espírita a preocupação não é somente com a transmissão
do conhecimento, mas sobretudo com a
formação moral baseada no Evangelho.
Questionamentos para melhor reﬂexão:
É possível a renovação do mundo em
que habitamos, além da reforma interior de
cada um para o bem, sem darmos à criança de hoje o embasamento evangélico?
Resposta: “Ajudar a criança, amparando-lhe o desenvolvimento, sob a luz do
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Cristo, é cooperar na construção da reforma santiﬁcante da humanidade, na direção do mundo redimido de amanhã.”
Emmanuel
Sem a renovação espiritual da criatura
para o bem, jamais chegaríamos ao nível
superior que nos compete alcançar.
Por que o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa?
Resposta: “Encarnado com o objetivo
de se aperfeiçoar, o Espírito, durante esse
período, é mais acessível às impressões
que recebe, capazes de lhe auxiliarem o
adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo”.
Livro dos Espíritos, Q. 383
“A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da
experiência dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus
pendores [...]”
Livro dos Espíritos, Q. 385
Qual deve ser o conteúdo espírita a
ser estudado pela criança e jovem na escola de evangelização?
Resposta: “um programa é desenvolvido ao longo do Curso de Evangelização
Espírita Infantojuvenil que em nossa Casa
Atualpa atende desde ao recém-nascido
até o jovem de 21 anos, possibilitando
que as crianças e os jovens tenham oportunidade, por meio de métodos adequados, de realizar um estudo básico da Doutrina Espírita [...]”
Fundamentos da Evangelização Espírita
da Criança e do Jovem – FEB

Esses conhecimentos são levados aos
alunos (evangelizandos) através de situações práticas da vida, pois a metodologia
empregada pretende que o aluno reﬂita e
tire conclusões.
“O que bebês fazem nas aulinhas de
evangelização? Eles participam das atividades? Ficam quietinhos no momento da
prece? Mas são tão pequenininhos...”
“As atividades com os bebês e seus
pais foram organizadas com o objetivo
de promover e incentivar, desde cedo, a
formação moral da criança inspirada no
Evangelho e nos ensinamentos espíritas,
e pudessem ainda estreitar os vínculos reencarnatórios de pais e ﬁlhos, no ambiente harmônico da Casa Espírita.”
Cíntia Vieira Soares, DIJ – FEEGO
Não se pretende, nas aulinhas, o alcance intelectual do bebê, ou seja, que
ele entenda os conceitos propostos, mas
buscar, acima de tudo, envolvê-lo nas vibrações amorosas dos ensinamentos do
Cristo, para que possa sentir e conhecer
Jesus pelo seu amor e bondade.
Assim, os pais, além de tutores frente
aos compromissos espirituais, formadores e acompanhantes, são acima de tudo
corresponsáveis pelo processo de evangelização de seu ﬁlho.
* Coordenadora do DIJ do Grêmio Espírita Atualpa.
Vinícius. Evolução e educação, in O Mestre na educação,
10 ed. Rio de Janeiro: FEB, 2009, p. 32 – 33.
DENIS, Léon. Depois da morte. 1 ed. Especial, Rio de Janeiro: FEB, 2008, p. 419 – 421.
Fundamentos da Evangelização Espírita da Criança e do
Jovem – Ed. FEB, 1987. Rio de Janeiro.
Emmanuel, Encontros no Tempo, 5 ed., perg. 42
KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Trad. De Guillon Ribeiro, 60 ed. Rio de Janeiro, FEB, 1984. Questão 383,
p. 385.
SOARES, Cíntia Vieira da Silva; Evangelizando bebês –
Goiânia: FEEGO, 2012.
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ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PROMOCIONAIS
Oficina de Costura: Terça-feira às 14h
Bazar Beneficente Irmã Virgínia: Domingo às 10h
Gabinete Odontológico: Sábado às 8h e Domingo às 10h
Gabinete de Psicologia: Domingo às 10h
Gabinete Médico e Farmácia: Domingo às 10h
Albergue Noturno: Aberto todo ano
Campanha Auta de Souza: Domingo às 10h
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Walter Barcelos*

“... deﬁne a verdadeira caridade, mostra-a não só na beneﬁcência,
como também no conjunto de todas as qualidades do coração,
na bondade e na benevolência para com o próximo.”
Allan Kardec (O Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo XV – “Fora da Caridade
Não há salvação” – itens 6 e 7: “Necessidade da Caridade, Segundo S. Paulo” – FEB)
O Espiritismo esclarece todos os deveres para a melhoria moral da humanidade. O espírita cristão deve compreender
e aceitar a maravilhosa Lei de Evolução e
buscá-la com todas as forças do coração.
Perfeição Moral
Asseverou o Cristo: “Sede, pois, vós
outros, perfeitos, como perfeito é o vosso
Pai celestial.” (Mateus, 5:48)
Quem está abençoado pelas luzes da
compreensão do Evangelho, não permanecerá na estagnação moral. Jesus veio
para a melhoria moral da humanidade. Os
espíritas esclarecidos pela revelação dos
Sábios Espíritos necessitam movimentar
o esforço educativo, dentro de si mesmos. Devido aos maiores acréscimos da
Verdade Divina, responderão por maiores
responsabilidades perante o progresso
moral da humanidade. Diz a Lei: muito se
pedirá a quem muito recebeu.
Não estamos, na Terra, para viver em
brancas nuvens, esperando de braços
cruzados o retorno à vida espiritual. O
Senhor Jesus convida os espíritas sinceros
ao trabalho mais árduo, mais profundo,
mais transformador, mais espiritualizado,
mais evangelizador, mais educador, mais
caridoso, mais abnegado, mais servidor,
com mais esquecimento de si mesmo...
Ele ensina, convida e encoraja, porém não
impõe e nem amedronta os aprendizes
das lições sublimes.

www.nospassosdepaulo.com.br

Verdadeiro espírita
O codiﬁcador Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. XVII, item 4,
legou-nos grandiosa sentença: “Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más.”
O sábio codiﬁcador faz referência aos
verdadeiros espíritas que se esforçam

por sua própria reforma íntima. Os que se
interessam, de boa
vontade, sinceridade
e coragem, vão trabalhar, sem descanso,
seu espírito, sua consciência, sua mente, seu
coração, seus desejos,
seus sentimentos, seus
pensamentos. Os que
dedicam, com disciplina, na elevação da vida
mental, melhoram os
próprios sentimentos e
desenvolvem as virtudes cristãs, aumentam
os recursos inestimáveis das energias sublimes do coração – santuário da alma imortal.
Os Bons espíritos
declaram, no Evangelho
de Allan Kardec, que nem todos os espíritas
são trabalhadores da última hora, mas somente os bons trabalhadores na seara do
Senhor: “Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora.” –
(Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux,
1863). Os bons espíritas são todos aqueles
que atendem ao convite do Espiritismo e
se esforçam, estudando, aprendendo, corrigindo-se, trabalhando, amando, servindo,
aperfeiçoando-se, sem cessar, na Escola do
Evangelho do Cristo.
Caridade segundo S. Paulo
O apóstolo Paulo expõe, em sua 1ª
Epístola aos Coríntios (capítulo 13:4-7),
como deve ser a verdadeira caridade. Ele
relaciona os sentimentos inferiores que
devem ser alijados de nossos corações.
Tenhamos cuidado mental para não misturarmos o joio com o trigo, o fel com o
mel, a treva com a luz, o defeito com a
virtude, quando da execução de um ato
de caridade. Devemos eliminar, de nosso
coração, os sentimentos inferiores, pensamentos atrasados, atitudes infelizes,
ideias negativas, palavras ferinas a ﬁm de
melhorar a qualidade das nossas ações de
caridade. Quem não cuida, com carinho,
de seu mundo íntimo, fatalmente será
dominado pelas ondas sombrias das más
intenções, más palavras, maus pensamentos e sentimentos perniciosos. O apóstolo Paulo nos convida ao trabalho árduo da
melhoria das qualidades do coração.
A caridade, como ensinou Jesus, é para
ser praticada em qualquer momento e junto à humanidade inteira – não se aplica só
para algumas tarefas e alguns momentos
de trabalho caritativo na Casa espírita.
Atitudes sem amor
Na 1ª Epístola aos Coríntios (capítulo
13:4-7), o apóstolo Paulo relaciona dez
atitudes contrárias ao amor que devemos nos esforçar por eliminar em nossos
corações. Preocupemos em corrigir-nos,
disciplinarmos e educarmo-nos, a ﬁm de

deve irradiar sentimento de fraternidade e
bondade, carinho e gentileza com todos,
não desprezando ou excluindo nenhum
dos irmãos de fé e nenhum irmão assistido, sofredor ou transgressor das leis divinas. Quem seleciona, com rigorosidade,
as pessoas para cumprimentar e conversar, se relacionar e ajudar, ainda não está
sintonizado com o amor de Jesus.
6º) A caridade não cuida de seus interesses. O verdadeiro seguidor do Cristo não
mistura a caridade com os interesses pessoais. Quem elege os interesses particulares procurando benefícios imediatos, no
exercício da caridade, não está buscando
os bens do Céu, mas os bens passageiros.
O interesse é sentimento de egoísmo, ambição, ganância. Disse
Jesus aos que buscam
interesses materiais: “já
recebeste a tua recompensa.” (Mateus, 6:2)
7º) A caridade não
se agasta. Tradução do
verbo agastar: irritar-se,
irar-se, encolerizar-se,
aborrecer-se, zangar-se.
O cristão não deve deixar-se levar pela irritação, nervosismo, raiva,
contrariedade; mesmo
nos momentos mais
difíceis. Apliquemos as
ferramentas espirituais
do Evangelho, amando e
orando, doando paciência, perdão, indulgência
e compaixão para servir
com Jesus. O Divino Mestre não espera
somente nossa caridade para o corpo, anseia dos discípulos ﬁéis muito mais a caridade que ama e ajuda, ampara e soergue,
instrui e socorre a alma do irmão sofredor.
Nossa serenidade é remédio para a alma
dos que mais sofrem.
8º) A caridade não se azeda com coisa
alguma. No dicionário, a palavra azedar:
tornar amargo, aﬂigir, amargurar, complicar. Quem procura fazer o bem vai
deparar-se com situações as mais difíceis,
embaraçosas e complicadas e o melhor é
não agravar a ação do bem, ﬁcando aﬂito,
amargurado e desorientado. O equilíbrio
mental e emocional são os melhores estados íntimos para quem deseja amar e
servir com o Cristo. É inadiável evangelizarmos a nós mesmos.
9º) A caridade não suspeita mal. Eis
a tradução da palavra suspeitar: julgar,
desconﬁar, recear, ter desconﬁança. O
verdadeiro cristão não cogita do mal em
qualquer circunstância, mesmo rodeado
de mentiras, hipocrisias e intrigas. Quem
segue Jesus não pensa mal e nem julga
ninguém. Não dedica tempo nenhum para
pensar e falar mal dos outros. Quem preocupa com o bem dos outros não encontra
tempo para falar mal deles. Silenciar, ante
o vozerio do mal, constitui desaﬁo moral
aos bons espíritas.
10º) O cristão não se rejubila com a
injustiça. O verdadeiro cristão tem o coração voltado para o amor fraternal e
não se alegra com as infelizes vítimas da
injustiça, desejando-lhes castigos, punições, condenações e mais sofrimentos.
Vigiemos para que nunca saiam palavras
destruidoras de nossos lábios. O coração
do discípulo de Jesus não deve jamais alegrar-se com as tragédias e infelicidade de
qualquer ser humano. O cristão que educou o coração no amor universal, não se
compraz com o mal, nem mesmo quando
seja pequeno e imperceptível.
br.freepik.com

CARIDADE E A MELHORIA
DAS QUALIDADES
DO CORAÇÃO

praticarmos cada vez melhor a verdadeira caridade. Não é o bastante aumentar
a quantidade de boas obras, é necessário
saber como praticá-las com a pureza de
nossos sentimentos. Enumeramos os dez
itens:
1º) A caridade não é invejosa. A inveja
é sentimento muito comum em nossos
corações e o espírita se esforçará por não
praticar a inveja, ﬁlha do orgulho. Eduquemos o coração na escola do amor fraternal, incondicional e universal. Fiquemos
felizes, no coração, com as vitórias, as alegrias e as conquistas de nossos familiares,
amigos, colegas, irmãos em humanidade e
até dos nossos inimigos. A inveja provoca

muita tristeza e tortura na pessoa portadora desse mal. Nós espíritas temos a luz
do Evangelho para não abrigarmos esse
atormentado sentimento no coração.
2º) A caridade não é temerária. Deﬁnição da palavra temerária: arrojada, perigosa, audaciosa, imprudente, atrevida. Não
é porque estamos praticando o bem ao
próximo que podemos enfrentar todos os
perigos, todas as situações embaraçosas
com ingenuidade, ilusão e fantasia. Temos que operar a caridade com os pés no
chão, sem alimentar ilusões de conquistas
fantasiosas. As consequências de todo
exagero correrá por nossa própria conta.
Tenhamos bastante cuidado a ﬁm de não
abusarmos em nossos projetos e obras,
metas e ideais.
3º) A caridade não é precipitada: precipitado é aquele que não reﬂete; apressado. Muitas vezes a caridade material ou
moral deve ser pensada, meditada, a ﬁm
de eliminarmos os inconvenientes da precipitação, pois estaremos errando, mesmo alimentando as melhores intenções.
A caridade moral que orienta, esclarece,
corrige e educa não dispensa prudência,
discernimento e ponderação. O amadurecimento do senso moral é indispensável
para dosar a verdade e o amor.
4º) A caridade não se enche de orgulho.
Precisamos vigiar o nosso imaturo coração para não o acumularmos de cego
orgulho, no ato da caridade. Fiquemos
felizes pelo bem praticado, mas não devemos inchar, de orgulho, o nosso coração.
Com as manifestações de sentimentos
inferiores, o trabalhador invigilante acaba deixando a tola vaidade e sentimento
de grandeza tomar conta de seu coração.
Será muito desastroso ao espírita desencarnar com o coração repleto de vaidade
e orgulho pelos trabalhos realizados e o
bem praticado.
5º) A caridade não é desdenhosa. O
dicionário esclarece o que é desdenhar:
“que liga pouca importância; que despreza, menosprezador”. O espírita cristão

* Natural de Araxá, o autor é escritor espírita.
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2

Adauto Santos

CAUSAS ANTERIORES DAS AFLIÇÕES

Seg

3

Carlos Sá

À BEIRA DO POÇO DE JACÓ

Qui

6

Jorge Hessen

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom

9

Catharino dos Anjos

UNIÃO DA ALMA E DO CORPO

Seg

10 Luiz Augusto

SOLIDARIEDADE E TRABALHO

Qui

13 Cassius Vantuil

NÃO PEQUES MAIS

Dom

16 Maurício Curi

SAÚDE

Seg

17 Ricardo Honório

ESPIRITISMO – RELIGIÃO DE LIBERDADE

Qui

20 Lenir Pereira

A VISÃO NO EVANGELHO

6/7/1932
7/7/1930
9/7/1918
14/7/1924
15/7/1876
15/7/1880
16/7/1193

TEMPO MENTAL

Seg

24 Fátima Guimarães

O FUTURO ESTÁ EM NOSSAS MÃOS

Qui

27 André Siqueira

SÓ OS ATOS DEFINEM O VERDADEIRO ESPÍRITA

Dom 30 Ataíde Almeida

Agosto

dinamismoevida.com.br

Dom

Dom 23 Sérgio Castro

Datas Espíritas

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h

17/7/1919

LEGADO DA TOLERÂNCIA

20/7/1918
26/7/1969

Seg

31 Warwick Mota

TENTAÇÕES

Qui

3

Jorge Hessen

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom

6

Flávio Bastos

O MÉDICO INTERNO

Seg

7

Maurício Curi

PARÁBOLA DOS LAVRADORES MAUS

Qui

10 Conceição Cavalcante

O PERDÃO

1/8/1865

Dom

13 André Luiz Chiarini Villar

DIFICULDADES, QUEM NÃO TEM?

3/8/1895

Seg

14 Carmelita Indiano

CÚMPLICES DO ABORTO

Qui

17 Verônica Maria

BONDADE E HUMILDADE

Dom 20 Cassius Vantuil

28/7/1890

11/8/1826
16/8/1886

AS INCOMPREENÇÕES

Seg

21 Adauto Santos

ÉTICA DA TRANSFORMAÇÃO

17/8/1885

Qui

24 Fabiano Augusto

O ISOLAMENTO EXISTENCIAL

28/8/1881

DIÁLOGO E COMPORTAMENTO

28/8/1882

Dom 27 Carlos Valdino
Seg

28 Rute Ribeiro

MALES DO CORPO, MEDICINA DA ALMA

Qui

31 Niraldo Pulcineli

ENFRENTAMENTOS

br.freepik.com

Julho

Tema das Palestras

AGENDE-SE
Agosto
Julho

1e2

OLHO
SEMINÁRIO “ESC IO”
ÍD
IC
VIVER, NÃO AO SU

7

VIVER
SEMINÁRIO CON
RVIR
PAR A AMAR E SE ÃO
MUNH
COM JESUS (CO
ASÍLIA )
BR
E
D
ESPÍRITA

5

TUDOS
RETORNO DOS ES ESDE,
E,
DO DED : ES
ESME E EADE

29/8/1831

Aparece a primeira edição do livro “Parnaso de Além Túmulo”,
pela mediunidade de Chico Xavier.
Desencarnação de Arthur Conan Doyle, criador do famoso detetive Sherlock Holmes.
Desencarnação, na Itália, da famosa médium Eusápia Paladino.
Desencarnação de Gustav Geley – fundador do Instituto Metapsíquico Internacional.
Na Inglaterra, é realizada uma reunião de efeitos físicos com o
médium Slade, em plena luz do dia, quando um Espírito se materializa à vista de todos os presentes.
É fundado o Grupo Ismael, no Rio de Janeiro.
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.
Desencarnação de William Crookes, físico de renome internacional, descobridor da energia radiante, tornou-se espírita ao estudar os fenômenos de materialização do espírito Katie King.
Desencarnação da médium Elizabeth D’Esperance.
Por solicitação da FEB, os Correios lançam um selo comemorativo
do I Centenário da Imprensa Espírita no Brasil.
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.
Lançada a 1ª Edição de “O Céu e o Inferno” de Allan Kardec
Dr. Bezerra de Menezes assume a presidência da FEB (Ver Espiritismo no Brasil)
Nascimento de Andrew Jackson Davis, famoso médium
norte-americano
Bezerra de Menezes durante uma conferência expõe publicamente pela primeira vez sua fé no espiritismo.
A FEB inicia suas conferências públicas no Rio de Janeiro.
É oficializada a perseguição ao espiritismo, através da imprensa de
ordem policial proibindo o funcionamento das sociedades espíritas.
Realizada a primeira exposição espírita do Brasil com mostra de
vários trabalhos mediúnicos e material doutrinário.
Nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes, em Riacho do Sangue, Ceará

Culto do
Evangelho
no Lar

Inscreva-se!
O Culto é realizado
no último domingo
de cada mês, às 18h.
Fone: 3443-2000

19 e 20F)

MIX SOCIAL (FED

9

NOTA-ME (FEDF)

ENCONTRO DE TRABALHADORES REALIZADO EM 15/6

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
Departamento de Atendimento Espiritual

Reunião

Irradiação
de

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

Participe!

Evangelização Espírita
Infantojuvenil - 2017
Evangelização da infância
» Domingo - 9h

Evangelização da juventude
» Domingo - 10h30

Departamento de Infância e Juventude – DIJ
Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

Comunicamos a desencarnação do sr. Arigildo da Silva Amaral,
no dia 22/6/17, pai do nosso irmão Rogério Amaral; e a desencarnação no dia 18/5/17, do sr. Hermani Leite da Silva, pai da nossa
irmã Frassinette Galvão.
Que as bênçãos de Deus sempre amparem às famílias e aos nossos queridos irmãos!

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)
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Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

ENCONTRO DE TRABALHADORES E
FREQUENTADORES DO ATUALPA – 2017
NOVOS CAMINHOS DA EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA – DESAFIOS E SOLUÇÕES

A FORMAÇÃO DE
EVANGELIZADORES E OS
DESAFIOS DAS NOVAS
METODOLOGIAS
Evangelização no século XXI

Miriam Masotti Dusi

A Evangelização Espírita Infantojuvenil
representa relevante ação formativa para o
espírito imortal, envolto na temporária vestimenta corpórea da criança e do jovem.
Considerando os lúcidos esclarecimentos contidos na obra que comemora,
neste ano, 160 anos de existência, retomamos o alerta dos espíritos superiores
quanto à relevância da fase infantil, informando-nos que, durante esse período, o
espírito “é mais acessível às impressões que
recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo.”1
O compromisso educativo assumido
perante os espíritos recém-chegados ao
Orbe, seja na condição de pais, familiares,
educadores e evangelizadores, convida-nos a exercitarmos o olhar, a escuta e a
fala sensíveis, de modo a conhecer suas
características e a identificar os melhores
caminhos para a efetivação da ação evangelizadora, proporcionando-lhe o aprimoramento de si mesmo e as condições que
lhes favoreçam o êxito reencarnatório.
Cientes de que a Evangelização Espírita, inspirada na formação integral da
criança e do jovem, contempla o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e o ensejo à transformação social, tendo como finalidade a vivência da máxima
do Cristo – o amor a Deus, ao próximo e a

si –, e como objetivo primordial a formação do homem de bem, compreende-se o
necessário investimento nas qualidades
doutrinária, relacional, pedagógica e organizacional, inerentes ao êxito da tarefa.
Para tanto, o evangelizador deve valer-se da adequada e contínua preparação,
para que “não se estiolem sementes promissoras ante o solo propício, pela inadequação de métodos e técnicas de ensino, pela
insipiência de conteúdos, pela ineficácia de
um planejamento inoportuno e inadequado.
Todo trabalho rende mais em mãos realmente habilitadas”.2
Nesse cenário, a formação inicial e
continuada de evangelizadores, enquanto espaço privilegiado de aprendizagem,
vivência, reflexão, compartilhamento de

CONHECER E ENTENDER
OS ANSEIOS DOS
JOVENS ESPÍRITAS
Alberto Cavalcante (pelo Departamento de Infância e Juventude do GEABL)

O termo “adolescência” vem do latim
adulescens ou adolescens – particípio passado do verbo adolescere, que significa
crescer. No entanto, o conceito de adolescência enquanto um período particular
da vida de um indivíduo, situado entre a
infância e a vida adulta, é recente na história da humanidade.
A passagem da infância à maturidade,
vivenciada como a “crise adolescente”, é
um termo típico da atualidade, não existindo relatos de tratamento social diferen-

ciado aos adolescentes em outras épocas.
É nessa fase que um turbilhão de hormônios, questionamentos e mudanças
físicas eclodem na cabeça, coração e vida
do jovem, de forma tão intensa que podem levá-lo a verdadeiras crises existenciais, de identidade, de contestação, de
valores sobre conduta e vivência.
Para o Jovem Espírita, essa passagem é
mais suave. Tanto mais suave quanto mais
natural é a aplicação da vivência espírita
evangélica em seu dia a dia.

experiências e estreitamento de vínculos,
mostra-se fundamental ao alcance dos
objetivos e deve primar pela fidelidade
doutrinária, pelo zelo relacional, pela criatividade pedagógica e pela organização
da tarefa, de forma contextualizada ao
perfil, às necessidades e às potencialidades da criança e do jovem do século XXI.
Conforme expresso no documento
“Orientação para a Ação Evangelizadora
Espírita da Infância: Subsídios e Diretrizes”3, “muito além de um ‘transmissor de
conhecimento’, o evangelizador atua como
mediador entre a Doutrina Espírita e o evangelizando, e organizador dos espaços de
aprendizagem e interações, potencializando
os diálogos, os debates e as vivências que
favoreçam o processo mútuo de transformação moral rumo à formação do homem de
bem, compreendido em sua vivência genuinamente cristã”.
No âmbito da qualidade pedagógica,
destaca-se a busca de estratégias metodológicas dinâmicas e personalizadas que
favoreçam uma aprendizagem contextualizada, criativa e significativa para as crianças e jovens, considerando suas características atuais e os recursos disponíveis,
sejam estes tecnológicos ou artesanais, literários ou artísticos, sempre coadunados
aos objetivos traçados. A organização de
espaços interativos, dinâmicos, cooperati-

vos, lúdicos e afetivos, o incentivo à leitura
e à arte, bem como a promoção de oportunidades de trabalho no bem, tendem a
favorecer a reflexão crítica e a integração
do pensar (cabeça), sentir (coração) e agir
(mãos) na aprendizagem vivencial e contextualizada dos princípios espíritas.
Destaca-se, diante da dinamicidade e
fundamentação almejada, a necessidade
de o evangelizador, como espírito comprometido com seu aprimoramento moral,
intelectual, social e tecnológico, vivenciar
e investir nos espaços de formação continuada para que possa dedicar seus talentos e aperfeiçoá-los, visando à crescente
qualidade da tarefa de evangelização.
Conforme sintetiza Guillon Ribeiro4 “o
evangelizador consciente de si mesmo jamais
se julga pronto, acabado, sem mais o que
aprender, refazer, conhecer... Ao contrário,
avança com o tempo, vê sempre degraus acima a serem galgados, na infinita escala da
experiência e do conhecimento”.

O estudo evangélico com a participação
ativa da família, orientando-o para estar no
mundo sem se distanciar da conduta espírita é um diferencial que torna o Jovem Espírita mais maduro e mais bem preparado
para enfrentar, sem deslumbramento equivocado, as vicissitudes materiais.
O Jovem Espírita de hoje sabe, em espírito, que será a primeira geração adulta do
mundo de transição e enxerga, com moralidade avançada, as dificuldades nas ações
e palavras dos que aqui se encontram há
mais tempo.
Vestibular, primeiro emprego, carreira,
responsabilidades, relacionamentos são
etapas da vida física, mas serão verdadeiramente importantes se analisadas,
conquistadas e aceitas sob a ótica espiritual. Para sucesso em nível espiritual e
não apenas físico, essas etapas devem
acontecer para auxiliar o propósito encarnatório de cada um e não para satisfazer

vaidades e regras materiais.
Conquistar o sucesso profissional, não
deixando de lado o êxito espiritual; utilizar
a inteligência e o conhecimento adquirido
de forma edificante para si e para o próximo; a melhoria moral interior e da humanidade será suficiente para seu coração que
anseia pelo mundo de regeneração cada
vez mais próximo.
Pais, ajudem seus jovens a estarem no
caminho traçado para a própria felicidade
e para o curso natural e certo de melhoramento da nossa humanidade. Evangelize-o e evangelize-se junto! Faça parte dessa
transformação!
Jovem, acenda em seu coração a chama
da fé, viva para ser o adulto de valores morais que transformarão nosso mundo num
mundo de mais amor!
Sintonize com nosso Mestre Jesus. Estude, aja, transforme e permita o Reino de
Deus entre nós!

1 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos, 76 ed. perg. 383.
2 In: DUSI, M. Sublime Sementeira: Evangelização Espírita Infantojuvenil, FEB: Brasília, 2012.
3 Área de Infância e Juventude do CFN-FEB. Orientação para a Ação Evangelizadora Espírita da Infância:
subsídios e diretrizes. Brasília: FEB, 2016.
4 In: DUSI, M. Sublime Sementeira: Evangelização Espírita Infantojuvenil, FEB: Brasília, 2012.
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PAPEL DOS PAIS,
RESPONSÁVEIS E
TRABALHADORES
DA INSTITUIÇÃO NA
EVANGELIZAÇÃO DE
CRIANÇAS E JOVENS E NO
FUTURO DA CASA ESPÍRITA
Tereza Cristina Lyra Leite

“Ninguém pode empreender tarefas nobilitantes, com as vistas voltadas para a Era
Melhor da Humanidade, sem vigoroso empenho na educação evangélica da criança.”

“[...] temos a preocupação de oferecer a
melhor alimentação aos filhos e aos nossos
educandos; favorecê-los com o melhor círculo de amigos; vesti-los de forma decente
e agradável; encaminhá-los aos melhores
professores [...] É natural que também tenhamos a preocupação maior de atendê-los com
a melhor diretriz para uma vida digna e um
porvir espiritual seguro, e esta rota é a Doutrina Espírita. [...] encaminhemo-los às Escolas
de Evangelização dos Centros Espíritas ou do
contrário, não estaremos cumprindo com as
nossas obrigações.”4

A querida amiga mostra aos pais espíritas que a frequência da criança às Escolas de Evangelização é uma
obrigação da qual a família
não deve afastar-se pois esta
é a fase de inscrições novas,
considerando que a consciência infantil é mais acessível
para incorporação de ideias,
valores e práticas.
Como pode uma família,
que deve cuidar do desenvolvimento espiritual dos seus
filhos, deixar em segundo
plano o benefício do esclarecimento e do conforto propiciado pela Doutrina Espírita?
Se uma família não leva os
seus filhos à escola do mundo, poderá ser processada pelos tribunais da Terra, chegando mesmo a perder a guarda
dos filhos. Como espíritas sabemos que a verdadeira vida é
a espiritual, sendo assim, não
conduzir os filhos à evangelização, é negligência grave,
pois suprime a chance bendita de um aprendizado pelo caminho do
amor, que poderá auxiliar a cura de hábitos
viciosos, que se não reparados hoje, poderão gerar mais sofrimento no amanhã.
Em página ditada a Divaldo Franco,
em 1978, Bezerra de Menezes, é enfático
em afirmar: “Criança que se evangeliza –
adulto que se levanta no rumo da felicidade
porvindoura.”
Assim, perguntemos aos pais o que eles
almejam para o futuro do filho. A resposta
será, via de regra, que ele possa ser feliz.
Assim pensando, a evangelização é caminho que conduz a este propósito, considerando que desde os primeiros anos da
nova jornada, o jovem poderá estar ciente
dos seus deveres perante o mundo e às
pessoas, aceitando o trabalho com alegria, a dificuldade como aprendizagem
e, as eventuais decepções como alertas
para mudança de rumo.
Ainda na citada mensagem, Bezerra de
Menezes demonstra o resultado deste
investimento:
br.freepik.com

Bezerra de Menezes1

va dos princípios doutrinários do amor ao
próximo, a colaboração com os colegas
de turma, bem como a importância da
frequência à Casa Espírita, que funciona
como um porto seguro nos momentos de
dor e dificuldade.
Joanna de Ângelis, por intermédio de
Divaldo Franco, indica:

O retorno do espírito ao corpo físico
oportuniza o crescimento espiritual por
meio de novos aprendizados que são favorecidos com o esquecimento parcial
das suas experiências pretéritas, bem
como de suas tendências trazidas de antigas encarnações.
Como ensinam os espíritos a Kardec,
em “O Livro dos Espíritos”, questão 383,
quanto à utilidade do período infantil:
“Encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o Espírito, durante esse período, é mais
acessível às impressões que recebe, capazes
de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que
devem contribuir os incumbidos de educá-lo.”

Para que se alcance este aperfeiçoamento, o reencarnante necessita receber
novas sementes, que poderão florescer no
solo fértil do coração infantil. Estas novas
sementes, que poderão suscitar a reforma
íntima tão almejada, estão colocadas na
mensagem de Jesus, que é recordada para
a humanidade com o advento do Consolador Prometido, a Doutrina Espírita, sendo
a evangelização espírita infantojuvenil o
caminho ofertado pelos amigos espirituais para o alcance deste propósito:
“O solo frutifica sempre quando ajudado
pelo cultivador. Usa, pois, o arado com que o
Senhor te enriquece as mãos, trabalhando a
leira que te cabe, com firmeza e esperança, na
certeza de que a colheita farta coroar-te-á os
esforços, [...].” (Emmanuel, 2010)2

A evangelização espírita infantojuvenil é a ação que realiza esta semeadura
de modo mais fácil, pois oferece a boa
semente, com os cuidados adequados

para que possa ser absorvida pelo solo
fértil do coração da criança e do jovem,
nas diferentes fases do seu processo de
desenvolvimento.
Vê-se nesta tarefa iluminadora de
consciências, a profilaxia dos sofrimentos
morais, que são gerados pelo egoísmo e
pelo materialismo, dois grandes males,
a retirar dos corações a alegria e a esperança, considerando que apontam para o
homem uma diretriz vazia e restrita para
o sentido da vida.
Allan Kardec, em “Obras Póstumas”,
alerta: “É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade.”
Assim compreendendo o valor da evangelização espírita infantojuvenil, cabe-nos
uma indagação: estamos dando à evangelização a devida atenção e prioridade?
A busca da resposta a esta questão
remete-nos à análise da responsabilidade
dos pais, dos dirigentes das Casas Espíritas
e dos colaboradores dessa nobre tarefa.
Analisando o trabalho da família, Bezerra de Menezes faz um alerta aos pais:
“Conquanto seja o lar a escola por excelência onde a criatura deva receber os mais
amplos favores da educação, burilando-lhe
o sentimento e o caráter, [...] jamais deverão
descuidar-se de aproximá-los dos serviços de
evangelização em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da
criança e do jovem diante do porvir.”3

Isto porque a evangelização trabalha o
conhecimento espírita, sem descurar-se
da formação integral do educando, contemplando os momentos de pratica efeti-

“Toda aplicação de amor, no campo da educação evangélica, visando a alma em trânsito
pela infância corporal, é valiosa semeadura de
luz que se multiplicará em resultados de mil
por um...”

Se para a família a condução da criança à evangelização é um dever, para os
dirigentes da Casa Espírita é uma ação
imprescindível que não pode ser negligenciada, tampouco adiada, conforme nos
diz Bezerra de Menezes:
“Ninguém pode empreender tarefas nobilitantes, com as vistas voltadas para a Era Me-

lhor da Humanidade, sem vigoroso empenho
na educação evangélica da criança.”5

Leopoldo Machado, o eminente condutor do Pacto Áureo no Brasil, na mensagem
Campo Fértil, alerta sobre a necessidade
de trabalharmos em prol da evangelização
da criança e do jovem, afirmando:
“Inútil improvisar escoras regenerativas
para obrigar o endireitamento de árvores que
envelheceram tortas. As escoras só asseguram o crescimento correto das plantas novas,
evitando que seus caules se desviem do rumo
certo.[...]

É preciso cuidemos, portanto, da criança e
do jovem, plantas em processo de crescimento, ainda amoldáveis e direcionáveis para o
bem maior.”6
O eminente espírito Guillon Ribeiro, no
ano de 1963, afirmou: “É através da evangelização que o Espiritismo desenvolve seu
mais valioso programa de assistência educativa ao homem.”7
Cumpre ao dirigente espírita o papel de
criar condições para que esse programa
tão importante seja executado, isto porque a Casa Espírita, segundo Emmanuel, é:
“O centro espírita é na essência, um educandário, e que as leis do Ser, do Destino, da
Evolução e do Universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação.
[...]”8

E aos trabalhadores espíritas, o que
lhes cabe fazer em relação a este sublime
investimento do plano maior da vida?
“[...] Que dirigentes e diretores, colaboradores, diretos e indiretos, prestigiem sempre
mais o atendimento a crianças e jovens nos
agrupamentos espíritas, seja adequando-lhes
a ambiência para tal mister, adaptando ou,
ainda, improvisando meios, de tal sorte que a
evangelização se efetue, se desenvolva, cresça,
ilumine...” (Guillon Ribeiro, 1963)

Finalizamos com as palavras de nossa
irmã Cecília Rocha, que escreveu o artigo
“Por que é importante evangelizar?”, publicado na Revista Reformador, de março
de 2012:
“A educação embasada no conhecimento
espírita e na moral evangélica assegura o pleno aproveitamento da existência terrena, porque direciona os passos da criatura humana
para as conquistas dos bens do Espírito.”9
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