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ESPIRITISMO KARDECISTA?

Paulo Henrique de Figueiredo*

A SALA MEDIÚNICA 

NOSSA DE CADA DIA

Daniela Migliari*

Sempre me emociono ao perceber a 

docilidade dos dialogadores durante as 

atividades na sala mediúnica. A vibração é 

de amor incondicional. A palavra é serena 

que acalma. É uma paz interna que não se 

perturba diante das ofensas. É a seguran-

ça oceânica que sorri pra toda e qualquer 

ameaça; o abraço cristão de igualdade 

perante os caminhos superados, mas se-

guramente já percorridos pelos doutrina-

dores de agora.

No exercício de acolher irmãos sofredo-

res desencarnados, temos a chance única 

de impactá-los com essas vibrações. Lado 

a lado com irmãos trabalhadores, atuan-

do em diferentes frentes da abençoada 

mediunidade, somos todos compelidos a 

cooperar em prol da recuperação de cada 

visitante, no seu atendimento.

 Na alegria de trabalhar há pouco tem-

po nessa bendita seara, tenho visto minha 

vida prática se expandir, ainda que lenta-

mente, passo a passo, rumo a novos cami-

nhos. E me vejo fortemente convocada a 

expandir as fronteiras daquela sala mediú-

nica para dentro do meu cotidiano.

 Mãe de três lindos fi lhos, aos quais sei 

estar ligada por fi os de existências ante-

riores, nem sempre consigo lançar mão da 

paciência, do amor e da construção pací-

fi ca diante os embates e desgastes do dia 

a dia. Nos encontros do Evangelho no Lar, 

sempre costumo afi rmar que essa prática 

semanal é uma forma de nos autodoutri-

narmos, e doutrinarmos também as nos-

sas companhias espirituais.

Deparo-me, porém, cada vez mais com 

o fato de que as oportunidades de dou-

trinação estão disponíveis a todo o mo-

mento: desde a hora que acordamos até 

a hora de dormirmos (e possivelmente 

continuam durante o sono, desdobramen-

tos). Para além dos laços 

consanguíneos, estamos 

todos nos infl uenciando 

mutuamente o tempo in-

teirinho! Ora obsessores, 

ora doutrinadores, nos 

revezamos nesses papéis, 

aumentando os nós das 

redes que nos prendem 

uns aos outros; ou resga-

tando relações no refazi-

mento de velhos nós em 

laços coloridos.

A nuvem de testemu-

nhas que nos acompanha, seja ela encar-

nada ou não, são os nossos companheiros 

na sala mediúnica de cada dia. Algumas 

vezes, igualmente em torno de uma mesa, 

noutras situações, numa sala de aula, de 

frente ao volante, na cama, num bar, numa 

festa, num restaurante: tudo é palco de 

vida e resgate. Todo segundo é chance e 

momento de reconciliação interna.

Por que não adocicar a fala do mesmo 

modo como os doutrinadores quando esta-

mos diante da birra de um fi lho, da palavra 

torta do chefe, de um resmungo do marido? 

Por que não nos colocarmos 

no lugar do outro, sendo in-

dulgentes com suas dores e 

sentires, como os médiuns 

que dão passividade às ma-

nifestações dos espíritos? 

Por que não fazer a susten-

tação da energia num am-

biente que se mostra pesa-

do e desequilibrado?

Certamente não dei-

xaremos de fazer essas 

escolhas por falta de com-

panheiros de trabalho 

atentos a nossos atos, como se dá no cen-

tro espírita. Afi nal, todos sabemos que a 

realidade é outra: temos inúmeros olhos 

nos observando a cada passo.

Portanto, que sejamos trabalhadores 

de nós mesmos, aproveitando as janelas 

de oportunidade que se abrem, a todo ins-

tante, no ventre profícuo da vida. 

São muitas e imensas as chances de 

curar e evoluir.

Orai e vigiai em dobro, que a hora é agora.

Quando criança, minha família era es-

pírita desde meus avós, pais, irmãos. Em 

casa, coisas como mediunidade, espíritos, 

obras de Kardec, reuniões mediúnicas, 

efeitos físicos, aulas, seminários, médiuns 

e escritores espíritas, faziam parte do co-

tidiano.  Mas naquele tempo – é estranho 

poder falar isso: “naquele tempo”, deveria 

deixar essa expressão para quem já viveu 

70 ou 80 anos, mas aos 50, peço licen-

ça – havia preconceito com quem fosse 

espírita. Mais ainda se fosse adepto da 

umbanda, candomblé ou qualquer cultura 

africana ou afro-brasileira. 

Muitos espíritas, então, acrescentavam 

algo, como: – Sou espírita de mesa branca.

Esse título sempre me intrigou. Afi nal, 

normalmente não havia toalha. E quando 

se usava, era estampada, colorida, enfei-

tada, rendada. Quase nunca a toalha era 

branca, pois quem cuida sabe que toalha 

branca dá trabalho.

Também ouvia muito dizerem: – Não sou 

espírita, falta muito para isso. Tenho mui-

tos defeitos, não posso me afi rmar assim.

Mas ser espírita não é ser espírito su-

perior!, logo eu afi rmava. Sempre li obras 

de Kardec, pois desde criança adorava ler 

enciclopédias ou coleções, fosse Tesouro 

da Juventude, Barsa, Conhecer, Medicina 

e Saúde, Clássicos da Literatura Universal, 

Clássicos da Literatura Brasileira, Seleções 

ou Reader’s Digest. Mas eu não usava as 

obras como consulta, eu lia tudo, página 

por página. 

Quando me deparei com a coleção da 

Revista Espírita de Estudos Psicológicos, 

publicada mensalmente por Allan Kardec 

de 1858 a 1869, fi quei maravilhado. Não 

era um Kardec dos livros, com aqueles pa-

rágrafos bem construídos, frases precisas, 

exposição didática, fundamentado nas ci-

ências e fi losofi as. Era um outro Kardec. 

Parecia que estávamos acessando os bas-

tidores do Espiritismo. Atas das reuniões. 

Transcrições dos diálogos. Artigos contra 

e a favor da Doutrina Espírita. Cartas de 

outros pesquisadores espíritas. Longe 

de algo pronto e acabado, era a própria 

transcrição do fazer!

Como ia dizendo, ao ler a Revista Espíri-

ta vemos que ser espírita é buscar a com-

preensão sobre os mais diversos ramos do 

conhecimento a partir dos ensinamentos 

dos espíritos superiores. Essa construção 

não é teológica, que trata dos textos con-

siderados sagrados, a palavra direta de 

Deus. Não se trata disso. Nem é uma espe-

culação fi losófi ca do autor, mas uma forma 

inédita de lidar com as comunicações dos 

espíritos. É fazer ciência disso tudo.

Em fi losofi a, cada grande pensador faz 

seu próprio sistema. Ele precisa criá-lo com 

coerência entre todas as suas partes. Preci-

sa respeitar todos os critérios da lógica para 

formar uma doutrina sólida. Todavia, outros 

fi lósofos fazem o mesmo, e estabelecem 

suas ideias a partir de premissas diferen-

tes. Explicam tudo por doutrinas diversas. 

Por isso, dizemos: a fi losofi a de Platão. A 

fi losofi a de Locke. Ou então fi losofi a aris-

totélica, fi losofi a comteana.

Mas o espiritismo é uma ciência e não 

um sistema fi losófi co.

Disse tudo isso para tratar de uma 

moda que surgiu não sei há quanto tem-

po, mas segue o rastro das anteriores 

que citei:

– Sou espírita kardecista.

Alguns, mais chiques, dizem ser espí-

ritas kardecianos .

Mas será?

Quando Einstein elaborou os concei-

tos da relatividade, sua proposta teve de 

explicar tudo o que a teoria de Newton ex-

plicava e só então ampliar a sua visão da re-

alidade. Ele não criou uma física einsteinia-

na em paralelo a uma newtoniana. Física é 

Física. Em qualquer canto do planeta, Física 

é Física. O que não é, simplesmente não é.

Assim funciona na ciência, uma nova 

teoria, apresentada quando a anterior já 

não explica tudo, ou explica mal, precisa 

resolver tudo o que anterior fazia e ainda 

dar conta dos novos fenômenos surgi-

dos. Funciona por revoluções científi cas. 

A ciência se estabelece por um processo 

histórico e progressivo.

O Espiritismo é uma ciência pura e não 

um sistema fi losófi co criado por Kardec. 

Existem inúmeros sistemas fi losófi cos 

na história. Mas só há uma Física. Consi-

derar um Espiritismo kardecista permite 

supor que existam outros e não uma só 

ciência forte.

Para criar uma hipótese nova no Espiri-

tismo ela terá que respeitar o núcleo forte 

da doutrina espírita proposta por Kardec 

ou estabelecer outra teoria inteira que o 

supere. De outro modo não é nem perten-

ce ao Espiritismo. Espiritismo é Espiritis-

mo. O que não é, não é.

Desse modo, quando me perguntavam 

na escola, na hora da inscrição, qual a sua 

religião? Mesmo sabendo que não era mais 

uma religião, mas uma ciência fi losófi ca com 

consequências morais, mesmo assim, com 

todo orgulho – e haveria sim consideráveis 

consequências do preconceito – eu respon-

dia: – Sou espírita! Simplesmente isso. 

* Palestrante e articulista de São Paulo-SP, autor dos 
livros Mesmer – a ciência negada do Magnetismo Ani-
mal e Revolução Espírita – a teoria esquecida de Allan 
Kardec.

* Jornalista e escritora de Brasília-DF. 
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Profi tentes de inúmeras seitas agarram-

-se às letras do Velho Testamento como se 

essas tivessem sido escritas pelas próprias 

mãos de Deus... Para eles, o “espírito” das 

letras é o que menos importa. Assim, con-

sideram as Velhas Escrituras bíblicas como 

um incontestável “magister dixit”.

Certa feita, um pastor protestante per-

guntou a Chico Xavier o que signifi cava a 

Bíblia para ele. O singular médium minei-

ro pediu a Emmanuel que respondesse à 

indagação, e o Benfeitor Espiritual, sem 

titubear, defi niu com sua verve e maestria 

sublimes: “o Velho Testamento é o grito de 

agonia da humanidade na direção do Senhor 

e o Novo Testamento é a resposta do Céu”.

Ora, ao obtermos a resposta, a pergun-

ta já cumpriu sua missão, ela perdeu, por-

tanto, a sua “validade”.

Considerando que o Novo Testamen-

to é a resposta do Céu, a pergunta, que 

consta no Velho Testamento, carece de 

sentido. Daí Jesus afi rmar taxativamente: 

“(...) A Lei
1

 e os Profetas duraram até João”.

Portanto, “o Velho Testamento foi por 

Cristo abolido”
2

.

Há que se observar o aspecto progressi-

vo no que diz respeito às revelações divinas: 

1º – Moisés (Justiça)

2º – Jesus (Amor e Vida Futura)

3º – O Espiritismo (Verdade)

As três revelações estão imbricadas, 

fazem parte de um todo pedagógico. 

Acontece que já estamos vivenciando a 3ª 

Revelação que está marcando a fase atual 

do progresso humano, a era do “Consola-

dor” que Jesus anunciou como aquele que 

viria a nos lembrar de Seus ensinamentos 

e também nos ensinar “todas as coisas”. 

Portanto, com o conhecimento espírita 

podemos entender em “espírito e verdade” 

os ensinamentos de Jesus e Sua Doutrina 

de Comportamento.

Quando já estamos devidamente alfabe-

tizados, não precisamos mais dos rudimen-

tos do a-b-c. Assim, o exegeta sagaz não 

se prenderá mais à “letra que mata”, mas ao 

“espírito que vivifi ca”
3

 e quando examinar os 

“Velhos Escritos” deverá ter sempre em vis-

ta que, excetuando os Dez Mandamentos, 

eles já perderam a “validade”. 

Portanto, não demonstra ignorância 

quem afi rma que Moisés proibiu a comu-

nicação com os chamados “mortos”? 

Mesmo que o Velho Testamento não ti-

vesse sido revogado por Jesus, o próprio 

Moisés anulou os efeitos da proibição de co-

municação com os mortos quando – depois 

de morto – aparecera a Jesus, juntamente 

com Elias, também falecido, e conversado 

longamente a respeito dos dolorosos e pró-

ximos testemunhos que sofreria o Meigo 

Rabi que Se deixaria arrastar pelas mãos 

da impiedade, oferecendo-Se em holocaus-

to para cumprimento das profecias e para 

oferecer o exemplo vivo de força, coragem, 

resignação e confi ança em Deus...

Concluímos, assim, que o Velho Tes-

tamento, não refl ete a “palavra de Deus”, 

como muitos exegetas pensam. Já o mesmo 

não se dá com as Letras Neotestamentárias, 

porque, estas sim, não passarão, isto é, não 

são suscetíveis de “perder a validade”.
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Nessas andanças por muitos centros es-

píritas que tive oportunidade de conhecer, 

por conta da tarefa na oratória, encontrei-

-me com muita gente. Tais encontros, aliás, 

constituem uma das alegrias deste trabalho.

Então, conversa, bate-papo e interação 

com amigos espíritas das mais diversas 

casas, renderam-me histórias bem inte-

ressantes sobre os mais variados temas, 

como, por exemplo, as apresentações que 

são realizadas dos oradores espíritas ao pú-

blico ou ainda na divulgação de eventos em 

cartazes e outras formas de publicidade.

Certa vez, um amigo que aqui chama-

remos pelo nome fi ctício de Cássio, da 

cidade de Valinhos, confessou-me que 

esteve em determinado centro espírita 

para proferir palestra, e quando o chama-

ram para as devidas apresentações, assim 

disseram: – Eis aqui o colega Getúlio, da 

cidade de Goiânia.

Cássio corrigiu a pessoa: – Meu nome é 

Cássio e sou de Valinhos.

Então, aquele que o apresentava, disse: 

– Eis aqui o colega Godofredo da cidade 

de Penápolis.

E Cássio o corrigiu de novo: – Meu 

nome é Cássio e sou de Valinhos. 

O apresentador, cansado das corre-

ções, informou ao público: – Eis aqui esse 

indivíduo, cujo nome não me recordo nem 

da cidade de onde vem, para falar sobre 

Jesus nesta noite.

Cássio, o amigo em questão, relatou-me 

o episódio e demos muitas gargalhadas.

Mas, se analisarmos de forma racional, 

a atitude do apresentador demonstrou 

falta de consideração e carinho com o 

orador – foi uma negligência total.

Esse descaso na apresentação de Cás-

sio é, pois, um dos extremos na tarefa de 

apresentar um orador espírita.

Há o outro extremo, e este digo que 

acontece com muito mais frequência. E 

neste extremo, apenas como exemplo, 

cito a conversa que tive com o amigo de 

nome fi ctício Gervásio, orador espírita. 

Relatou-me, certa vez, ter fi cado constran-

gido diante de tamanha pompa e circuns-

tância com que referiam ao seu nome. Ao 

ser apresentado, pouco antes de sua pa-

lestra, assim falaram do amigo Gervásio: – 

Dr. Gervásio, médico com quatro pós-gra-

duações, pesquisador emérito, membro de 

vinte e duas academias científi cas, dono 

de notável vocabulário, presidente da “As-

sociação X”, membro diretor do “Hospital 

Y”, com mais de vinte livros publicados e 

cinquenta mil exemplares vendidos.

Gervásio, constrangido, respirou fundo 

após as apresentações e envergonhado, 

se esqueceu de saudar o público, inician-

do logo sua fala.

Esse fato que me foi narrado por Gervá-

sio é muito comum no meio espírita. Seja 

na divulgação de eventos em cartazes, 

e-mails e outros meios de comunicação, 

seja na apresentação do orador ao pú-

blico, quando há grandes exageros, com 

enorme foco em seu currículo e pouco en-

foque no tema a ser tratado.

Em realidade, pouco interessa ao público 

os títulos e ocupações do orador. Penso, ali-

ás, que o mais complicado disso tudo é que 

gera um distanciamento das pessoas, colo-

cando o orador num patamar inalcançável.

É natural informar ao público a profi s-

são do orador, pois isto se faz até interes-

sante para abordagem de determinados 

temas, mas é preciso evitar afetações.

Defi nitivamente, não é de bom alvitre 

usar de exageros. O ideal é usar a simplici-

dade, que representa equilíbrio.

Simplicidade esta que me foi contada por 

um amigo de nome fi ctício Messias, orador 

espírita. Disse-me que a apresentação mais 

bacana que haviam feito dele foi a seguinte: 

– Eis aqui Messias, orador da cidade tal, tra-

balha em tal casa e é um servidor do Cristo.

Pronto, resolvido.

Basta informar o nome, cidade de onde 

vem e casa na qual trabalha. Informações 

simples, externadas de modo tranquilo, 

e capazes de aproximar as pessoas do 

orador, colocando-o como uma pessoa 

“gente da gente”, pois, em verdade, é isso 

mesmo que ocorre.

Messias, como servidor do Cristo, deu 

o seu recado.

Sem afetações, bajulações ou apresen-

tação de extenso currículo.

Para o público, o mais importante se-

ria a mensagem transmitida por Messias 

e não seus títulos e ocupações nos palcos 

do mundo.

Simplicidade, pois, é a recomendação 

para que estejamos mais próximos uns 

dos outros.

Vale pensar nesse tema.

 

A PALAVRA DE DEUS TEM 

PRAZO DE VALIDADE?!

O conhecimento espírita permite a compreensão 

dos ensinamentos de Jesus em “espírito e verdade” 

Rogério Coelho*

“A Lei e os Profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o 

Reino dos Céus e os homens se esforçam para entrar nele.”

Jesus (Lucas 16:16)

SIMPLICIDADE AO 

APRESENTAR O 

ORADOR ESPÍRITA

Wellington Balbo*

* Palestrante espírita de Muriaé-MG.

 Extraído do sítio: fonte: http://www.agendaespirita-
brasil.com.br/2017/09/15/simplicidade-ao-apresentar
-o-orador-espirita/

58 anos

* Escritor espírita de Muriaé-MG.

1 A Lei foi dada por Moisés (João 1:17.).

2 Paulo, II Coríntios 3:14.

3 Paulo, II Coríntios, 3:6.
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Enquanto nos demoramos encarnados 

no plano terrestr e, um tipo de impaciên-

cia existe, sutil, capaz de arrastar-nos aos 

piores distúrbios emotivos: “a revolta 

contra nós mesmos”.

Acolhemos receios infundados, em torno 

de opiniões que formulem de nós, seja por 

deformidades físicas, frustrações orgânicas, 

confl itos psicológicos ou empeços sociais 

de que sejamos portadores, e adotamos 

o medo por norma de ação, no exagerado 

apreço a nós mesmos, e dessa inquietação 

sistemática comumente se deriva um des-

gosto contínuo contra as forças vivas que 

nos entretecem o veículo de manifestação.

E tanto espancamos mentalmente es-

ses recursos que acabamos neuróticos, 

fatigados, enfermos ou obsessos, escor-

regando mecanicamente para a calha da 

desencarnação prematura.

Tudo por falta de paciência com as nos-

sas provações ou com os nossos defeitos.

Decerto, ninguém nasce no corpo físi-

co para louvar as defi ciências que carrega 

ou ampliá-las, mas é preciso aceitar-nos 

como somos e fazer o melhor de nós.

Desinibição construtiva.

Compreensão do aprendizado que se 

tem pela frente.

Acolher o instrumento físico de que 

o Alto Comando da Vida nos considera 

necessitados, tanto para resgatar culpas 

do pretérito na esfera individual, quanto 

para a consecução de empresas endereça-

das ao benefício coletivo, e realizar todo o 

bem que pudermos.

O corpo carnal de que dispões ou a pai-

sagem doméstico-social em que te situas, 

representam em si o utensílio certo e o 

lugar justo, indispensáveis à provação re-

generadora ou à missão específi ca a que 

te deves afeiçoar.

Por isso mesmo, o ponto nevrálgico da 

existência é o teste difícil que te exercita 

a resistência moral, temperando-te o cará-

ter, no rumo do serviço maior do futuro.

Nossas perturbações emocionais qua-

se sempre decorrem da nossa relutância 

em aceitar alguns dos aspectos menos 

agradáveis, conquanto passageiros da 

nossa vida.

Saibamos, pois, rentear com eles ho-

nestamente, corajosamente.

Nada de subterfúgios.

Temos um corpo defeituoso ou estamos 

em posição vulnerável à crítica? Seja assim.

Contrariamente a isso, porém, refl ita-

mos que ninguém está órfão da Bondade 

de Deus e, confi ando-nos a Deus, procure-

mos concretizar tudo de bom ou de belo, 

no círculo de trabalho que se nos atribui.

Por outro lado, vale observar que reco-

nhecer a existência do erro ou do desajus-

te em nós é sinal de melhoria e progresso.

Os espíritos embutidos na inércia não 

enxergam as próprias necessidades morais. 

Acomodam-se à suposta satisfação dos 

sentidos em que se lhes anestesia a cons-

ciência, até que a dor os desperte, a fi m de 

que retomem o esforço que lhes compete 

na jornada de evolução e aprimoramento.

Agradeçamos, desse modo, a luz espiri-

tual de que já dispomos para analisar a nos-

sa personalidade e, abraçando as tarefas 

de equilíbrio ou reequilíbrio que nos com-

pete efetuar no próprio espírito, enfrente-

mos os nossos obstáculos com paciência 

e serenidade, na certeza de que podemos 

solucionar todos os problemas na ofi cina 

do serviço com a bênção de Deus.

DISTÚRBIOS 

EMOCIONAIS

Vitória

* Mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada por 
Francisco Cândido Xavier e publicada no Livro Alma e 
Coração, Lição nº 29, p. 67.

Existem certos momentos,
Onde parece não haver jeito

Desta dor aguda dentro peito
Livrar-nos de seus tormentos.

Nas correntes de aflições,
A fuga se nos apresenta

Como recurso que intenta
Aliviar nossos corações.

Entretanto, a fuga não logra,
De tantos males subtrair-nos,
Desta sede dessedentar-nos,
Este pesar, pôr porta afora.

Os caminhos da deserção,
A princípio mais sedutores,
Não extirpam nossas dores,
Agravando a perturbação.

Há, por certo, incorreção
Ao escondermos as feridas,
Olvidando em nossas vidas,

O ensejo de reabilitação.

As chagas, ora identificadas,
Necessitam de tratamento,
Sem demora, sem lamento,

Com desvelo, serem tratadas.

No coração de quem anela,
Sinceramente renovar-se,
Não permite descuidar-se,
Tal qual zeloso sentinela.

Nas trilhas percorridas,
Não só enganos e trevas,
Invernos, mas primaveras,
Nas estações bem vividas.

Em ternas lembranças,
Os archotes da coragem
Iluminam a grande viagem

Ao divino altar das esperanças.

Vai! Reconstrói a própria história,
Na senda de paz, indestrutível,

Pelo amor Paterno, imperecível, 
Alçando em si, plena vitória!

Poema psicografado em 4/12/2015, em reunião mediúnica do Grêmio Espírita Atualpa, pelo médium Maurício Curi.

Sou o Consolador Prometido 
Na boa nova do meu João; 
Sou o meigo Cristo Renascido
Que hoje te estende a mão!

Sou o Espírito de Verdade
Que lidera os Imortais; 
Sou a paz e a bondade 
De que tanto necessitais...

Sou quem no passado inspirou
Quem conheceis por Kardec;
Sou quem como chefe lhe pagou
O seu merecido cheque.

Amo os que são solidários 
Sem esperar retribuição;
São fi éis e sábios depositários 
Dos talentos que lhes dei para a mão.

Sou a mão que conduziu 
O meu irmão Chico Xavier; 
Fui a luz que o seduziu
E o que o leva onde ele quer.

Sou o Sol que ilumina 
A mentora de Divaldo Franco; 
Sou a incansável Usina
Que faz luz do teu pranto.

Sou as mães que escrevem
Pela mão do Fernando Ben;
Sou a esperança dos que pedem
Uma renovada Jerusalém.

Sou as lágrimas de todos vós
Que vos purifi cam o passado; 
Nunca mais se sintam sós,
Sou Jesus, o Purifi cado...

Espírito poético, pelo médium Vítor Santos – palestrante espírita – Évora/Portugal

Poema inspirado no capítulo VI de O evangelho segundo o espiritismo, o Cristo Consolador.

Sou o Consolador Prometido
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O sexto volume da coleção O Evangelho por Emmanuel já está 

disponível. Nesse volume estão os comentários de Emmanuel 

às Cartas de Paulo, nos ajudando a conhecer e resgatar o sen-

tido dessas cartas.
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Tema das Palestras

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h
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Qui 1 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 4 Sérgio Castro A REENCARNAÇÃO

Seg 5 Carlos Waldino BEM-AVENTURADOS OS POBRES DE ESPÍRITO

Qui 8 Conceição Cavalcante AFABILIDADE, DOUÇURA, PACIÊNCIA, OBEDIÊNCIA E RESIGNAÇÃO

Dom 11 DIJ APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE EVANG. ESPÍRITA IRMÃ ZÉLIA

Seg 12 Carmelita Indiano BEM-AVENTURADOS OS QUE SÃO MISERICORDIOSOS

Qui 15 Flávio Bastos SE A VOSSA MÃO É MOTIVO DE ESCÂNDALOS, CORTAI-A

Dom 18 Vansan PALESTRA MUSICADA

Seg 19 Maurício Curi O PODER DA RESIGNAÇÃO

Qui 22 Adauto Santos SOB A LUZ DA ESPERANÇA

Dom 25 Catharino dos Anjos OBREIRO SEM FÉ

Seg 26 Rute Ribeiro EGOÍSMO, FÉ E CARIDADE. CARIDADE PARA COM OS CRIMINOSOS

Qui 29 Niraldo Pulcineli SENTIMENTO INCONFESSÁVEL
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Dom 1 Adauto Santos FRATERNIDADE

Seg 2 Fed. Espírita do DF O BEM E MAL – SEUS EFEITOS NA SOCIEDADE

Qui 5 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 8 Cassius Vantuil FAMÍLIA E OBSESSÃO

Seg 9 Carmelita Indiano PROGRESSÃO DOS ESPÍRITOS

Qui 12 Geraldo Campetti FATALIDADE

Dom 15 Luiz Afonso AUTOLIBERTAÇÃO

Seg 16 Adolfo Cavalcante NA HORA DA ENFERMIDADE

Qui 19 Eq. Bibl. Chico Xavier O DIA DO LIVRO ESPÍRITA

Dom 22 Ricardo Honório PAIS E FILHOS: A DELICADA RELAÇÃO

Seg 23 Warwick Mota VENÇA O DESÂNIMO

Qui 26 Fabiano Augusto LIBERDADE DE PENSAR

Dom 29 Fátima Guimarães O SONO E OS SONHOS

Seg 30 Verônica Maria OLHE O SOFRIMENTO COM OUTRAS LENTES
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A GÊNESE

Autor: Allan Kardec
A Gênese é uma das cinco obras básicas da Codifi cação do Espiritismo. Divide-se em três partes: na pri-

meira parte, analisa a origem do planeta Terra, de forma coerente, fugindo às interpretações misteriosas 

e mágicas sobre a criação do mundo; na segunda, aborda a questão dos milagres, explicando a natureza 

dos fl uidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho; na terceira enfoca as predições do Evangelho, 

os sinais dos tempos e a geração nova, que marcará um novo tempo no mundo com a prática da justiça, 

da paz e da fraternidade. 

AGENDE-SEAGENDE-SE

Março 1 a 30
COMEMORAÇÃO DO MÊS DO 

LIVRO ESPÍRITA – A GÊNESE

8
PONTO DE ENCONTRO

(CAPACITAÇÃO)

20, 21 e 22
IV CONGRESSO ESPÍRITA

DO DISTRITO FEDERAL

29
2º ENCONTRO DE

FORMAÇÃO CONTINUADA

XXIV LANCHE BENEFICENTE 

DO GEABL - 17H

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

24/4/1921 Nasce Hilpert Doelinger Viana

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

3
INÍCIO DAS ATIVIDADES DO 

ESDE, ESE E EADE E DO ESTUDO 

E PRÁTICA DA MEDIUNIDADE

11
PONTO DE ENCONTRO

CAPACITAÇÃO

18
FORMAÇÃO CONT. ÁREA

DE ARTE ESPÍRITA

25
1º ENCONTRO DE

FORMAÇÃO CONTINUADA

XXIV
Lanche Beneficente

Bebidas 

pagas à 

parte.

29 de abril

« 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

Abril

Inscrições em www.fedf.org.br


