
ao próprio ego em detrimento da divulga-

ção equilibrada do pensamento espírita.

Jesus é o Exemplo. Sempre convocado 

à discussão vazia e agredido, respondia 

com lógica ou por meio de notáveis si-

lêncios, por saber que eles, os polemiza-

dores desocupados, não mereciam maior 

preocupação.

Da mesma forma, Allan Kardec se man-

teve sempre ético e estoico em todas as 

situações em que era convocado às ques-

tiúnculas inúteis, abordando as questões 

com elevação e prosseguindo sem olhar 

para trás.

Permaneçam, pois, lúcidos e tranquilos, 

na divulgação e na vivência do Espiritis-

mo, os servidores fiéis, despreocupados 

com o purismo e a pureza de aparência, 

intimamente vinculados ao bem e ao de-

ver, certos de que, num planeta de provas 

e expiações, ninguém passa sem padecer 

incompreensão, dificuldades e dor, espe-

cialmente quando a serviço dos ideais sig-

nificadores da Humanidade. 
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Palestras públicas

Agende-se

Culto Evangelho no lar
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A Bolha

Marcus Vinicius de Azevedo Braga

Sublime concessão divina

Rogério Coelho

A importância do 

dever cumprido

Walter Barcelos

Reflexões sobre o destino

Daniela Migliari

Os fariseus, especialmente, os sacerdo-

tes e levitas, na sua generalidade, busca-

ram tornar o ministério de Jesus Cristo, na 

Terra, quase impossível de ser realizado.

Presunçosos e falsamente doutos, não 

postergavam ocasião de interrogar o 

Mestre, tentando confundi-lO mediante 

arbitrários sofismas, nos quais desfigu-

ravam os fatos, a fim de embaraçar-lhe o 

conteúdo da mensagem.

Fingindo pureza, que estavam longe de 

possuir, e aparentando fidelidade à Lei e 

aos Profetas, que dissimulavam respeitar, 

agrediam-nO a cada momento, e quando 

vencidos pela Sua serenidade e sabedoria, 

estimulavam a desordem, fomentando o 

combate que terminaria pela crucificação, 

embora não lograssem vencê-lO.

Mais tarde, os cristãos passaram de 

perseguidos pelos poderosos terrestres 

para a condição infeliz de perseguidores, 

tornando-se falsamente detentores da 

verdade absoluta e juízes cruéis de todos 

quantos pensavam diferente deles ou 

eram suspeitos de tal comportamento...

Na área da Ciência, a mesma atitude 

predominou em muitas academias que 

se acreditavam iluminadas pelo conheci-

mento supremo, permitindo-se o luxo de 

agredir, anatematizar e perseguir aqueles 

que lhes não seguiam a cartilha ou que se 

destacavam sem a sua proteção.

É da natureza humana a presunção de 

considerar-se cada criatura credora de to-

dos privilégios em detrimento das demais.

Aderindo a um ideal, torna-se o único 

a saber tudo imprimindo a sua forma de 

ser, submetendo-o aos caprichos de sua 

óptica pessoal e atacando os demais 

que se encorajam a incorporá-lo ao seu 

cotidiano, porém livre de submissão e 

dependência...

Nos tempos heroicos da divulgação do 

Espiritismo, os trabalhadores das primei-

ras horas padeceram a injúria, a persegui-

ção sistemática, o opróbrio de religiosos 

fanáticos e de inteligências tidas por bri-

 (Página psicografada pelo médium Divaldo Franco, 
em 14/7/1993, no Centro Espírita Caminho da Re-
denção, em Salvador/BA) 

 Fonte: Reformador, Outubro, 1992, FEB

*  Veja artigo de capa do Jornal Brasília Espírita de 
julho/agosto, ano XLV – n° 213.
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lhantes, que se lhes opuseram, desenca-

deando covardes campanhas de desmo-

ralização e crueldade, mediante as quais 

esperavam deter avanço da Doutrina 

Libertadora.

Certamente, os seus paladinos, convi-

dados ao debate, ao esclarecimento, equi-

pados de serenidade, raciocínio e conhe-

cimento espírita desarmavam-nos, sem a 

usança dos instrumentos indignos da ca-

lúnia, das acusações injustas, objetivando 

esclarecer e iluminar, ao invés de pensar 

em os destruir e os esmagar...

À medida que o Espiritismo adquiriu 

cidadania e passou a merecer o respeito 

daqueles que o antagonizavam, diminuí-

dos os torpes combates de fora para den-

tro, surgem novas frentes de batalha, po-

rém, infelizmente, dentro de seus arraiais 

doutrinários.

Calúnias adquirem foro de verdade; 

acusações vigorosas de deslealdade tor-

nam-se comuns; denigrem-se pessoas e 

instituições honradas por meio de gol-

pes fortes de crueldade, infelizmente em 

nome da pureza do Espiritismo.*

Kardec é utilizado nessas lutas, nas 

acusações e nas defesas.

Interpretam-no com pressa e ampliam-

-lhe o resultado do raciocínio pessoal, es-

tabelecendo-se critérios de governança 

do Movimento e desejando-se submetê-lo 

ao talante da paixão de cada novo porta-

dor da verdade.

Agora que o campo se encontra ara-

do, recebendo as sementes, dividem-se 

os trabalhadores, buscando supremacias 

uns sobre os outros, em lamentável de-

monstração de farisaísmo ultramontano 

e prosápia antiespírita.

O Espiritismo é doutrina de liberdade, 

de livre exame, que expõe sem impor, que 

ilumina sem humilhar.

Não tem chefe, nem condutor, sendo 

aberto a todas as criaturas, que o enten-

derão conforme o próprio nível de cons-

ciência e possibilidade intelectual.

Não condena, nem per-

segue, ensejando o au-

toencontro e a autorrea-

lização do candidato ao 

labor nas suas fileiras.

Portador de estrutura 

científica e filosófica in-

superável, sustenta-se no 

pensamento de Jesus Cris-

to, religando a criatura ao 

seu Criador, contribuindo 

eficazmente para a pleni-

tude do ser humano e a 

sua libertação das paixões 

dissolventes.

A dissensão entre os seus 

adeptos é o único meio de 

retardar-lhe a marcha e difi-

cultar-lhe a propagação.

É justo que pensem di-

ferente uns dos outros os 

seus profitentes, neste ou naquele ponto, 

que sejam interpretados de forma variada 

alguns ensinamentos, mas, que o respei-

to ao próximo permaneça, é impositivo 

doutrinário.

Em todos os campos do pensamento 

a liberdade deve viger, e o direito a agir 

como a cada um apraz, sem que pertur-

be outrem, é conquista do progresso e da 

vida humana.

A melhor maneira de ensinar correta-

mente o Espiritismo é fazê-lo de forma 

digna, vivendo-lhe os postulados morais 

e permitindo aos demais comportamento 

equivalente.

Aqueles que realmente amam o Espi-

ritismo não se tornam geradores de po-

lêmicas perturbadoras, antes trabalham 

e exemplificam, fazendo da própria vida 

a lição doutrinária que confirma teorias 

contidas na Codificação, que permanece 

atual e desconhecida, aguardando saudá-

vel e digna divulgação.

Nós, os Espíritos-espíritas, que moure-

jamos na atividade doutrinária antes da 

desencarnação, nos dias difíceis do passa-

do, desejamos conclamar os companheiros 

dedicados à permanência na tranquilidade 

e no trabalho, sem perderem tempo nas 

infindáveis polêmicas e querelas, por meio 

das quais os discutidores desejam exaltar 

Os horizontes de um mundo novo se 

anunciam ante os momentos de conturba-

ção que assolam a humanidade. A luz mais 

alta se apresenta aos corações aflitos, re-

lembrando os benditos dias da presença 

do meigo Rabi da Galileia no chão do pla-

neta. Ante as dores do mundo prevalece o 

amor sublime do Cristo Jesus, nas ações do 

bem e na propagação de seu evangelho.

Em nossa cidade brilham estrelas cin-

tilantes do amor Divino nos postos de 

trabalho da espiritualidade nos campos 

de luta terrenos. Neste contexto, esta 

querida Casa espírita cintila, de forma 

ímpar, há 58 anos. Atualpa, em festa, 

promove o bem à luz dos ensinos de Al-

lan Kardec. Em labuta diária, o amor se 

constrói renovando vidas. 

A Casa de Atualpa sempre primou 

pela simplicidade, a fim de que a luz e 

o entendimento cristalino do Evange-

lho nunca viessem a ser obscurecidos 

pelas nossas imperfeições morais. Sem 

distinção de posição social suas portas 

sempre ficaram abertas a todos, e a luz 

divina em evidência se permite a todos 

os que chegam e a buscam.

Nesta singela homenagem que ora pres-

tamos ao Grêmio Espírita Atualpa Barbosa 

Lima pela passagem de seus 58 anos de 

fundação, lembramos o louvado nome de 

Nosso Senhor Jesus Cristo e os nomes do 

Codificador Allan Kardec e, como não po-

deria ser de outra forma, o nome que leva 

a entidade aniversariante, Atualpa Barbo-

sa Lima, representando toda a plêiade de 

trabalhadores dos dois lados da vida, em 

esforço contínuo de evolução.
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Allan Kardec perguntou aos Espíritos 

Benfeitores da humanidade
2

: “qual o obje-

tivo da encarnação dos Espíritos?”

 Resposta: “Deus lhes impõe a encarna-

ção com o fim de fazê-los chegar à perfeição. 

Para uns, é expiação; para outros, missão. 

Mas, para alcançarem essa perfeição, têm 

que sofrer todas as vicissitudes da existência 

corporal: nisso é que está a expiação.

 Visa ainda outro fim a encarnação: o de 

pôr o Espírito em condições de suportar a par-

te que lhe toca na obra da Criação. Para exe-

cutá-la é que, em cada mundo, toma o Espírito 

um instrumento, de harmonia com a matéria 

essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, da-

quele ponto de vista, as ordens de Deus”.

Concluímos assim, com Kardec, que ao 

contrário do que muita gente pensa, mes-

mo em Orbes de prova e expiação como 

a Terra, a reencarnação é o abençoado re-

curso divino em favor de nossa ascensão 

espiritual.

Sintonizada com o Mestre Lionês, aduz 

Joanna de Ângelis
3

: “(...) toda a vida na Terra 

é um hino de louvor ao Senhor de todas as 

coisas: o Sol que brilha, o coração que ama, a 

ave que canta, as mãos que socorrem, a flor 

que perfuma, o ser que perdoa, o diamante 

que fulge, o sentimento que ajuda, são mani-

festações do espírito de louvor que vivifica o 

mundo entoando a música da gratidão à Fon-

te Doadora e Soberana da Vida...

(...) Agora que encontraste a Doutrina Es-

pírita que te liberta da pesada carga da igno-

rância e que te dá ao lado do discernimento o 

entusiasmo e o amor à vida, louva e agradece 

a Deus a felicidade que ora te enriquece, distri-

buindo as flores da tua alegria íntima em for-

ma de Caridade para com todos e busca amar 

a tudo e a todos, jubilosos ao claro Sol da legí-

tima razão de viver e servir para redimir-se.”

Clareando nossa mente, o Espiritismo 

nos descortina novos e inimagináveis ho-

rizontes, nos fazendo compreender que 

não vivemos “uma vida”, antes, amplia o 

conceito de “vida” para além do apouca-

do entendimento que a limitava entre o 

berço e o túmulo.

Ensina Emmanuel
4

: “(...) Existir não é 

viajar da zona da infância, com escalas na ju-

ventude, madureza e velhice, até ao porto da 

morte; é participar da Criação pelo sentimen-

to e pelo raciocínio, é ser alguém e alguma 

coisa no concerto do Universo”.

Exclama Dufêtre
5

:

“(...) Espiritismo! Doutrina consoladora e 

bendita! Felizes dos que te conhecem e tiram 

proveito dos salutares ensinamentos dos Es-

píritos do Senhor! Para esses, iluminado está 

o caminho, ao longo do qual podem ler estas 

palavras que lhes indicam o meio de chegarem 

ao termo da jornada: caridade prática, carida-

de do coração, caridade para com o próximo, 

como para si mesmo. Numa palavra: caridade 

para com todos e amor a Deus acima de todas 

as coisas, porque o amor a Deus resume todos 

os deveres e porque impossível é amar real-

mente a Deus, sem praticar a caridade, da qual 

fez Ele uma lei para todas as criaturas”.
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Gabinete Médico e Farmácia: Domingo às 10h
Albergue Noturno: Aberto todo ano
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A BOLHA

Marcus Vinicius de Azevedo Braga*

SUBLIME 

CONCESSÃO 

DIVINA

A reencarnação é o 

abençoado recurso 

divino em favor de nossa 

ascensão espiritual

Rogério Coelho*

“(...) A vida planetária não é uma 

arbitrária punição, senão sublime 

concessão do Amor Divino, a 

benefício de nossa redenção.”

Joanna de Ângelis
1

58 anos

Rubens andava angustiado... tinha tro-

cado sua série de exercícios físicos na aca-

demia, e um vírus havia apagado os con-

tatos de seu celular, que ainda tinha caído 

no chão e rachado a película. Que dia!

Chegou em casa e sua mãe havia prepa-

rado salada de brócolis, que Rubens não 

gosta, e para não ficar com fome, comple-

mentou o almoço com um cremoso sor-

vete de chocolate, embora preferisse o de 

flocos.

Ao ir à casa de seu amigo Heitor, para 

juntos encararem o futebolzinho da tarde 

de sábado, a mãe do amigo informa a Ru-

bens que Heitor estava na Casa Espírita 

em uma atividade e que ele havia deixado 

recado para que o encontrasse lá. Rubens 

não pestanejou e se direcionou ao templo 

religioso, para ali encontrar seu colega do 

jogo de bola.

Ao chegar lá, a casa estava repleta de 

moradores de rua. E havia sopa, entrega 

de bolsas, e aquele grupo de adultos, jo-

vens e crianças, enfileirava-se na busca de 

alimento que saciasse a fome material, de 

uma palavra que desse algum conforto 

moral. Pacientes e sequiosos, permane-

ciam ali esperando por uma roupa usada 

que lhes servisse. 

Rubens avista Heitor ao lado de um se-

nhor que conversa com as pessoas atendi-

das pelo trabalho, e seu colega de futebol 

faz sinal de silêncio e indica que ele se sente 

ali, ao lado, enquanto termina a preleção. 

E à medida que o condutor do estudo fala, 

cada pessoa vai relatando suas mazelas: 

um filho doente, uma tentativa de suicídio, 

o uso de entorpecentes, a agressão na in-

fância, o risco de ser incendiado na rua, a 

hepatite, a tuberculose, a AIDS.

Os olhos de Rubens se espantam com 

aquele desfile de problemas. Heitor si-

naliza, em uma pausa, para eles saírem 

“à francesa”, mas Rubens se recusa e se 

mantém ali, atento às dores daquelas 

pessoas, e fica pensativo sobre como eles 

conseguem viver com aqueles problemas. 

Nesse ínterim, seu telefone celular cai do 

bolso, e racha ainda mais a sua película...

ele olha para o aparelho, olha para as pes-

soas, e apenas pensa na sua vida, nas suas 

prioridades, refletido na tela do celular.

Essa breve historieta, fictícia, mas atual, 

narra as distâncias que vivemos da realida-

de nos dias de hoje, e em que pese exista 

mecanismos mirabolantes que nos comu-

niquem por todo o planeta, com fotos e 

vídeos, nos vemos cada vez mais aprisio-

nados em uma bolha, padecendo de pro-

blemas pequenos, sem olhar para o nosso 

próximo, às vezes nem tão distante. 

Nesse sentido, os trabalhos assisten-

ciais funcionam como verdadeiros choques 

de realidade, na qual vemos, na dor do ou-

tro, como somos felizes e como devemos 

valorizar o que temos. Às vezes é preciso 

esse tratamento, reiterado, de convívio 

com aspectos da realidade desprezados, 

de pessoas esquecidas, de sofrimento 

e de carência, na qual o espiritismo, pela 

sua bandeira social, do “Fora da caridade 

não há salvação”, nos convida a nos enga-

jar, sistemicamente, em ações sociais que 

exercitem nosso coração no amor maior.

Infelizmente, esse ânimo pelos traba-

lhos assistenciais anda arrefecido nos dias 

de hoje. Pouco aparece essa temática na 

imprensa espírita, nos livros, nas pales-

tras e nas casas, por vezes envelhecidos 

em sua força de trabalho, com riscos de 

sustentabilidade futura. Festejos, semi-

nários e eventos artísticos já não trazem 

como fim o financiamento de atividades 

assistenciais. Será que deixamos de ter a 

necessidade, na casa espírita, de trabalhar 

essa dimensão? Fica a pergunta que não 

quer calar...

O trabalho na ação social na casa espí-

rita não é um complemento das políticas 

sociais do Estado, ainda que seja salutar 

que os trabalhos dialoguem com a rede de 

serviços assistenciais da região, para for-

talecer a cooperação e reduzir as lacunas 

e superposições. Mais do que isso, a ação 

social é uma forma de convivência que 

traz apoio àquelas pessoas ditas assisti-

das pelo pão e pelo papo, mas que traz 

a todos uma reflexão sobre a dor, o sofri-

mento e o imperativo da fraternidade nas 

relações humanas. 

Como Rubens, o protagonista, vive-

mos por vezes em nossos mundos, reais 

e virtuais, nossas “gaiolas de ouro”, igno-

rando a dor do próximo, a realidade que, 

ainda que negada, existe nos hospitais, 

nas ruas, nas instituições assistenciais, e 

que nos insondáveis caminhos da existên-

cia terrena um dia batem na nossa porta 

e nos vemos então surpresos, desespe-

rados, atônitos pela bolha que estoura, 

frágil como ela é.

* Palestrante, escritor e articulista espírita do Rio de 
Janeiro/RJ.

* O autor é articulista espírita, residente em 
Manhuaçu/MG

1 FRANCO, Divaldo. Florações Evangélicas. 4 ed. 
Salvador: LEAL, 1971, cap. 37.

2 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 88 ed. Rio 
[de Janeiro]: FEB, 2006, q. 132.

3 FRANCO, Divaldo. Florações Evangélicas. 4 ed. 
Salvador: LEAL, 1971, cap. 38.

4 Emmanuel/Xavier, F.C. “Caminho Verdade e Vida” 
– cap. 123.

5 Kardec, A. “O Evangelho Segundo o Espiritismo” – 
cap. X, item 18.
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*  Palestrante, escritor e articulista de Uberaba/MG.

1 KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiritismo. 
Tradução de Guillon Ribeiro. 126. ed. Rio de Janeiro: 
FEB, 2002. Capítulo 17, item 7, p. 354-356.

A IMPORTÂNCIA DO 

DEVER CUMPRIDO

Walter Barcelos*

Lázaro: “O homem tem de amar o dever não porque preserve de males a 

vida, males aos quais à Humanidade não pode subtrair-se, mas porque 

confere a alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento.”
1

REFLEXÕES SOBRE 

O DESTINO

Daniela Migliari*

* Jornalista e escritora, que reside em Brasília/DF.

Todos os espíritos foram criados sim-

ples e ignorantes por Deus, e receberam 

a missão e obrigação de promover o pró-

prio aperfeiçoamento. Ninguém poderá 

fazer tal obra por outrem. Cada indivíduo 

aprenderá como usar as ferramentas do 

espírito, na caminhada evolutiva para o 

Reino de Deus. 

Degraus da evolução

A evolução espiritual é semelhante à 

subida de escadaria iluminada. Cada de-

grau alcançado significa conquista, su-

peração, crescimento. A subida somente 

se dará pelo cumprimento do dever. En-

quanto fugirmos dele ou executá-lo com 

as contrariedades do coração, não alcan-

çaremos nenhuma conquista real. Não se 

conquista valores do espírito navegando 

na moleza moral. Deus não aprova obra 

espiritual malfeita. 

Dever moral

O dever é o conjunto de princípios 

libertadores, obrigações práticas e ser-

viços educativos dentro da Lei de Deus. 

Nasce da moral do Evangelho do Cristo, 

que toda criatura deverá estudar e com-

preender, sentir e praticar com amor na 

própria experiência humana.

No capítulo 17 – “Sede Perfeitos”, do 

Evangelho Segundo o Espiritismo, o espíri-

to Lázaro define: “O dever é a obrigação mo-

ral da criatura para consigo mesmo, primeiro, 

e, em seguida, para com os outros.” Ninguém 

progride se não cumprir seus próprios de-

veres. A prática do dever não é imposição, 

é, ao contrário, uma bênção da iluminação 

do espírito que a aceita com alegria e se 

esforça por praticá-lo. Somente no Evan-

gelho encontraremos o roteiro seguro e lu-

minoso para a caminhada evolutiva. Deve-

mos praticar o dever irradiando positivas 

energias: boa vontade, disciplina, alegria 

e esperança. Ao cumprir diariamente os 

deveres de amor e caridade, reeducação e 

evangelização de si mesmo, conquistar-se-

-á, pouco a pouco, o refrigério santo para 

mente perturbada, coração oprimido e 

consciência atormentada.

Dever e razão

Conhecer e aceitar os próprios deveres 

são elementos indispensáveis. É necessá-

rio trabalhar o desenvolvimento do racio-

cino, abandonando a ilusão e alcançando 

o amadurecimento na fé raciocinada. Tudo 

isso para não sermos dominados pelos ca-

prichos do coração fragilizado, iludido e in-

gênuo. O espírito com escassa luz da razão 

não executará os deveres de que necessita 

para libertar-se e crescer. Necessitará da 

razão esclarecida pelo conhecimento apro-

fundado do Evangelho. O espírito Lázaro 

esclarece com lucidez: “O dever é o mais 

belo laurel da razão, descende desta como de 

sua mãe o filho.” Cada aprendiz 

da Lei da Vida deve entender sua 

importância, esforçar-se na sua 

prática, expressar amor, paciên-

cia e perseverança nas obriga-

ções diárias.

Dever e livre arbítrio

O cumprimento do dever fi-

cará por conta de nosso livre 

arbítrio, ao aplicar ação e suor, 

atitude e vontade, atenção e 

dedicação. Cada aprendiz, cada 

médium, cada trabalhador pro-

duzirá de conformidade com a 

intensidade de sua boa vontade 

e ideal, amor e responsabilidade. A liber-

dade de produzir mais ou menos correrá 

por conta de cada espírito encarnado. Na 

verdade, muitos começam, poucos con-

tinuam e raros terminam o cumprimento 

de seus deveres. Os que continuam vito-

riosos até o fim da existência estão sus-

tentados pelas vigorosas energias de fé e 

amor, devotamento e alegria. Quanto ao 

trabalhador frio, indiferente e relapso, seu 

espírito cansa muito mais cedo que o cor-

po exausto. O desânimo chega bem antes 

que cansaço, doenças ou velhice. O espíri-

to Lázaro mostra nossa liberdade: “O dever 

íntimo do homem está entregue ao seu livre 

arbítrio.” (E.S.E. cap. 17 – item 7)

Dever e consciência

Na prática dos mais delicados deveres, 

outro elemento deverá surgir na vida ín-

tima: o uso da consciência. Para melhor 

agir, não podemos dispensar a frequência 

ao TRIBUNAL DA CONSCIÊNCIA. Anali-

sar, conhecer, sopesar, medir, fiscalizar, 

controlar, dominar e corrigir nossos pró-

prios pensamentos, sentimentos e ações. 

Vigiar a nós mesmos para acertar mais e 

errar menos. Nenhum espírito protetor 

fará isso por nós. É dever íntimo de cada 

aprendiz. O sábio espírito Lázaro disser-

ta: “O aguilhão da consciência, guardião da 

probidade interior, o adverte e sustenta, mas, 

muitas vezes, mostra-se impotente diante dos 

sofismas da paixão.” (E.S.E. – capítulo 17 

– item 7) 

O coração fragilizado, dos aprendizes 

da evolução, pode estar envolvido pelo 

orgulho, egoísmo, vaidade e paixões. É 

preciso conhecê-lo, fiscalizá-lo, controlá-

-lo e dominá-lo. Não podemos deixar o co-

ração ser dominado por paixões, enganos 

e ilusões. As rédeas do destino estão em 

nossas mãos. O espírito Lázaro nos con-

vida julgar com a lente da verdade toda 

nossa má ação: “... cada um julgue em sã 

consciência o mal que pode fazer.” (E.S.E. 

Capítulo 17 – item 7)

Quanto mais usarmos a consciência, 

mais esclarecidos, iluminados e corretos 

seremos perante nossos deveres. O filó-

sofo Pascal percebeu muito bem essa pre-

ciosa ferramenta íntima: “A consciência é o 

melhor livro moral que temos, e é, exatamente, 

o que mais devemos consultar.” (Blaise Pas-

cal) – (Pesquisa Internet)

Dever e coração

A pureza do dever moral está em execu-

tá-lo com o coração sensibilizado pela Lei 

de Amor ensinada por Jesus. Todo adep-

to, se interessar-se em praticá-lo com 

maior freqüência, manifestará algumas 

poderosas forças da alma: boa vontade, 

intenção real e sinceridade do coração. 

Estas energias são alicerces seguros que 

darão estabilidade a prática disciplinada 

dos deveres de amor, tão importantes na 

reeducação e evolução do espírito infeliz, 

atormentado e devedor. O dever do cora-

ção aperfeiçoa o espírito para o Reino de 

Deus. Aquele que relaxa nos compromis-

sos da vida, seus sentimentos, os deveres 

de amor perante os familiares: não apro-

veita e nem conquista valores para a eter-

nidade. A Lei Universal de Evolução não é 

cega, nem injusta, nem ilusória. Não dá 

créditos espirituais para quem, na verda-

de, não merece. Muitos espíritos choram, 

queixam, exigem, mas não recebem aquilo 

que não fizeram por merecer.

Coração amadurecido

A grandeza do dever encontra-se no 

coração que realmente interessa. É do co-

ração que jorrará as forças da alma para 

a execução da lei de amor a Deus, ao pró-

ximo e a si mesmo. De sua prática perse-

verante acontecerá o acumular dos crédi-

tos espirituais, os valores internos, nossa 

reeducação espiritual e aperfeiçoamento 

moral. O espírito Lázaro analisa com sa-

bedoria: “Na ordem dos sentimentos, o dever 

é muito difícil de cumprir-se, por se achar em 

antagonismo com as atrações do interesse e 

do coração”. O coração espiritual domina-

do pelo orgulho, egoísmo e vaidade per-

manece anestesiado, aprisionado, infeliz. 

Na Parábola do Samaritano, ensinada 

por Jesus, o jovem permanece ferido e caí-

do à beira do caminho, enquanto os sacer-

dotes do templo passam sem sentir nada 

de amor e compaixão por ele, ao passo 

que o samaritano – pessoa simples, con-

doeu-se, deixou a cavalgadura e foi assisti-

-lo, com suas possibilidades. A linguagem 

do coração amoroso supera em grandeza 

a linguagem brilhante do cérebro repleto 

de verdades religiosas. 

Eduquemos nosso coração

Combatamos, com a coragem da fé, as 

energias anestesiantes da alma: 

má vontade, preguiça, comodis-

mo e indiferença. Realizar mesmo 

com dificuldades os deveres de 

amor, junto a familiares queridos, 

amigos, inimigos e irmãos de fé 

espírita, tarefas na Casa Espíri-

ta. Imprescindível vigiar-nos para 

não praticarmos nenhum tipo de 

mal ao semelhante, seja por pen-

samentos, palavras ou ações. Se 

esforçar por fazer todo o Bem 

que podemos executar com as 

próprias mãos e as melhores 

energias do coração. 

Amor ao dever

A prática do dever é tão grandiosa que 

descreve o espírito Lázaro: “Com ele de-

paramos nas mais ínfimas particularidades, 

como nos atos mais elevados.” Podemos 

praticar o dever no mais absoluto silêncio 

da alma. Ninguém, na Terra, poderá per-

cebê-lo, pois se encontra escondido nas 

fibras mais sutis da alma que ama no si-

lêncio da renúncia e abnegação. Somente 

os serviços materiais não bastam para o 

cumprimento do dever.

O dever do coração não é tão fácil assim, 

pois a evolução espiritual não é uma brinca-

deira. As lutas íntimas do coração respon-

sável serão cada vez mais amplas, múltiplas 

e incansáveis. Relata o espírito Lázaro: “... 

é uma bravura da alma que enfrenta as an-

gústias da luta: é austero e brando; pronto 

a dobrar-se às mais diversas complicações, 

conserva-se inflexível diante das suas tenta-

ções.” A luta por dentro da mente, coração 

e consciência para quem deseja seguir a 

Jesus será trabalho árduo, luta incansável 

e combate tenaz para não se deixar dobrar-

-se e ser levado pelas forças atormentadas 

da paixão, discórdia, desunião, violência. 

O espírito Lázaro descreve o retrato da 

consciência apaixonada pelo devotamen-

to: “Não tem testemunhas as suas vitórias e 

não estão sujeitas à repressão suas derrotas.” 

A alma amante do dever experimenta o 

vestibular do espírito e alcança boas notas 

morais pela sinceridade do coração que tes-

temunha com a verdadeira esperança.

Hoje, me deparei com a frase: “O amor 

é uma força que transforma o destino”, 

Chico Xavier.

Peço licença poética ao amado Chico, 

para brincar de ampliar a palavra amor:

“O AMOR CONSCIENTE é uma força 

que transforma o destino”

“O AMOR MADURO é uma força que 

transforma o destino”

“O AMOR EM MOVIMENTO é uma for-

ça que transforma o destino”

Segundo o que tenho acessado no es-

tudo das constelações familiares, o que é 

chamado de destino é o resultado de ema-

ranhamentos familiares, sendo a maioria 

inconsciente.

Costuma funcionar assim: creio que te-

nho pleno livre-arbítrio, no entanto, faço 

escolhas altamente impregnadas desse 

mesmo inconsciente, pouco livre.

Olhar para dentro, me conhecer com 

autoamor e expandir a consciência é ga-

nhar um milímetro de contato com o real 

livre-arbítrio da alma, que age de forma 

ampla e conectada com a Unidade.

Muitas vezes, é difícil entender os por-

quês dessas pulsões internas. Então, elas 

são devidamente condenadas e reprimi-

das. Ou são seguidas cegamente, sem re-

flexão: só impulso e prisão aos comandos 

de forças desconhecidas.

Elas – as pulsões – são reais e falam 

de algo que pode ser visto, amado e com-

preendido. Aos poucos, com foco, coragem 

e confiança, para gente não se queimar...

É possível, sim, me conhecer um pouco 

a cada dia. E, com muito AMOR, construir 

esse destino com mais consciência, ampli-

tude e liberdade!

A benção, Chico!!! Gratidão
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Tema das Palestras

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h
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Dom 2 Cassius Vantuil MINHA FILHA É EDUCADA, E DAÍ? O QUE FAÇO AGORA?

Seg 3 Carlos Sá TERAPIA DO AMOR

Qui 6 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 9 Fátima Guimarães A PRECE

Seg 10 Carmelita Indiano RENOVAÇÃO

Qui 13 Wilson Abreu ABRA A PORTA PARA O BEM

Dom 16 Luiz Afonso O ADOLESCENTE DIANTE DA FAMÍLIA

Seg 17 Adauto Santos DEIXE A LUZ ILUMINAR

Qui 20 Warwick Mota O AMIGO JESUS

Dom 23 Flávio Bastos EXPERIÊNCIAS TRANSPESSOAIS

Seg 24 Maurício Curi SUPERANDO DESAFIOS

Qui 27 Fabiano Augusto NOSSAS COMPANHIAS

Dom 30 Maurício Curi ADOLESCÊNCIA E OS FENÔMENOS PSÍQUICOS
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Seg 1 Wilson Abreu NECESSIDADE DO TRABALHO

Qui 4 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 7 Catharino dos Anjos TRANQUILIDADE E AMOR

Seg 8 Carmelita Indiano DESGOSTO DA VIDA - SUICÍDIO

Qui 11 Ricardo Honório DESIGUALDADES DAS APTIDÕES / DESIGUALDADES SOCIAIS

Dom 14 Daniel Campos DEUS

Seg 15 Eduardo Fávero HORA DE MUDAR

Qui 18 Roberto Versiani A FORÇA DO ESTUSIASMO

Dom 21 Ruy Barbosa Meireles A IMPORTÂNCIA DA REENCARNAÇÃO NO PROCESSO EVOLUTIVO

Seg 22 Patrícia Mendes FALE COM DEUS

Qui 25 Fabiano Augusto A DESGRAÇA REAL

Dom 28 João Rabelo HÁ MUITAS MORADAS NA CASA DO MEU PAI

Seg 29 Catharino dos Anjos PACIÊNCIA, OBEDIÊNCIA E RESIGNAÇÃO br
.fr

ee
pi

k.
co

m
br

.fr
ee

pi
k.

co
m

CURA E LIBERTAÇÃO

Autores: José Carlos De Lucca
Para muitas pessoas, superar a dor e o sofrimento pode representar um desafio quase inal-

cançável. Por isso muitos vivem abatidos e cada vez mais presos às próprias dificuldades. 

Neste livro, o leitor encontrará palavras que curam a nossa maneira de lidar com os proble-

mas e que nos libertam do círculo vicioso do sofrimento. Cura e Libertação é um autêntico 

tônico espiritual que trará ao leitor novas forças para escalar a montanha dos seus desafios.

AGENDE-SE

Setembro
Outubro

1 a 31
MÊS DE ANIVERSÁRIO 

DO GEABL– 58 ANOS

21
PALESTRA: A IMPORTÂNCIA 

DA REENCARNAÇÃO NO 

PROCESSO EDUCATIVO

28
PALESTRA: HÁ MUITAS  

MORADAS NA CASA DO MEU PAI

1 a 31
SEMANAS ESPÍRITAS

1
ENCONTRO DE PAIS E FILHOS – DIJ

1 e 2
COJEDF DISTRITAL

9
DIA MUND. DE PREV. AO SUICÍDIO

16 a 30
PONTO DE ENCONTRO P/ TODOS 

DEPART. – CALENDÁRIO FEDF

22 e 23
COJEDF 2018

Datas Espíritas

2/9/1914
Desencarnação de Albert de Rochas, pesquisador francês. 
A Federação Espírita Brasileira publica o seu livro “A Levitação”.

5/9/1890
Desencarnação de Lea Fox uma das conhecidas irmãs Fox, 
médiuns que deram inicio aos fenômenos de Hidesville.

6/9/1853
Na ilha Jérsei, França, Victor Hugo assiste pela primeira vez 
a sessões de mesas girantes, por sugestão de Delphine de 
Girardin.

6/9/1881 Realiza-se o I Congresso Espírita do Brasil, no Rio de Janeiro, RJ.
9/9/1853 Nascimento de Pedro Richard. 

22/9/1868
Nascimento de Cairbar Schutel, médium, escritor e divulgador 
da doutrina espírita. 

25/9/1914 Nascimento de José Herculano Pires.

25/9/1926
Tem início o 1º Congresso Brasileiro de Homeopatia, sob a 
presidência do Dr. Dias da Cruz.

26/9/1943
Desencarnção do Dr. Guillon Ribeiro, ex-presidente da 
Federação Espírita Brasileira, tradutor das obras de Kardec 
e de Roustaing. 

30/9/1937
Desencarnção do Dr. Dias da Cruz, médico homeopata, presi-
dente da Federação Espírita Brasileira.

3/10/1804 Nasce o Codificador da Doutrina Espírita, Allan Kardec. 

3/10/1943
Publicado “Nosso Lar” - 1º livro de Francisco Cândido Xavier 
e André Luiz.

5/10/1949
É assinado o Pacto Áureo na FEB, objetivando a unificação do 
Espiritismo em todo o País. 

9/10/1861
É realizado o Auto de Fé de Barcelona, quando por ordem da 
Igreja Católica, através de um de seus ministros, foram queima-
dos diversos livros enviados por Kardec a um livreiro espanhol. 

17/10/1841
Nascimento de Francisco Raimundo Ewerton Quadros, enge-
nheiro militar, médium, e primeiro presidente da Federação 
Espírita Brasileira.

19/10/1909
Desencarnação de César Lombroso, criminalista e observador 
espírita.

23/10/1918
Desencarnação de Pedro Richard, um dos fundadores do Gru-
po Ismael.

27/10/1937
Numa ação arbitrária da policia, sem qualquer justificativa, a 
FEB é fechada por um período de 3 dias.

28/10/1960 Fundação do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

Programação do Mês Espírita do Distrito Federal

30/9 (domingo) 17h30 – Abertura do Mês Espírita do DF – Cine-debate, es-

paço gourmet e bazar com as instituições da CRE 1 – no C. E. O Consolador 

(Casa de Ismael)

2/10 (terça-feira) 19h45 – Palestra com Paulo Maia, no Grupo Fraternal Ma-

ria de Nazaré

6/10 (sábado) 19h – Palestra “Começo, meio e fim”, com Mayse Braga, na 

Comunhão Espírita de Brasília

10/10 (quarta) – Palestra com Jack Darsa, na Casa Fraterna Sementes de Luz

14/10 (domingo) 9h – Palestra “Deus”, com Daniel Campos, no Grêmio Espí-

rita Atualpa Barbosa Lima

16/10 (terça) 19h30 – Palestra “150 anos de A Genese”, com Andre Siqueira, 

com sorteio de livros A Genese, na SODEC

17/10 (quarta) – Palestra com Alexandre Assis, no C. E. Aprendizes do Evan-

gelho – CEAE

21/10 (domingo) 9h30 – Seminário “Transição Planetária”, baseado no livro 

do Divaldo Pereira Franco, com Bruno Amador, no C. E. Paulo de Tarso

28/10 (domingo) – Palestra: “A Gênese: os tempos são chegados”, com Amé-

rico Munhóz Junior, no CELUZ – C. E. Caminheiros da Luz


