ANO XLV – N° 215

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

Novembro / Dezembro 2018

www.atualpa.org.br

brasiliaespirita@atualpa.org.br

O Senhor nos conclama
à tarefa que o Evangelho
nos assinala
Rogério Coelho*

Por ocasião da época em que se comemora o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, a ambiência convulsionada da Terra
experimenta raros momentos de paz, envolvida que fica nas vibrações cariciosas
do Meigo Pastor Celeste, que parece aproximar-Se da Crosta Planetária espalhando
as benesses de Seu coração amorável...
É uma pena, pois dura pouco e logo
estão de volta as notícias terríveis das
mídias... É, pois, compreensível quando a
nobre poetisa Carmen Cinira num rasgo
de inspiração compõe os versos que se
seguem:
(...) Natal!... Prossegue o Mestre, de
viagem,
Em vão buscando um quarto de estalagem,
Um ninho pobre, em vão!...

E encontra sempre a cruz, ao fim da
estrada,
Por não achar socorro, nem pousada
Em nosso coração.

Sem embargo, “meditando o Natal”,
Emmanuel, o nobre Mentor do saudoso
Chico Xavier afirma1: “(...) Na exaltação
do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé
em Jesus, sem nos esquecermos da fé que
Jesus deposita em nós”.
Não desceria o Senhor da comunhão
com os anjos, sem positiva confiança nos
homens.
É por isso que, da manjedoura de simplicidade e alegria à cruz da renunciação
e da morte, vemo-lO preocupado na recuperação das criaturas: convida pescadores humildes ao seu ministério salvador
e transforma-os em advogados da redenção humana; vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e
converte-a em mensageira de luz; chama
Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador
consciente e justo; não conhece qualquer
desânimo ante a negação de Pedro e nele
edifica o Apóstolo fiel que Lhe defenderia e

SOBRE AMOR E LIBERDADE
Daniela Migliari*

Entrego ao mundo o que tenho. Transbordo para fora, o conteúdo que está em
mim: amor ou agressão; entrega ou cobrança; fé ou incerteza; boa vontade ou
indisponibilidade; rejeição ou acolhimento; carinho ou impaciência.
Afinal, estou aqui para quê? Saber reconhecer o quanto sou infinitamente amada? Aprender a amar?
Quando alguém ama, simplesmente
ama. E sabe que ama porque escolhe amar.
O Amor é livre, não se condiciona a nada
nem a ninguém. O Amor não é algo que se
pede, ele se dá. As portas do coração se
abrem pelo lado de dentro, não tem como
forçar a entrada pelo lado de fora...
Uma frase do guia espiritual de Chico
Xavier, Emmanuel, ensina: “Quanto às
ofensas, esquece-as, incondicionalmente,
na certeza de que as agressões pertencem somente aos agressores”. Quando
sou agressiva, transbordo o que tem dentro. A agressão só entra em mim quando
me abro para ela. Nada mais, não há milagres nem surpresas nessa equação. Assim
também acontece com o Amor: quando o
tenho, transbordo-o naturalmente.
Em nós, o Amor se move em duas posições claras e que operam ao mesmo tempo: somos “receptores” e “emissores” do
Mesmo, de forma condicional. Deus ama,
Deus é O emissor constante de Amor a
tudo e a todos, incondicionalmente. Segundo Suas leis, o Sol brilha sobre justos
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e injustos, a chuva chove sobre mansos e
coléricos, a Lua clareia caminhos de generosos e avarentos. O Amor de Deus é assim: constante e incondicional. Vivo no seu
mar de bênçãos, onde estou mergulhada.
Embora, distraída que sou, insisto em sofrer de sede por me recusar a abrir a boca e
beber de Sua água pura.
Na recusa de perceber esta doce realidade, abrir o coração e deixá-lo ser tocado
pela misericórdia divina, é comum projetar
demandas e expectativas naqueles que vivem ao redor. E, como um pequeno – ou
grande – ditador, exige ser amado segundo a própria régua, “ticando” os itens da
lista de demandas. Vem a frustração, dia
após dia, com quereres diferentes e com
o fato do outro não adivinhar os desejos.
Nesse lugar infantil, vivo assim: de sonho
perdido em sonho perdido, de expectativa
frustrada em expectativa frustrada, numa
cansada desistência que, ao longo da Vida,
acostuma-se a esse ritmo viciado.
Até que um dia vem o cansaço. Desisto
de estar à mercê da reação, e tomo a rédea
responsável e poderosa da ação. Percebo,
finalmente, que, em matéria de Amor, eu
posso amar. E o Amor é uma força que, por
Si só, Se recompensa e Se basta. Quando
amo, percebo-me tão amada que transbordo: ao amar, já é o próprio Amor em si. Escuto o convite que a Vida me propõe, a cada
oportunidade que se apresenta: “ama, e
pára de esperar ser amada! Perceba: você
página
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Ser fraco ou forte com o Cristo

Civilização do Espírito
e Espiritismo: algumas
notas sobre educação
e solidariedade

Quando for a minha vez de
partir, não vá ao meu velório…

Eugênia Pickina*

Vania Mugnato de Vasconcelos

Walter Barcelos

dorianat.blogspot.com

NATAL

ao Evangelho até ao martírio e à crucificação; não se agasta com a dúvida de Tomé
e eleva-o à condição de missionário valoroso, que Lhe sustenta a causa, até ao sacrifício; não Se sente ofendido aos golpes da
incompreensão de Saulo, o perseguidor, e
visita-o, às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário de Sua graça,
coroado de claridades eternas...
A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e
já é infinitamente amada, a cada minuto...
só não percebe e nem vê!”. Assim, desisto
de esperar o improvável no Amor que exijo
dos outros – irmãos também no desafiador aprendizado de amar...
Nesse momento, a suposta justiça entre o que se dá e se recebe faz-se desnecessária. Porque o Amor, nesse lugar, é livre.
Não compara. Não mede. Não faz banco
de horas. Ele não calcula se o outro fez
a gentileza que esperava, se permaneceu
na relação pelo tempo que gostaria, se foi
o companheiro que queria, se evoluiu no
ritmo e na forma que considerava correto,
se fez a massagem no pé que tanto sonhava, se lembrou a data de aniversário,
se pagou a conta no vencimento indicado,
se devolveu o dinheiro emprestado.
Nesse admirável mundo novo, largo o
cabo-de-força do paradoxo vazio-expectativa-sonho-projeção-frustração, e amo.
Desperto ao fato de que tudo que vem é
lucro, e que o Amor Se paga em Si mesmo.
Ponto final.
...
Nesse Planalto, tudo parece que será solidão, porque significa desistir de esperar
algo do outro... até que... olho em volta, e
vejo quantos precederam nessa libertadora
jornada... milênios, séculos, décadas antes:
reconheceram-se infinitamente amados,
caminharam na decisão de serem livres e
amar sem exigir. Plenamente satisfeitos,
pacificados, irmanados e gratos por serem
emissores do Amor Maior, que jorra livre e
em profusão, aceitando a alegria de ser espelhos da Sua divina e santa imagem.
Nesse lugar, está o porto seguro, um
dia alcançado, sublimado e expressado
página

continuam, até hoje, amparando-nos e
redimindo-nos... Assinalando, assim, os
júbilos do Natal, recordemos a confiança
do Mestre e afeiçoemo-nos à Sua obra de
amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência.
O Senhor nos conclama à tarefa que o
Evangelho nos assinala... Nos primeiros
três séculos de Cristianismo, os discípulos que Lhe ouviram a Celeste Revelação
levantaram-se e serviram-nO com sangue
e sofrimento, aflição e lágrimas...
Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-Lhe igualmente as nossas
vidas, considerando o crédito moral que a
atitude dEle para conosco significa...
Aprendamos, trabalhemos e sirvamos,
até que um dia, qual aconteceu ao velho
Simeão, da Boa Nova, possamos exclamar
ante a Presença Divina: “– agora, Senhor,
despede em paz o Teu servo, segundo a Tua
palavra, porque, em verdade, meus olhos já
viram a Salvação”.
* Articulista e escritor espírita de Muriaé/MG.
1 XAVIER, Francisco Cândido. 6.ed. Rio [de Janeiro]:
FEB, 2009, cap. 13.

precisamente por Paulo de Tarso, em ricas
palavras, na sua inigualável Carta aos Coríntios 13, versículos 1 a 13:
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse Amor, seria
como o metal que soa ou como o címbalo que
retine. E ainda que tivesse o dom de profecia,
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal
que transportasse os montes, e não tivesse
Amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres,
e ainda que entregasse o meu corpo para ser
queimado, e não tivesse Amor, nada disso me
aproveitaria.
O Amor é sofredor, é benigno; o Amor não
é invejoso; o Amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente,
não busca os seus próprios interesses, não se
irrita, não suspeita mal; não se regozija com a
injustiça, se regozija com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O Amor jamais acaba; havendo profecias,
serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão;
havendo ciência, desaparecerá; porque, em
parte conhecemos, e em parte profetizamos;
quando vier o que é perfeito, então o que é em
parte será aniquilado.
Quando eu era menino, pensava como
menino; logo que cheguei a ser homem, acabei com os modos de menino. Porque agora
vemos como por espelho, em enigma, então
veremos face a face; agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois,
permanecem a fé, a esperança, o Amor, estes
três; sendo o maior destes é o Amor.”
* Jornalista e escritora espírita de Brasília/DF.
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CIVILIZAÇÃO DO ESPÍRITO
E ESPIRITISMO: ALGUMAS
NOTAS SOBRE EDUCAÇÃO
E SOLIDARIEDADE
Eugênia Pickina*

“O homem pode converter-se no mais divino dos animais, sempre que se
o eduque corretamente; converte-se na criatura mais selvagem de todas
as criaturas que habitam a Terra, em caso de ser mal-educado.”
Platão, As Leis
Cada época enfrenta, no plano sociocultural, desafios próprios decorrentes
do seu grau evolutivo. Com o advento da
modernidade, o nível de competitividade
e a preocupação com a lógica do mercado
estimularam uma educação cada vez mais
técnica e intelectual, insatisfatoriamente
ligada à dimensão afetiva, ética e transcendente da pessoa. O desafio, claramente, é como educar o indivíduo autônomo
e responsável, ajustado a uma cidadania
participante e atuante numa sociedade,
mas sem mutilar ou desrespeitar suas necessidades socioafetivas e
espirituais.
Se para Platão o ideal de
educação era formar o indivíduo para a polis e não por
ou para si mesmo [critério
obediente à Cidade-Estado],
para o Espiritismo, cujo papel está diretamente atado
à reestruturação da Civilização Tecnológica no rastro
da Civilização do Espírito, na
expressão de Herculano Pires1, o educar precisa romper
com os padrões superados
do egoísmo e sociocentrismo para ascender a novas
escalas de humanismo e
consideração pelos direitos
humanos, implicados diretamente com justiça, altruísmo, tolerância e fraternidade universal.
No encalço dessa Civilização do Espírito, qual seria
um dos princípios que moveria a Educação Espírita?
Edgar Morin explica que o
principal objetivo do educar
é “o despertar de uma sociedade-mundo”2. Logo, esse
“despertar”, que pressupõe
simultaneamente uma abertura e uma mudança de paradigma, necessita romper
com as mazelas características de nossa época, como
atomização, perda de senti-
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do, mercantilização, degradação moral,
perda de responsabilidade e perda de
solidariedade para conseguir desenvolver
uma consciência aguda que permita a expansão dos direitos do homem, da liberdade, da justiça, da equidade e do valor
universal da democracia, fontes de sociedades sustentáveis e interdependentes,
segundo a própria influência da chamada “solidariedade dos mundos”, que, no
caso planetário, indica a imprescindível
interação entre nações e povos.
Ora, o Espiritismo, por abranger todos os campos do Conhecimento, pois enquadrado
na tríade epistemológica de
Ciência, Filosofia e Religião
– e aqui se entenda uma
“religião espiritual, sem aparatos formais, dogmas de
fé ou instituição igrejeira,
sem sacramentos”3 –, está
apto a instruir e a integrar
o ser humano de maneira
consciente na ambiência da
“sociedade-mundo” e, desse
modo, ajudá-lo a servir com
responsabilidade e liberdade
no diversificado campo de
ações da Terra, pois estabelece balizas e critérios seguros para as gerações presentes e futuras.
Além disso, a solidariedade
espírita, corolário da “solidariedade dos mundos”, contribui também com o esforço
da construção para a instauração da Regeneração, à medida que, guiada pela diretiva
do “amai-vos e instruí-vos”,
reflete-se, na explicação de
Herculano Pires, em pelo menos três dimensões:
a) no plano social geral da
comunidade espírita, além dos
grupinhos domésticos e das instituições fechadas; b) envolve todas
as criaturas vivas, protegendo-as,
amparando-as, estimulando-as em
suas lutas pela transcendência,

Se para Platão a educação seria “a arte
do desejo do bem”, tal como afirmado
na República, para o Espiritismo, plataforma da Civilização do Espírito, a educação,
igualmente, tem como finalidade a prática
do bem. E tal como aparece na República, o
educar tem como destino ajudar o ser humano a amar a Deus, tornar-se semelhante
a Ele, na medida e no respeito das suas possibilidades, mas segundo a insistência do
trabalho com as paixões e do exercício das
virtudes (itinerário do autoconhecimento).
Humanizar o homem é a tarefa suprema da
educação platônica; humanizar o homem é
uma das metas da Educação Espírita.
Em síntese, na contemporaneidade, tempo-espaço da “sociedade-mundo”, torna-se
cada vez mais importante uma ação educacional que forme o indivíduo moral capaz
de agir segundo o dever-ser de sua consciência, orientado para a liberdade e para
a responsabilidade, ou seja, de acordo
com uma educação integral que assume
o papel de estruturar o ser humano social
e sociável, convidado a conviver em respeito com os seus semelhantes, apto a fazer do saber um serviço e não um instrumento para a dominação ou exploração;
uma educação que busque, ativamente,
orientar o homem para o amor, a paz, a
solidariedade com toda a Natureza e com
a vida em todas as suas manifestações,
sem desprezar sua condição de semente
divina que o impele, de maneira inexorável, para a transcendência...
Tendo como fim a transcendência, o
Espiritismo – uma doutrina moderna, estruturada por Allan Kardec – pode seguramente enfrentar o desafio da construção da Regeneração pela solidariedade de
consciências, pode ajudar a cada um de
nós, os existentes, a encontrar, no íntimo
e na relação com o outro, os meios para o
cumprimento de nossos destinos e tarefas, mas com alegrias e esperanças, pois
somos Espíritos imortais em aprendizado
e avanço na Terra, nossa escola.
* Articulista e escritora espírita de Londrina/PR.
1 Cf. PIRES, J. Herculano. Curso Dinâmico de Espiritismo – O Grande Desconhecido. São Paulo: Paidéia, 2000, pp. 122-123.
2 MORIN, Edgar. Educar na era planetária: o pensamento complexo como método de aprendizado no
erro e na incerteza humana. SP: Cortez, Brasília,
DF: UNESCO, 2003, p. 61.
3 PIRES, J. Herculano. Op. cit., p.3.
4 Idem, ibidem, p. 118
Texto extraído do sítio http://www.oconsolador.
com.br/46/eugenia_pickina.html, em 12/10/2018

Espírito Poético*

Irmãos, foi há cerca de dois mil anos,
Que para livrar o mundo dos enganos,
Nasceu o maior psicólogo da História.
A sua mãe deu-O à luz em Belém
E até hoje não existiu quem
Obtivesse tão gloriosa vitória.
Assim que aquele menino prodigioso,
Precoce, esclarecido, belo e amoroso,
Cresceu, aos doutores da lei emudeceu.
Saía-lhe tanto magnetismo pela voz
Que aquela paz ao chegar até nós
Apaixonava quem o conheceu.
Com a candura das crianças
E a plenitude dos iluminados,
Curava sem usar medicamentos.
Através do seu imenso poder espiritual,
Que nesta Terra jamais foi visto igual,
Escolhia os que já tinham merecimentos.
Não adianta ir a uma consulta
Se a tua alma não for adulta
Para ter a coragem de mudar.
Até podes se sentir um pouco melhor,
Mas terás recaídas, ficando bem pior,
Se não aprenderes a ciência de perdoar.
*
Sou quem conhece o vosso interior
E vos quer minimizar as dores;
Ouçam-Me, sou o bom pastor,
E vocês os meus eternos amores!
Levanta-te, ergue-te dessa cama,
É uma ordem de quem te ama,
Atende-me o pedido, por favor!
Procura antes as coisas do Céu
E eu te tirarei finalmente o véu
Que te impede de ver o Criador.
Sou quem conhece o vosso coração
E vos quer balsamizar as dores;
Sintam-me, sou o Espiritismo Cristão,
E vocês os meus eternos amores!
*Psicografia do médium Vítor Santos, em
Évora/Portugal, julho/2018.

Jesus e o cego de Jericó

O Cristo Consolador é o nosso Sol.
Que ele possa curar a nossa
cegueira espiritual.
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procurando ajudá-las sem nada pedir em troca, nem mesmo a simpatia doutrinária, pois
quem ajuda não tem o direito de impor coisa
alguma; c) eleva-se aos planos superiores para
ligar-se a Kardec e sua obra, a todos os Espíritos esclarecidos que lutam pela propagação
do Espiritismo no mundo e a Deus e a Jesus na
solidariedade cósmica dos mundos solidários.4
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SER FRACO OU FORTE
COM O CRISTO
Walter Barcelos*

“Ora nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas
dos fracos, e não agradar a nós mesmos.”
Romanos, 15:1

sente derrotado, esquecido, abandonado.
Acredita mais na Misericórdia Divina e vive
mais as luzes do Cristo no santuário do coração, procurando executar sempre o melhor a benefício da Humanidade. Não tem
medo do mal, das trevas, dos antros do vício, do crime, da intolerância. Tem medo é
de ficar estacionado na inutilidade, preguiça e acomodação. Não suporta permanecer paralisado na fé egoísta, inútil e vazia.

Toda criatura deseja ser um forte, em
qualquer lugar e situação, a fim de enfrentar, resistir e superar dificuldades e
obstáculos da existência humana. Todos
ansiamos ser felizes e vencer em nossos
empreendimentos, trabalhos e lutas do
dia a dia. Isto é mais que natural e louvável. A existência na Terra, repleta de desafios, sofrimentos e aflições, reclama que
sejamos cada vez mais fortes no corpo,
na inteligência e na alma. Vivemos muitos dramas entre as alegrias da vitória e
as tristezas das derrotas. Para vencer na
vida de maneira honesta devemos ser um
forte, e nunca um fraco.
Quando sou fraco
O apóstolo Paulo, a respeito de ser
fraco ou forte, traz observações bastante interessantes. No seu entendimento,
o seguidor do Cristo deve viver as duas
situações mentais de acordo com as circunstâncias para conquistar – não coisas
terrenas – mas as do espírito. O cristão
necessita ser forte ou fraco, segundo o
Evangelho, para amar, servir e agradar,
acima de tudo, ao Senhor. Paulo esclarece
a respeito de ser fraco com Jesus: “Pelo
que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou
forte.” (2 Coríntios, 12:10). O apóstolo
destemido nos exorta enfrentar todos
os problemas e sofrimentos com a energia da aparente fraqueza, ou seja, com as
energias da aceitação, da humildade, da
resignação, da esperança, da coragem,
do silêncio, do perdão. A fraqueza paulina se constitui de boas energias da alma
que não se rebela, não se recalcitra e nem
se revolta contra as vicissitudes da vida.
Vivendo na aparente fraqueza é que ficaremos fortes em espírito.

O poder de Cristo
A vitória do espírito é invisível, imperceptível e imaterial. Não surge com as aparências exteriores. As conquistas estão todas
alojadas no santuário da alma, do coração,
da consciência. O poder do Cristo nasce,
dinamiza, cresce, fortalece e se agiganta
por dentro dos mecanismos poderosos da
mente equilibrada, do coração evangelizado e da consciência iluminada. O poder
do Cristo não nasce do menor esforço, da
acomodação, da moleza moral, da fuga ao
dever, da inércia, da inoperância. O poder
moral do espírito se exercita, se aperfeiçoa
e se engrandece na sábia fraqueza de não
agredir de forma alguma a maldade, a ignorância e a intolerância dos homens. Paulo
afirma: “Então ele me disse: A minha graça
t e basta, porque o poder se aperfeiçoa na
fraqueza. De boa vontade, pois, mais me
gloriarei nas fraquezas, para que sobre
mim repouse o poder de Cristo.” (2 Coríntios, 12:9). O fiel seguidor de Cristo nunca
reclamará de exagero de lutas, sofrimentos
e perseguições em seu caminho. Não se

Ser fraco com o Cristo
A fraqueza com o Cristo consiste em
não agredir o mal e a ignorância em nenhuma situação, conformando-se e aceitando de coração as injunções das lutas
difíceis e provações dolorosas. O verdadeiro discípulo do Cristo sabe bem sofrer
as asperezas da vida e ao mesmo tempo
praticar o verdadeiro bem no coração do
próximo. Ele pratica as virtudes morais
muito mais difíceis de serem exemplificadas. É doação do amor fraternal com
humildade, abnegação e renúncia sem
cobrar uma grama de simpatia e consideração do irmão amado, assistido e
beneficiado.
Apresentar-se como fraco perante o
próximo que experimenta fraqueza moral não é fazer teatro, não é fingir, não é
fazer encenação sem a legitimidade do
sentimento caridoso. O trabalhador fiel
de Jesus não deseja se engrandecer e se
endeusar diante dos que sofrem, dos que
erram, dos abatidos moralmente, dos criminosos, dos malfeitores, dos doentes

mentais. Sem se promover diante dos que
sofrem, o cristão autêntico não agride os
sentimentos dos que sofrem e tudo fica
mais suave para comunicar, se relacionar
e criar laços de simpatia imorredouros.
O apóstolo Paulo confessa sua estratégia espiritual para amar, comunicar-se,
interagir, criar simpatia, levantar corações
e salvar almas para o Senhor Jesus. Sua
abordagem psicológica à luz do Evangelho envolvia, o irmão infeliz, de paz, alegria, confiança, entusiasmo, bondade,
gentileza. Afirma que fez de tudo dentro
das linhas do amor fraternal, interagindo
como um fraco moralmente a fim de levantar irmãos débeis de espírito e salvar
alguns. Paulo declara com sinceridade:
“Fiz-me fraco para com os fracos, com o
fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para
com todos, com o fim de por todos os modos, salvar alguns.” (1 Coríntios, 9:22).
Ganhar almas para Deus
O ideal do apóstolo Paulo não era submeter almas fracas ao seu domínio, mas
saber ouvir, dialogar, orientar, esclarecer, ensinando as verdades do espírito,
do amor, da justiça, do arrependimento,
com o intuito de retirar almas do erro, da
ignorância, da descrença, do crime, da
perturbação, da viciação. Permanecendo
ao lado dos fracos, dos doentes do corpo
e da alma, conhecendo-os e amando-os
com naturalidade e simplicidade, Paulo
conquistou inumeráveis almas para o
Reino de Deus. Foi um verdadeiro educador de almas e não simplesmente um
inteligente, culto e inspirado orador e
escritor das sagradas escrituras. A filosofia educacional de Paulo é a do próprio
Evangelho de Jesus: “Porque, sendo livre
de todos, fiz-me escravo de todos, a fim
de ganhar o maior número possível.”
(1 Coríntios, 10:19).
O Espiritismo não aprova o trabalho fanatizado de proselitismo de arrastamento,
corrida alucinada por aumentar o número
de adeptos, fazer crescer a estatística dos
frequentadores de centro espírita. Inadiável trabalhar através de todos os meios lícitos, a fim de salvar almas para Deus, para
Jesus, para Verdade e para o Amor.
* Espírita, natural de Araxá/MG, é autor de diversos
livros e apostilas espíritas.
www.mensageirodejesus.com.br

QUANDO FOR A MINHA
VEZ DE PARTIR, NÃO VÁ
AO MEU VELÓRIO…
Vania Mugnato de Vasconcelos*

“O velório é um sagrado dever de solidariedade, em que os amigos ofertam
conforto à família.”
– Só apareça se puder dar o carinho
que os que deixei na Terra merecem…
mais que isso, que precisam…
Quando for a minha vez de partir, não
vá ao meu velório…
“É também o período em que, a pouco
e pouco, os Espíritos do bem irão desatando os laços que unem o Espírito ao corpo
agora morto, para sua total libertação.” –
Se não puder me respeitar nessa grande
transição, não apareça só para mostrar ao
mundo que se importava comigo…
Quando for a minha vez de partir, não
vá ao meu velório…
“É um momento solene importante”. –
Será o tempo do meu corpo ser devolvido
ao pó de que veio, tempo do eu-espírito
voltar para casa, talvez confusa pela perturbação que naturalmente ocorre nessa

oportunidade… Estarei triste por deixar
amores, feliz por ter concluído a obrigação a que me dispus, e de alma dividida
precisarei de silêncio, amor, prece e paz.
Quando for a minha vez de partir, não
vá ao meu velório…
“É dolorosa a hora da separação pela
morte. Possivelmente, um dos transes
mais dolorosos na face da Terra. Por isso
mesmo, o apoio dos verdadeiros afetos
e a solidariedade se fazem tão importantes.” – Se não tiver afeto suficiente
para respeitar-me na cena final de minha
vida carnal, mostrará mais solidariedade
se não for ao meu velório ou se sua passagem por lá for breve, pois a conversa
em voz alta, a recordação dos meus erros, a atualização das notícias cotidianas me fará muito mal, especialmente se
ocorrerem nas proximidades do caixão
que transladará o que restou do que fui
materialmente.

Quando for a minha vez de partir, não
vá ao meu velório…
Certamente que desejarei te ver no
momento de minha despedida. Mas, mais
ainda, precisarei focar na minha própria
transformação – deixarei de ser larva para
virar borboleta! Minha consciência, nesse
momento, apontará o destino que merecerei seguir e tudo que você pode fazer
para ajudar é doar-me o carinho mais sincero e votos de “boa viagem”.

Não se preocupe se decidir não ir ao
meu velório, entenderei como um ato de
amor. Mas se tiver amor ainda maior, vá
ao meu velório e em silêncio, com carinho, ore por mim.
* Palestrante e articulista espírita de Jundiaí/SP.
Texto extraído do site http://www.agendaespiritabrasil.com.br/2017/08/31/nao-va-ao-meu-velorio/, em 4/8/2018, com trechos do texto “Velório”,
do site Momento Espírita.
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Qui

1

Jorge Hessen

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

1/11/1918

Dom

4

Lenir Rezende

COMEMORAÇÃO DOS MORTOS - FUNERAIS

6/11/1835

Seg

5

Flávio Bastos

SUOR OU LÁGRIMA

14/11/1849

Qui

8

Carlos Sá

CANDEIA SOB O ALQUEIRE

Dom

11 Maurício Curi

A ALMA APÓS A MORTE

Seg

12 Civaldo Florêncio

INFLUÊNCIA OCULTA DOS ESPÍRITOS EM NOSSOS PENSAMENTOS E ATOS

20/11/1919

Qui

15 Adolfo Cavalcante

VEJA O MELHOR

23/11/1795

Dom

18 Niraldo Pulcineli

FILHOS REBELDES

Seg

19 Luiz Augusto

O MELHOR POR VOCÊ

Qui

22 Carlos Valdino

AQUELE QUE SE ELEVA SERÁ REBAIXADO

Dom 25 Cassius Vantuil

Dezembro

Datas Espíritas

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h

14/11/1876

23/11/1904
24/11/1871

A DITADURA JUVENIL

26 Eduardo Fávero

SEJA GRATO

Qui

29 Luiz Afonso

AFEIÇÃO DOS ESPÍRITOS POR CERTAS PESSOAS

Dom

2

Aristides Guimarães

INCOMPREENSÃO

Seg

3

Niraldo Pulcineli

SEM INVEJA

Qui

6

Jorge Hessen

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom

9

DIJ

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL

Seg

10 Carmelita Indiano

FELICIDADE E INFELICIDADE RELATIVAS

Qui

13 Cassius Vantuil

HÁ MUITAS MORADAS NA CASA DO MEU PAI

Dom

16 Sérgio Castro

PALAVRAS DA VIDA ETERNA

Seg

17 Maurício Curi

INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS NOS ACONTECIMENTOS DA VIDA

Qui

20 Luiz Augusto

TRABALHE COM QUE DEUS LHE DEU

Dom 23 Wilson Abreu

11/12/1761
11/12/1847
11/12/1855
15/12/1859
18/12/1903

24 Catharino dos Anjos

NATAL DE JESUS

Qui

27 Adolfo da Costa

BUSCAI E ACHAREIS
HIGIENE MENTAL

31 Paulo de Tarso

2/12/1865

10/12/1911

NATAL

Dom 30 Walid Koury

29/11/1982

4/12/1935

Seg

Seg
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Seg
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Novembro

Tema das Palestras

24/12/1900
27/12/1996

RETROSPECTIVA 2018 – GEABL / ANO NOVO

Desencarnação de Eurípedes Barsanulfo, o “Apóstolo do Triângulo Mineiro”.
Nascimento de César Lombroso.
As irmãs Fox realizaram as primeiras demonstrações públicas de
suas faculdades mediúnicas no Corinthian Hall, em Rochester.
Nasce Manoel Philomeno de Miranda na Bahia. Divaldo Pereira
Franco tem psicografado diversos livros desse Espírito.
Desencarnação do marechal Francisco Raimundo Ewerton Quadros, primeiro presidente de Federação Espírita Brasileira.
Nasce Amélie Gabrielle Boudet, mais tarde esposa de Allan
Kardec.
Descoberto em Hydesville, EUA, o esqueleto do mascate assassinado na casa da família Fox, autor das comunicações em 30 e
31/3/1848.
O jornal “The Times” publicou relatório sobre uma sessão espírita
com Kate Fox e Daniel Dunglas Home.
Desencarnação de Edgard Armond, ligado à Federação Espírita
do Estado de São Paulo.
Desencarnação em Paris, França, do livreiro e editor Didier, que
foi o responsável pela primeira edição dos livros de Allan Kardec.
Desencarnação de Charles Robert Richet, cientista e pesquisador
dos fenômenos espíritas, Prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia no ano de 1913, pai da Metapsíquica, defensor do Espiritismo.
Inauguração da sede própria da FEB no Rio de Janeiro por Leopoldo Cirne.
Nasce, em Salvador/BA, Joanna Angélica, uma das encarnações
de Joanna de Angelis.
A família Fox, transfere-se para Hidesville, passando a morar
na casa que seria palco dos memoráveis fenômenos de efeitos
físicos.
Allan Kardec recebe a revelação de que Zéfiro é seu espírito
protetor.
Nasce Lázaro Luiz Zamenhof, criador do Esperanto.
Desencarnação de Augusto Elias da Silva, fundador da revista “O
Reformador”.
Nasce Yvone do Amaral Pereira em Rio das Flores/RJ.
Instiui-se 18/4 como o Dia dos Espíritas, Lei nº 9471, projeto de
lei do Deputado Alberto Calvo.
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Noites de preces
Orador do dia 24: Catharino dos Anjos
Tema: O Natal de Jesus

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
Departamento de Atendimento Espiritual

O Grêmio Espírita Atualpa
Barbosa Lima convida todos
para participarem das
preces de Natal e Final de Ano.

Reunião

Irradiação
de

Dias 24 e 31 de dezembro de 2018, das 19h às 20h
L2 Sul – SGAS 610, conjunto D, lote 71, no salão do bloco A

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

Participe!

Bazar
Natalino

Brinquedos
Brechó chique
Presentes natalinos
Objetos de decoração

EDITORA OTIMISMO

6 a 9 de dezembro

Quinta a sábado – 10h às 22h
Domingo – 10h às 18h
Estádio Mané Garrincha
Setor de exposições

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)

CONHEÇA O ESPIRITISMO
Autor: Richard Simonetti

Você já se perguntou de onde viemos? Para onde vamos depois da morte? Qual o objetivo de
nossa existência? E qual a razão da dor e do sofrimento? As respostas neste livro são o primeiro passo para conhecer o Espiritismo, uma religião que toca todas as áreas do conhecimento e
do comportamento humano. Ao iniciar essa caminhada, você terá contato com princípios que
irão ajudá-lo a alcançar a paz consciente tão necessária para enfrentar os desafios da vida.
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