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Divaldo P. Franco*

Neste báratro em que estamos vivendo, quando os valores éticos e morais,
tanto quanto os sentimentos de beleza
e compreensão, parecem haver desaparecido, vale a pena recordarmos de que há
muita lição de vida chamando-nos à ordem e ao amor.
Recordo-me de uma cena que me foi
narrada por uma querida amiga, que se
passou numa feira livre em Porto Alegre.
Subitamente uma senhora, que se dizia
empregada doméstica, começou a chorar
e a lamentar-se: – Que será de mim? Fui
roubada... A carteira com dinheiro da feira desapareceu e a patroa não acreditará
em mim... Houve uma consternação em
seu entorno. Nesse momento, um pivete,
como eram chamados, então, os meninos
de rua, gritou, exultante: – Calma, senhora! Eu achei a sua carteira... E a entregou.
A senhora, ainda em lágrimas, examinou o
conteúdo e após disse: – É uma pena eu
não poder recompensá-lo, porque este dinheiro não é meu. O garoto, que fora certamente o usurpador, respondeu, jovial:

Sorria
Sorria, embora seu coração esteja doendo
Sorria, mesmo que ele esteja partido
Quando há nuvens no céu,
Você conseguirá...
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VOCÊ ESTÁ
SORRINDO

– Não precisa, você está sorrindo...
Não há muito, numa cidade da África
do Sul, sucedeu-me algo muito curioso.
Descemos com os amigos para o dejejum e subitamente ouvi uma voz pedindo-me para abraçar um garçom. Relutei,
achando estranha a solicitação. Quando,
porém, ele se acercou de mim, pedi-lhe
algo especial e ele disse que o faria. Naquele instante eu o abracei. Tomado de
susto, ele tentou desembaraçar-se e perguntou-me, intrigado: – Por que o senhor
me está abraçando? Eu respondi-lhe com
tranquilidade: – Em razão da sua gentileza. Ele, então, acrescentou: – Mas eu
sou pago para isso... Eu sorri e nada mais
acrescentei.
O meseiro serviu-me, conforme eu havia
solicitado, e depois indagou-me pelo meu
nome, etc. Respondi-lhe com bonomia.
No dia seguinte não desci ao dejejum e
ele perguntou aos amigos por que eu não
o havia feito. Explicaram que eu estava
com indisposição estomacal.
De imediato ele foi ao nosso apartamento levando chá, torradas e bolachas,
sem que fossem solicitados. Estranhei,
mas pedi-lhe para entrar. Sugeri que se
sentasse. Logo depois ele voltou a perguntar-me qual a razão do meu gesto.
Após explicar-lhe, ele me elucidou:
– Não mais existe aqui legalmente o

apartheid. No entanto, ele permanece. Eu
tenho 42 anos e nunca nenhum branco
deu-me a mão, quanto mais abraçar-me.
Sempre fui visto como uma coisa, um
lixo... Mas ontem senti-me gente e quero
agradecer-lhe. Narrou-me a sua história, o
câncer de próstata que estava padecendo
e programando suicidar-se... Ante o abraço recebido, ele sentiu-se cidadão, gente,
e iria lutar.
No dia seguinte, quando eu estava de
saída, ele veio agradecer com a família, e
eu lhe respondi: – Não é necessário nada.
Você está sorrindo!
Façamos alguém sorrir hoje!
* Professor, médium e conferencista de Salvador/BA.
Artigo publicado no jornal A Tarde, coluna Opinião, em
21/3/2019.

Coração de Mãe

Dizem que quando a Terra foi criada
Fazendo-se possuída
Pelos filhos da vida
Que vinham de outros mundos,
Tudo na estrada humana,
Cortando a imensidão dos campos infecundos
Era a dominação do ódio que se aferra
A dissenção, à morte, ao desespero e à guerra...
Foi quando um mensageiro
Do Céu às criaturas,
Regressou às Alturas
E disse humildemente ao Grande Deus:
- Senhor!
O que posso fazer dos homens sem amor?
Do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce,
Tudo na Terra é luta em conquistas da posse.
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Compadece-te oh! Pai!... Veneno, flecha e clava
Formam no mundo inteiro a Humanidade escrava,
Da descrença, do mal, da impiedade e do crime,
Sem qualquer esperança a que se arrime.
Já não se aguenta ouvir os urros do mais forte
E o choro dos vencidos,
Pisados, massacrados e caídos
Nos sarcasmos da morte.
Que fazer, Grande Deus, nas trevas dessa luta,
Em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta?
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O que o abraço à sombra
tem a ver com amar ao
próximo como a si mesmo?
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Se você sorrir
Com seu medo e tristeza
Sorria e talvez amanhã
Você verá o sol brilhando, para você
Ilumine seu rosto com alegria
Esconda qualquer traço de tristeza
Embora uma lágrima possa estar tão
próxima
Esse é o tempo que você tem que
continuar tentando
Sorria, o que adianta chorar?
Você descobrirá que a vida ainda continua
Se você apenas sorrir
Este é o momento que você tem que
continuar tentando
Sorria, de que adianta chorar?
Você descobrirá que a vida ainda continua
Se você apenas sorrir
(O texto SORRIA é tradução de SMILE,
de Charles Chaplin, tradução https://www.letras.mus.br)

Revelou-se que o Pai de Infinita Bondade,
Pensou, por muito tempo, e disse, comovido:
- Aceito, filho meu, quanto me falas,
Entendo-te o pedido!...
Volta ao mundo a servir na tarefa em que avanças,
Os que morrem no mal renascerão crianças.
A Terra evoluirá – ponderou o Senhor –
Ninguém alterará minha obra de amor.
A fim de desarmar a violência e a cobiça,
Instalarei no mundo a força da Justiça
E para que haja amor exterminado o orgulho,
Sem pancada, sem grito, sem barulho,
Enviarei alguém,
Que ame os filhos meus, com o meu amor ao bem,
Na exaltação da paz, em desprezo a ninguém.
Alguém que saiba amar, a servir e a sofrer,
Cultivando o perdão como simples dever.
Dizem que foi assim
Que a Terra começou a fazer-se jardim.
Ouviu-se verbo novo, alteraram-se imagens,
E conforme o Senhor mandou e prometeu,
Entre as rudes mulheres dos selvagens,
O Coração de Mãe apareceu.
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Mensagem extraída do livro Dádivas de Amor, editora IDEAL.
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A (IN)TOLERÂNCIA
NOSSA DE CADA DIA
Flávio Bastos do Nascimento*

Ninguém, como Jesus de Nazaré, soube
nos exempliﬁcar sobre a tolerância, modelo e guia da humanidade terráquea que é,
conforme lemos em a questão de n. 625
de O Livro dos Espíritos.
Os Evangelhos estão repletos de passagens que relatam como o Mestre de
todos nós era todo mansuetude e serenidade, ante os desaﬁos repetidos
cotidianamente:
“– Senhor, até quando vezes devo perdoar o irmão que pecou contra mim? Até sete
vezes?
– Não somente sete vezes, Simão, ﬁlho de
Jonas, mas até setenta vezes sete vezes!”

(...).
“– Senhor, suplico que conceda aos meus
ﬁlhos queridos a honra de assentarem-se ao
seu lado, no Reino dos Céus!
– Quanto a isto, só o Pai pode decidir,
mas, dizei-me, estão preparados para beber
da taça de amarguras e de aﬂições que devo
sorver?”

(...).
“– Mestre, encontramos pelo caminho alguém que expulsava demônios em Teu nome
e o repreendemos, pois que não partilha do
nosso círculo de aprendizes...
– Fizeste mal, pois todo aquele que não é
contra nós, é por nós.”

(...).
“– Vínhamos discutindo pela estrada qual
dentre nós será o maior no Reino de Deus!
– Pois aquele que quiser ser o maior no Reino do Pai, faça-se o menor, o servo de todos
os demais...”
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(...).
Observemos a Sua conduta no episó-

dio das crianças impedidas pelos apóstolos de se aproximarem d’Ele...
Ainda, perante os sofredores de todo o
porte, em todos os degraus da escala incomensurável das desditas humanas: a mulher
hemorroíssa, os leprosos, os obsidiados, os
obsessores, os avarentos, os orgulhosos,
os de ânimo alquebrado, os de vontade
enfermiça, enﬁm, todos os doentes do corpo físico e da alma, aliás, localizando-se na
esfera invisível as matrizes que poderão se
apresentar, ou não, na dimensão de matéria
mais densa na qual estagiamos.
E o Nazareno, inesquecível, sempre e
sempre, invariavelmente nos demonstrava do que é capaz quem é versado na
Ciência da Paz, a Paciência...
Jesus nos ensina, assim, que por meio
das pequenas ou grandes concessões que
vamos fazendo no dia a dia em benefício
da harmonia do conjunto, seremos capazes de alcançar, um dia, o supremo sacrifício, a doação de nós mesmos, a entrega
total ao bem.
Enquanto não suportarmos com galhardia, com bom humor e mesmo com
alegria os pequenos reveses da vida, não
estaremos aptos aos grandes gestos em
favor dos que nos cercam.
Se nos irritamos até à exasperação ante
as “fechadas” no trânsito das grandes cidades, se não relevamos um leve esbarrão
de alguém distraído (e os distraídos hoje se
contam aos milhares!), se nos ofendemos
com as piadinhas dos colegas de trabalho,
quando é que nos disporemos a vivenciar
a Boa Nova, em plenitude, nestes dias da
Grande Transição Planetária?

Enquanto se casam príncipes na Terra,
Com a distraída humanidade entretida,
Jesus segue levantando quem erra,
Salvando a alma que estava perdida.

Olhando tudo, compassivo,
O Mestre tão compreensivo,
Lamenta os apegos materiais.
Sofrendo sozinhos ao relento,

Sem comida, abrigo ou sustento,
Estão os pobres que negligenciais.
Uns são reis por uma vida,
Que logo passa, ficando esquecida,
Perdida nos confins da História.
Outros que ninguém compreendeu,
Ostentam a luz de quem não morreu,
Obtendo de todas a maior vitória.
A nobreza não é possuir ouro,
Títulos, posses ou um tesouro,
Mas o conhecimento e o amor.
Não interessa ter uma coroa,
Se a tua auréola não for boa,
Tal e qual a do nosso Senhor.

* Palestrante e articulista espírita do Grêmio Espírita
Atualpa, no Distrito Federal.

Na sua glória de majestade,
O Cristo abraça-nos com bondade,
Simples, apesar da sua condição.
Esforça-te por seres igual,
Sempre caridoso e jovial,
Indulgente com o teu irmão.
Enquanto se casam príncipes na terra,
Com a distraída humanidade entretida,
Jesus segue levantando quem erra,
Salvando a alma que estava perdida.

Do Espírito Poético, psicografado por
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livro Espírito Poético, Otimismo, 2019.
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recendo “a outra face”, isto é, renovando
oportunidades ao bem, até que enxerguemos o quanto estivéramos equivocados,
esgrimindo frases duras e exigindo atestados de santidade dos outros, sendo
que nós ainda engatinhamos nos primeiros degraus da escada evolutiva.
Enquanto não nos dispusermos a
esquecer todo o mal e a registrar e reforçar todo o bem, não alcançaremos a
tão sonhada e desejada paz, está claro;
é lógico que não respiraremos em clima
de calmaria, entretecendo laços de ódio,
açulando nos demais os sentimentos de
desforço, de vingança, ao estimularmos
o sectarismo, a separatividade, a dissensão, a discórdia, espalhando más notícias
e malquerenças, difundindo fofocas e
apoiando o racismo, a “guerra dos sexos”
e o nacionalismo apaixonado.
É imprescindível que realizemos a operação reversa, qual seja, que extraíamos
de nós a intolerância, que foi introjetada,
cultivada em nossa intimidade e entronizemos a tolerância, para que passe a reinar sobre nós.

A REALEZA DE JESUS

São vistosos festejos nupciais,
Protocolos e ritos ancestrais,
Num faustoso e rico cerimonial.
Incautas reverências ao dinheiro,
Adorado à toa pelo mundo inteiro;
Todavia, fica cá no desenlace final...

1960-2019

Com que autoridade, com qual máscara de nogueira ou de imbaúba, também
conhecida como “cara de pau”, nos atreveremos a “doutrinar” irmãos decaídos
que se apresentam, que se desnudam
diuturnamente nas nossas reuniões mediúnicas, se não esquecemos, ao contrário,
se fazemos questão de trazer à tona, de
revolver as chagas do remorso em companheiros nossos de casas espíritas, que
tenham tido a infelicidade de cometerem
algum deslize contra nós?
É impressionante como nos admiramos,
como nos dizemos chocados com irmãos
desencarnados cristalizados em sua “sede
de justiça” (entenda-se: na sua vontade de
“dar o troco”) e fazemos questão de ressaltar algum equívoco, alguma atitude mais
ríspida e insensata de irmãos e irmãs espíritas, ainda que os meses ou os anos tenham
rolado sobre os fatos passados.
É urgente que despertemos para a realidade: que nós também não somos infalíveis, mas arrastamos conosco inúmeras
imperfeições, defeitos muitas vezes graves e, no entanto, os que convivem conosco realizam verdadeiras maratonas de
indulgência e de benevolência, de modo a
não nos complicarem a problemática, ofe-
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A FIGUEIRA ESTÉRIL

A ﬁgueira estéril simboliza todos aqueles
que, tendo meios de ser úteis, não o são.
Rogério Coelho*

“Lembrando-se do que dissera Jesus, Pedro exclamou:
Mestre! Olha como secou a ﬁgueira que amaldiçoaste.”
(Marcos, 11:21).
As parábolas, como se sabe, são ﬁcções, narrações alegóricas, histórias algumas vezes até exageradas, mas cuja simbologia não podemos menosprezar... Ora,
em hipótese alguma podemos imaginar
Jesus amaldiçoando! Ele que é o Vexilário
Maior do Amor e do Perdão incondicionais... Assim, cumpre se extraia o “espírito da letra”, vez que esta mata e aquele
viviﬁca.
Atentemos no ensinamento do Mestre
Lionês1 acerca desse tema:
“a ﬁgueira estéril que secou é o símbolo
dos que apenas aparentam propensão para
o bem, mas que, em realidade, nada de bom
produzem; dos oradores que mais brilho têm
do que solidez, cujas palavras trazem superﬁcial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando
perscrutadas, algo que seja substancial para
os corações. É de perguntar-se que proveito
tiraram delas os que as escutaram.
Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são; todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que a mais das
vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a

fé que abala as ﬁbras do coração, a fé, numa
palavra, que transporta montanhas.
São árvores cobertas de folhas, porém,
baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em
que se acharão secas até à raiz.
Quer dizer que todos os sistemas, todas as
doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a
nada; que todos os homens deliberadamente
inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados
como a ﬁgueira que secou.
Os médiuns são os intérpretes dos Espíritos; suprem, assim, nestes últimos, a falta
de órgãos materiais pelos quais transmitem
suas instruções. Daí vem o serem dotados de
faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais, de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima: são árvores destinadas a
fornecer o alimento espiritual a seus irmãos;
multiplicam-se em número para que abunde o
alimento. Se, porém, eles desviam do objetivo
providencial a preciosa faculdade que lhes foi
concedida, se a empregam em coisas fúteis ou
prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados

dão maus frutos, se se recusam a utilizá-la em
benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são
quais a ﬁgueira estéril. Deus lhe retirará um
dom que se tornou inútil neles: a semente que
não sabem fazer frutiﬁque, e consentirá que
se tornem presas de Espíritos maus”.

Pela mediunidade de Divaldo Pereira
Franco, Joanna de Ângelis ensina2:
“(...) este companheiro almejava seguir
adiante e estacionou; aquele amigo intentou
manter-se em clima de paz, e desequilibrou-se;
o irmão na fé havia planejado permanecer e

insistir nos propósitos superiores, no entanto,
desistiu; o colaborador, que se havia comprometido a permanecer solidário, abandonou
a tarefa e foi adiante... Não são poucos os
trabalhadores que se viram propelidos a mudança de atitude, após se haverem afeiçoado
à tarefa.
Constituem características da natureza
humana a fragilidade, a mudança de comportamento, a variação de interesses. Por
isso, ﬁdelidade, na Terra, é campo difícil de
ser cultivado, não obstante ﬂoresça aqui e ali,
alentando vidas.
Encontraram outros ideais, esses trabalhadores; despertaram para novos interesses; surgiram diﬁculdades antes inexistentes;
apareceram responsabilidades onde apenas
havia prazer e curiosidade... Ninguém pode
censurá-los. Eles serão úteis adiante e cumprirão outros labores, à frente.
Evolução é conquista íntima, que não pode
ser mensurada nas expressões externas. Cada
Espírito avança conforme os recursos de
que dispõe, dentro das possibilidades ao seu
alcance.
Jesus disse que somente ‘aqueles que
perseverassem até o ﬁm, seriam salvos’.
Assim, permanece tu, até o ﬁm do teu compromisso, compreendendo as diﬁculdades e
superando-as.”

Jesus aguarda paciente e amorosamente, o nosso retorno ao caminho por Ele
assinalado.
* Articulista espírita, residente em Manhuaçu/MG.
1 KARDEC, Allan. O Evangelho Seg. o Espiritismo. 129.
ed. Rio [de Janeiro]: FEB, 2009, cap. XIX, itens 9 e 10.
2 FRANCO, Divaldo. Responsabilidade. Salvador: LEAL,
1987, cap. 13.
CC0 Public Domain

O QUE O ABRAÇO À
SOMBRA TEM A VER
COM AMAR AO PRÓXIMO
COMO A SI MESMO?
Daniela Migliari*

No encontro com os trabalhadores do
Grêmio Espírita Atualpa, em 2019, teremos a oportunidade de olhar para algo
que, em geral, teimamos em fechar os
olhos e nos esconder: a nossa própria
sombra. A princípio, esta palavra assusta e gera uma certa repulsa. No entanto,
quando observada por um pouco mais de
tempo, mostra sua potência como gigante manancial evolutivo à espera de uma
contemplação mais atenta.
Na sombra, residem muitas oportunidades de aprendizado; é como uma programação didática das questões que precisamos integrar – ou seja, recuperar partes
perdidas e excluídas de nós mesmos. Com
elas reunidas, nos sentimos mais inteiros,
fortes e conscientes. Tratam-se de conﬂitos
interiores, criados nesta vida ou que nos
acompanham desde outras existências,

através da noite dos tempos. São aqueles
aspectos com os quais ainda não desenvolvemos uma forma mais esclarecida de lidar:
como o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a
vaidade e muitos outros aspectos julgados,
tacitamente, como negativos.
Enquanto habitantes de um planeta de
provas e expiações, é primordial reconhecer que estamos em estágios ainda muito
iniciais de nossa jornada – numa fase a
que me reﬁro como “infância espiritual”.
E, por isso mesmo, é natural que estejamos engatinhando na criação das virtudes
que iluminam estas sombras. Leva-se tempo para viver o amor, a humildade e a caridade de forma ampla, irrestrita.
Ao longo de O Livro dos Espíritos e de O
Evangelho Segundo o Espiritismo, é possível
encontrar diversas referências ao tema
– tanto por Allan Kardec, nas perguntas,

quanto nas respostas e textos transmitidos pela equipe espiritual responsável
pela codiﬁcação. Tais expressões são empregadas como um parâmetro em busca
de conduzir o leitor a compreender esta
noção de um tempo evolutivo primário, um
estágio inicial da caminhada ascensional.
Isso posto, olhar para a sombra exige de
todos nós humildade – palavra que vem
de humus (terra) e ilde (pés). Há de haver
muito pé no chão para reconhecer o que
“temos para hoje”, ainda que este estágio
esteja sempre em movimento e aprendizado constante. Com uma atitude humilde,
admitimos nossas realidades psíquica e espiritual com mais tranquilidade, sentimos
culpa somente pelo tempo de ouvir a consciência (ainda que tardiamente) e, então,
estamos prontos para abraçar a sombra.
Neste encontro, portanto, convido to-

Encontro de Trabalhadores e
Frequentadores do Atualpa

dos os servidores dessa linda casa a olharem com amor para sua criança espiritual,
e observar que a sombra nada mais é do
que nossas defesas psíquicas infantis, carentes de validação. Uma vez validadas,
desarmam-se e tornam-se mais dóceis a
receberem os ensinamentos do Mestre
Nazareno. A infância espiritual avança,
se regozija e amadurece sob as luzes do
Evangelho, conquistando, passo a passo,
a alegria de amar a si mesma profundamente. E, assim, transbordar este amor
ao próximo mais próximo e aos irmãos de
lida diária, também nas casas espíritas:
amando a todos como a si mesma! Vamos
juntos abraçar nossa sombra neste encontro de trabalhadores do Atualpa?
* Jornalista, espírita, escritora do livro Abraço à Sombra.
É ligada à Comunhão Espírita, onde atua como médium
psicofônica e palestrante.

Grêmio Espírita

atualpa barbosa lima
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Tema

COMO A SI MESMO, ame o seu próximo.
20/6/2019, quinta-feira, das 8h30 às 12h30

com
Daniela Migliari

4 • Brasília Espírita

Maio / Junho 2019

Qui

2

Jorge Hessen

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

1/5/1864

Dom

5

Cassius Vantuil

TRIANGULAÇÃO AMOROSA

Seg

6

Maurício Curi

INDULGÊNCIA / É PERMITIDO REPREENDER OS OUTROS?

Qui

9

Fabiano Augusto

COMPROMISSO COM O AMOR

1/5/1880
5/5/1927
7/5/1878

Dom

12 Catharino dos Anjos A MÃE ESPÍRITA

Seg

13 Carmelita Indiano

RECONCILIAÇÃO COM OS ADVERSÁRIOS

Qui

16 Adauto Santos

VOCÊ PERDOA?

Dom

19 Rodrigo Mendonça

VIVÊNCIA DA FELICIDADE

Seg

20 André Monteiro

PRINCIPAIS PRINCÍPOS DA DOUT. ESP. SOBRE AS PENAS FUTURAS

Qui

23 Lenir Rezende

O QUE FAZEIS DE ESPECIAL?

7/5/1934
8/5/1952

OS DEVERES DE AMOR

Seg

27 Carlos Sá

O LIVRO ESPÍRITA

Qui

30 Daniel Campos

OS ANJOS SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom

2

Daniela Migliari

A INFÂNCIA ESPIRITUAL

Seg

3

Adolfo Cavalcante

VOCÊ SE AMA?

Qui

6

Jorge Hessen

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom

9

DIJ

DIA DA FAMÍLIA

Seg

10 Carmelita Indiano

SE ALGUÉM VOS BATER NA FACE DIREITA, APRESENTAI-LHE TAMBÉM A OUTRA

Qui

13 André Siqueira

ESPIAÇÕES TERRESTRES – MARCEL O MENINO DO NÚMERO 4

Dom

16 Maurício Curi

EDUCAÇÃO NO LAR

Seg

17 Rodrigo Mendonça

VOCÊ ESTÁ ANSIOSO? VOCÊ ESTÁ VIVENDO NO PASSADO?

Qui

20 Fabiano Augusto

OBSTÁCULOS PARA O PROGRESSO MORAL

Dom 23 Flávio Bastos

24 Catharino dos Anjos A FÉ E A CARIDADE - CARIDADE PARA COM OS CRIMINOSOS

Qui

27 Cassius Vantuil

QUEM É JESUS PARA VOCÊ?

AGENDE-SE
Junho
AB. DA ÁREA
ENCONTRO DE TR
– FEDF
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25 e 26
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BIG ENCONTRO

26
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EDITORA OTIMISMO

27/5/1832
30/5/1431
1/6/1984

12/6/1906
14/6/1902
16/6/1966
17/6/1832

28/6/1972
30/6/2002

A PRESENÇA DOS AVÓS

5

22/5/1932

24/6/1943
26/6/1890

Seg

Maio

22/5/1885

3/6/1925

DEVERES DOS FILHOS

Dom 30 Adauto Santos

Annunciation to the Virgin, Marcello Venusti

Dom 26 Adolfo Cavalcante

Junho

Datas Espíritas

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h

br.freepik.com

Maio
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9
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20 a 23

CONBR AJE
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O clero coloca as obras espíritas no índice de livros
proibidos
Nasce Eurípedes Barsanulfo em Sacramento/MG
Nasce Divaldo Pereira Franco em Feira de Santana/BA
Nasce Pedro de Camargo (Vinícius) em Piracicaba/SP
A FEB é considerada de utilidade pública pelo Decreto-Lei
nº 4.765
Teve início o periodismo espírita mundial nos Estados Unidos, quando foi publicada a primeira folha espiritista “The
Spiritual Telegraph”
Desencarnação de Victor Hugo
Moços espíritas se reuniram em São Paulo e constituíram
o primeiro núcleo de mocidades espíritas do Brasil no Centro Espírita Maria de Nazareth
Nasce o cientista Alexander N. Aksakof, espírita e diretor
de dois jornais de estudos psíquicos, em São Petersburgo,
Rússia
Joana D´Arc é sacrificada na fogueira pela Inquisição
Desencarnação de Hilpert Viana, fundador do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
Desencarnação de Camille Flammarion
Nasce Jésus Gonçalves, chamado de O Poeta das Chagas
Redentoras, em Borebi/SP
Desencarnação da médium Linda Gazera, em Turim, Itália
Desencarnação de Peixotinho
Nasce o cientista William Crookes em Londres, Inglaterra. Ficou famoso pelas pesquisas sobre materialização de espíritos
Desencarnação de Ernesto Bozzano
Nasce a médium Linda Gazera em Roma, Itália
Francisco Cândido Xavier responde a perguntas de alunos
do Colégio Militar do Rio de Janeiro
Desencarnação de Chico Xavier, o maior médium espírita
do Brasil, O Mineiro do Século

A NOITE DO
LIVRO ESPÍRITA –
18 DE ABRIL DE 2019
Noite bonita no Grêmio Espírita Atualpa,
em celebração ao aniversário de lançamento
de O Livro dos Espíritos e lembrança da Revista
Espírita, numa homenagem a Allan Kardec.
Todos os anos, esta noite também lança
obras de novos escritores de livros ligados ao
Espiritismo.
Nesta, foram lançados Abraço à Sombra e
Espírito Poético.
Nossos corações estavam em festa pela
presença da Daniela Migliari, autora do livro
Abraço à Sombra e Victor Tagore, da editora
Tagore.
Noite muito especial por recebermos no
GEABL os queridos Sr. Lourival Lopes, consagrado autor espírita, autor do prefácio do Espírito Poético, senhor Cláudio Lopes, da Editora otimismo, Maurício Curi, que gentilmente

ilustrou o livro e o senhor Henrique, da ONG
“Salve a Si” que recebeu a doação dos direitos autorais da edição brasileira. Além deles,
tivemos, em vídeo, a presença virtual do autor de Espírito Poético, Vitor Bruno Santos,
que reside em Barcelos, Portugal.
A todos, o nosso fraternal abraço e
gratidão!
Lembramos que Daniela Migliari estará
novamente no Atualpa em palestra pública
com o tema A INFÂNCIA ESPIRITUAL, no dia
2 de junho, domingo, às 9h, e também conduzirá, como amiga da casa, o Encontro de
Trabalhadores e Frequentadores do Atualpa,
dia 20 de junho, feriado de Corpus Christi,
das 8h30 às 13h, com reﬂexões de aprofundamento de seu livro Abraço à Sombra, sob o
tema “Como a si mesmo, ama o próximo”.
Informamos que Vitor Bruno Santos, autor do livro Espírito Poético estará no Brasil,
e em Brasília no próximo mês de agosto,
quando proferirá palestras de lançamento
do livro.

INTERNET
IMPRESSÃO A DISTÂNCIA
www.eplace.com.br
(61) 3552-3691
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Encarte do Jornal Brasília Espírita - Maio / Junho 2019

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

O 5º CONGRESSO ESPÍRITA DO DF
Claudia Correa*

Divaldo Pereira Franco:
A Fé, o Saber e Deus

Alberto Almeida: O que mais
vale: ser ou parecer?
Comunicação FEDF

Com o tema “Eu não acredito em Deus,
eu sei”, o médium Divaldo Pereira Franco,
orador espírita mais conhecido em todo
o mundo, falou com entusiasmo para um
auditório lotado de jovens e adultos, sobre como a religião influenciou o pensamento humano ao longo dos séculos.
Sempre bem-humorado, o baiano lembrou ao público sobre o legado do Espiritismo, que propõe ao mundo uma nova
perspectiva de religiosidade, destacando
o seguinte: “para todo efeito existe uma
causa”. Para ele, é partindo deste princípio que podemos construir em nós a fé
racional, alicerçada na simples observação da natureza ao nosso redor.
Divaldo discorreu, também, sobre a influência nociva das doutrinas materialistas, pessimistas e ateístas cultuadas por filósofos e cientistas do século XIX e, ainda,
sobre o quanto essas ideias influenciaram
e continuam influenciando negativamente as pessoas, embotando-as para as noções de transcendência e espiritualidade.

Comunicação FEDF

Simão Pedro: Como anda
sua relação com Deus?

O psicólogo e palestrante Rossandro Klinjey iniciou o ciclo de palestras
formulando reflexões sobre o autoconhecimento e a sua importância para o
nosso progresso espiritual. Rossandro
lembrou que não há como promover a
reforma íntima sem um exame profundo para se identificar o que precisa ser
transformado.

Simão Pedro explanou sobre o tema
“O endereço de Deus” com um verda-

“A relação com Deus passa pela maneira como desempenhamos os papéis
cotidianos e, principalmente, como mergulhamos em nosso íntimo.” Desta forma, o psiquiatra e psicanalista Alberto
Almeida iniciou sua palestra “Consciência ou conivência: qual é o seu perfil?”.
Alberto discorreu sobre nossas máscaras, personas sustentadas pelo ego,
que mostram parte do que somos, mas
não nos definem. Também chamou a
atenção para a necessidade da autoavaliação constante para buscar a conexão
com o divino em nós, tendo o ego a nosso serviço e não deixar que ele assuma
o comando de nossas emoções, pensamentos e atos.

“A cada encarnação, o nosso ego vai
perdendo força. Isso acontece com tanta intensidade que, em algum momento,
o ego morre e, aí sim, nos sentimos conectados à divindade”, encerrou Alberto
Almeida.
Saulo Silva: Ver Deus em
toda a sua criação
Comunicação FEDF

deiro apanhado histórico sobre a relação que homens notáveis do velho testamento como Abraão, Moisés e Davi
mantinham com o Criador:
“Contudo, com o advento de Jesus
Cristo, a percepção sobre o Divino assume proporções muito superiores. Não era
mais o Deus guerreiro, vingativo, vaidoso, esta visão imatura do Criador cai por
terra porque o Cristo nos ensina a chamar Deus de ‘Paizinho’. Não mais o Deus
de um só povo, de um tempo específico
e sim o Deus de todos os povos, um Deus
atemporal” – argumentou Simão.
O orador finalizou a palestra com a
máxima dos benfeitores espirituais para
responder a Kardec sobre onde está escrita a Lei de Deus.
“Nós somos o endereço do criador e a
lei de Deus está escrita na nossa consciência”, arrematou Simão Pedro.

Com o tema “Deus em mim, Deus em
ti, Deus em toda criação”, o palestrante
Saulo Silva discorreu sobre a presença
de Deus em tudo que existe e nos rodeia. Deus está junto das conquistas
assim como está junto das perdas, nós é
que precisamos compreender que a vida
é educadora e o espírito é imortal.
“Para encontrar Deus em nós precisamos do silêncio. E o silêncio é mercadoria rara em nossos dias turbulentos.”,
enfatizou Saulo. “Mas quando somos
visitados pela dor e pela perda, o nosso
interior se acalma e este silêncio se impõe. Estes fatos geram sentimentos que
fazem o ser humano valorizar o que, de
fato, é importante para sua caminhada
e, assim, valorizar seu o tempo na Terra.”
Segundo Saulo, temos o desafio de
ampliar a compreensão de Deus e isto
ocorrerá naturalmente ao longo dos
ajustes da caminhada, das experiências
vividas e a conscientização de que somos incompletos e reconhecendo que
ainda temos muito espaço a caminhar.
“Enxergar Deus no santo e no criminoso e entender que as ações de cada
um são o resultado de suas experiências
nos ajuda a não julgar.”
Comunicação FEDF

Comunicação FEDF

Rossando Klinjey: Somos um
investimento de Deus

Ele também nos questionou sobre
como estamos administrando o nosso
tempo e fez uma bela analogia do tempo
que perdemos com frivolidades, citando
a Parábola dos Talentos, contada por Jesus:
“Pense no quanto Deus está investindo em você. Pense no quanto os
benfeitores espirituais estão torcendo
por você. Vivemos numa sociedade do
desperdício. Desperdício do nosso tempo, dos nossos talentos, da nossa predisposição para a nossa reforma íntima.
O perdão é urgente, o amor é urgente,
aceitamos o convite do Rabi da Galiléia,
pois nossa felicidade depende disso,
pois o tempo na Terra nos foi dado para
construir profundas habilidades e fazer
brilhar a nossa luz.”, definiu Rossandro.

Comunicação FEDF

Com o tema “Eu e Deus, como estamos?”, a Federação do Distrito Federal –
FEDF promoveu nos dias 19, 20 e 21 de
abril de 2019, o 5° Congresso Espírita, no
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O encontro reuniu em
torno de duas mil pessoas, entre adultos, jovens, crianças e equipe de trabalhadores voluntários, com a proposta de
refletir a respeito da nossa relação com
Deus e a qualidade desta relação.
Além de palestras ministradas por
grandes nomes do movimento espírita
nacional, os congressistas contaram
com atividades extras que funcionaram
em paralelo aos eventos no auditório.
A livraria, por exemplo, disponibilizou
cerca de dois mil títulos (livros, CDs e
DVDs) com descontos especiais. Na livraria ainda ocorreram as concorridas
sessões de autógrafos com autores renomados lançando seus novos livros.
No movimentado Mix Social, viu-se
desde artesanato em tecido até pin colorido; de plantas até roupas com preços
muito acessíveis, nos estandes que ficavam lotados durante os intervalos das
atividades no auditório. O melhor é que
os valores arrecadados no Mix, foram revertidos para as obras sociais das casas
espíritas do DF.
Provando que, no Congresso Espírita,
crianças e jovens também têm vez e voz,
o Departamento de Infância e Juventude da FEDF ofereceu uma programação
especialmente para eles, com brincadeiras, bate-papos, palestras para jovens e
muita evangelização.
No auditório e nas salas, palestrantes
se revezavam para trazer ao público preciosas reflexões. Na atividade da “mesa redonda”, os expositores responderam perguntas feitas pelo público. Quem estava
presente, testemunhou muitos momentos inspirados, vindos tanto dos profundos questionamentos, quanto das respostas dos nossos motivados oradores.
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CINEMA ESPÍRITA
INTERAÇÃO, ENCONTRO E
DEUS: O CONGRESSO SOB O
OLHAR DO CONGRESSISTA

Comunicação FEDF

Maio / Junho 2019

Wagner de Assis e Marcel Souto Maior.

Livraria da FEDF no 5º Congresso Espírita do DF.

Nesta versão, a FEDF trouxe uma dinâmica diferente, ofertando ao público
simultaneidade e interação nas atrações. Esse formato foi muito bem aceito
pelo público, segundo alguns depoimentos colhidos no fim do evento:
“Gostei muito da possibilidade de
agregar a família, com programação
para todas as idades. Na livraria, adorei o espaço que reúne lançamentos e
obras antigas e foi simplesmente incrível poder desfrutar de um bate-papo
com os autores.
As palestras foram de altíssimo nível!
Como foi bom ouvir Divaldo por duas vezes, Rossandro, Mayse, Alberto Almeida,
Suely, Jacobson, Saulo, Simão... ver e ouvir estes palestrantes, que interpretam
com tanto amor as mensagens de Jesus,
nos dá muita esperança no futuro, um
bálsamo para os nossos corações. É um
momento ímpar na propagação do Evangelho Redivivo.”, afirmou Patrícia Souza
Melo, frequentadora da Comunhão Espírita de Brasília.
“A energia amorosa gerada pelo evento, deu contornos de luz à arquitetura
do Centro de Convenções, oferecendo
aos participantes momentos de reflexão,
aprendizado e crescimento interior. Sem
falar nos reencontros com os amigos e o

encontro que tivemos com nós mesmos
e com Deus.”, relatou Edilene Pimenta,
frequentadora do Instituto Vida.
“O Congresso foi um evento marcante, renovando em todos o bom ânimo para prosseguirmos nas tarefas de
divulgação da Doutrina. Destaque especial para a programação direcionada
para as crianças e jovens. A FEDF está
de parabéns por se preocupar em reunir
as famílias e trazer para Jesus as novas
gerações e futuros trabalhadores.”, arrematou Marcus Vinícius de Amorim, frequentador do Centro Espírita Trilha de
Luz.
“O Rossandro falou muitas coisas relatáveis à minha vida, ao meu cotidiano.
Muito engraçadas as histórias que ele
contou sobre a mãe dele, quando ele era
adolescente. Mas o que eu sinto é que
parece que tudo que ele disse se aplicou perfeitamente para mim”, afirmou
o jovem congressista Caio Andrade, 16
anos, frequentador do Centro Espírita
Trilha de Luz.
“A palestra do Divaldo foi maravilhosa”, relatou Marcela Nogueira Zini, de
17 anos, frequentadora do Centro Chama, grupo Noel, na cidade de São Paulo.
Marcela veio com a família especialmente para o evento espírita.
O nosso muito obrigado a você frequentador
espírita,
Das várias casas que compõe as CREs.
O nosso muito obrigado a você simpatizante
do Espiritismo.
Ah, o nosso muito obrigado a você, que nesses
três dias de festa,
Esteve presente, que deu o presente, que fez
este presente.

A nossa emoção é tamanha que não cabe nas
palavras,
Mas cabe na gratidão.
Nossa emoção é tão grande que não cabe nas
letras
Grafadas em qualquer papel,
Mas cabe no reconhecimento,
Cabe no agradecimento sincero e puro
Que queremos fazer a você.
Por isso, o nosso muito obrigado a você, amigo.
Muito obrigado a você, amiga.
Que fez o Quinto Congresso Espírita do Distrito Federal.
A FEDF, o Movimento Espírita de Brasília
– agradecem.
Por isso o nosso muito obrigado a você, trabalhador espírita.
O nosso muito obrigado a você trabalhador da
FEDF.

Muito obrigado a você que durante muito tempo, planejou,
Fez reuniões, coordenou, decidiu por temas.
Que entrou em contato, que telefonou, enviou
mensagens.
Que trabalhou para que fosse feito o melhor
no nosso Congresso Espírita.
O nosso muito obrigado a você que limpou o
chão,
Muito obrigado a você que preparou o pão,
que organizou a cozinha,
Que serviu as guloseimas, que fez o bolo, que
preparou o chá, que fez café.
Ah, muito obrigado a você que fez teatro,
que ensaiou, que representou bem as várias
histórias.
A você também, que cantou, que interpretou,
mostrando sua canção. E tem também você
que cuidou da parte técnica, que reparou o
som, que deixou tudo pronto, para a nossas

Jornalista, redator e diretor de cinema, Wagner de Assis, marcou presença
no evento da FEDF, divulgando seu novo
filme, com lançamento previsto para 16
de maio, intitulado Kardec. Ele é baseado na obra de mesmo nome do escritor
Marcel Souto Maior.
Wagner, que foi o responsável por trazer às telas de cinema a cultuada obra
Nosso Lar, psicografada por Francisco
Cândido Xavier, revelou, em entrevista,
que dará sequência à história do médico
André Luís, com um filme baseado no li-

vro Os Mensageiros.
O filme Divaldo Franco, o Mensageiro
da Paz, que estreará nos cinemas no dia
29 de agosto, também foi divulgado no
evento. O público se emocionou com a
exibição do trailer do filme, que conta
a trajetória da vida do médium e palestrante baiano. Logo após a palestra de
Wagner, Divaldo subiu ao palco para falar sobre o tema Planeta Terra: Propriedade do Pai Celestial.
Agora é só aguardar as estreias! Vamos ao cinema?

PINGA-FOGO COM AS
JUVENTUDES ESPÍRITAS
Dificuldades e angústias vivenciadas
na adolescência como falta de autoestima, pressão para tirar boas notas e as
complexas relações familiares, foram os
temas debatidos entre os jovens com
Rossandro Klinjey.
Os palestrantes se submeteram a
uma espécie de “pinga-fogo”, respondendo perguntas sobre estes dramas
vividos por estes que não são mais crianças, mas também ainda não são adultos.
Divaldo fez questão de visitar o grupo dos jovens, tirou muitos selﬁes, contou piadas e com jovialidade incomum
aos seus 91 anos de idade, conquistou
todos.

Adeilson Salles, palestrante e autor
que faz um trabalho para este público,
também se submeteu ao pinga-fogo
e surpreendeu com bom nível das perguntas, o que mostra que esta geração
se interessa pelo estudo e busca uma
maior compreensão do Espiritismo.
Marcel Souto Maior também esteve
com os jovens e contou histórias sobre o
médium mineiro Chico Xavier e também
sobre a biografia que escreveu sobre
Kardec, que ganhou versão cinematográfica e estreará no dia 16 de maio.

apresentações.
E você, que fez de tudo para manter o nosso
congresso no ar, na internet, nas redes sociais,
o nosso muito obrigado.
Muito obrigado a você, esposo, a você esposa,
que pacientemente, entendeu e acompanhou
as atividades juntamente com sua companheira, com o seu companheiro, entendendo a
grandiosidade da empreitada.
Muito obrigado às crianças e aos jovens que
abrilhantaram esse nosso banquete de luzes.
Muito obrigado a você que fez vídeo, que fez
entrevistas, que cuidou da edição.
Muito obrigado a você que nos fotografou,
que registrou tudo com os olhos do coração.
Muito obrigado a você que fez as camisetas,
que cuidou da parte artística, que cuidou para
que tudo ficasse bem com a nossa aparição.
Muito obrigado a você que cuidou da logística,
que fez a segurança, que fez a recepção.
Muito obrigado a você que falou, que nos encantou com tudo o que disse com dedicação.
Ah e muito obrigado a você que cuidou dos cabos, que guardou mesas e cadeiras, que verificou e tomou conta da organização.
Muito obrigado a você que divulgou, que se
esforçou, que deu o melhor de si.
Obrigado aos presidentes das Casas, pelo empenho e dedicação.
A você que cuidou dos textos, que fez a revi-

são, a você que lembrou de cada detalhe com
muita satisfação.

* Jornalista e palestrante espírita.
Fotos: http://congresso.fedf.org.br/Coberturas, www.
fedf.org.br – Adailton Moura

Muito obrigado a você pela colaboração, pela
presença, pelo carinho, pela atenção.
Muito obrigado a você que veio, que nos prestigiou, que aplaudiu que se emocionou.
Muito obrigado a você, palestrante, que fez a
sua parte.
Que contou história, que nos cativou e nos
alertou sobre a nossa conexão –
Com os Espíritos amigos, com o próximo, com
Jesus e com Deus, o nosso pai.
Muito obrigado a Deus, pela oportunidade da
reencarnação.
Muito obrigado a Jesus pelo amparo que sempre nos dá.
Muito obrigado aos espíritos amigos, pela
companhia e iluminação.
Muito obrigado à FEDF e a sua direção, que nos
confia esta tarefa abençoada, oportunidade de
redenção.
Muito obrigado a cada um dos companheiros e
companheiras por tanta dedicação.
Muito obrigado a todos, por tudo, conte sempre com a nossa gratidão.
Adailton Moura – 21.4.19
Presidente do Centro Espírita Nosso Lar – CENOL
https://fedf.org.br/Noticias/adailton

