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Dentre as atividades que são realizadas 

nos Centros Espíritas, destacamos uma 

que, pelas características das quais se re-

veste, deve ser considerada como a mais 

importante.

Sua importância está na abrangência e 

no alcance da sua ação por infl uenciarem 

indivíduos ainda na fase infantil.  Segun-

do os dizeres de Kardec, na pergunta 383 

de O Livro dos Espíritos: (...) “o Espírito, 

durante esse período, é mais acessível às 

impressões que recebe. (Eles) podem se 

modifi car positivamente, infl uenciando 

os que estão ao seu redor a também pro-

moverem a própria reforma moral e cola-

borando assim com o aprimoramento da 

humanidade”.

Essa é a tarefa da Evangelização Espíri-

ta das crianças e jovens, que tem todas as 

condições de colaborar para melhoria da 

humanidade.

Todas as vezes que analisamos a gran-

deza dessa tarefa, buscamos um conceito 

que realmente possa defi nir com precisão 

o que é a evangelização espírita infanto-

-juvenil e como ela pode transformar os 

espíritos.

Desde o momento em que, inspira-

dos pela espiritualidade superior, nossos 

olhos se voltaram para esse trabalho, já 

formulamos e tomamos conhecimento de 

vários conceitos e defi nições para explicar 

o que é evangelizar. 

Assim, dizemos que evangelizar é: for-

mar as gerações do futuro; formar ho-

mens de bem; implantar nos corações 

O AMOR É A CHAMA 

DA EVANGELIZAÇÃO

Rute Ribeiro*

infantojuvenis as lições de Jesus;  levar as 

crianças para Deus; ensinar a viver com 

Jesus; apresentar um caminho de amor às 

gerações novas; implantar um mundo de 

paz etc...

Poderíamos dar milhares de defi nições 

para a tarefa de evangelizar mas nenhuma 

delas atenderia ao real signifi cado deste 

grandioso trabalho.

Quando tomamos conhecimento da 

tarefa, imaginamos compreender perfei-

tamente os mecanismos e as especifi cida-

des da evangelização. 

Isso  porque aprendemos a defi nir quais 

os melhores conteúdos a serem trabalha-

dos, as mais adequadas técnicas de ensi-

no-aprendizagem, construímos os mais 

interessantes recursos didáticos. Enfi m, 

nos apropriamos do que se faz necessário 

para a realização da tarefa.

A atividade de evangelização realmen-

te exige planejamento e preparação total 

para aqueles que se propõe a realizá-la.

Indubitavelmente, de quem vai evan-

gelizar, é exigido preparo em várias áreas 

do conhecimento e da Doutrina Espírita. 

É inquestionável que, para evangelizar, é  

preciso que nos preparemos com muita 

constância pois, como nos ensina Guillon 

Ribeiro, a tarefa não comporta improvisos.

Mas existe uma preparação que suplan-

ta a todas as demais e que é a mola im-

pulsionadora de todos nossos atos como 

evangelizador: o amor. Amor pela tarefa, 

pela grandeza do projeto, pela vontade 

de ajudar, pelos resultados a serem alcan-

çados. O amor às crianças e 

aos jovens.

Quando enchemos nosso 

coração com esse sentimen-

to maravilhoso pelos nossos 

evangelizandos, sabemos o que 

é evangelizar. 

Quando nosso sentimento  

amoroso envolve cada uma das 

crianças que frequenta os grupos 

de evangelização e para as quais tra-

balhamos o seu bem estar, com cer-

teza aprendemos o que é evangelizar.

Quando nosso desejo de fazer a di-

ferença na vida dessas crianças e jovens 

e de oferecermos a elas o que temos de 

melhor em termos de amorosidade, re-

almente começamos a entender o que 

é evangelizar. 

 Quando movimentamos nossa 

vontade, vencendo muitos obstácu-

los para estar sempre presentes nos 

grupos, onde as crianças e jovens es-

peram  pelo nosso carinho, amor e 

aconchego, estamos verdadeira-

mente conscientizados do que é 

evangelizar.

Podemos, pois, sem medo de 

errar, dizer que o melhor conceito 

e defi nição que podemos dar para 

a abrangente tarefa de  evange-

lizar a criança e o jovem é que 

evangelizar é amar. 

 Na silenciosa paz do cimo do calvário
Ainda se vê na cruz o Cristo solitário.

 Vinte séculos de dor, de pranto e de agonia,
Represam-se no olhar do Filho de Maria.

 Abandonado e só na aridez da colina,
Sofre infi ndo martírio a vítima divina;

 Açoitado, traído e calmo, silencioso,
Da Terra ao Céu espraia o seu olhar piedoso.

 Dois mil anos de dor, e os seus cruéis algozes
Passaram sem cessar como chacais ferozes.

 Caravanas de reis nos tronos passageiros,
Exaltados na voz das trompas dos guerreiros;

 Os lendários heróis no dorso dos corcéis,
Inscrevendo com fogo as máximas das leis.

Eterna Vítima

Poesia extraída do livro Parnaso de Além Túmulo. 
Poema de autoria do espírito Guerra Junqueiro, 
psicografado por Chico Xavier.
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 Cavalheiros gentis, valentes brasonados,
Nobres de sangue azul nos seus mantos 
dourados,

 Viram-No seminu, na cruz, ensanguentado,
E puseram-se a rir do louco supliciado!

 O Cristo continuou, humilde e silencioso,
Espraiando na Terra o seu olhar piedoso.

 Sábios do tempo antigo abrindo os livros santos
Olharam-no também, partindo como tantos.

 Artistas e histriões, poetas e trovadores,
Castelãs juvenis, turbas de gozadores.

 Inda vieram; depois, aqueles que em seu nome
Espalharam a treva, o pranto, a guerra e a 
fome.

 Desolação e horror, mataram-se os irmãos,
Lobos, tigres, chacais, na capa dos cristãos.

 Contemplaram Jesus no cume da colina,
Multiplicando a guerra, as lutas e a chacina.

 O Mestre prosseguiu, sublime e silencioso,
Espraiando na Terra o seu olhar piedoso.

 E na época atual a caravana estranha
Estaca no sopé da árida montanha;

 Mas os soberbos reis e césares antigos,
Hoje mais nada são que míseros mendigos;

 Os nobres doutro tempo, agora transformados
Nos párias do amargor, nos grandes 
desgraçados,

 Agora veem, sim, no topo do Calvário,
O sacrifício e a dor do eterno visionário,

 Bradando com furor: — “Socorre-nos Jesus!
Que possamos vencer a dor em nossa cruz.

 Sorvendo o amaro fel nas dores da afl ição,
Temos fome de paz e sede de perdão!”

 E o Mestre da bondade, o anjo da virtude,
Estende o seu perdão cheio de mansuetude.

 E do cimo da cruz, calmo e silencioso,
Consola a multidão com o seu olhar piedoso.

Lançamento dos livros “Transição 

Poema de autoria do espírito Guerra Junqueiro, 
psicografado por Chico Xavier.
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ENCONTRO DE TRABALHADORES E 

FREQUENTADORES DO ATUALPA 2019

Um encontro de amigos unidos pelo mesmo ideal sob o 

tema “COMO A SI MESMO, ame o seu próximo”

Editorial

Todos os anos, o Grêmio Espírit
a Atu-

alpa Barbosa Lima realiza o tradicional 

“Encontro de Trabalhadores e Frequen-

tadores”, sempre no feriado de Corpus 

Christi. Em 2019, o evento ocorreu no 

dia 20 de junho, com o tema “COMO 

A SI MESMO, ame o seu próximo”. As 

letras em caixa alta ressaltam uma in-

versão didática da famosa frase de Je-

sus Cristo, m
ostrando que a exortação 

do mestre nazareno encontra terreno 

fértil p
ara se concretizar q

uando nutri-

mos, também, o amor por nós próprios. 

Preenchidos deste olhar compassivo e 

indulgente conosco mesmos, o ato de 

amar to
rna-se um transbordamento na-

tural do que temos dentro.

Com o tema eleito, o objetivo do 

encontro anual é promover maior inte-

gração e aprendizado entre os diversos 

voluntários que atuam nos departamen-

tos e atividades da Casa. O momento 

também visa aproximar um novo “amigo 

da Casa”, convidado especialmente para 

o evento, além de contar com a parti-

cipação de pessoas vindas de diversas 

outras instituições espírit
as do Distrito

 

Federal.

Daniela Migliari, a amiga 

da casa em 2019

Neste ano, o encontro reuniu mais de 

100 participantes, te
ndo sido organiza-

do pelo Departamento de Comunicação 

Social Espírit
a, que definiu como “ami-

ga da casa” desta edição, a jornalista e 

escrito
ra Daniela Migliari. 

Brasiliense e 

atuante na Comunhão Espírit
a de Bra-

sília
, a palestrante convidada lançou re-

centemente o liv
ro “A

braço à sombra”, 

que apresenta justamente esta propos-

ta de amorosidade e esclarecimentos 

dos aspectos de infância espirit
ual, p

or 

meio do Evangelho de Jesus.

Nas semanas que antecederam o 

Encontro, foram promovidos eventos 

e ações prévias na casa, como o lança-

mento do liv
ro da autora na Noite do 

Livro Espírit
a, em 18 de abril d

e 2019; 

Daniela também realizou palestra públi-

ca sobre “A
 Infância Espirit

ual” e parti-

cipou da Roda de Conversa com a Ju-

ventude Irm
ã Zélia, no dia 2 de junho de 

2019. Também foram feitas leituras de 

textos da escrito
ra nos grupos de estu-

do e de palestras do Grêmio, bem como 

nas reuniões mediúnicas que acontece-

ram ao longo do mês de junho. 

Promoção e organização 

do Encontro

A organização deste ano contou com 

a colaboração direta dos participan-

tes do Departamento de Comunicação 

Social nas equipes de Divulgação, Re-

cepção e Apoio, Mural e Lembranças, 

Logística e Arru
mação, Pedagógica, Ali-

mentação, Livraria, Artística, Som e Im
a-

gem, M
estre de Cerim

ônias e Coordena-

ção. As atividades também contaram 

com diversos voluntários dos demais 

setores da Casa de Atualpa.

Durante todo o período, a equipe 

técnica manteve o suporte de som e 

imagem necessários ao sucesso do en-

contro. Foi a culminância de meses de 

preparação por p
arte da equipe do De-

partamento de Comunicação Social. 

Delicadas rosas e origamis do pássaro 

Tsuru*, representando o momento de 

reflexão e meditação, decoravam as me-

sas de lanche e dos grupos.

Os convidados foram recebidos pela 

equipe de recepcionistas, que distribuía 

os crachás de identificação e distribuía 

o público por nove mesas. Enquanto 

aguardavam o início das atividades, 

um variado e farto café da manhã, pre-

parado com to
do o capricho, pôde ser 

desfru
tado por to

dos. D
elicada música 

harmonizava e preparava o ambiente 

por m
eio do som do violino, cuidadosa-

mente to
cado pelo músico Paulo César. 

A abertura dos trabalhos contou com as 

delicadas palavras da presidente Lenira 

Viana, sobre a tradição do evento nos 

muitos anos de atividade do Grêmio Es-

pírit
a Atualpa. 

Dinâmica do Encontro de 2019

O evento teve duração de quatro ho-

ras e meia, com a apresentação de diver-

sas reflexões por m
eio da apresentação 

de vídeo e textos sensíveis que foram 

apresentados pela palestrante convida-

da. Também foram utilizados elementos 

como a imaginação ativa, visualização 

dirig
ida e dinâmicas de grupo com o 

objetivo de conduzir os participantes 

a compreender as razões das sombras 

existirem, e como ilu
miná-las de fo

rma 

mais amorosa e produtiva.

No encontro, fo
i estimulada a busca 

por profundas compreensões acerca 

das sombras – ou seja, das paixões. O
 

objetivo de cada mesa era responder à 

pergunta: “A
 que luz esta sombra con-

duz”? Em suave conversação, foram 

formados nove grupos inspirados nos 

aspectos trabalhados no Ene-

agrama e em conteúdos dos 

livros Abraço à Sombra, Evange-

lho Segundo o Espirit
ismo e Pa-

rábolas e Ensinos de Jesus (C
air-

bar Schutel).

Nas nove mesas, foram traba-

lhados os temas: ira
, orgulho, vai-

dade, in
veja, avareza, m

edo, gula, 

luxúria e preguiça. Na proposta, os 

participantes foram convidados a 

observar o
 que essas sombras de-

fendem no psiquismo da criança interior 

ferida. E, ao encontrar a dor que está por 

trás desta defesa, cada mesa responderia 

à pergunta tema do encontro, trazendo 

a luz que pode equilib
rar o excesso da 

defesa em questão. De forma bastante 

proveitosa, to
das as mesas percorreram 

os estágios que a palestrante propôs 

para perceber as sombras não como algo 

estático, um “mal obstinado”. E, sim, um 

aspecto infantil machucado, em movi-

mento dinâmico, que pode amadurecer 

sob a luz do Evangelho.

Encerramento num “Café com Luz”

Para finalizar o encontro, os partici-

pantes das atividades apresentaram no 

salão da casa as conclusões de suas refle-

xões. Daniela Migliari fechou as ativida-

des com suas palavras finais, seguidas de 

espaço para perguntas dos participantes 

do evento no “Café com Luz”, conduzi-

do por M
aurício Curi. C

om o apoio de O 

Livro dos Espírito
s, o entrevistador apre-

sentou importantes reflexões de Allan 

Kardec sobre o tema das “paixões”, numa 

analogia destas com as sombras traba-

lhadas durante o encontro. 

O encerramento contou com sentida 

prece do vice-presidente da Casa, Paulo 

de Tarso Viana, que manifestou toda a 

gratidão do momento, acompanhado de 

suave música to
cada pelo músico convi-

dado. Sessão de autógrafos do livro da 

amiga convidada da casa fechou a festi-

va manhã de nosso encontro. O
 evento, 

como previsto, simplesmente fluiu, sus-

tentado pelos esforços de todos da equi-

pe organizadora, dos dois planos da Vida, 

em servir n
aquele momento com as bên-

çãos de Deus. Gratidão é o nosso nome!
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O magnetismo mental, ou mentomag-

netismo, aparenta ser um assunto novo 

no meio Espírita. Encontramos, no en-

tanto, referências ao uso do magnetismo 

mental na Revista Espírita de janeiro de 

1863. É um detalhe importante que revi-

gora o uso das potencialidades profundas 

da prece em favor do próximo.

Na Sociedade Espírita de Paris, da qual 

Allan Kardec fazia parte, um espírito supe-

rior deu as diretrizes para se atender um di-

fícil caso de distúrbio mental:
1

 “Que cinco 

ou seis espíritas sinceros se reúnam todos 

os dias, durante alguns instantes e peçam 

com fervor a Deus e aos Espíritos bons que 

a assistam; que a vossa prece fervorosa 

seja, ao mesmo tempo, uma magnetização 

mental.” O resultado desta ação fl uídica 

foi o reestabelecimento da irmã atendida. 

Parece-nos bem contundente esta infor-

mação, pois foi um atendimento de um 

distúrbio mental feito pelo mecanismo da 

magnetização mental. 

É importante ressaltar que no caso 

acima descrito, a irmã atendida não apa-

rentava ter aproximação espiritual que 

MAGNETISMO MENTAL 

NO ESPIRITISMO

Gustavo Henrique de Lucena *

causasse o transtorno, ou seja, não pare-

cia haver uma obsessão. O espírito supe-

rior afi rmou, na reunião, que em virtude 

do desequilíbrio interno dela, alguns es-

píritos se aproximaram e provocaram a 

perturbação. Temos, assim, uma distonia 

mental que, em seu vigor de desequilíbrio, 

está a ação intencional de espíritos dese-

quilibrados, tipifi cando uma obsessão.

É grande a possibilidade do processo 

obsessivo estar por trás de uma distonia 

mental. Às vezes é por uma ligação pes-

soal, de vingança, outras porque a mente 

em desarmonia, gera um campo vibrató-

rio denso e destoante, que atrai espíritos 

que estão nesta mesma faixa, agravando 

ainda mais o problema. 

O espiritismo oferece caminhos para 

o tratamento das distonias mentais e da 

obsessão. Lembremos algumas aqui: har-

monizar as energias que vibram no ser 

através do passe; desfazer vínculos com 

mentes em desequilíbrio no tratamento 

fraterno das reuniões mediúnicas; a pala-

vra edifi cante e compreensiva que se ofe-

rece nos diálogos fraternos. Estas são al-

gumas possibilidades de tratamento, que 

muito têm ajudado no apaziguamento e 

equilíbrio de irmãos nossos. 

Nestes tempos, em que muito se pre-

cisa de trabalhadores nas áreas do trata-

mento espiritual, o mentomagnetismo 

vem para somar, pois emprega uma ferra-

menta poderosa que é a prece associada 

a uma vontade unifi cada em um propósi-

to de ajuda. As áreas mentais que neces-

sitam de reajuste, recebem uma energia 
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magnetizadora que envolve as conquistas 

positivas do espírito e as faz vibrar pelo 

seu universo mental. Provoca,  assim, uma 

onda vibrátil de reajuste, onde os espíri-

tos superiores dão as diretrizes necessá-

rias para o tratamento.
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O mundo antigo, na opinião de emé-

ritos escritores, conheceu sete maravi-

lhas, nascidas de mãos humanas:

O túmulo de Mausolo, em Halicar-

nasso; a pirâmide de Quéops; o farol 

de Alexandria; o colosso de Rodes; os 

jardins suspensos de Semíramis, em Ba-

bilônia; a estátua de Zeus, em Olímpia, 

e o templo de Diana, em Éfeso.

A MARAVILHA 

DE SEMPRE

Mas o soberbo sepulcro que Artemísia 

II mandou erigir à memória do esposo fi -

cou entregue à poeira, ao esquecimento e 

à destruição. A pirâmide do grande faraó 

é um monstro glorioso e frio no deserto. 

O orgulhoso farol de quatrocentos pés de 

altura eclipsou-se nas brumas do passa-

do. O colosso de Rodes, todo de bronze, 

foi arrasado por tremores de terra e ven-

dido aos pedaços a famoso usurário. Os 

magnífi cos jardins da rainha assíria 

confundiram-se com o pó. A está-

tua imponente de Olímpia jaz 

entre as ruínas que marginam 

as àguas de Alfeu. E o templo 

suntuoso, consagrado a Diana, em 

Éfeso, foi incendiado e destruído.

O mundo de hoje possui 

também as suas maravilhas 

modernas:

Os arranha-céus de 

Nova Iorque; a torre Ei-

fel de Paris; a catedral de Milão; 

o museu do Louvre; o palácio de Versa-

lhes; a construção de Veneza e o canal de 

Suez, além de outras como o telégrafo, o 

transatlântico, o avião, o anestésico, o rá-

dio, a televisão e a energia atômica...

Existe, no entanto, certa maravilha de 

sempre que, acessível a todos, é o tesouro 

mais vasto de todos os povos da Terra.

Por ela, comungam entre si as civiliza-

ções de todos os tempos, no que pos-

suem de mais valioso e mais belo.

Exuma os ensinamentos dos séculos 

mortos e permite-nos ouvir ainda as pa-

lavras dos pensadores egípcios e hindus à 

distância de milênios...

Faz chegar até nós a ideia viva de Só-

crates, os conceitos de Platão, os versos 

Pelo Espírito Irmão X (Humberto de Campos).

Psicografia de Francisco Cândido Xavier.

 Livro: Relatos da Vida. Lição nº 06. Página 47.

* Escritor e palestrante espírita residente em Natal/RN, 
coautor do livro Mentomagnestismo e Espiritismo.

1 Revista Espírita de janeiro de 1863, 3ª Ed. FEB- p. 19. 
2007

de Vergílio, a fi losofi a de Sêneca, os po-

emas de Dante, as elucubrações de To-

más de Aquino, a obra de Shakespeare e 

as conclusões de Newton...

Alavanca da prosperidade, é o braço 

mágico do trabalho.

Lâmpada que nunca se apaga, é o al-

tar invisível da educação.

Através dela, os sábios de ontem e 

de hoje falam às gerações renascentes, 

instruindo e consolando com a chama 

intangível da experiência...

E é ainda por ela que, no ponto mais 

alto da Humanidade, comunica-se Jesus 

com a vida terrestre, exortando o cora-

ção humano.

– Procurai o Reino de Deus e sua 

justiça... Perdoai setenta vezes sete... 

Ajudai aos inimigos... Orai pelos que vos 

perseguem e caluniam... Brilhe a vossa 

luz... Amai-vos uns aos outros como eu 

vos amei...

Essa maravilha de sempre é o LIVRO.

Sem ela, ainda que haja Sol no Céu 

para a Terra, a noite do espírito invadiria 

o mundo, obscurecendo o pensamento 

e matando o progresso.
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* Escritor e palestrante espírita, Coordenador do DAE 
– Departamento de Atendimento Espiritual do Grêmio 
Espírita Atualpa. 

Cerrados estavam nossos olhos para a 

realidade da vida plena e infi nita.

Rompidos os liames da investidura car-

nal da experiência da vida em curso, as-

sombram-se os Espíritos céticos, distraí-

dos nas injunções e atrativos do mundo 

material, até então, único e valioso objeto 

para fruir a felicidade, na concepção limi-

tada dos pobres sentidos humanos, ante 

a constatação da imortalidade da alma. 

Entretanto, a ideia da continuidade, 

da não extinção da consciência individu-

al que logramos experimentar em rique-

za e intensidade, mesmo que em breves 

e fugidios anos de experiência 

física, sempre esteve na inti-

midade do pensamento dos 

homens. Em alguns, mantida 

em caráter de sono profundo, 

noutros, mais na superfície dos 

pensamentos, que a atividade 

mental consciente traz à tona 

em refl exões sérias, principal-

mente, defl agradas pelos ques-

tionamentos no que se refere a 

perfeição e grandeza do univer-

so conhecido.

Não mais será possível acei-

tar a sorte ou atribuir ao acaso, 

ao nada, o destino e o bem-

-estar, a felicidade aparente de 

uns e a desdita, o fracasso e o 

sofrer contumaz de outros...

O sentimento, igualmente 

inerente ao Espírito humano, 

desta força primária e originá-

ria, causal, de tudo quanto exis-

te no mundo, também une-se 

às refl exões e questionamen-

tos indispensáveis ao homem, 

no melhor entendimento das 

razões e motivos existenciais.

A cegueira imposta pelo 

processo evolutivo nos níveis mais primá-

rios do estágio humano em sua escalada 

ascensional, aos poucos, ou em passos 

mais céleres, abre espaço para a contem-

plação inicial, das primeiras nesgas de luz, 

da razão e também do aprimoramento 

e despertar da sensibilidade e sutilezas 

emocionais. É o despertar inicial do sen-

timento mais enobrecido do Espírito ter-

reno, buscando o Espírito Divino, tal qual 

ocorre com o instinto a mover as plantas 

em direção aos raios solares, ou mesmo, 

quando dirige o movimento natural do 

aprofundamento das raízes da planta em 

busca dos nutrientes, da água, nas furnas 

mais profundas do solo da terra.

As difíceis conquistas, alcançadas em 

milênios de lutas e sofrimentos acerbos, 

no campo do livre pensar e do questio-

namento lúcido dos fatos e fenômenos 

multidisciplinares que envolvem a vida 

na Terra, cobram nos dias atuais, esforço 

consciente e zeloso para permanecerem 

em defi nitivo, nas bases da produção de 

conhecimentos e seus instrumentos há-

beis para tornar a vida humana, sempre 

mais rica, mais bela e melhor.

Neste estado de conhecimentos e or-

denações das aquisições ao longo desta 

jornada, na Ciência, na Filosofi a, na Fé e 

na religião, mais precisamente, na religio-

sidade e espiritualidade, necessitam esta-

belecer os elos naturais e essenciais entre 

si. Uma vez que todas estas vertentes 

da experiência humana, são na verdade, 

elementos de um conhecimento global, 

testemunhado, vivido e constatado pela 

observação e força natural das circuns-

tâncias. Todas estas forças temáticas do 

saber humano, são de fato, elementos 

de uma única grande Lei natural, ou Lei 

Divina, que ordena e confere unidade na 

diversidade infi nita do universo.

As pontes entre tantos terrenos, conti-

nentes e ilhas da construção das verdades 

relativas dos seres humanos, tornam-se, 

hoje, mais indispensáveis do que antes, 

pois, as lutas e guerras destrutivas em 

todas as instâncias, em todos os tempos, 

em todas as suas variantes, destroçaram 

os corações dos Espíritos da Terra, fa-

zendo com que herdássemos, até agora, 

os espólios de limitações dolorosas, das 

disputas dos egos doentios, distanciados 

em essência, do que ilusoriamente, bus-

cam “defender” com as permissividades 

mais violentas e odiosas que concederam 

a si mesmos.

Acima das verdades relativas e parciais, 

paira a verdade absoluta que se encontra 

na causalidade primeira universal, que o 

Espírito grandioso e insuperavelmente 

perfeito do Cristo, chamou de Pai.

Dar-se-á lugar, cedendo às guerras, 

ao diálogo construtivo das verdades re-

lativas, temporárias, mas edifi cadas em 

regime de colaboração verdadeiramente 

solidária, fraterna, mesmo tendo em sua 

elaboração, a contribuição das mais diver-

sas formas e fontes de pensamento, em 

um esforço belo, jamais visto, de cons-

truir riqueza espiritual, através da obten-

ção das mais variadas joias, garimpadas 

em milhares de jazidas diferentes. Todas 

com brilhos e características peculiares, 

conferindo ao conjunto, peça de arte de 

inigualável grandeza. Tal qual um grande 

coral, formado por vozes únicas, distin-

tas, cada uma com sua singularidade, mas 

quando unidas pelo objetivo comum de 

produzir melodias de beleza e perfeição, 

disciplinam-se, afi nam-se e buscam sinto-

nia umas com as outras, sem anularem-se 

a si próprias, mas oferecendo um som co-

letivo, com a força e transcendência, que, 

sozinhas, isoladas, não obteriam jamais.

É desta forma que os princípios exa-

rados pelo Espiritismo esclarecem, com 

DA CEGUEIRA À VISÃO. 

DAS TREVAS À LUZ.

Maurício Curi*

lógica límpida, com interpretação isenta 

de personalismo, por meio da observação 

judiciosa dos fatos, os fenômenos natu-

rais. Contribui, assim, igualmente, para 

o conjunto de saber humano conquista-

do até então, legando ao homem atual, 

a certeza de sua essência espiritual, de 

sua origem Divina, de seu futuro imortal 

e de seus objetivos e razões existenciais. 

O infi nito do Universo é agora, para o ser 

Espiritual, sua casa maior, além da huma-

nidade terrestre.

Ele anela evoluir e contribuir para a cria-

ção incessante de Deus, Pai da humanida-

de e Senhor absoluto das galáxias e dos 

mundos sem fi m.

A simples visão de horizonte ilimitado, 

já deveria inspirar-nos a refl exões para mu-

dança de pensamento, para mudança de 

domicílio vibratório, para alteração de pos-

turas perante a vida e perante as relações 

que entretecemos uns com os 

outros.

Nesse olhar mais dilatado e 

que projetamos o pensamento 

para muito mais além, o senti-

mento que nos serve de lastro, 

não deve ser outro além do 

sentimento do imenso amor 

que a tudo e a todos envolve e 

que, de fato, é a força com que 

Deus opera na criação e que 

também reside no coração de 

cada fi lho Seu.

No contexto do exercício 

da amorosidade em sua feição 

Divina, pura, é que tudo se co-

necta e o mal, como a ausência 

temporária da luz, extingue-se, 

e  as trevas dolorosas, frutos 

das imperfeições humanas, das 

ações contrárias à Lei, aparta-

das voluntariamente e tempo-

rariamente da unidade Paterna, 

cedem espaço à luz da felicida-

de sem mácula e duradoura...

Reencontrar o caminho de 

retorno à Casa Paterna, ainda 

exigirá muita coragem e esfor-

ço do Espírito indisciplinado e 

comprometido, endividado com as Leis Di-

vinas. Contudo, o amor incondicional do 

Pai está sempre em ação, proporcionando 

infi ndáveis recursos para a reabilitação e a 

purifi cação de seus fi lhos amados.

Aprimorar a visão para perceber a suti-

leza, a beleza e a grandeza das mãos ocul-

tas do Senhor a socorrer-nos em nossas 

mais pungentes dores e afl ições, facultar-

-nos-á tamanha força e fortalecimento da 

fé, da confi ança íntima neste Pai, sobera-

namente bom e justo, que grilhão algum, 

de nosso passado belicoso será capaz de 

nos atar às escravizadoras paixões que os 

excessos de toda ordem na vida material, 

consolidaram e impediram o desfrutar da 

felicidade real.

O Espiritismo, a seu turno, apresenta 

novas diretrizes Divinas para auxiliar os 

homens em quaisquer que sejam suas 

crenças ou vinculações fi losófi cas, a uni-

rem-se nos seus aspectos e princípios 

comuns, que estão presentes na multipli-

cidade de formas de se entender, sentir e 

viver a Divindade.

O ponto comum que nos une, inde-

levelmente, é o sentimento do amor, 

conectando-nos em corrente contínua 

ao pensamento Divino. Somente pelos 

caminhos da amorosidade e de todos os 

demais sentimentos que dela se originam, 

que a cura para as nossas enfermidades 

se estabelecerá.

Jesus, continua a ser o mais belo e se-

guro modelo e guia para trilharmos este 

caminho. Ele sintetiza toda a forma pela 

qual poderemos alcançar êxito nesta em-

preita evolutiva. Também é possível sentir 

e visualizar o excelso guia, nos corações já 

sintonizados com o seu psiquismo amoro-

so, em todas as épocas, em todas os po-

vos, em todas as culturas, em toda família 

humana.

A aurora deste novo limiar do progresso 

humano, já nos presenteia com os primei-

ros raios de luz da era de regeneração...

Cantemos o hino de gratidão à vida, à 

Deus por Seu amor paternal e consolador!

Sigamos confi antes, juntos d os nossos 

irmãos de jornada, rumo à libertação do 

mal e a perfeição relativa a que todos es-

tamos destinados!

Vejamos a luz! Banhemo-nos nela! In-

corporando os valores imperecíveis desta 

hora de redenção da humanidade!

A vida tem me proporcionado trans-
formações constantes e intensas 
nestes últimos tempos. Sinto o 
coração acelerado com tantas 
oportunidades de crescimento e 
redenção.
Muitas provas tem batido em minha 
porta e eu tenho convidado todas 
elas para entrarem e tomarem um 
café comigo.
Tem dias em que o café tá forte, 
tem dias que o café ta amargo e 
tem dias que não tem café! Mas o 
fundamental, meus irmãos, é que 
estas misericordiosas provações 
tem me impulsionado, me conduzi-
do ao movimento contínuo do meu 
desenvolvimento moral.
A cada batida na porta, sinto um 
frio na barriga, as expectativas 
entram em ebulição e a vida me 
convida a continuar a caminhada.
O mais gostoso disso tudo é per-
ceber que nesta estrada o impres-
cindível não é a partida e nem a 
chegada mas a travessia!
A travessia é seu momento vital, 
o único momento que realmente 
existe. É a singular oportunidade de 
realizar... é o tempo que se tem!
Por isso meus irmãos cuidem da 
travessia!
Aos poucos procurem diminuir a os-
cilação entre o passado e o futuro e 
se concentrem no tempo presente.
Sinta-se agora! 
A sua travessia está acontecendo!
Respire, medite, silencie, preste 
atenção na única coisa que real-
mente existe: o presente!
Resignifique a sua vida, estabeleça 
a paz em seu coração!
Atenção com o seu dia!
Ame a sua travessia! 

10/8/2016 – BeM

(BeM é pseudônimo de Bruno Lima Menezes, 
administrador da página do Facebook 

Espiritismo & Poesia. 

Desencarnado em 7 de maio de 2019, vitimado 
por uma doença autoimune – Frequentava o 

Centro Espírita Irmã Sheila – Salvador/BA)
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EDITORA OTIMISMO
www.editoraotimismo.com.br – http://editoraotimismo.blogspot.com.br
SIBS – Qd. 3, Cj. C, Lt. 26 – Brasília/DF – CEP: 71736-303
(61) 3386-0459 (seg à sex, das 8h às 12h e de 13h às 18h)

INTERNET 
IMPRESSÃO A DISTÂNCIA

www.eplace.com.br
(61) 3552-3691

2ª Avenida, Bloco 565, B Loja 1
Núcleo Bandeirante

Tema das Palestras

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h

J
u

lh
o

Seg 1 Gustavo Henrique MENTOMAGNETISMO E ESPIRITISMO Nº 2

Qui 4 Jorge Hessen O CÉU E O INFERNO

Dom 7 André Monteiro DEUS EM NÓS

Seg 8 Carmelita Indiano OBSERVAI OS PÁSSAROS DO CÉU

Qui 11 Fabiano Augusto MANEIRA DE ORAR

Dom 14 Luiz Hu TRANSIÇÃO FÁCIL

Seg 15 Ricardo Honório CONHECER, MEDITAR, SENTIR E VIVENCIAR

Qui 18 Warwick Mota BENEFICÊNCIA

Dom 21 Fátima Guimarães TOLERÂNCIA

Seg 22 Ruy Meireles PEDI E OBTEREIS

Qui 25 Daniel Campos O CHAMADO DO CRISTO

Dom 28 Aristides Guimarães CONSERVA-TE EM HARMONIA

Seg 29 Sérgio Castro CARACTERES DA PERFEIÇÃO

A
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t
o

Qui 1 Jorge Hessen O CÉU E O INFERNO

Dom 4 Ricardo Honório PAIS SEM TEMPO

Seg 5 Paulo Afonso NÃO PONHAIS A CANDEIA DEBAIXO DO ALQUEIRE

Qui 8 Rute Ribeiro BEM-AVENTURADOS OS QUE SÃO BRANDOS E PACÍFICOS

Dom 11 Warwick Mota PAI ESPÍRITA

Seg 12 Carmelita Indiano BUSCAI E ACHAREIS

Qui 15 André Siqueira A REALEZA DE JESUS

Dom 18 Maurício Rodrigues HUMILDADE DOS PAIS NA EDUCAÇÃO

Seg 19 Patrícia Mendes O CHAMADO DO CRISTO

Qui 22 Niraldo Pulcineli GRAÇA DIVINA E/OU ESFORÇO HUMANO

Dom 25 Walid Koury PARENTELA

Seg 26 Eduardo Fávero REENCARNAÇÃO: A VERDADE REAPARECE

Qui 29 André Ferreira COMO A SI MESMO, AME O SEU PRÓXIMO
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AGENDE-SE

Julho
Agosto

4
PONTO DE ENCONTRO DA COMUN.

CURSO DE FORMAÇÃO DE 

FACILIT. DE ESTUDOS DO ESP. 

8
MANHÃ DE LAZER – DIJ

17 e 18
5º MIX SOCIAL BENEFICENTE

18
CURSO DE FORMAÇÃO DE 

FACILIT. DE ESTUDOS DO ESP. 

25
CULTO DO LAR

ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONT.

7
NOTA-ME

CURSO DE FORMAÇÃO DE 

FACILIT. DE ESTUDOS DO ESP.

14
PONTO DE ENCONTRO 

DA MEDIUNIDADE

21
PONTO DE ENCONTRO

28
CULTO DO LAR

CURSO DE FORMAÇÃO DE 

FACILIT. DE ESTUDOS DO ESP.

 www.espitirinhas.com.br

Datas Espíritas

6/7/1932 Aparece a primeira edição do livro “Parnaso de Além Túmulo”, 
pela mediunidade de Chico Xavier.

7/7/1930 Desencarnação de Arthur Conan Doyle, criador do famoso dete-
tive Sherlock Holmes.

9/7/1918 Desencarnação, na Itália, da famosa médium Eusápia Paladino.

14/7/1924 Desencarnação de Gustav Geley – fundador do Instituto Metap-
síquico Internacional.

15/7/1876
Na Inglaterra, é realizada uma reunião de efeitos físicos com o 
médium Slade, em plena luz do dia, quando um Espírito se mate-
rializa à vista de todos os presentes.

15/7/1880 É fundado o Grupo Ismael, no Rio de Janeiro.

16/7/1193

Itália, nasce Clara, em Assis, religiosa do tempo de Francisco de 
Assis, espírito reencarnado também em Joanna de Ângelis, Guia 
Espiritual do médium Divaldo; desencarnou na mesma cidade, 
em 11/8/1253.

17/7/1919
Desencarnação de William Crookes, físico de renome internacio-
nal, descobridor da energia radiante, tornou-se espírita ao estu-
dar os fenômenos de materialização do espírito Katie King.

20/7/1918 Desencarnação da médium Elizabeth D’Esperance.

26/7/1969 Por solicitação da FEB, os Correios lançam um selo comemorativo 
do I Centenário da Imprensa Espírita no Brasil.

28/7/1890

Na Inglaterra, em reunião de efeitos físicos, com a médium Eliza-
beth D’Esperance, materializa-se um lírio dourado, com 7 pés de 
altura, estando presentes vários cientistas, entre os quais o Prof. 
Alexandre Aksakof.

1/8/1865 Lançada a 1ª Edição de “O Céu e o Inferno” de Allan Kardec

3/8/1895 Dr. Bezerra de Menezes assume a presidência da FEB (Ver Espi-
ritismo no Brasil)

11/8/1826 Nascimento de Andrew Jackson Davis, famoso médium 
norte-americano

16/8/1886 Bezerra de Menezes durante uma conferência expõe publica-
mente pela primeira vez sua fé no espiritismo.

17/8/1885 A FEB inicia suas conferências públicas no Rio de Janeiro.

28/8/1881 É ofi cializada a perseguição ao espiritismo, através da imprensa de 
ordem policial proibindo o funcionamento das sociedades espíritas.

28/8/1882 Realizada a primeira exposição espírita do Brasil com mostra de 
vários trabalhos mediúnicos e material doutrinário.

29/8/1831 Nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes, em Riacho do San-
gue, Ceará

Evangelização Espírita 

Infantojuvenil

Evangelização da infância
» Domingo - 9h

Evangelização da juventude
» Domingo - 10h30

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

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Lançamento

do livro

14 de julho, às 9h 
no Grêmio Espírita Atualpa

L2 Sul – SGAS 610, 
conj. D, lote 71

e palestra com 
o autor 
Luiz Hu

Lançamento
do livro

1º de julho, às 20h 
no Grêmio Espírita Atualpa

L2 Sul – SGAS 610, 
conj. D, lote 71

e palestra com o coautor 
Gustavo Henrique de 

Lucena

atualpa barbosa lima
Grêmio Espírita

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ABRAÇO À SOMBRA

Autora: Daniela Migliari 
Daniela Migliari surpreende ao trazer o entendimento que nossas sombras não são o oposto da luz. Ela 

faz parte de todos nós! Uma proposta aberta para que você trate a si mesmo com gentileza, sem o en-

foque em erros e fracassos geradores de profundos sentimentos de culpa e desconforto. Com leveza e 

amorosidade, o livro apresenta uma nova forma de aprender a lidar com nossas defesas, seus aspectos 

incômodos e, também, seus potenciais. Daniela elucida a real identidade da nossa sombra e desenvolve o 

entendimento da infância espiritual – estado psíquico que precisa de autoacolhimento para amadurecer.
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ENCONTRO DE TRABALHADORES E 

FREQUENTADORES DO ATUALPA 2019

Um encontro de amigos unidos pelo mesmo ideal sob o 

tema “COMO A SI MESMO, ame o seu próximo”

Editorial

Todos os anos, o Grêmio Espírita Atu-

alpa Barbosa Lima realiza o tradicional 

“Encontro de Trabalhadores e Frequen-

tadores”, sempre no feriado de Corpus 

Christi. Em 2019, o evento ocorreu no 

dia 20 de junho, com o tema “COMO 

A SI MESMO, ame o seu próximo”. As 

letras em caixa alta ressaltam uma in-

versão didática da famosa frase de Je-

sus Cristo, mostrando que a exortação 

do mestre nazareno encontra terreno 

fértil para se concretizar quando nutri-

mos, também, o amor por nós próprios. 

Preenchidos deste olhar compassivo e 

indulgente conosco mesmos, o ato de 

amar torna-se um transbordamento na-

tural do que temos dentro.

Com o tema eleito, o objetivo do 

encontro anual é promover maior inte-

gração e aprendizado entre os diversos 

voluntários que atuam nos departamen-

tos e atividades da Casa. O momento 

também visa aproximar um novo “amigo 

da Casa”, convidado especialmente para 

o evento, além de contar com a parti-

cipação de pessoas vindas de diversas 

outras instituições espíritas do Distrito 

Federal.

Daniela Migliari, a amiga 

da casa em 2019

Neste ano, o encontro reuniu mais de 

100 participantes, tendo sido organiza-

do pelo Departamento de Comunicação 

Social Espírita, que definiu como “ami-

ga da casa” desta edição, a jornalista e 

escritora Daniela Migliari. Brasiliense e 

atuante na Comunhão Espírita de Bra-

sília, a palestrante convidada lançou re-

centemente o livro “Abraço à sombra”, 

que apresenta justamente esta propos-

ta de amorosidade e esclarecimentos 

dos aspectos de infância espiritual, por 

meio do Evangelho de Jesus.

Nas semanas que antecederam o 

Encontro, foram promovidos eventos 

e ações prévias na casa, como o lança-

mento do livro da autora na Noite do 

Livro Espírita, em 18 de abril de 2019; 

Daniela também realizou palestra públi-

ca sobre “A Infância Espiritual” e parti-

cipou da Roda de Conversa com a Ju-

ventude Irmã Zélia, no dia 2 de junho de 

2019. Também foram feitas leituras de 

textos da escritora nos grupos de estu-

do e de palestras do Grêmio, bem como 

nas reuniões mediúnicas que acontece-

ram ao longo do mês de junho. 

Promoção e organização 

do Encontro

A organização deste ano contou com 

a colaboração direta dos participan-

tes do Departamento de Comunicação 

Social nas equipes de Divulgação, Re-

cepção e Apoio, Mural e Lembranças, 

Logística e Arrumação, Pedagógica, Ali-

mentação, Livraria, Artística, Som e Ima-

gem, Mestre de Cerimônias e Coordena-

ção. As atividades também contaram 

com diversos voluntários dos demais 

setores da Casa de Atualpa.

Durante todo o período, a equipe 

técnica manteve o suporte de som e 

imagem necessários ao sucesso do en-

contro. Foi a culminância de meses de 

preparação por parte da equipe do De-

partamento de Comunicação Social. 

Delicadas rosas e origamis do pássaro 

Tsuru*, representando o momento de 

reflexão e meditação, decoravam as me-

sas de lanche e dos grupos.

Os convidados foram recebidos pela 

equipe de recepcionistas, que distribuía 

os crachás de identificação e distribuía 

o público por nove mesas. Enquanto 

aguardavam o início das atividades, 

um variado e farto café da manhã, pre-

parado com todo o capricho, pôde ser 

desfrutado por todos. Delicada música 

harmonizava e preparava o ambiente 

por meio do som do violino, cuidadosa-

mente tocado pelo músico Paulo César. 

A abertura dos trabalhos contou com as 

delicadas palavras da presidente Lenira 

Viana, sobre a tradição do evento nos 

muitos anos de atividade do Grêmio Es-

pírita Atualpa. 

Dinâmica do Encontro de 2019

O evento teve duração de quatro ho-

ras e meia, com a apresentação de diver-

sas reflexões por meio da apresentação 

de vídeo e textos sensíveis que foram 

apresentados pela palestrante convida-

da. Também foram utilizados elementos 

como a imaginação ativa, visualização 

dirigida e dinâmicas de grupo com o 

objetivo de conduzir os participantes 

a compreender as razões das sombras 

existirem, e como iluminá-las de forma 

mais amorosa e produtiva.

No encontro, foi estimulada a busca 

por profundas compreensões acerca 

das sombras – ou seja, das paixões. O 

objetivo de cada mesa era responder à 

pergunta: “A que luz esta sombra con-

duz”? Em suave conversação, foram 

formados nove grupos inspirados nos 

aspectos trabalhados no Ene-

agrama e em conteúdos dos 

livros Abraço à Sombra, Evange-

lho Segundo o Espiritismo e Pa-

rábolas e Ensinos de Jesus (Cair-

bar Schutel).

Nas nove mesas, foram traba-

lhados os temas: ira, orgulho, vai-

dade, inveja, avareza, medo, gula, 

luxúria e preguiça. Na proposta, os 

participantes foram convidados a 

observar o que essas sombras de-

fendem no psiquismo da criança interior 

ferida. E, ao encontrar a dor que está por 

trás desta defesa, cada mesa responderia 

à pergunta tema do encontro, trazendo 

a luz que pode equilibrar o excesso da 

defesa em questão. De forma bastante 

proveitosa, todas as mesas percorreram 

os estágios que a palestrante propôs 

para perceber as sombras não como algo 

estático, um “mal obstinado”. E, sim, um 

aspecto infantil machucado, em movi-

mento dinâmico, que pode amadurecer 

sob a luz do Evangelho.

Encerramento num “Café com Luz”

Para finalizar o encontro, os partici-

pantes das atividades apresentaram no 

salão da casa as conclusões de suas refle-

xões. Daniela Migliari fechou as ativida-

des com suas palavras finais, seguidas de 

espaço para perguntas dos participantes 

do evento no “Café com Luz”, conduzi-

do por Maurício Curi. Com o apoio de O 

Livro dos Espíritos, o entrevistador apre-

sentou importantes reflexões de Allan 

Kardec sobre o tema das “paixões”, numa 

analogia destas com as sombras traba-

lhadas durante o encontro. 

O encerramento contou com sentida 

prece do vice-presidente da Casa, Paulo 

de Tarso Viana, que manifestou toda a 

gratidão do momento, acompanhado de 

suave música tocada pelo músico convi-

dado. Sessão de autógrafos do livro da 

amiga convidada da casa fechou a festi-

va manhã de nosso encontro. O evento, 

como previsto, simplesmente fluiu, sus-

tentado pelos esforços de todos da equi-

pe organizadora, dos dois planos da Vida, 

em servir naquele momento com as bên-

çãos de Deus. Gratidão é o nosso nome!
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Como síntese das conversas realizadas nos 

grupos e suas conclusões apresentamos no 

quadro abaixo algumas notas, que contam 

com contribuições dos relatores e dos 

observadores de cada grupo e complementações 

de Daniela Migliari e André Ferreira:

1 - IRA
Entendendo a ira como raiva explícita ou con-
tida. Ego caracterizado por exigência, contro-
le, rigor, crítica, impaciência. Quem agride é 
porque se sente agredido, manifestando um 
mecanismo de defesa do ego.

O momento da ira é grande oportunidade de 
reeducação para buscar a luz que esta som-
bra indica: a serenidade, o amor, a compreen-
são, a mansuetude e a paz. 

Como observado na Parábola do Credor In-
compassivo identifi camos a ira que se ma-
nifesta na intolerância do servo que, mesmo 
tendo sido perdoado pelo Senhor, não mani-
festou paciência, tolerância e perdão ao seu 
devedor, mandando prendê-lo.

2 - ORGULHO
O orgulho como sombra se manifesta na ilu-
são da superioridade frente a outras pessoas, 
advinda de uma necessidade de atenção, 
atribuir a dor a si, difi culdade de ceder, per-
feccionismo e exigência excessiva. A percep-
ção desta sombra é um convite para iniciar o 
caminho da humildade e da compaixão, para 
superar as dores íntimas e destruir as pró-
prias ilusões de superioridade.

Jesus nos mostra na Parábola do Bom Sa-
maritano o orgulho no comportamento do 
sacerdote e do levita que passaram ao largo 
do necessitado. E como aquele que era mais 
desprezado e discriminado, o samaritano, era 
humilde e caridoso. Assim também identifi ca-
mos na Parábola do Amigo Importuno o orgu-
lho e o egoísmo na má vontade do anfi trião da 
casa em receber o amigo.

3 - VAIDADE
A vaidade apresenta-se como uma exacerba-
ção do ego e, em consequência, perdemos a 
noção, a percepção, que podemos machucar 
os outros. É também a defesa do julgamento 
do que os outros pensam a respeito de si pró-
prio. Até certo nível é boa para a preservação 
do ser, mas passou desse nível de “volume” 
vira um peso nas costas, gerando tristeza e 
cobrança pela construção de uma mentira, 
que é parecer o que não é. O adoecimento 
na vaidade gera criação de competitividade, 
proteção de imagem, busca de falsa felicida-
de e protege de julgamento e cobrança pela 
autoilusão criada.

Para um caminho saudável deve-se buscar 
a luz que a vaidade, identifi cada, indica: a 
autencidade do ser e a verdade, superando a 
fragilidade que é o medo de não estar à altura 
e o medo do fracasso.

Na Parábola dos Primeiros Lugares, alertada 
por Jesus, identifi camos a vaidade no senti-
mento de superioridade e sobrevalor do con-
vidado que ocupa os primeiros lugares, sem 

da melhor forma, na medida que dermos con-
ta. É necessário sabermos modular o volume 
de nossos medos e, à medida que cresce-
mos, conseguimos nos aproximar do nível de 
maturidade necessário.

Olhando para o medo, a luz que esta sombra 
conduz, é a busca pela segurança, autocon-
fi ança, coragem, superação, autoconheci-
mento e tantas outras claridades acerca de 
nós mesmos.

7 - GULA
A sombra da Gula conduz ao descobrimento 
do equilíbrio emocional (integral) do Ser, com 
a modulação entre a sombra e a luz.

A Gula, neste caso, é caracterizada pela fuga 
de confl itos em situações desagradáveis e do 
enfrentamento da vida, na busca de vivências 
externas, aventuras, prazeres e novidades. 
Quer fazer de tudo um pouco, e se manifesta 
na compulsão, na ansiedade, na impulsivida-
de, na fuga e no vazio íntimo, tornando o ser 
insaciável.

Esta sombra conduz, mediante autoconheci-
mento e reforma íntima, à sobriedade, à mo-
deração, ao equilíbrio do ser.

Analisando a Parábola do Filho Pródigo, ob-
serva-se algumas breves fragilidades no fi lho, 
tais como: a vida dissoluta, a insatisfação, 
a busca constante e o vazio existencial. Na 
Parábola do Avarento destacam-se algumas 
fragilidades (sombras) presentes no texto, 
tais como: o medo da perda, o medo do fu-
turo, a presença do supérfl uo, o prazer da 
posse excessiva, a inconstância e a escassez 
espiritual. 

8 - LUXÚRIA
A luxúria pode ser entendida como uso des-
medido dos recursos que temos, quer sejam 
estes recursos materiais, espirituais e/ou in-
telectuais. Pode ocorrer com os prazeres e 
sensações da vida mundana; com a utilização 
excessiva da oportunidade de posses de pa-
trimônios físicos; ou com o exercício de poder 
e de inteligência que recebemos ou adquiri-
mos nesta reencarnação.

Como programação acadêmico-espiritual por 
atrás desta sombra substituímos algo maior 
e permanente por algo efêmero e capciosa-
mente passageiro; esta substituição identifi -
ca onde estão nossos valores mais íntimos e, 
uma vez identifi cados, devem ser trabalhados 
em direção à Luz.

Como fragilidade, infância espiritual, atrás da 
Luxúria percebe-se a insegurança de conhe-
cimentos da verdadeira vida, a falta de co-
nhecimento na vida de Espírito e a falta de 
confi ança em Deus (falta da Fé verdadeira), o 
que nos causa medo. A substituição do valor 
divino dos prazeres divinos por aparências de 
aspectos materiais de toda ordem.

Esta sombra, quando identifi cada e em pro-
cesso de reforma íntima, leva-nos (1) à bus-
ca do equilíbrio da mente (perispírito) e das 
conquistas intelectuais, nos seu diversos as-
pectos, (2) ao aprimoramento do autocontro-
le nos diversos prismas da vivência cotidiana, 
(3) a agir de maneira ‘boa’ para entender e 
possibilitar a perspectiva da utilização do 
‘bom senso’ em nossas vidas, e, consequen-

saber se o merece, numa falsa autoimagem 
de que é melhor, mais destacado e portanto 
reconhecido entre os demais.

4 - INVEJA
A inveja é uma forma de crescer para você 
não se sentir pequeno. É uma defesa do ego 
com autoestima baixa, defesa dos valores, 
por comparação, via de regra. Caracteriza-se 
por  proteger o seu status íntimo. Inseguran-
ça do valor próprio. Tem como fragilidade a 
carência de amor, de valorização, de reco-
nhecimento. Bem identifi cada esta sombra 
nos leva a buscar a luz do amor próprio, da 
autoestima e da segurança íntima.

Na Parábola dos Trabalhadores da Vinha 
identifi camos a inveja no comportamento 
dos trabalhadores que murmuraram contra o 
proprietário, incomodados com o salário pago 
aos que chegaram por último e receberam o 
mesmo valor dos da primeira hora.

5 - AVAREZA
A avareza caracteriza-se pelo medo de ex-
perimentar a necessidade/perda de bens 
materiais, pela ausência de bens espirituais. 
Também pode ser o medo de doar-se, o que 
torna o ser fechado em si mesmo. Esta som-
bra, quando compreendida, nos conduz, na 
reforma íntima, à generosidade e ao despren-
dimento com equilíbrio.

Jesus exemplifi ca bem a avareza na Parábola 
do Avarento, onde identifi camos a necessida-
de desmedida de acumulação de bens mate-
riais por parte do homem rico; e na Parábola 
da Candeia, na atitude de esconder a luz, o 
conhecimento, os sentimentos, a verdade, 
colocando-as debaixo do módio ou da cama.

6 - MEDO
O medo traz como negativo a insegurança, 
a vergonha, a paralisação (estagnação) e a 
desconfi ança. Haverá os extremos do medo 
como: fobias da morte, do desconhecido, 
das situações da vida, das experiências ne-
gativas vividas, mas o maior medo será de 
nós mesmos, das nossas próprias fraquezas, 
de enfrentá-las, de lidar com elas, de como 
mudá-las.

Em torno do aspecto sombrio do medo, cons-
tatou-se que na Parábola dos Talentos o jo-
vem que enterrou seu único talento teve uma 
paralisação de seu potencial. Já os outros, 
apesar do medo sentido, buscaram enfrentar 
e superá-los por meio do cultivo de seus po-
tenciais, buscando fortalecê-los e adquirindo 
tantos outros nas experiências vividas nos 
seus caminhos.

Precisamos conhecer a medida de nós mes-
mos para conseguirmos acolher todas as 
nossas sombras. Precisamos reconhecer em 
nós os nossos medos para lidarmos com eles 

temente, (4) a encontrar na ajuda ao próximo 
o espelho de nossas sombras e modifi carmos 
na atuação no cotidiano, nós enquanto Espí-
ritos, a excelente utilização dos recursos que 
nos chegam sob as bênçãos dos bons men-
tores espirituais.

Na Parábola do Rico e Lázaro foi possível 
perceber a luxúria no comportamento do ho-
mem rico, que se vestia de púrpura e de linho 
fi níssimo, e que todos os dias se regalava 
esplendidamente.

9 - PREGUIÇA
Entendida neste caso como a preguiça de ser, 
de viver em plenitude e exercer sua existência 
plena, caracteriza-se pela negação de si, pela 
acomodação e difi culdade de enfrentamento 
das situações na vida. Foi colocado que a 
auto-preservação, muitas vezes, é confundi-
da com a procrastinação. E a falta de auto-
-conhecer-se é consequência da indisciplina 
e da falta de vontade. Além disso, o medo 
acobertado por essa sombra é o de falhar e 
de ser rejeitado, gerando estagnação. Enfi m, 
observa-se que este preguiçoso viveu tudo na 
vida, por acomodação, menos a verdade do 
seu ser interior, aquilo que queria, carregando 
frustração.

Caminhando para a luz que esta sombra 
provoca, em esforço de autoconhecimento e 
reforma íntima, torna-se realizador da ação 
essencial (ligada ao seu ser em essência), 
conciliador, desperta atitude, com capacida-
de de trabalho e aprendizado, tendo em vista 
que as duas estão plenamente interligadas.

Quando você se conhece trabalha para obter 
o auto aprendizado e evolui.

Na Parábola dos Talentos identifi camos a pre-
guiça no comportamento do servo que rece-
beu o talento e que o enterrou, deixando de 
produzir, por medo, acomodação  e preguiça.

POEMA
BUSCANDO PAZ

A paz é um gesto de luz que se 
constrói todo dia.

Ao despertar para a vida sem 
muita filosofia.

A paz habita nos olhar 
contemplativo de amor.
Em cada erva do campo, 
desabrochando em cor.

A paz mostra riqueza de que é 
feito ser 

do pequenino inseto ao homem 
tentando vencer

as intempéries da vida, grande 
força de ação,

demonstrando que o trabalho é 
perfeita solução

para grandeza do mundo.
Progresso do ser.

Abracemo-nos uns aos outros, 
buscando agradecer.

O ar que se respira, o sol que 
vemos nascer,

A chuva que molha a terra 
fazendo crescer.

Alegria e esperança, energia que 
nos conduz.

Ao verdadeiro caminho da paz 
que é o nosso Mestre Jesus.

Elioneide (Dora)

25 de agosto, às 9h 
no Grêmio Espírita Atualpa

L2 Sul – SGAS 610, conj. D, lote 71

atualpa barbosa lima
Grêmio Espírita

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Lançamento do 
livro e palestra

com Vitor Bruno Santos
Tema: Jesus Consolador

Venda no local ou online pelo site: 
www.otimismo.com/espirito-poetico


