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Confi a, confi a e confi a.

A palavra é Deus!

Deus tudo pode;

Deus tudo vê; 

Deus tudo sente, e

Deus tudo compreende. 

Deus é amor! É perdão! E acima de 

tudo, é Justiça.
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O dependente químico 

não é um ser de moral 

baixa e sem solução

por André Ribeiro Ferreira

O valor da boa escolha

por Valéria de Oliveira Xavier da Silva

Conversa com seu Zé
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1  O mentor que rege o trabalho da psicografia da Mai-
ra Rocha e autor desta carta prefere não revelar sua 
identidade neste momento por entender que isso traria 
maior celeuma do que contribuição para causa cristã, 
sendo isso de menor importância em face dos ensina-
mentos ali contidos. Leitura realizada no Centro Espírita 
Sebastião O Mártir – CESOM,  em 18/5/2019.

CARTA DO MENTOR 

DOS TRABALHOS
1

A angústia que o mundo, por vezes, 

nos revela traz tanta ou maior infelicidade 

do que o enfrentamento da realidade do 

desencarne. E Deus, há dois milênios, nos 

avisa por intermédio do seu fi lho Jesus: 

“No mundo tereis afl ição, mas eu venci o 

mundo”.

Atenta para o fato de que, na sua gran-

de maioria, os problemas se resolveriam 

com resignação. Resignar-se não é vestir 

uma couraça e partir para a guerra diante 

dos problemas, é, sim, ancorar o coração 

na certeza absoluta de que o Pai assiste 

cada um e, na hora certa, abraçará o cora-

ção e fará dele morada.

As regiões umbralinas não são loteadas 

tão somente por maus espíritos, mas por 

espíritos que não souberam lidar com as 

tragédias, doenças, pessoas doentes e 

fraqueza de espírito.

Alguém te rejeitas? Respira fundo e te 

acalmas, pois todos foram rejeitados, até 

esse mesmo alguém.

Te dá palavras duras? Cala-te diante de-

las e espera em Deus a resposta que se 

adianta.

Os dedos apontam seus erros e defei-

tos? Tolera, pois estes mesmos dedos não 

são autossufi cientes a julgar e nem queira 

que os sejam. Sabe-se lá o que acontece-

ria se eles soubessem a dimensão do que 

causaram.

Ensinar ao espírito encarnado a tolerar 

a dor da morte é muito mais fácil do que 

ensinar o amor, caridade e perdão.

Há sempre tempo de mudar, há sempre 

tempo de recomeçar e cada dia é uma tela 

nova na dimensão do infi nito.

Pinta, tu, o teu caminho, solta o braço 

de quem te quer longe, afasta a face dos 

que mal te desejam, nega-te a alimentar 

pensamentos negativos, mas se mante-

nha distante dos olhos e do coração que 

não te compreendes.

Não lamentes falta de dinheiro se tens 

saúde, não lamentes humilhações diárias, 

elas, por vezes, são a única maneira que 

outras pessoas acham de se sentirem 

melhor.

Corrige teus erros, reforma a ti, luta 

por ti e logo esquecerá a fl echa apontada.

Renova tuas forças e terás dos pensa-

mentos o passado, que tem esse nome 

porque já fi cou para trás.

Nunca aconselhes sem realmente ter a 

intenção de ajudar. 

Perdoa setenta vezes sete cada dia.

Esquece todo mal.

Serve sem recompensa.

Não amealhes riquezas, acessí-

veis à traça ou à inconsciência de 

malfeitores.

Procura a verdade para que a verda-

de te encontre.

Bate à porta da Luz, através do es-

forço reiterado no bem, a fi m de que a 

Luz te responda.

Tem ânimo no círculo de todas as 

vicissitudes.

Persevera na bondade até o fi m.

Se teu irmão exige a caminhada de 

mil passos, avança dois mil.

A quem te pedir a capa, cede igual-

mente a túnica.

Ora pelos que te perseguem.

Ajuda os adversários.

Não permitas que a treva te domine.

Abençoa os que te caluniam.

Sê a claridade do mundo que espera 

de teu concurso uma vida melhor.

Compadece-te dos doentes.

Auxilia as crianças e os velhos.

Não recuses o copo d’água ao 

sedento.

Divide o teu pão com o vizinho 

necessitado.

Cura os enfermos e ensina-lhes a 

direção do Reino de Deus.

Não desencorajes o companheiro.

Sacrifica-te pelo engrandecimento 

comum.

Abre o coração aos avisos celestiais.

Olvida todas as vacilações, crê no Po-

der Divino e santifi ca-te nas boas obras.

Sê o abençoado servidor de todos.

Não procures os primeiros lugares 

nas assembleias, mas aprende a ser útil 

em toda parte.

Ama o próximo, até o sacrifício, 

porque perdendo a vida, em favor dos 

outros, ganhá-la-ás, abundantemente, 

na Eternidade; e, se abandonado de 

alguns, em tua devoção à justiça, rece-

berás a glória de partilhar as alegrias 

da Família Universal.

Eis, meus amigos, alguns tesouros 

da herança sublime do Mestre Crucifi -

cado, cuja suprema renunciação hoje 

lembramos.

Usemos semelhantes valores em to-

dos os ângulos do caminho evolutivo e 

o Senhor estará conosco tanto quanto 

necessitamos permanecer com Ele.

Remédios não são as cápsulas, o remé-

dio é o amor. Se és capaz de distender for-

ças para comprar um e não és capaz de 

ofertar o outro, que é gratuito, não apren-

deste a lição.

Virtudes são tesouros que dinheiro não 

compra, e a verdadeira moeda auferida no 

plano superior é outra, que dinheiro ne-

nhum poderá comprar.

Eleva as preces a Deus, pois tudo que 

pedires, com fé, lhe serás dado – essa é a 

promessa do Senhor.

Diz o Senhor: “Eu sou o teu Deus, o teu 

refúgio e a tua fortaleza, não temas”.

Cada moeda depositada no cofre da 

vida te auxilia para a evolução.

HERANÇA DO MESTRE
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EMMANUEL (Espírito). Escrínio de Luz. 
[Psicografado por] Francisco Cândido Xavier. 

1ª. Matão [SP]:  Ed. O Clarim, 1973, p. 57.
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EspíritaEspírita
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de outubro
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Bazar Benefi cente Irmã Virgínia: Domingo às 10h
Gabinete Odontológico: Sábado às 8h e Domingo às 10h 
Gabinete de Psicologia: Domingo às 10h
Gabinete Médico e Farmácia: Domingo às 10h
Albergue Noturno: Aberto todo ano
Campanha Auta de Souza: Domingo às 10h
Distribuição da Sopa: Domingo às 10h
Caravana Chico Xavier (apoio aos desvalidos): 1ª sexta-feira de cada mês às 19h
Visita ao Hospital Materno Infantil: 1º e 3º Domingos às 14h45
Assistência Jurídica: Domingo das 10h às 12h
Reunião de Irradiação: Terças-feiras às 19h30
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O pensamento acima está presente 

na entrevista que nos foi concedida pelo 

confrade José Henrique França Cam-

pos (foto), fundador da ONG Salve a Si e 

assessor técnico da FENNOCT – Federa-

ção Norte e Nordeste de Comunidades 

Terapêuticas.

Natural de Brasília (DF), onde reside, 

vindo de família católica, aos 12 anos de 

idade ele começou a interessar-se pela 

Doutrina Espírita. Em 2016, participou 

de um curso sobre Mediunidade na FEB 

– Federação Espírita Brasileira e, ao con-

cluí-lo, passou a trabalhar na área da me-

diunidade em um dos grupos da Comu-

nhão Espírita de Brasília, a que se vincula 

atualmente. 

Na entrevista que nos concedeu, ele 

nos fala, entre outros assuntos, sobre a 

proposta e os objetivos da ONG Salve a Si.

Conte-nos sua história de vida.

Sou brasiliense, fi lho de pioneiros. 

Meus pais vieram com meus avós cons-

truir a capital do Brasil. De forma resumi-

da: sou fi lho e neto de alcoólatras, aos 11 

anos experimentei canabis e, em meio à 

mediunidade que se manifestava, come-

cei o resgate de dívidas passadas, sofren-

do na dependência química. Aos 18 anos 

saí de casa e fui viver em meio ao tráfi co 

de drogas, abandonando minha família e 

fazendo de minha existência a somatória 

do caos e da dor nos vícios. Com signifi ca-

tiva e curta melhora em 2000, consciente 

de minha missão de ajudar a outros a sair 

da dependência, fundei a ONG Salve a Si, 

registrando-a em cartório. Entretanto em 

meio a recaídas, aos 28 anos, em 2003, 

fui preso e condenado por tráfi co em 

Paris. Liberto em 2006, voltei ao Brasil. 

Em 2008 fi z um tratamento e encontrei 

meu lugar, passando a cuidar de outros 

como eu e dedicando-me completamente 

à ONG Salve a Si.

Fale-nos sobre a suas atividades 

na Seara Espírita. 

Realizo palestras em diversos Centros 

Espíritas sobre a temática das drogas, as 

vicissitudes na vida física e no desencarne 

de usuários, tudo tendo como base a lite-

ratura de Allan Kardec. Exerço também a 

mediunidade ostensiva, com vidência, psi-

cofonia, psicografi a e como doutrinador.

O que o motivou a fundar 

a ONG Salve a Si?

O que me motivou foi a estabilidade 

mediúnica, o desejo de permanecer em 

Entrevista

O DEPENDENTE QUÍMICO 

NÃO É UM SER DE MORAL 

BAIXA E SEM SOLUÇÃO

por André Ribeiro Ferreira*

sobriedade e de saber que o único meio 

para isso é vivendo a caridade, levando a 

outros o que veio até mim, sobriedade, se-

renidade e paz interior, caminhando 

na recuperação diária. Tive a ajuda 

de um casal que primeiramente nos 

emprestou a fazenda e depois nos 

permitiu comprá-la aos poucos, mas 

quem mais me ajudou foi minha mu-

lher, Alexsandra, que viveu e vive ao 

meu lado as maiores de minhas an-

gústias e a maior de minhas felicida-

des e que sempre está ao meu lado 

na caminhada.

Qual o objetivo e a 

proposta da Salve a Si?

O objetivo primordial da ONG Sal-

ve a Si é ajudar o dependente quími-

co a recuperar seus valores morais, 

comportamentais e espirituais, dentro de 

uma fi losofi a de acolhimento que o leve à 

reabilitação social, familiar, profi ssional e 

cultural, por um período mínimo de seis 

meses até um ano de permanência em re-

gime de residência, cuidando de sua famí-

lia paralelamente e realizando ações nas 

Cracolândias, para construção de vínculo 

com população de rua e prevenção em es-

colas, universidades e empresas por meio 

de palestras e gincanas, gerando assim 

uma cultura de reabilitação, prevenção, 

cuidados, reestruturando famílias e pro-

movendo a solidariedade e a caridade em 

todas as ações empreendidas.

Como é feito o trabalho com 

os dependentes químicos?

A metodologia do acolhimento reúne 

várias etapas: desintoxicação, acompa-

nhamento psicológico, terapêutico e re-

inserção que apoia os acolhidos para o 

retorno à família em sobriedade.

O Programa Terapêutico adotado para 

o tratamento da dependência química 

é embasado no modelo psicossocial, em 

que a convivência entre os pares é o prin-

cipal instrumento terapêutico, tendo por 

fi nalidade resgatar a cidadania dos acolhi-

dos através de reabilitação psicológica, 

física, espiritual e social.

A linha de acolhimento busca resgatar 

o acolhido em todos os aspectos da vida, 

realizando intervenções nos aspectos 

emocionais, nas práticas de interações e 

reinserindo-os socialmente. Por meio de 

uma intervenção interdisciplinar, além de 

resgatarmos valores como respeito, digni-

dade e trabalho, auxiliamos os acolhidos 

também na reestruturação familiar, co-

munitária e fi nanceira.

Realizamos atendimento individual e 

em grupo, para atingir essas fi nalidades. 

O tratamento é voltado na prevenção da 

recaída, na reconstrução do projeto de 

vida, na motivação do tratamento e no res-

gate da autoestima. Para isso, são realiza-

das reuniões de sentimentos, reuniões de 

confronto, atividades esportivas e lúdicas. 

O programa de tratamento estabelecido 

neste serviço de acolhimento está sob a 

responsabilidade da equipe técnica, profi s-

sional, com formação a nível superior.

O que você aprendeu 

com este trabalho?

Que a tolerância, a indulgência, o amor 

incondicional a partir da divulgação do 

Evangelho do Cristo para os que sofrem 

da dependência química permitem a mu-

dança evolutiva necessária para a cons-

trução do novo ser, liberto dos vales ne-

gros da incompreensão, que é a principal 

razão da busca do preenchimento do 

vazio emocional com drogas. E que o res-

gate amoroso desses irmãos nos permite 

junto a eles reformar o nosso íntimo, pa-

ralelamente, pela prática diária da carida-

de e da fé raciocinada.

Quais as maiores difi culdades 

enfrentadas?

Preconceito de todos, difi culdades de 

fi nanciamento para a manutenção do tra-

balho, ataques do mundo das sombras, 

ódio fomentador da segregação dos que 

não compreendem que o Evangelho é o 

caminho que nos leva à verdadeira evolu-

ção moral e, por fi m, a ingratidão oriunda 

da inveja e do orgulho.

Quais os seus planos em 

relação à atividade assistencial 

e espírita para o futuro?

Temos, como sonho, a melhora do tra-

balho e sua efi cácia tanto nos atendimen-

tos da população de rua em situação de 

vulnerabilidade agravante, bem como a na 

expansão dos trabalhos na fazenda, como 

a criação de ofi cinas técnicas para cada 

vez melhor capacitar nossos acolhidos 

para o mercado de trabalho, a fi m de que 

na reinserção social eles possam encon-

trar seu lugar nesta sociedade tão precon-

ceituosa, restabelecendo de forma ética e 

digna sua autonomia e vida social. Pensa-

mos, também, em criar outras unidades de 

nossa ONG para atender outros públicos 

com dependência química, tais como as 

mulheres e principalmente adolescentes.

Que orientação você pode 

dar a familiares e amigos de 

dependentes químicos? 

Ao identifi carem o uso de drogas ou o 

abuso delas ou do álcool, que busquem 

ajuda profi ssional e recorram às comunida-

des terapêuticas, pois essa modalidade de 

acolhimento é a que mais produz resulta-

dos positivos, além dos grupos de aju-

da mútua, tais como o AA (Alcoólicos 

Anônimos) e o NA (Narcóticos Anôni-

mos). Lembrem-se de que essa doença 

é biopsicossocial e espiritual, por isso 

requer o máximo apoio e compreen-

são. Não considerem o dependente 

químico como um ser de moral baixa e 

sem solução; a última coisa de que ele 

precisa é de seu julgamento e condena-

ção, cientes de que para cada encarna-

do usando drogas existem no mínimo 

outros dez desencarnados vampiri-

zando-o; por isso, o olhar acolhedor e 

compreensivo banhado de muito amor 

e tolerância produz em todos o desejo 

de mudança íntima, pois para todas as per-

guntas só existe uma resposta: o AMOR, 

que produziu em mim a mudança e, com 

certeza, irá fazer o mesmo naquele que so-

fre com o abuso de álcool e drogas.

Sua mensagem fi nal aos 

nossos leitores.

Estou em sobriedade avançada há mais 

de 11 anos, após sofrer por 23. Hoje, aos 

44 anos, estou cuidando de inúmeros 

irmãos que sofrem do mesmo mal, que 

podemos considerar como o “mal do sé-

culo”. O Brasil é a Pátria do Evangelho e, 

ao mesmo tempo, o maior consumidor de 

crack no mundo e o segundo de cocaína. 

Na Europa e nos EUA a heroína e outras 

drogas, junto do álcool, vêm acelerando 

o processo desencarnatório  de espíritos 

brilhantes que ainda não apresentam ca-

pacidade de lidar com as vicissitudes.

Se você, leitor amigo, não tem vícios, e 

coopera pelo bem social, procure, como eu, 

lutar para que nossos jovens não entrem 

nesse universo tão penoso e aniquilador de 

sonhos e famílias; pelo contrário, dedique-

-se pela caridade a proteger as crianças, 

pois prevenção é melhor do que tratar, e 

toda vida vale a pena ser resgatada.

Muito amor e sobriedade sempre e 

que as promessas do Consolador ecoem 

sempre em nossos corações mostrando o 

caminho pela caridade empregada ao pró-

ximo. Paz e luz sempre!

* Editor do jornal Brasília Espírita. 

 Publicação em parceria com a Revista Eletrônica O Con-
solador – www.oconsolador.com.br – Ano 13 – N° 629 
– 28 de Julho de 2019
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* Palestrante e articulista espírita radicada em Brasília, DF.

 Publicação em parceria com a Revista Eletrônica O Con-
solador – www.oconsolador.com.br - Ano 13 – N° 630 
– 4 de Agosto de 2019

Maurício Curi é integrante do Grêmio Espírita Atualpa 
Barbosa Lima, Coordenador do DAE – Departamento de 
Atendimento Espiritual e sobrinho do Sr. José Rodrigues, 
desencarnado em 11 de julho de 2019.

No dia 18/8/18, o site G1 exibiu maté-

ria sob o título “Homem devolve carteira 

com R$ 1,2 mil que achou em rua de Goiâ-

nia e dispensa recompensa”. Através dela, 

fi camos sabendo que o marmoreiro Ro-

drigo Pereira Nunes encontrou, no chão, 

a carteira pertencente ao pecuarista Ho-

nório Babinski. A carteira fi cou no chão 

depois que seu proprietário saiu com o 

carro. Rodrigo não teve dúvidas: apesar 

de desempregado, procurou o dono da 

carteira nas redes sociais, e a devolveu, 

sem aceitar recompensa alguma.

Ele disse não ter titubeado em devol-

ve-la pois só passava pela sua cabeça o 

quanto o dinheiro poderia estar fazendo 

falta para o seu dono. E, apesar da tentati-

va de Honório lhe pagar recompensa pelo 

ato, Rodrigo não aceitou, dizendo que 

não precisava. A solução encontrada pelo 

pecuarista, então, foi elogiar nas redes 

sociais a atitude pouco comum do bom 

homem, bem como compartilhar os con-

tatos telefônicos dele, a fi m de que a notí-

cia viralizada pudesse trazer contratos de 

trabalho para aquele homem cheio de fé.

Notícias assim inspiram corações. Fa-

zem lembrar o meigo pedido de Cristo, 

dizendo “amai-vos uns aos outros, como 

eu vos amei” (Jo, 13: 34) e a recomenda-

ção: “Portanto, tudo o que vós quereis 

que os homens vos façam, fazei-lho tam-

bém vós a eles; porque esta é a lei e os 

profetas” (Mt 7:12), assim como do codifi -

cador de nossa doutrina, Allan Kardec, ex-

plicando-nos, no Capítulo 11, Item 4  de O 

Evangelho segundo o Espiritismo, que “amar 

ao próximo como a si mesmo; fazer pelos 

outros o que gostaríamos que os outros 

fi zessem por nós, é a expressão mais com-

pleta da caridade, porque resume todos 

os deveres do homem para com o próxi-

mo”. Ambos preceitos nos falam sobre o 

sentimento da empatia de corações que 

devemos ter na vida.

No primeiro ideal, Cristo nos demonstra 

o caminho certeiro, ao tornar-se Ele pró-

prio o nosso candeeiro divino. Compreen-

dendo profundamente as mazelas de nos-

sas almas, coloca-se à disposição para que 

aprendamos, com Ele, a diluir as sombras 

de nossas incertezas, através do inesgotá-

Este artigo foi contemplado no concurso “A Doutrina Explica”, ocorrido em 2018, na turma do 

Curso de Palestrantes Espíritas do Distrito Federal, na Federação Espírita do Distrito Federal (FEDF), 

em comemoração dos 30 anos do Concurso promovido pelo Jornal Brasília Espírita.

O VALOR DA BOA ESCOLHA

por Valéria de Oliveira Xavier da Silva*

vel brilho de sua luz, sempre a nos guiar.

Na interpretação de Kardec, supracita-

da, recebemos orientações de que o amor 

verdadeiro é serviço. É trabalhar em prol 

de um mundo fraterno, onde o outro não 

é alguém a ser sobrepujado, mas sim al-

guém igual a mim, que precisará do meu 

melhor para que possa oferecer ou apren-

der a ser também o seu melhor. É buscar 

na educação dos pensamentos, e por con-

sequência, nas ações para com o próximo, 

a base essencial do pacifi smo edifi cante 

para a própria existência. 

Como vivemos ainda imersos em um 

mundo de desafi os no que concerne à 

aplicação de uma conduta ética adequa-

da, é natural que a atitude do valoroso ho-

mem, ao devolver intacta a carteira per-

tencente a outra pessoa, seja vista como 

algo digno de comoção. Mas, por outro 

lado, mediante o que aprendemos em 

nossa Doutrina Espírita, sabemos que o 

desfecho escolhido por Rodrigo se tratou 

apenas do caminho mais sensato a ser to-

mado. Segundo relato dele próprio, o mo-

mento tenso do desemprego não poderia 

ser justifi cativa sufi ciente para se colocar 

um valor material para sua paz de espírito.

Nosso olhar se volta para o desenrolar 

das horas a partir de seu relato, e refl e-

timos sobre como estamos analisando 

a vida para escolher quais atitudes de-

vemos ter para com o próximo. Tantas 

oportunidades de práticas mais acerta-

das poderiam estar acontecendo no lar, 

no trabalho, na casa espírita, e nós não as 

estamos reconhecendo como tais, porque 

talvez ainda não as estejamos valorando 

pela verdadeira ótica cristã. No evangelho 

de Mateus, Capítulo 6, versículo 21, cons-

ta o alerta de Jesus de que onde estivesse 

o nosso coração, ali estaria nosso tesou-

ro. Então, temos que nos perguntar: onde 

está nosso tesouro?

Aprendemos que, para responder essa 

pergunta, basta que analisemos o que 

cada uma de nossas decisões nos tem tra-

zido como consequências. O plantio de 

uma árvore sempre vai produzir uma fru-

tifi cação correspondente à sua semente. 

Temos percebido que a época de transição 

planetária tem deixado transparente a con-

dição de uma sociedade que, na maioria 

das vezes, utiliza o seu livre-arbítrio para a 

obtenção de usufrutos rápidos e materia-

listas. E sementes preciosas, como a frater-

nidade, a paciência para com os familiares 

e a honestidade, são lançadas ao sabor do 

vento, na insensata procura por randomi-

zar o que clama por conscientização sobre 

responsabilidades e compromissos. 

Rodrigo não teria entregue a carteira se 

colocasse em primeiro lugar as suas difi cul-

dades fi nanceiras para fazer a sua escolha. 

E Honório poderia pensar, como conse-

quência, que ali estava mais uma prova de 

que nossa sociedade egoica nunca vai ter 

jeito mesmo; as pessoas nas redes sociais 

não teriam sido tocadas em seus corações, 

e o mundo, portanto, seria um pouco me-

nos colorido do que está hoje. Mas uma 

A Doutrina Explica
concurso

1) O QUE É?

Consiste na produção de um texto 
dissertativo sobre temas ou fatos atuais, 
analisados sob o prisma da Doutrina 
Espírita, com apoio nas obras básicas e 
subsidiárias.

2) QUEM PODE PARTICIPAR?

O concurso está franqueado a todos os 
leitores do Jornal Brasília Espírita, aos 
frequentadores de outras instituições 
espíritas brasileiras, bem como aos 
frequentadores, colaboradores e
trabalhadores do Grêmio Espírita
Atualpa Barbosa Lima  GEABL.

3) COMO ESTÁ ORGANIZADO O 
CONCURSO?

Podem participar do concurso:

a) leitores do Jornal Brasília Espírita ou 
frequentadores de instituições espíritas 
brasileiras Essa categoria abrange 
todos os leitores do jornal Brasília 
Espírita que, porventura, frequentem 
outra instituição espírita brasileira. A
realização do trabalho poderá ser feita 
individualmente ou em grupos de até 
4(quatro) participantes.

b) frequentadores do Grêmio Espírita 
Atualpa - Nessa modalidade estão 
inclusos todos os estudantes da
Doutrina Espírita, frequentadores da 
Casa de Atualpa, que, de alguma forma, 
participam de suas atividades. Os
trabalhos de pesquisa bibliográfica e 
produção do texto somente poderão ser 
realizados em grupo, justamente para 
integrar os irmãos e aprofundar o estudo 
sobre o tema escolhido. A realização do 
t r a b a l h o p o d e r á s e r f e i t a
individualmente ou em grupos de até 4 
(quatro) participantes. 

Cada Departamento do Grêmio Espírita 
Atualpa Barbosa Lima poderá aderir ao 
concurso e estimular a formação de 
grupos, conforme sugerido a seguir:

no Departamento de Formação 
Doutrinária DFD , é proposta a 
formação de um grupo de trabalho 
para cada uma das turmas do 
ESDE;
no Departamento de Infância e 
Juventude DIJ-, recomenda-se a 
formação de um ou mais grupos na 
Juventude e um grupo na turma de 
evangelizadores da infância ;

no Departamento de Assistência 
Espiritual DAE-, cada turma
integrante das reuniões mediúnicas 
pode ser estimulada à formação de 
um  grupo;
no Departamento de Divulgação 
Doutrinária DDD -, será constituído 
1 grupo para a Livraria “Letras e 
Luzes” e um grupo para a Biblioteca 
“Chico Xavier”;
no Departamento de Assistência e 
Promoção Social DAPS -, é
sugerida a formação de dois grupos;
no Departamento de Arte e Cultura 
Espírita DACE -, propõe-se a 
formação de um grupo.

4) QUAL DEVERÁ SER O ROTEIRO 
DOS TRABALHOS?

I) Escolha de um artigo de jornal ou de 
revista de circulação regional ou
nacional, que deverá servir de mote para 
discussão e pesquisa sob a ótica
espírita;
II) definição do enfoque a ser dado ao 
tema, sugerindo possíveis temas
correlatos, assim como autores e livros 
espíritas que possam subsidiar a
pesquisa;
III) levantamento bibliográfico e leitura, 
por meio da seleção de livros ou obras 
básicas e subsidiárias da Doutrina. 
Nesse passo, os estudantes do Grêmio 
Espírita Atualpa poderão dispor do
acervo da Biblioteca “Chico Xavier” e dos 
livros disponíveis para venda na livraria 
“Letras e Luzes”.;
IV) redação de um texto dissertativo de, 
no máximo, 3 laudas ou 135 linhas, cuja 
letra deverá ser na fonte Arial, tamanho 
12 e o espaçamento interlinear, de 1,5. O 
texto deverá conter referência clara ao 
artigo de jornal ou revista utilizado como 
ponto de partida para o trabalho, com a 
identificação da fonte, do autor, da data 
da publicação ou edição e a página 
respectiva. Não serão aceitos trabalhos 
manuscritos - A redação deverá estar 
encimada pelo título selecionado e 
estruturada de forma a contemplar uma 
introdução, em que se apresenta o 
assunto identificado pela matéria
jornalística e o ponto de vista proposto 
pelo grupo ou produtor individual. Em 
seguida, o desenvolvimento das ideias, 
ordenadas lógica e coerentemente,
apoiadas nos ensinamentos da doutrina 
espírita. Por fim, a conclusão mediante a 
qual se confirma, pelos argumentos 
expostos no desenvolvimento, pela
procedência ou não da matéria ventilada 

no artigo de apoio, corroborando o ponto 
de vista proposto e defendido pelo grupo 
ou produtor individual. Todas as citações 
e referências bibliográficas às obras 
básicas e subsidiárias deverão identificar 
o autor, o título da obra, a cidade em que 
foi publicada, a editora, o ano da
publicação e a página da qual foi extraída;
V) o trabalho deverá ser enviado, com o 
artigo escaneado, via correio eletrônico 
para o editor do Jornal pelo e-mail 
brasiliaespirita@uol.com.br, com a
identificação do grupo e do título do 
trabalho ou enviado via postal para a 
coordenação do concurso ou entregue 
diretamente na Livraria Letras e Luzes, no 
Grêmio Espírita Atualpa.
VI) para os participantes na categoria de 
frequentadores do Grêmio Espírita
Atualpa, está prevista apresentação de 
resumo dos trabalhos pela equipe
responsável em 2010, em HOMENAGEM 
AOS 50 ANOS FUNDAÇÃO DO GRÊMIO 
ESPÍRITA ATUALPA E 100 ANOS DO 
NASCIMENTO DE FRANCISCO
CÂNDIDO XAVIER.

5) COMO SERÃO AVALIADOS OS 
TRABALHOS?

Todos os trabalhos serão avaliados até 12 
de setembro de 2009 por uma Banca 
Examinadora, tendo em vista os
seguintes critérios:

 coerência das explicações com a 
Doutrina Espírita;

 criatividade na escolha e na
abordagem do tema proposto;

 clareza e objetividade na exposição 
das idéias;

 coerência lógica e concisão dos 
argumentos;

 relevância do tema proposto para 
entendimento da Doutrina Espírita;

 uso adequado das referências
bibliográficas;

 emprego correto da norma culta da 
língua portuguesa.

6 ) C O M O D E V E R Á S E R A
PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS?

Na verdade, a maior recompensa está no 
g r a n j e a m e n t o d e m a i s L u z e
entendimento da vida, que, por si só, é 
imensurável. Também não podemos
esquecer dos bônus-hora conquistados 
por aqueles que, certamente, ajudarão a 
acender a chama da iluminação em 
outras almas.
Sem dúvida, o que se pretende oferecer 
como re t r ibu ição aos es fo rços
empreendidos é parte muito pequena, 
porém, daquela que é a recompensa 
espiritual. Os autores dos melhores textos 
escolhidos pela Banca Examinadora
receberão um livro da nossa Livraria 
“Letras e Luzes”. Para os componentes 
do grupo de trabalho selecionado, o 

prêmio será entregue após a divulgação dos 
resultados da Banca Examinadora. Aos 
demais participantes, o prêmio será enviado 
pelo correio com as congratulações da 
Casa. Os textos selecionados serão, ainda, 
recomendados para publicação no Jornal 
Brasília Espírita.

7) QUAL É O PRAZO PARA A
INSCRIÇÃO NO CONCURSO?

Para os grupos que se formarem em cada 
um dos Departamentos do GEABLe para os 
leitores do Jornal Brasília Espírita, que 
frequentem outras “Casas” espíritas as 
inscrições deverão ser feitas até o dia 31 de 
maio de 2009, mediante entrega de cópia 
legível do artigo selecionado para pesquisa, 
identificando a origem da informação (nome 
do jornal ou revista, autor, página, número 
da edição e data da publicação),
acompanhado do nome dos integrantes do 
grupo, nome da instituição espírita que 
frequenta, telefones de contato e e-mail 
para correspondência eletrônica. A entrega 
deve ser formalizada via postal para o 
Grêmio Espírita Atualpa Concurso A
DOUTRINA EXPLICA Av. L2 Sul - SGAS 
Quadra 610 Conj. D Brasília DF CEP
70200-700, ou diretamente na Livraria 
“Letras e Luzes”.
Serão acei tas também inscr ições
encaminhadas por meio eletrônico,
acompanhadas de arquivo com o artigo de 
jornal escaneado, para o endereço
brasiliaespirita@uol.com.br (vale a data 
da postagem ou de envio de e-mail).

8) QUAL É O PRAZO PARA A ENTREGA
DOS TRABALHOS PRODUZIDOS?

A data final de entrega dos trabalhos é o dia 
10 DE JULHO DE 2009. O texto deverá 
estar impresso em duas vias, gravado e 
entregue em meio eletrônico (CD, e-
mail: ), com a brasiliaespirita@uol.com.br
identificação do grupo e do título do 
trabalho. O texto poderá ser enviado via 
postal para Concurso A DOUTRINA
EXPLICA Av. L2 Sul - SGAS Quadra 610 
Conj. D Brasília DF CEP 70200-700,
enviado por e-mail ou entregue diretamente 
na  Livraria “Letras e Luzes”

9) AQUEM RECORRER, EM CASO DE 
DÚVIDAS ?

Para sanar quaisquer dúvidas relacionadas 
à metodologia de pesquisa e ao conteúdo 
doutrinário, os interessados poderão
solicitar auxílio aos Instrutores do ESDE e 
do ESME, aos Evangelizadores da
Juventude, aos Dirigentes de Reuniões 
Mediúnicas ou aos Diretores dos
Departamentos do Grêmio ou de suas 
respectivas Casas Espíritas.
Quanto a dúvidas relativas às regras do 
concurso, os interessados poderão solicitar 
esclarecimentos a Coordenação do
Concurso “ADoutrina Explica”.

CONCURSO CICLO 2009

REGULAMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

A BANCA EXAMINADORA JULGARÁ SITUAÇÕES OMISSAS NESTE REGULAMENTO, BEM COMO NÃO PODERÁ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO 
DE TEXTOS PARA O CONCURSO.

COORDENAÇÃO DO CONCURSO “A DOUTRINA EXPLICA”:
André Ferreira  Tel.: 61-9988-5862 ou e-mail: brasiliaespirita@uol.com.br ou Herlen de Lima Tel.: 61-8463-2837 (Livraria Letras e Luzes)

GRÊMIO ESPÍRITA ATUALPA BARBOSA LIMA
Fundado em 28 de outubro de 1960

Reconhecido de utilidade pública federal
SGAS quadra 610 Conjunto D CEP 70200-700 - Brasília - DF

Telefone: (0 xx 61) 3443-2000

DDD Departamento de
Divulgação Doutrinária

Promoção:
Jornal “Brasília Espírita”

simples decisão, com desprendimento, 

desencadeou toda uma rede de esperan-

ça e alegrias infi nitas na vida de todos que 

souberam do acontecido. É a constatação 

de que um simples facho de luz realmente 

pode afastar qualquer escuridão.

A história de Rodrigo segue com ele 

recebendo mensagens nas redes sociais 

de milhares de pessoas lhe ofertando ca-

rinho e admiração em retribuição à sua 

boa atitude, bem como alguns contratos 

de trabalho. Poderíamos então, até esta 

altura do texto, refl etir que sua atitude 

se trata de exemplo da conduta acerta-

da de todo aquele que deseja conhecer 

um verdadeiro estado de paz interior; 

também fi ca latente, pela sequência de 

fatos, que, devido a atos dessa natureza 

serem escassos na atualidade, trata-se de 

importante exemplo para a coletividade. 

Ambos pensamentos conversam entre si, 

complementando-se, pois, tanto para um, 

quanto para a sociedade, a ação reverbe-

rou produzindo apenas o bem. Mas, mes-

mo assim, elas não conseguem atingir o 

âmago do valor da atitude de Rodrigo.

É necessário que se faça uma viagem 

de mentes e corações para algo ainda 

mais profundo, rumo à essência do que 

realmente demonstra ser o valor ineren-

te a uma boa escolha, e que está muito 

além do mero julgamento consequencial. 

Na atitude de Rodrigo, fi ca explícita a 

verdade gloriosa para todos aqueles que 

acreditam em Deus: a constatação de um 

ordenamento cósmico, regido pela perfei-

ção divina, que nos criou com amor e para 

o amor. Portanto, a real boa escolha tem 

seu valor em nos tornar possível, de forma 

cada vez mais consciente, o íntimo diálo-

go com Deus, que nos habita. Só aí perce-

bemos que fomos criados para trilhar por 

caminhos de bondade.

Voltamos dessa incursão em nós, ven-

do, pela lente translúcida da gratidão, um 

mundo completamente diferente. Percebe-

mos que, na equação entre o ofertar e re-

ceber, o humilde verbo servir fulgura como 

o valor ideal, na forma de vivências em 

oportunidades redentoras. Agir no bem é 

nossa alma – girassol por vontade própria 

– voltando-se à luz divina. Somente nesse 

íntimo religare, vemos quão felizes pode-

mos ser, literalmente, graças a Deus.

Nós – E aí seu Zé?! Indo embora?! 

Agora?!

Zé – Ora essa?! Não tava com pressa, 

mas minha hora chegou. Não esquenta!

Tá tudo certo! Continuo por perto, é só 

mais uma mudança... Vou mudar de casa 

e de ofi cina, mas não vou sumir não!

Nós – Mas, e a gente aqui Zé?! Quem 

vai consertar as nossas coisas? Trabalhan-

do todo dia com essa vontade, essa ale-

gria?! E com esse teu coração 

Zé –  Que em vez de guardar rancor, 

fi ca é de bom humor com gratidão...

Nós – E essa vontade, essa disposição 

de trabalhar, que ensina a gente que ser-

viço também é diversão?! E essa saudade 

Zé?! Saudade danada de doer! Que histó-

Nosso amado 

José Rodrigues

partiu para o plano 

espiritual... 

A saudade já é 

grande! Mas a 

alegria e a gratidão 

pela sua vida e pela 

vida que continua, é 

bem maior! Deixamos 

aqui nossa singela 

homenagem, bem 

ao estilo de nossas 

conversas...

ria é essa de morrer?!

Zé – Para com isso! Tô vivo! Nada de 

sofrer! Não há tempo com fi m, não fi quem 

tristes por mim. A vida segue para todo 

mundo e esse tempo passa num segundo 

e a gente logo se vê!

Nós – As tuas ferramentas, a gente dis-

tribui viu?! Os parafusos e as buchas da 

tua fi rmeza; as lixas da paciência, o marte-

lo da vontade, a furadeira de tristezas, as 

serras da partilha, os alicates da justiça, as 

soldas da esperança, as trenas e réguas da 

sabedoria e as chaves de fenda do amor!

Nós – Zé, a conversa tá boa, e o tempo 

até que voa, quando a gente tá ao lado de 

gente boa! Cê fi ca bem Zé?

Zé – Claro! Sempre bom e bonito!

Nós – Zé, aqui ninguém tá desconso-

lado, só um pouco contrariado, porque 

você sabe né? que a gente não costuma 

a se desgrudar! 

Zé – Não carece de grude! Tamo junto!

Nós – Tá certo Zé! Nada de adeus! 

Recebe nosso abraço forte! A gen-

te da família, dos amigos teus, vamos 

continuar na lida, sem despedida... 

Zééééé!!!!! Vai com Deus!

Nossa singela homenagem pela vida do 

nosso amado Zé!

Conversa com seu Zé
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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
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Dom 1 Walid Koury PARENTELA

Seg 2 Luiz Augusto CAUSAS DAS MISÉRIAS HUMANAS

Qui 5 Jorge Hessen O CÉU E O INFERNO

Dom 8 Fátima Guimarães O ADOLESCENTE E O SUICÍDIO

Seg 9 Carmelita Indiano A PORTA ESTREITA

Qui 12 Adolfo Cavalcante O TEMPO

Dom 15 Cassius Vantuil O RECONHECIMENTO DO AMOR AO PRÓXIMO NA ADOLESCÊNCIA

Seg 16 Daniel Campos ANÁLISE DOS TRANSTORNOS MENTAIS

Qui 19 Niraldo Pulcineli PROBLEMAS HUMANOS

Dom 22 Luiz Augusto AMOR E AUTOESTIMA

Seg 23 Conceição Cavalcante EU E DEUS, COMO ESTAMOS?

Qui 26 Luiz Afonso TRABALHO

Dom 29 Catharino dos Anjos AMORTERAPIA

Seg 30 André Monteiro SEGUE-ME TU

O
u
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o

Qui 3 Jorge Hessen O CÉU E O INFERNO

Dom 6 Maurício Curi ANTE OS FILHOS: LIMITE OU LIBERDADE

Seg 7 Walid Koury JESUS VEIO

Qui 10 Lenir Rezende REUNIÕES CRISTÃS

Dom 13 André Monteiro OS LIMITES DA LIBERDADE

Seg 14 Carmelita Indiano ESFORÇO E ORAÇÃO

Qui 17 Fabiano Augusto A DOR E SUA FUNÇÃO

Dom 20 Ricardo Honório EDUCAÇÃO PELO TRABALHO

Seg 21 Eduardo Fávero SINTONIA

Qui 24 Patrícia Mendes TUDO NOVO

Dom 27 Sérgio Castro EDUCAÇÃO MORAL

Seg 28 Ruy Meireles O HOMEM NO MUNDO

Qui 31 Daniel Campos GIGANTES DA ALMA: RESSENTIMENTOS, CIÚME E INVEJA
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ABERTURA DO MÊS ESPÍRITA – EIXÃO 

DA VIDA, 108 SUL (DAS 8H ÀS 12H)

28
PALESTRA COMEMORATIVA 

59 ANOS GEABL 

27
ENCONTRO DE PAIS E FILHOS

ENCERRAMENTO DO 

MÊS ESPÍRITA NO ATUALPA – 

BEM MAIS ARTE  (DAS 17H ÀS 20H)

7 e 8
ESCOLHO VIVER

15
PONTO DE ENC. DA MEDIUNIDADE

16
PALESTRA: ANÁLISE DOS 

TRANSTORNOS MENTAIS (20H)

21 a 27
SEMANA NAC. DE ARTE ESPÍRITA

22
PONTO DE ENCONTRO EMPREENDED.

ENCONTRO TRAB. ÁREA DE COMUNIC.

28 e 29
COJEDF

29
SEMANA ATENDIM. FRATERNO 

 www.espitirinhas.com.br

CONTRIBUIÇÕES DE JOANNA DE ÂNGELIS PARA 

A ANÁLISE DOS TRANSTORNOS MENTAIS

Gelson Luis Roberto (organizador), Divaldo Franco (médium) 
O livro oferece um amplo cenário dos diversos transtornos com a classifi cação e descrição apresentada 

pela ciência e, com base no enorme acervo da benfeitora, apresenta uma síntese relativa a cada transtor-

no, visando a um entendimento dos processos espirituais envolvidos na formação e dinâmica desses con-

fl itos, assim como alguns caminhos para sua superação. Com isso, objetiva-se favorecer refl exões e enten-

dimentos como recursos que possam colaborar no processo da conquista da harmonia e saúde da alma.

Datas Espíritas

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

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

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

6/9/1881
Realiza-se o I Congresso Espírita do Brasil, no Rio de Janeiro 
(RJ).

9/9/1853 Nascimento de Pedro Richard. 

22/9/1868
Nascimento de Cairbar Schutel, médium, escritor e divulgador 
da Doutrina Espírita. 

25/9/1914 Nascimento de José Herculano Pires.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23/10/1918
Desencarnação de Pedro Richard, um dos fundadores do Grupo 
Ismael.

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

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

ABERTURA

6/10 - das 8h às 12h
Eixão da Vida 1O8 Sul
Perto da Estação do Metrô 

ENCERRAMENTO NO ATUALPA

27/10 - das 17h  às 20h
Bem mais Arte
A programação completa do Mês Espírita 
do DF, por CRE- Conselho Regional Espírita, 
está disponível em www.fedf.org.br

Mês Espírita


