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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 ﬁlho Jesus:
“No mundo tereis aﬂição, mas eu venci o
mundo”.
Atenta para o fato de que, na sua grande 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 coração 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 delas e espera em Deus a resposta que se
adianta.
Os dedos apontam seus erros e defeitos? Tolera, pois estes mesmos dedos não
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CARTA DO MENTOR
DOS TRABALHOS1
são autossuﬁcientes a julgar e nem queira
que os sejam. Sabe-se lá o que aconteceria 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 inﬁnito.
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 mantenha 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 ﬂecha apontada.
Renova tuas forças e terás dos pensamentos o passado, que tem esse nome
porque já ﬁcou para trás.
Nunca aconselhes sem realmente ter a
intenção de ajudar.

Remédios não são as cápsulas, o remédio é o amor. Se és capaz de distender forças para comprar um e não és capaz de
ofertar o outro, que é gratuito, não aprendeste a lição.
Virtudes são tesouros que dinheiro não
compra, e a verdadeira moeda auferida no
plano superior é outra, que dinheiro nenhum 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.

Conﬁa, conﬁa e conﬁa.
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.
1 O mentor que rege o trabalho da psicografia da Maira 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 ensinamentos ali contidos. Leitura realizada no Centro Espírita
Sebastião O Mártir – CESOM, em 18/5/2019.

HERANÇA DO MESTRE
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 Poder Divino e santiﬁca-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, receberás a glória de partilhar as alegrias
da Família Universal.
Eis, meus amigos, alguns tesouros
da herança sublime do Mestre Cruciﬁcado, cuja suprema renunciação hoje
lembramos.
Usemos semelhantes valores em todos os ângulos do caminho evolutivo e
o Senhor estará conosco tanto quanto
necessitamos permanecer com Ele.

gabriel-garcia-marengo@unsplash

Perdoa setenta vezes sete cada dia.
Esquece todo mal.
Serve sem recompensa.
Não amealhes riquezas, acessíveis à traça ou à inconsciência de
malfeitores.
Procura a verdade para que a verdade te encontre.
Bate à porta da Luz, através do esforço reiterado no bem, a ﬁm de que a
Luz te responda.
Tem ânimo no círculo de todas as
vicissitudes.
Persevera na bondade até o ﬁm.
Se teu irmão exige a caminhada de
mil passos, avança dois mil.
A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica.
Ora pelos que te perseguem.

EMMANUEL (Espírito). Escrínio de Luz.
[Psicografado por] Francisco Cândido Xavier.
1ª. Matão [SP]: Ed. O Clarim, 1973, p. 57.
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Entrevista

O DEPENDENTE QUÍMICO
NÃO É UM SER DE MORAL
BAIXA E SEM SOLUÇÃO
por André Ribeiro Ferreira*

O pensamento acima está presente
na entrevista que nos foi concedida pelo
confrade José Henrique França Campos (foto), fundador da ONG Salve a Si e
assessor técnico da FENNOCT – Federação 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 concluí-lo, passou a trabalhar na área da mediunidade em um dos grupos da Comunhão 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, ﬁlho de pioneiros.
Meus pais vieram com meus avós construir a capital do Brasil. De forma resumida: sou ﬁlho e neto de alcoólatras, aos 11
anos experimentei canabis e, em meio à
mediunidade que se manifestava, comecei o resgate de dívidas passadas, sofrendo na dependência química. Aos 18 anos
saí de casa e fui viver em meio ao tráﬁco
de drogas, abandonando minha família e
fazendo de minha existência a somatória
do caos e da dor nos vícios. Com signiﬁcativa 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 tráﬁco em
Paris. Liberto em 2006, voltei ao Brasil.
Em 2008 ﬁz 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 literatura de Allan Kardec. Exerço também a
mediunidade ostensiva, com vidência, psicofonia, psicograﬁa 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
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sobriedade e de saber que o único meio
para isso é vivendo a caridade, levando a
outros o que veio até mim, sobriedade, serenidade 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 mulher, Alexsandra, que viveu e vive ao
meu lado as maiores de minhas angústias e a maior de minhas felicidades e que sempre está ao meu lado
na caminhada.
Qual o objetivo e a
proposta da Salve a Si?
O objetivo primordial da ONG Salve a Si é ajudar o dependente químico a recuperar seus valores morais,
comportamentais e espirituais, dentro de
uma ﬁlosoﬁa de acolhimento que o leve à
reabilitação social, familiar, proﬁssional e
cultural, por um período mínimo de seis
meses até um ano de permanência em regime de residência, cuidando de sua família paralelamente e realizando ações nas
Cracolândias, para construção de vínculo
com população de rua e prevenção em escolas, universidades e empresas por meio
de palestras e gincanas, gerando assim
uma cultura de reabilitação, prevenção,
cuidados, reestruturando famílias e promovendo 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, acompanhamento psicológico, terapêutico e reinserção 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 principal instrumento terapêutico, tendo por
ﬁnalidade resgatar a cidadania dos acolhidos 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, dignidade e trabalho, auxiliamos os acolhidos

também na reestruturação familiar, comunitária e ﬁnanceira.
Realizamos atendimento individual e
em grupo, para atingir essas ﬁnalidades.
O tratamento é voltado na prevenção da
recaída, na reconstrução do projeto de
vida, na motivação do tratamento e no resgate da autoestima. Para isso, são realizadas 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, proﬁssional, 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 mudança evolutiva necessária para a construção do novo ser, liberto dos vales negros da incompreensão, que é a principal
razão da busca do preenchimento do
vazio emocional com drogas. E que o resgate amoroso desses irmãos nos permite
junto a eles reformar o nosso íntimo, paralelamente, pela prática diária da caridade e da fé raciocinada.
Quais as maiores diﬁculdades
enfrentadas?
Preconceito de todos, diﬁculdades de
ﬁnanciamento para a manutenção do trabalho, ataques do mundo das sombras,
ódio fomentador da segregação dos que
não compreendem que o Evangelho é o
caminho que nos leva à verdadeira evolução moral e, por ﬁm, 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 trabalho e sua eﬁcácia tanto nos atendimentos da população de rua em situação de
vulnerabilidade agravante, bem como a na
expansão dos trabalhos na fazenda, como
a criação de oﬁcinas técnicas para cada
vez melhor capacitar nossos acolhidos
para o mercado de trabalho, a ﬁm de que
na reinserção social eles possam encontrar seu lugar nesta sociedade tão precon-
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ceituosa, restabelecendo de forma ética e
digna sua autonomia e vida social. Pensamos, 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 identiﬁcarem o uso de drogas ou o
abuso delas ou do álcool, que busquem
ajuda proﬁssional e recorram às comunidades terapêuticas, pois essa modalidade de
acolhimento é a que mais produz resultados positivos, além dos grupos de ajuda mútua, tais como o AA (Alcoólicos
Anônimos) e o NA (Narcóticos Anônimos). Lembrem-se de que essa doença
é biopsicossocial e espiritual, por isso
requer o máximo apoio e compreensão. 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 condenação, cientes de que para cada encarnado usando drogas existem no mínimo
outros dez desencarnados vampirizando-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 perguntas só existe uma resposta: o AMOR,
que produziu em mim a mudança e, com
certeza, irá fazer o mesmo naquele que sofre com o abuso de álcool e drogas.
Sua mensagem ﬁnal 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 século”. 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 capacidade 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 próximo. Paz e luz sempre!

DIRETORIA
Presidência: LENIRA PEREIRA VIANA
Vice-Presidência: PAULO DE TARSO PEREIRA VIANA
Secretaria:
SOLANGE VAZ DOS SANTOS
EDINIR TEREZA DE QUEIROZ CURI
Tesouraria:
MARIO RINALDO ARRUDA DE AGUIAR
CESAR PEREIRA VIANA
DEPARTAMENTOS
Atendimento Espiritual: MAURÍCIO DE QUEIROZ CURI
Atividade Mediúnica: WILSON JOSÉ RODRIGUES ABREU
Estudo Doutrinário: CARLA VIEIRA GONÇALVES ABREU
Infância e Juventude: CESAR PEREIRA VIANA
Comunicação Social: ANDRÉ RIBEIRO FERREIRA
Assistência e Promoção Social Espírita: GILDA GOMES RODRIGUES
Arte e Cultura Espírita: LUCIMAR CONSTÂNCIO
Permitida a divulgação, na íntegra ou em parte desde que citada a fonte.

ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PROMOCIONAIS
Oficina de Costura: Terça-feira às 14h
Bazar Beneficente 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
ATIVIDADES DOUTRINÁRIAS
Reunião Pública e Passe: Segunda-feira: 20h
Quinta-feira: 20h
Domingo: 9h
Evangelização da Infância: Domingo às 9h
Evangelização da Juventude: Domingo às 10h30
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita: Sábado às 17h
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concurso

A Doutrina Explica
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.

CONCURSO CICLO 2009

O VALORREGULAMENTO
DA BOA ESCOLHA

por Valéria de Oliveira Xavier da Silva*
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Concurso “A Doutrina Explica”.

Nós – E aí seu Zé?!
Indo embora?!
ria é essa de morrer?!
Nós – Zé, aqui ninguém tá desconsoINFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES:
Nosso amado
Agora?!
Zé – Para com isso! Tô vivo! Nada de lado, só um pouco contrariado, porque
José Rodrigues
Zé – Ora essa?!
Não tava NESTE
com pressa,
sofrer! Não háBEM
tempo
com ﬁm,
nãoPODERÁ
ﬁquem você
sabe né? que
a gente não costuma
A BANCA EXAMINADORA
JULGARÁ SITUAÇÕES
OMISSAS
REGULAMENTO,
COMO
NÃO
PARTICIPAR
DA ELABORAÇÃO
DE
TEXTOS
PARA tristes
O CONCURSO.
partiu para o plano
mas minha hora chegou.
Não
esquenta!
por mim. A vida segue para todo a se desgrudar!
espiritual...
Tá tudo certo! Continuo por perto, é só mundo e esse tempo passa num segundo
Zé – Não carece de grude! Tamo junto!
COORDENAÇÃO DO CONCURSO “A DOUTRINA EXPLICA”:
A saudade
já
é
mais
uma
mudança...
Vou
mudar
de
casa
e
a
gente
logo
se
vê!
Nós – Tá certo Zé! Nada de adeus!
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)
grande! Mas a
e de oﬁcina, mas não vou sumir não!
Nós – As tuas ferramentas, a gente dis- Recebe nosso abraço forte! A genalegria e a gratidão
Nós – Mas, e a gente aqui Zé?! Quem tribui viu?! Os parafusos e as buchas da te da família, dos amigos teus, vamos
pela sua vida e pela
vai consertar as nossas coisas? Trabalhan- tua ﬁrmeza; as lixas da paciência, o marte- continuar na lida, sem despedida...
vida que continua, é
do todo dia com essa vontade, essa ale- lo da vontade, a furadeira de tristezas, as Zééééé!!!!!
Vai com Deus!
Promoção:
bem maior! Deixamos gria?! E com esseGRÊMIO
teu coração
serras
da
partilha,
os
alicates
da
justiça,
as
ESPÍRITA ATUALPA BARBOSA LIMA
Nossa“Brasília
singela homenagem
pela vida do
Jornal
Espírita”
aqui nossa singela
Fundadorancor,
em 28 de outubro
Zé – Que em vez de guardar
soldasdeda1960
esperança, as trenas e réguas da
nosso amado Zé!
Reconhecido de utilidade
pública federal
homenagem, bem
ﬁca é de bom humor com gratidão...
sabedoria
e as chaves de fenda do amor!
Departamento
de
SGAS quadra 610 Conjunto D CEP 70200-700 - Brasília - DF
ao estilo deDoutrinária
nossas
Nós – E essa vontade, essa Telefone:
disposição
Nós – Zé, a conversa tá boa, e o tempo
Maurício Curi é integrante do Grêmio Espírita Atualpa
(0 xx 61) 3443-2000
Divulgação
Barbosa Lima, Coordenador do DAE – Departamento de
conversas...
de trabalhar, que ensina a gente que ser- até que voa, quando a gente tá ao lado de
Atendimento Espiritual e sobrinho do Sr. José Rodrigues,
viço também é diversão?! E essa saudade gente boa! Cê ﬁca bem Zé?
desencarnado em 11 de julho de 2019.
Zé?! Saudade danada de doer! Que históZé – Claro! Sempre bom e bonito!
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Setembro / Outubro 2019

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

6/9/1881

Dom

15 Cassius Vantuil

O RECONHECIMENTO DO AMOR AO PRÓXIMO NA ADOLESCÊNCIA

9/9/1853

Seg

16 Daniel Campos

ANÁLISE DOS TRANSTORNOS MENTAIS

22/9/1868

Qui

19 Niraldo Pulcineli

PROBLEMAS HUMANOS

25/9/1914

AMOR E AUTOESTIMA

25/9/1926

Dom 22 Luiz Augusto

2/9/1914

Seg

23 Conceição Cavalcante EU E DEUS, COMO ESTAMOS?

Qui

26 Luiz Afonso

5/9/1890
6/9/1853

26/9/1943

TRABALHO
AMORTERAPIA

freepik.com

Dom 29 Catharino dos Anjos

Outubro

Datas Espíritas

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h

Seg

30 André Monteiro

SEGUE-ME TU

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

30/9/1937
3/10/1804
3/10/1943
5/10/1949
9/10/1861

17/10/1841

EDUCAÇÃO PELO TRABALHO
19/10/1909

Seg

21 Eduardo Fávero

SINTONIA

Qui

24 Patrícia Mendes

TUDO NOVO

Dom 27 Sérgio Castro

Perry Grone/Unsplash

Setembro

Tema das Palestras

23/10/1918

EDUCAÇÃO MORAL

Seg

28 Ruy Meireles

O HOMEM NO MUNDO

27/10/1937

Qui

31 Daniel Campos

GIGANTES DA ALMA: RESSENTIMENTOS, CIÚME E INVEJA

28/10/1960

Desencarnação de Albert de Rochas, pesquisador francês. A
Federação Espírita Brasileira publica o seu livro “A Levitação”.
Desencarnação de Lea Fox uma das conhecidas irmãs Fox, médiuns que deram inicio aos fenômenos de Hidesville.
Na ilha Jérsei, França, Victor Hugo assiste pela primeira vez
a sessões de mesas girantes, por sugestão de Delphine de
Girardin.
Realiza-se o I Congresso Espírita do Brasil, no Rio de Janeiro
(RJ).
Nascimento de Pedro Richard.
Nascimento de Cairbar Schutel, médium, escritor e divulgador
da Doutrina Espírita.
Nascimento de José Herculano Pires.
Tem início o 1º Congresso Brasileiro de Homeopatia, sob a presidência do Dr. Dias da Cruz.
Desencarnção do Dr. Guillon Ribeiro, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, tradutor das obras de Kardec e de
Roustaing.
Desencarnção do Dr. Dias da Cruz, médico homeopata, presidente da Federação Espírita Brasileira.
Nasce o Codificador da Doutrina Espírita, Allan Kardec.
Publicado “Nosso Lar” – 1º livro de Francisco Cândido Xavier
e André Luiz.
É assinado o Pacto Áureo na FEB, objetivando a unificação do
Espiritismo em todo o País.
É realizado o Auto de Fé de Barcelona, quando por ordem da
Igreja Católica, através de um de seus ministros, foram queimados diversos livros enviados por Kardec a um livreiro espanhol.
Nascimento de Francisco Raimundo Ewerton Quadros, engenheiro militar, médium, e primeiro presidente da Federação
Espírita Brasileira.
Desencarnação de César Lombroso, criminalista e observador
espírita.
Desencarnação de Pedro Richard, um dos fundadores do Grupo
Ismael.
Numa ação arbitrária da polícia, sem qualquer justificativa, a
FEB é fechada por um período de 3 dias.
Fundação do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
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www.espitirinhas.com.br
Photo by Raisa Milova on Unsplash

M. FR ATERNO
SEM AN A ATENDI

Mês Espírita
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

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 classiﬁcação e descrição apresentada
pela ciência e, com base no enorme acervo da benfeitora, apresenta uma síntese relativa a cada transtorno, visando a um entendimento dos processos espirituais envolvidos na formação e dinâmica desses conﬂitos, assim como alguns caminhos para sua superação. Com isso, objetiva-se favorecer reﬂexões e entendimentos como recursos que possam colaborar no processo da conquista da harmonia e saúde da alma.
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