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PALESTRA DOS 60 ANOS
DO GRÊMIO ESPÍRITA ATUALPA
com HAROLDO DUTRA DIAS

“Senhor, conte comigo...”
(frase deixada no quadro negro do
Grupo Espírita Atualpa Barbosa
Lima, em Anchieta-ES, pelo nosso
fundador, Hilpert Viana, na data da
sua desencarnação)

dia 18 de abril de 2020
no Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

L2 Sul quadra 610 conj. D – Brasília – DF
(maiores informações pelo www.atualpa.org.br )

H

aroldo Dutra Dias é um juíz de direito
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
escritor, tradutor e conferencista brasileiro.
É formado em língua grega clássica pela
UFMG (Língua e Literatura)e em hebraico pela
União Israelita de Belo Horizonte. Também é
especialista em paleontografia, crítica textual,
aramaico e francês. Vem se destacando como
um ativo divulgador do Espiritismo,
sendo autor e conferencista na área.
É autor de uma tradução do Novo
Testamento para o português,
editada originalmente pelo
Conselho Espírita Internacional
em
2010.
A
tradução
também é editada pela
Federação Espírita Brasileira,
organização a qual cedeu
os direitos autorais e
patrimoniais da obra.

Em 28 de outubro de 1960, na nascente
cidade de Brasília, Hilpert Doelinguer Viana
fundava, com o concurso de abnegados companheiros, a nossa casa de oração, de estudos,
de trabalho e de caridade: o Grêmio Espírita
Atualpa Barbosa Lima. E, no mesmo dia e mês
do ano de 1982, um sonho, há muito acalentado pelo fundador do Grêmio, realizou-se com
o nascimento do Grupo Espírita Atualpa Barbosa Lima, em sua cidade natal, Anchieta (ES).
O trabalho espiritual das duas casas foi entregue ao Dr. Atualpa, médico consagrado ao
bem. Nascido em Fortaleza, era muito conhecido como “Bisturi de Ouro” em virtude de
cirurgias realizadas com sucesso, e pelo trabalho gratuito realizado em prol da população
carente de recursos.
Espírito bondoso, já desencarnado, acompanhou o fundador desde a adolescência, o
orientando e o incentivando, através da me-

diunidade ostensiva, para o trabalho na seara
do Cristo.
Nesses 40 anos, o Grêmio, à semelhança da
árvore frondosa que nasceu da semente e dos
cuidados do jardineiro, deu ﬂores e frutos que
são o resultado dos trabalhos desenvolvidos
pelos departamentos: a evangelização infantojuvenil, formando o homem de bem; o trabalho
assistencial e espiritual consolando a falange
de irmãos necessitados; a divulgação e o esclarecimento da Doutrina por meio dos grupos de
estudo, palestras públicas, livraria e biblioteca,
e o compromisso firmado com a arte na formação do coral e do teatro.
Aqui, nesta casa, temos dois grandes exemplos de dedicação à Doutrina Espírita: Atualpa,
o amigo e benfeitor espiritual e Hilpert Viana,
o médium que vivenciou os ensinamentos do
Mestre.
Um pedido: a exemplo do “irmão Viana”, em
retribuição a este manancial de auxílio que nos
é estendido pela falange de Atualpa, que possamos dizer ao Pai: - Senhor, conte conosco...
Uma rogativa: aos mensageiros da Vida
Maior, que continuem abençoando a nossa
Casa, amparando-a nas iniciativas em busca ao
ideal espírita cristão.

Brasília - 21 de abril - 1960 - GEABL - 28 de outubro

EDITORIAL
Com a mente e o coração voltados
para as comemorações do aniversário
de 60 anos de Brasília, a cidade criada
para ser a capital da esperança no novo
milênio que se anunciava, e que agora
vivemos o seu inicio, começamos a reﬂetir
sobre a sua existência, sua importância e
seu valor em nossas vidas. Aproveitamos
também para reﬂetir sobre a igual
fundação do Grêmio Espírita Atualpa
Barbosa Lima – Brasília – DF - Brasil, que
ocorreu em 28 de outubro de 1960.

Acima da cidade em forma de avião, onde vivemos os dilemas humanos e presenciamos
as lutas de uma nação, pairam as nuvens celestes, imperturbáveis e graciosas, como portais
para o azul inﬁnito da presença divina.
Brasília amada...
Olhá-la do alto é sempre um presente e uma emoção!
Como é bom estar aqui... viver aqui... ser aqui...

Obra dos pais, dos avós, de candangos
e de todos os brasileiros; e sob o suor
de muitos, materializou-se em forma
de avião voltado para o leste e em
posição integradora de todos os pontos
do país. Da mesma forma, o Atualpa
materializou-se como obra de muitos, dos
dois lados da vida, que se voluntariaram
com entusiasmo pela causa espírita e
levantaram as suas bases físicas para
abrigar a obra ﬁlosóﬁca, cientíﬁca e
religiosa da Doutrina Espírita.
Esta jovem cidade brilha na Terra e se
torna visível do espaço como uma simples
marca de posição, da localização de um
tesouro, com um “X” no chão e o Atualpa
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e seu deslumbrante céu em horizonte
aberto. Aos 60 anos, o Atualpa cresce
com várias gerações unidas e presentes,
labutando na caridade desinteressada,
organizada e movida pelos ensinos de
Kardec e por Jesus, modelo e guia da
humanidade.
Acima da cidade em forma de avião,
onde vivemos os dilemas humanos e
presenciamos as lutas de uma nação,
pairam as nuvens celestes, imperturbáveis
e graciosas, como portais para o azul
inﬁnito da presença divina.

Brasília segue como obra humana, mas
de inspiração divina em seu propósito e em
seus traços simbólicos e transcendentais.

página

Lenira Viana

Presidente do Grêmio Espírita Atualpa
Barbosa Lima – Brasília - DF

Ao mesmo tempo em que desfraldamos
a ﬂâmula de homenagem ao Grêmio
Espírita Atualpa, regozijamo-nos pelo
aniversário de nossa linda cidade.
Brasília amada... olhá-la do alto é
sempre um presente e uma emoção!
André Ribeiro Ferreira
(foto tirada em 5 de maio de 2017)

brilha nesta Terra, como uma estrela de riquezas naturais e recursos materiais e
luz pelas energias espirituais amorosas espirituais imensuráveis, esta terra onde
jorra leite e mel, como sonhado por Dom
que representa e irradia.
Mais do que campo político, Brasília é Bosco.
referência da grandeza e da união de uma
nação, da mescla de culturas, do esforço
de crescimento de um povo e representa
a busca da felicidade na terra prometida,
este Brasil rico de verde, de matas, de
página
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Recordar e agradecer

Mensagens Psicografadas:

Lenira Viana

Convocação de Carnaval
Graças, Senhor!

Aos 60 anos, Brasília assiste ainda
à primeira geração de ﬁlhos caminhar,
viver e trabalhar entre tesourinhas e
eixos, superquadras e entrequadras,
monumentos, palácios e parques, lagos
página
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Palestras
Agende-se

Como é bom estar aqui... viver aqui...
ser aqui!
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RECORDAR E AGRADECER
Lenira Viana*

Recordar é viver, disse certa vez um poeta. Em revista ao passado, recordamos todo
o esforço e colaboração dos que trabalharam pelo Espiritismo com Jesus e Kardec na
Casa de Atualpa.
Cada homem e mulher continuará sendo, sob o ponto de vista espiritual, aquilo que
realmente foi e fez durante a encarnação. Nenhum elogio serve para engrandecê-los,
da mesma forma que nenhuma condenação lançada os rebaixa. A elevação espiritual
se dá com o trabalho em favor do próximo e aperfeiçoamento próprio. Acomodar-se é
retardar a própria evolução.
Assim, é preciso ressaltar a bravura dos que ergueram esta Casa, material e espiritualmente. O trabalho feito por eles nos traz saudade e constitui motivo para encorajamento de todos nós, para estímulo de nossa fé.
Prestamos, aqui, uma homenagem a todos que trabalharam no Grêmio Espírita Atualpa
Barbosa Lima e já partiram para a espiritualidade, entre os anos 1960 e 2020.
Aos seareiros vitoriosos que retornaram à Pátria Espiritual, rogamos as bênçãos de Jesus.
*Presidente do GEABL

Willion Miguel nascido em 10 de junho de 1927, em Veríssimo, localidade
próximo a Uberaba, no Triângulo Mineiro,
Estado de Minas Gerais.
Casado com Maria Odete Oliveira Miguel, em 20 de janeiro de 1957, desencarnada em 30.09.2012.

Jacira Carvalho chegou à Casa de
Atualpa através do Albergue. Curada, ficou
conosco durante 20 anos. Desenvolveu
a mediunidade; pertenceu ao grupo
mediúnico Luiz Antônio; responsável
pela cozinha do Grêmio. Pessoa muito
dedicada à Casa Espírita. Cativava todos
pela simplicidade e disponibilidade em
ajudar. Muito querida pelo Seu Viana.
Desencarnou em 07.08.1997
Ananias Geraldino Pereira nasceu
em Nova Cruz (RN), em 15.12.1915 e
desencarnou em 21.02.1999. Casado
com Etelvina Pinto Pereira. Católico,
começou a frequentar a Casa de Atualpa
através da amizade com seu genro Hilpert
Viana.
Com afinco e muita disciplina, dedicouse às obras assistenciais do Grêmio.

1960-2020

Centros Espíritas que frequentou em
Uberaba-MG: Henrique Krüger e Comunhão Espírita Cristã, na época também
frequentada por Chico Xavier e Waldo
Vieira. Fundou e foi dirigente do Centro
Espírita Bento Poveiro.
Nas suas exposições públicas e comentários sobre a Doutrina Espírita, gostava
de destacar alguns aspectos:
- A responsabilidade dos espíritas com
a Doutrina Espírita – o estudo, o respeito,
a seriedade, a disciplina e o trabalho, no
mínimo, devem ser constantes.
- Estudar e praticar a mediunidade, sem
personalismo e sempre com Jesus.
No Atualpa, nos anos de 1969 a 1972,
teve oportunidade de dirigir grupos de estudo mediúnico e iniciar, com a Sra. Maria
Odete, atividades de costura e preparo e

distribuição de sopas.
Após um acidente de trânsito, ocorrido
em outubro de 2001, teve lesão medular
que resultou em paralisia dos membros
inferiores. No entanto, com o amparo de
diversos trabalhadores da Casa, que o auxiliavam no deslocamento de casa para o
Grêmio, continuou a desempenhar várias
atividades no ESDE, ESME, como orador,
dirigente de equipe mediúnica e colaborando com a equipe responsável pela
sopa distribuída aos domingos.
Sua desencarnação ocorreu em 9 de
dezembro de 2004 e foi causada por
complicações decorrentes do acidente de
2001.
Hoje o Grêmio possui um grupo mediúnico “Willion Miguel”, dirigido pelo seu
filho Henrique Miguel.

Fundando em 02.08.1986, o consultório odontológico, que continua funcionando até hoje.
O atendimento gratuito era a menina
dos olhos do nosso irmão, ajudando a população carente que frequentava a Casa.

Pertenceu ao grupo mediúnico João
Pinto de Farias de Tratamento físico
espiritual.

Inácio de Loiola Gubert nascido em
27.04.1943 em São Francisco de Paula
(RS), veio para Brasília em meados dos
anos 80 onde conheceu o espiritismo.
Passou a trabalhar no GEABL quando
mudou-se para uma quadra próxima ao
centro. Dedicou-se aos estudos e práticas
mediúnicas, o que trazia paz, serenidade e
orgulho para sua família.
Desencarnou vítima de câncer em 2010,
levando consigo todos os ensinamentos
de Cristo e a resignação que aprendeu
sendo efetivamente espírita.

Maria Hermínia Pessanha de Oliveira nasceu em 03.03.1926 e desencarnou
em 28.08.1992. Trabalhadora e frequentadora assídua do Grêmio Espírita Atualpa, tinha um grande amor pela Casa, a
única que frequentou em toda a sua vida
e aonde desabrocharam suas faculdades
mediúnicas. Atuou em grupos mediúnicos, no trabalho de passes, na equipe de
costura e no grupo da sopa. Irmã muito
querida pela disponibilidade ao trabalho,
através da sua mediunidade ostensiva.
Etelvina Pinto Pereira nasceu em
Assú (RN) em 01.02.1915 e desencarnou
em 04.05.1993. Católica, encantou-se
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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

com a doutrina espírita e pelas obras assistenciais do Grêmio. Trabalhou na Campanha do Quilo percorrendo com grupos
de jovens as quadras de Brasília, em busca de alimentos, remédios, roupas e etc,
Colaborou muito na distribuição de sopa
e na oficina de costura. Espírito sempre
disponível para qualquer tipo de trabalho.
José Maria Duarte médico pioneiro de
Brasília, natural de São Paulo. Desencarnou
aos 87 anos, em 02.06.2017.
Otorrinolaringologista e psiquiatra, foi
responsável pela fundação do primeiro
hospital psiquiátrico no Distrito Federal, a
Casa da Saúde Nossa Senhora de Fátima.
Simpatizante da Doutrina Espírita e muito
amigo do fundador da Casa de Atualpa,
ajudou no estabelecimento de um canal
de ajuda espiritual entre a nossa Casa e
a Casa de Saúde. Muitos pacientes eram
trazidos para trabalhos mediúnicos e
passes, com grandes resultados positivos
para a saúde mental dos mesmos. Amigo
muito querido de todos.
Nair Vaz dos Santos nasceu
em 17.06.1917 e desencarnou em
22.07.2003. Dedicada às obras assistenciais da Casa de Atualpa, trabalhou na
oficina de costura confeccionando peças
para enxovais dos bebês atendidos pelo
Grêmio. Pertenceu ao grupo mediúnico
dirigido pelo senhor Radicchi, como era
conhecido, funcionando sábado à noite.
Walter
Jerônimo
Radicchi
desencarnado em 1983, era professor.
Pertenceu à Força Aérea Brasileira.
Organizou um grupo mediúnico que
funcionava sábado à noite. Estudioso
da doutrina. Ajudou na construção do
Grêmio Espírita Atualpa.
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Convocação de Carnaval

Atualpa Barbosa Lima

Prezados trabalhadores de nossa Casa,
Convocamos todos a adotar uma atitude de vigilância redobrada durante o
Carnaval.
Nesse período, descortina-se valiosa
oportunidade de treinamento de autocontrole, leitura da preciosa literatura
espírita, exercício de meditação, preces,
visita a enfermos hospitalizados, prática
da fraternidade em família, sintonia com
os mentores e interação com as forças da
natureza.
No Carnaval, testemunhamos uma atribulada e fervorosa atuação caritativa do
mundo espiritual, uma operação especial
de socorro, rica em atividades acolhedoras, intercessórias e desobsessivas. Uma
boa oportunidade de treinamento em serviço espiritual.
Nossa Casa se converte em estratégico
pronto-socorro. Uma potente legião de
trabalhadores das esferas espirituais nos
visitam, imbuídos de colaborarem com
a Misericórdia Divina, atuando nas mais
diversas funções, tais como: médicos,
enfermeiros, passistas, padioleiros, dialogadores, acolhedores, transportadores,
guardas, mentalistas, coletores de ﬂuidos
vitais, além de toda a parte de logística
espiritual: limpeza, zeladoria, recepção,
comunicação e sinalização.
Estamos plenamente integrados à ampla rede de socorro distribuída em múltiplas casas religiosas – de diversos credos
–, em múltiplas cidades, além dos bivaques, albergues, instituições de socorro
e hospitais que existem nos dois planos.
As moradas de acolhimento que existem
no mundo espiritual estão todas engajadas em múltiplos níveis de atuação. Feli-

Graças, Senhor!
Nestes dias em que renovamos a lembrança da maravilhosa e bendita passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo entre
nós, os pequenos, imperfeitos e falíveis
humanos, ainda trôpegos na caminhada
evolutiva, vimos rogar ao Pai Criador que
as consciências despertem, que os adormecidos acordem para a vida real.
Que a compreensão se faça em todos
os que buscam a luz sobre a importância
das passagens do Cristo e seus exemplos
para a vida de todos nós. Que as dores

zes os que se congregam nessa Festa da
Caridade.
Não há espaço para lamento e julgamento, precisamos é de cidadãos do bem,
construtores da Nova Era, dispostos a erguer as mangas e pôr a mãos, coração e
foco mental no serviço a ser feito.
É uma oportunidade de assistirmos os
espíritos aureolados atuando. Eles têm
plena sintonia com as forças misericordiosas do sublime Nazareno. Eles conseguem
canalizar a força consoladora e doce de

nosso dedicado Governador planetário.
Apelamos a todos nossos colaboradores para entrarem em sintonia com as atividades de socorro neste Carnaval. Para
tal, não podemos dispensar a boa vontade, o compromisso com o homem-novo e
com o aprendizado contínuo.
Todos podem contribuir com suas preces, vibrações, vigilância e doação ﬂuídica. Aos médiuns que desejem ajudar, é
impreterível que se vinculem a seus respectivos mentores através da prece sincera, roguem por se integrarem a essa
oportunidade bendita de treinamento em
serviço caritativo. Assim poderão, através
do desdobramento do veículo corporal,
se congregarem em favor do bem maior.
Atenção! Não se deve desdobrar-se de

(Mensagem psicografada em 20/02/2020,
pelo médium Rogério Amaral, integrante da
reunião mediúnica irmão Marcos, do Grêmio
Espírita Atualpa Barbosa Lima.)

do parto e as dores da partida sejam
compreendidas no coração de todos, renovando as certezas na Vida Maior.
Que Jesus, a Luz do Mundo, nos banhe
com Seu imenso amor para que o nosso
presente reﬂita a Sua presença em nossas vidas e a irradie para toda a humanidade em pensamentos, palavras e atos.
Graças damos ao Pai pela luz que já
podemos ver. Graças damos por podermos também caminhar nas pegadas do
Senhor Jesus, nosso Mestre.
Graças damos por podermos distinguir sombra e luz dentro de nós.

Graças damos pelas amizades nos dois
planos da Vida, benção divina na caminhada evolutiva.
Graças damos pela luz bendita que
nos ilumina.
Com um abraço desta irmã que muito
lhes quer bem!

Mensagem atribuída a Dona Anita
(mensagem recebida na reunião
mediúnica de 18/12/19, no Grupo
Espírita Dr. João Pinto de Farias, no
Grêmio Espírita Atualpa)

Quem dera que você fosse o Chico...
Numa livraria de Belo Horizonte, servia
um irmão que, pelo hábito de ouvir constantes elogios ao Chico Xavier, tomou-se
de admiração pelo Médium. Leu, pois, com
interesse, todos os livros de Emmanuel,
André Luiz, Néio Lúcio, Irmão X e desejou,
insistentemente, conhecer o psicógrafo de
Pedro Leopoldo. E aos fregueses pedia, de
quando em quando: - Façam-me o grande
favor de me apresentar o Chico, logo aqui
apareça. Numa tarde, quando o Aloísio,
pois assim se chamava o empregado, reiterava a alguém o pedido, o Chico entra
na Livraria. Todos os presentes, menos o
Aloísio, se surpreendem e se alegram. Abraçam o Médium, indagam-lhe as novidades
recebidas. E depois, um deles se dirige ao

forma aventureira. Considere que o ambiente espiritual pode ser hostil. Uma vez
desdobrados, impera sempre a lei de afinidade. Se a ligação ao trabalho não for
sincera podem acontecer arrastamentos
infelizes. Assim sendo, repito: vigilância
redobrada, fé e determinação.
Se caírem em vibrações infelizes e viciosas, retomem logo a sintonia com as
oportunidades de aprendizado, orem e se
ergam mais uma vez. Reerguer-se quando
caído é parte fundamental do que todos
temos a aprender em nosso abençoado
planeta escola. Caso tenham dificuldade,
tentem mais uma vez. Para perseverarmos é necessário esforço. Mentalizem o
prêmio: a alegria de servir e de superar os
condicionamentos e as más tendências.
Se, mesmo assim, lhe faltarem forças,
lembrem-se da abundância celestial. Lembrem-se que a água oferecida pelo Cristo
consegue mais do que saciar a sede do
corpo, ela nutre a alma. Vocês fazem parte de uma grande família. Os mentores de
cada um e os trabalhadores desta Casa,
encarnados e desencarnados, sempre
podem ajudá-los, principalmente quando
são sinceros os propósitos de se conectarem à nossa rede fraterna.
Rogamos ao Pai para que todos vocês
consigam atender a essa convocação, a
fim de perfilarem, nesse Carnaval, entre
aqueles que ajudam e socorrem, pois a
multidão de necessitados e desviados já
é suficientemente grandiosa.
Que possamos, cada vez mais, nos fortalecer na prática do bem e do amor ao
próximo.
Do servidor humilíssimo,
Atualpa Barbosa Lima

Aloísio: - Você não desejava ansiosamente
conhecer o nosso Chico? - Sim, ando atrás
desse momento de felicidade.... - Pois
aqui o tem. Aloísio o examina; vê-o tão
sobriamente vestido, tão simples, tão decepcionante. E correspondendo ao abraço
do admirado psicógrafo, com ar de quem
falava uma verdade e não era nenhum
tolo, para acreditar em tamanho absurdo:
- Quem dera que você fosse o Chico, quem
dera!... E Chico, compreendendo que Aloísio não pudera acreditar que fosse ele o
Chico pela maneira como se apresentava,
responde-lhe, candidamente: - É mesmo,
quem me dera... E, despedindo-se, partiu
com simplicidade e bonomia, deixando no
ambiente uma lição, uma grande lição,

que ira depois ser melhormente traduzida
por todos, e, muito especialmente, pelo
Aloísio...
In “Lindos Casos de Chico Xavier”,
Ramiro Gama. Lake.

A Verdade é amor
Maurício Curi*

O verbo ecoa em todo lugar
Que só a verdade nos liberta
De toda a jornada incerta
De toda ilusão, de todo desar.
Contudo, onde se alcança
A verdade pura e terna,
Tesouro da união fraterna,
Razão de toda a esperança?
Uns dizem aqui, outros no além.
Ali, afirmam com toda a certeza,
Está nas expressões da natureza
Ou nas manifestações do bem.
Está nos homens bons e singelos,
Nas mentes simples das gentes,
De todas as instruções, carentes.
Mas de corações puros e belos?
Está no brilhantismo dos gênios,
Na mais positiva intelectualidade.
Onde de fato reside a verdade?
Neste instante ou em milênios?
Há beleza nesta busca luzerna.
E por certo, tudo isto é verdade.
Porém a Verdade das verdades
Não se delimita, posto que é eterna.
A sabedoria suprema é do Criador
Revelada para toda a humanidade
De acordo com nossa capacidade
Em saber que a Verdade é amor!
*coordenador de Atendimento Espiritual
do GEABL e palestrante espírita
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Março
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Segundas e Quintas às 20h
Segundas e Quintas
Sábado às
às 20h
17h
Domingo
Domingo às
às 9h
9h

Dom
Dom
Seg
Seg
Qui
Qui
Dom
Dom
Seg
Seg
Qui
Qui
Dom
Dom
Seg
Seg
Qui

3
4

Mauríciu Curi
1 Verônica
Maria
2 Rute Ribeiro

Adolfo Cavalcante
Jorge Hessen
7 Jorge Hessen
8 DIJ
10 DIJ
9 Carmelita Indiano
11 Carmelita Indiano
12 Wilson Abreu
14 Niraldo Pulcineli
15 Vansan
Guimarães
1716 Fátima
Fátima Guimarães
Curi Camelo
1819 Maurício
Pedro Paulo
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Datas Espíritas
1/3/1944
6/3/1932
9/3/1979
9/3/1984
19/3/1839
20/3/1833
22/3/1882
23/3/1857
24/3/1921

Qui
Dom 2122 André
WalidMonteiro
Koury

JUSTIÇA
DAS AFLIÇÕES
EDUCAÇÃO
E VIVÊNCIAS

Dom
Seg 2423 Vansan
Walid Koury

PALESTRA
MUSICADA
E CANTADA
ORAÇÃO
E RENOVAÇÃO

Augusto
Seg
Seg 2526 Luiz
Fabioano
Augusto

JUSTIÇA
DIVINA CONTEMPORÂNEAS
DOENÇAS

Dom 2829 Ricardo
Lenir Rezende
Honório
Qui

ACEITAÇÃO
A CORREÇÃO
INFLUÊNCIA
ESPIRITUAL

31/3/1869

Seg 3130 Niraldo
NiraldoPulcineli
Pulcineli
Dom

TERAPIA
DO PERDÃOE OS DESAFIOS DOS JOVENS
O MUNDO
EM TRANSIÇÃO

1/4/1858

Qui 1 2 Flávio
JorgeBastos
Hessen
Seg
Dom 4 5 Jorge
Daniel
Campos
Hessen
Qui
Seg
Eduardo
Fávero
6 André
Monteiro
Dom

O CÉU E O INFERNO
LIBERTAÇÃO

2/4/1869
2/4/1910
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Abril
ABRIL

A PEDAGOGIA DE JESUS
A MENSAGEM CRISTÃ
VÊ COMO VIVES
DA VOLTA DO ESPÍRITO À VIDA ESPIRITUAL
O CÉU E O INFERNO
O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
APRESENTAÇÃO DA EEEIZ
APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE EVANGELIZAÇÃO
BELO PLANETA TERRA
ABORTO ESPONTÂNEO
COM ALMOFADAS FICA MELHOR
HÁBITOS INFELIZES
PALESTRA MUSICAL
A NOVA GERAÇÃO – CRIANÇAS DO SÉCULO XXI E SEUS TALENTOS
CONHECOMENTO DE SI MESMO
AMOR AE PARÁBOLA
SERENIDADE
DOS TALENTOS

Qui
Seg
Dom
Qui
Seg
Dom
Qui
Seg
Sáb
Qui
Dom
Dom
Seg
Seg
Qui
Qui
Dom

31/3/1848

ENCONTRO
COM A OHARMONIA
O EVANGELHO
SEGUNDO
ESPIRITISMO
GENTE
ACORDANDO
DESAFIO DOS PAIS: EDUCAR-SE PARA EDUCAR
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Warwick Mota
PAIXÕES
Carmelita Indiano
O ORGULHO E A HUMILDADE
PERANTE O LIVRO
12 Geraldo Campetti
A VIDA FUTURA
11 Warwick Mota
FAMÍLIA
13 Carmelita Indiano
PAIS DIFÍCEIS
14 Maurício Curi
JUSTIÇA DIVINA
16 Catharino dos Anjos
O CRISTO CONSOLADOR
15 Eduardo Favero
PALESTRA DOS 60 ANOS DO GRÊMIO ESPÍRITA ATUALPA
18 HAROLDO DUTRA DIAS
DIA DO LIVRO ESPÍRITA
18 DCSE
Ricardo
Honório
VIGIEMOS E OREMOS
19
RELIGIÃO E ESPIRITUALIDADE NO AMBIENTE FAMILIAR
21 Sérgio Castro
DCSE
DIA DO LIVRO ESPÍRITA
20
NECESSIDADE DE AUTOILUMINAÇÃO
22 Catharino dos Anjos
O CEGO DE NASCENÇA
23 Cassius Vantuil
Augusto
ANTE
A
REENCARNAÇÃO
25 Fabiano
Sérgio Castro
TRANSIÇÃO
PLANETÁRIA
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26
Santos
Dom
28
Seg 27 Adauto
Mauríciu
Curi

O LAR AE PESCA
AS INFLUÊNCIAS
ESPIRITUAIS
SURPREENDENTE

Koury
Seg
Qui 2930 Walid
Patrícia
Mendes

A FELICIDADE
NÃO É DESTE MUNDO
O EGOÍSMO

br.freepik.com

Março
MARÇO

Tema das
das Palestras
Palestras
Tema

4/4/1919
11/4/1900
12/4/1927
15/4/1864
18/4/1857
14/4/1999
18/4/1974
21/4/1889
22/4/1904
24/4/1984
30/4/1856

É lançado o jornal “O Semeador”, em São Paulo, órgão da FEESP
É fundada a Associação das Senhoras Cristãs de Araçatuba, pela
emérita espírita Benedita Fernandes
Desencarnação de José Herculano Pires
Desencarnação de Yvone do Amaral Pereira
Nasce em Portugal, Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, médium
curador
Nasce na Inglaterra, Daniel Dunglas Home, considerado o maior médium de efeitos físicos
O livro “A Gênese”, de Allan Kardec, é editado pela primeira vez em
língua portuguesa
Nasce Gabriel Delanne
Nasce Hilpert Doelinger Viana, f undador do GEABL
Os fenômenos em Hydesville (EUA) atingem o auge, envolvendo a família Fox, dando início a inúmeras investigações sobre a
mediunidade
Desencarnação de Allan Kardec, vítima da ruptura de um aneurisma
É fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, por Allan
Kardec
Allan Kardec é sepultado no Cemitério de Montmartre
Nasce Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, MG
Desencarnação de Willian Crookes, estudioso inglês dos fenômenos
espíritas
Desencarnação, no Rio de Janeiro, de Bezerra de Menezes
Desencarnação de Léon Denis
Lançado por Allan Kardec “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
Lançado “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec
É instituído o “Dia do Consolador”
É lançado o jornal “Folha Espírita”
Foi fundado no Rio de Janeiro o Centro Espírita do Brasil, sendo
seu primeiro presidente Adolfo Bezerra de Menezes, que instalou a
primeira escola de médiuns junto com Augusto Elias da Silva
Desencarnação de Florence Cook, a médium de materializações do
Espírito Katie King
Desencarnação, no Rio de Janeiro, do jornalista Deolindo Amorim
É transmitida a Allan Kardec a primeira revelação mediúnica a respeito da sua missão
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Março
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A BÚSSOLA E O LEME, DE HAROLDO DUTRA
Autor: Haroldo Dutra Dias

Haroldo Dutra Dias, neste livro fantástico e inovador, traz o resultado de vinte
anos de estudos e pesquisas demonstrando que somos portadores de um inato
senso de direção e sentido e aponta caminhos para ativarmos esses potenciais em
momento oportuno. Ele nos auxilia a tomarmos decisões e mudar o rumo quanLançamen
to e
do os Bruno
desaﬁosSantos
aparecem, mas acima de tudo para agirmos com antecedência
Autor: Vitor
Brasilnos prepararmos para as turbulências de nossa vida pessoal, social e corporativa.
Po g al
O livro Espírito
contém
poesias
que o da
autor
Bruno Santos
recebeu
Qual Poético
a direção
e qual
o sentido
suaVitor
existência?
Como
você está sertusentindo
por inspiração
espiritual,
com
a
abordagem
de
despertar
sentimentos
e
lembrandurante sua viagem? Você tem seguido a melhor rota? A Bússola e o Leme nos
convida
a reﬂtocados
etir sobre
tempo,
e sobre
ças superiores.
Poemas
de natureza,
espiritualidade,
comjornada,
amor, fé trajeto
e esperança,
ci- o próprio viajante.Cristo,
Ao reconhecer,
compreender
e utilizar
padrões
queeregem
tando Deus,
elevação e fazendo
esta obra
digna deos
elevado
respeito
valor. essa verdadeira
“odisseia”, você poderá fazer escolhas mais adequadas, tornar-se alguém melhor
e, ﬁnalmente, aproveitar a viagem.
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e sua capacidade de resolver problemas criativamente;
• Tratamento dialógico nos seus encontros com os evangelizandos, fazendo
uso da problematização e contextualização temática, consciente que o
Espiritismo é vida e seu conteúdo é
Raymundo Rodrigues Espelho*
libertador e repleto de orientações
para o cotidiano de todos nós;
• Abertura para ouvir o outro na con“E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam,
vicção de que todos somos seres de
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experiêndo mau tem
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A Doutrina Explica
Este artigo foi contemplado no concurso “A Doutrina Explica”, ocorrido em 2018,
promovido na turma do Curso de Palestrantes Espíritas do Distrito Federal, na Federação
Espírita do Distrito Federal (FEDF). O autor é escritor e palestrante espírita.

CONCURSO CICLO 2009

HOMOREGULAMENTO
SAPIENS

Juan Carlos Orozco
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