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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 refl etir 

sobre a sua existência, sua importância e 

seu valor em nossas vidas. Aproveitamos 

também para refl etir sobre a igual 

fundação do Grêmio Espírita Atualpa 

Barbosa Lima – Brasília – DF - Brasil, que 

ocorreu em 28 de outubro de 1960.

Brasília segue como obra humana, mas 

de inspiração divina em seu propósito e em 

seus traços simbólicos e transcendentais.

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 fi losófi ca, científi ca 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 

infi nito da presença divina.

 Ao mesmo tempo em que desfraldamos 

a fl âmula 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!

Como é bom estar aqui... viver aqui... 

ser aqui!

brilha nesta Terra, como uma estrela de 

luz pelas energias espirituais amorosas 

que representa e irradia.

Mais do que campo político, Brasília é 

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 

riquezas naturais e recursos materiais e 

espirituais imensuráveis, esta terra onde 

jorra leite e mel, como sonhado por Dom 

Bosco.

Aos 60 anos, Brasília assiste ainda 

à primeira geração de fi lhos caminhar, 

viver e trabalhar entre tesourinhas e 

eixos, superquadras e entrequadras, 

monumentos, palácios e parques, lagos 

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 infi nito 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...

André Ribeiro Ferreira

(foto tirada em 5 de maio de 2017)

Recordar e agradecer

Lenira Viana

Mensagens Psicografadas:

Convocação de Carnaval

Graças, Senhor!

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

“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)

Em 28 de outubro de 1960, na nascente 

cidade de Brasília, Hilpert Doelinguer Viana 

fundava, com o concurso de abnegados com-

panheiros, 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 acalenta-

do pelo fundador do Grêmio, realizou-se com 

o nascimento do Grupo Espírita Atualpa Bar-

bosa Lima, em sua cidade natal, Anchieta (ES).

O trabalho espiritual das duas casas foi en-

tregue ao Dr. Atualpa, médico consagrado ao 

bem. Nascido em Fortaleza, era muito conhe-

cido como “Bisturi de Ouro” em virtude de 

cirurgias realizadas com sucesso, e pelo tra-

balho gratuito realizado em prol da população 

carente de recursos.

Espírito bondoso, já desencarnado, acom-

panhou 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 fl ores e frutos que 

são o resultado dos trabalhos desenvolvidos 

pelos departamentos: a evangelização infanto-

juvenil, formando o homem de bem; o trabalho 

assistencial e espiritual consolando a falange 

de irmãos necessitados; a divulgação e o escla-

recimento da Doutrina por meio dos grupos de 

estudo, palestras públicas, livraria e biblioteca, 

e o compromisso fi rmado com a arte na forma-

ção do coral e do teatro.

Aqui, nesta casa, temos dois grandes exem-

plos 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 pos-

samos 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.

Lenira Viana

Presidente do Grêmio Espírita Atualpa 

Barbosa Lima – Brasília - DF

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.

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 )



Março/Abril  20202 • Brasília Espírita

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

DIRETORIA
Presidência: LENIRA PEREIRA VIANA
Vice-Presidência: PAULO DE TARSO PEREIRA VIANA
Secretaria:
SOLANGE VAZ DOS SANTOS
EDIVALDO PEÇANHA OLIVEIRA
Tesouraria:
CESAR PEREIRA VIANA
LUIZ AFONSO RODRIGUES DE ALMEIDA

DEPARTAMENTOS
Atendimento Espiritual: MAURÍCIO DE QUEIROZ CURI
Atividade Mediúnica: WILSON JOSÉ RODRIGUES ABREU
Estudo Doutrinário: CARLA VIEIRA GONÇALVES ABREU
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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 espiritual-

mente. O trabalho feito por eles nos traz saudade e constitui motivo para encorajamen-

to 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

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, dedicou-

se às obras assistenciais do Grêmio.

Fundando em 02.08.1986, o consul-

tório odontológico, que continua funcio-

nando até hoje. 

O atendimento gratuito era a menina 

dos olhos do nosso irmão, ajudando a po-

pulação carente que frequentava a Casa.

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. 

Pertenceu ao grupo mediúnico João 

Pinto de Farias de Tratamento físico 

espiritual.

Maria Hermínia Pessanha de Olivei-

ra nasceu em 03.03.1926 e desencarnou 

em 28.08.1992. Trabalhadora e frequen-

tadora assídua do Grêmio Espírita Atual-

pa, tinha um grande amor pela Casa, a 

única que frequentou em toda a sua vida 

e aonde desabrocharam suas faculdades 

mediúnicas. Atuou em grupos mediúni-

cos, 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 

com a doutrina espírita e pelas obras as-

sistenciais do Grêmio. Trabalhou na Cam-

panha do Quilo percorrendo com grupos 

de jovens as quadras de Brasília, em bus-

ca 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 assisten-

ciais 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.

Willion Miguel nascido em 10 de ju-

nho de 1927, em Veríssimo, localidade 

próximo a Uberaba, no Triângulo Mineiro, 

Estado de Minas Gerais. 

Casado com Maria Odete Oliveira Mi-

guel, em 20 de janeiro de 1957, desencar-

nada em 30.09.2012. 

Centros Espíritas que frequentou em 

Uberaba-MG: Henrique Krüger e Comu-

nhão 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 comen-

tários 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 es-

tudo 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 au-

xiliavam no deslocamento de casa para o 

Grêmio, continuou a desempenhar várias 

atividades no ESDE, ESME, como orador, 

dirigente de equipe mediúnica e cola-

borando 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 mediú-

nico “Willion Miguel”, dirigido pelo seu 

filho Henrique Miguel.
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Numa livraria de Belo Horizonte, servia 

um irmão que, pelo hábito de ouvir cons-

tantes 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, rei-

terava a alguém o pedido, o Chico entra 

na Livraria. Todos os presentes, menos o 

Aloísio, se surpreendem e se alegram. Abra-

çam o Médium, indagam-lhe as novidades 

recebidas. E depois, um deles se dirige ao 

Quem dera que você fosse o Chico...

Prezados trabalhadores de nossa Casa,

Convocamos todos a adotar uma ati-

tude de vigilância redobrada durante o 

Carnaval.

Nesse período, descortina-se valiosa 

oportunidade de treinamento de auto-

controle, 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 atri-

bulada e fervorosa atuação caritativa do 

mundo espiritual, uma operação especial 

de socorro, rica em atividades acolhedo-

ras, intercessórias e desobsessivas. Uma 

boa oportunidade de treinamento em ser-

viço 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, dialo-

gadores, acolhedores, transportadores, 

guardas, mentalistas, coletores de fl uidos 

vitais, além de toda a parte de logística 

espiritual: limpeza, zeladoria, recepção, 

comunicação e sinalização.

Estamos plenamente integrados à am-

pla rede de socorro distribuída em múlti-

plas casas religiosas – de diversos credos 

–, em múltiplas cidades, além dos biva-

ques, albergues, instituições de socorro 

e hospitais que existem nos dois planos. 

As moradas de acolhimento que existem 

no mundo espiritual estão todas engaja-

das em múltiplos níveis de atuação. Feli-

zes os que se congregam nessa Festa da 

Caridade. 

Não há espaço para lamento e julga-

mento, precisamos é de cidadãos do bem, 

construtores da Nova Era, dispostos a er-

guer 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 misericordio-

sas do sublime Nazareno. Eles conseguem 

canalizar a força consoladora e doce de 

nosso dedicado Governador planetário.

Apelamos a todos nossos colaborado-

res para entrarem em sintonia com as ati-

vidades de socorro neste Carnaval. Para 

tal, não podemos dispensar a boa vonta-

de, o compromisso com o homem-novo e 

com o aprendizado contínuo.

Todos podem contribuir com suas pre-

ces, vibrações, vigilância e doação fl uídi-

ca. Aos médiuns que desejem ajudar, é 

impreterível que se vinculem a seus res-

pectivos mentores através da prece sin-

cera, 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 

forma aventureira. Considere que o am-

biente espiritual pode ser hostil. Uma vez 

desdobrados, impera sempre a lei de afi -

nidade. 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 vi-

ciosas, 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 difi culdade, 

tentem mais uma vez. Para perseverar-

mos 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. Lem-

brem-se que a água oferecida pelo Cristo 

consegue mais do que saciar a sede do 

corpo, ela nutre a alma. Vocês fazem par-

te 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 conecta-

rem à nossa rede fraterna.

Rogamos ao Pai para que todos vocês 

consigam atender a essa convocação, a 

fi m de perfi larem, nesse Carnaval, entre 

aqueles que ajudam e socorrem, pois a 

multidão de necessitados e desviados já 

é sufi cientemente grandiosa.

Que possamos, cada vez mais, nos for-

talecer na prática do bem e do amor ao 

próximo.

Do servidor humilíssimo,

Atualpa Barbosa Lima

  

(Mensagem psicografada em 20/02/2020, 

pelo médium Rogério Amaral, integrante da 

reunião mediúnica irmão Marcos, do Grêmio 

Espírita Atualpa Barbosa Lima.)

Convocação de Carnaval
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 de-

cepcionante. 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 Aloí-

sio 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, 

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, afi rmam 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

que ira depois ser melhormente traduzida 

por todos, e, muito especialmente, pelo 

Aloísio...

In “Lindos Casos de Chico Xavier”, 

Ramiro Gama. Lake.

Graças, Senhor!

Nestes dias em que renovamos a lem-

brança da maravilhosa e bendita passa-

gem 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 ador-

mecidos 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 

do parto e as dores da partida sejam 

compreendidas no coração de todos, re-

novando as certezas na Vida Maior.

Que Jesus, a Luz do Mundo, nos banhe 

com Seu imenso amor para que o nosso 

presente refl ita a Sua presença em nos-

sas vidas e a irradie para toda a humani-

dade em pensamentos, palavras e atos.

Graças damos ao Pai pela luz que já 

podemos ver. Graças damos por poder-

mos também caminhar nas pegadas do 

Senhor Jesus, nosso Mestre.

Graças damos por podermos distin-

guir sombra e luz dentro de nós.

Graças damos pelas amizades nos dois 

planos da Vida, benção divina na cami-

nhada 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)
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Tema das Palestras

Segundas e Quintas às 20h
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Dom 1 Mauríciu Curi A PEDAGOGIA DE JESUS

Seg 2 Rute Ribeiro VÊ COMO VIVES

Qui 5 Jorge Hessen O CÉU E O INFERNO

Dom 8 DIJ APRESENTAÇÃO DA EEEIZ

Seg 9 Carmelita Indiano BELO PLANETA TERRA

Qui 12 Wilson Abreu COM ALMOFADAS FICA MELHOR

Dom 15 Vansan PALESTRA MUSICAL

Seg 16 Fátima Guimarães CONHECOMENTO DE SI MESMO

Qui 19 Pedro Paulo Camelo A PARÁBOLA DOS TALENTOS

Dom 22 Walid Koury EDUCAÇÃO E VIVÊNCIAS

Seg 23 Walid Koury ORAÇÃO E RENOVAÇÃO

Seg 26 Fabioano Augusto DOENÇAS CONTEMPORÂNEAS

Dom 29 Lenir Rezende ACEITAÇÃO A CORREÇÃO

Seg 30 Niraldo Pulcineli TERAPIA DO PERDÃO

AGENDE-SE

Março
Abril

06 - 20H15 - ESQUETE/

PALESTRA - DACE/DCSE

17, 18 E 19 - PRÉ-CONGRESSO 

ESPÍRITA - FEDF

18 - 17H - PALESTRA COM 

HAROLDO DUTRA NO GEABL

19 - 18H - CULTO DO 

EVANGELHO NO LAR

20 - 20H15 - A NOITE DO 

LIVRO ESPÍRITA - DCSE

26 - LANCHE BENEFICENTE - GEABL

01 - 9H -AULA INAUGURAL DO DIJ

07 - REUNIÃO CONSELHO 

DELIBERATIVO GEABL

12 -  20H15 -ESQUETE/

PALESTRA - DACE/DCSE

15 - INTEGRAR - FORMAÇÃO 

DE LIDERANÇAS - FEDF

22 - INTEGRAR - EXPERIÊNCIAS 

DE SUCESSO - FEDF

24, 27 E 29 - ENCONTRO DE 

PALESTRANTES E DIRIGENTES DE 

REUNIÕES PÚBLICAS DO GEABL

29 - ASSEMBLÉIA GERAL 

ORDINÁRIA DA FEDF

29 - 18H - CULTO DO 

EVANGELHO NO LAR

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 quan-

do os desafi os aparecem, mas acima de tudo para agirmos com antecedência e 

nos prepararmos para as turbulências de nossa vida pessoal, social e corporativa. 

Qual a direção e qual o sentido da sua existência? Como você está se sentindo 

durante sua viagem? Você tem seguido a melhor rota? A Bússola e o Leme nos 

convida a refl etir sobre natureza, tempo, jornada, trajeto e sobre o próprio viajan-

te. Ao reconhecer, compreender e utilizar os padrões que regem essa verdadeira 

“odisseia”, você poderá fazer escolhas mais adequadas, tornar-se alguém melhor 

e, fi nalmente, aproveitar a viagem.
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Qui 2 Jorge Hessen O CÉU E O INFERNO

Dom 5 Daniel Campos ENCONTRO COM A HARMONIA

Seg 6 Eduardo Fávero GENTE ACORDANDO

Qui 9 Warwick Mota PAIXÕES

Dom 12 Geraldo Campetti PERANTE O LIVRO

Seg 13 Carmelita Indiano FAMÍLIA

Qui 16 Catharino dos Anjos JUSTIÇA DIVINA

Sáb 18 HAROLDO DUTRA DIAS PALESTRA DOS 60 ANOS DO GRÊMIO ESPÍRITA ATUALPA

Dom 19 Ricardo Honório VIGIEMOS E OREMOS

Seg 20 DCSE DIA DO LIVRO ESPÍRITA

Qui 23 Cassius Vantuil O CEGO DE NASCENÇA

Dom 26 Sérgio Castro TRANSIÇÃO PLANETÁRIA

Seg 27 Mauríciu Curi A PESCA SURPREENDENTE

Qui 30 Patrícia Mendes O EGOÍSMO
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Dom 3 Verônica Maria A MENSAGEM CRISTÃ

Seg 4 Adolfo Cavalcante DA VOLTA DO ESPÍRITO À VIDA ESPIRITUAL

Qui 7 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 10 DIJ APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE EVANGELIZAÇÃO

Seg 11 Carmelita Indiano ABORTO ESPONTÂNEO

Qui 14 Niraldo Pulcineli HÁBITOS INFELIZES

Dom 17 Fátima Guimarães A NOVA GERAÇÃO – CRIANÇAS DO SÉCULO XXI E SEUS TALENTOS

Seg 18 Maurício Curi AMOR E SERENIDADE

Qui 21 André Monteiro JUSTIÇA DAS AFLIÇÕES

Dom 24 Vansan PALESTRA MUSICADA E CANTADA

Seg 25 Luiz Augusto JUSTIÇA DIVINA

Qui 28 Ricardo Honório INFLUÊNCIA ESPIRITUAL

Dom 31 Niraldo Pulcineli O MUNDO EM TRANSIÇÃO E OS DESAFIOS DOS JOVENS
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Seg 1 Flávio Bastos LIBERTAÇÃO

Qui 4 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 7 André Monteiro DESAFIO DOS PAIS: EDUCAR-SE PARA EDUCAR

Seg 8 Carmelita Indiano O ORGULHO E A HUMILDADE

Qui 11 Warwick Mota A VIDA FUTURA

Dom 14 Maurício Curi PAIS DIFÍCEIS

Seg 15 Eduardo Favero O CRISTO CONSOLADOR

Qui 18 DCSE DIA DO LIVRO ESPÍRITA

Dom 21 Sérgio Castro RELIGIÃO E ESPIRITUALIDADE NO AMBIENTE FAMILIAR

Seg 22 Catharino dos Anjos NECESSIDADE DE AUTOILUMINAÇÃO

Qui 25 Fabiano Augusto ANTE A REENCARNAÇÃO

Dom 28 Adauto Santos O LAR E AS INFLUÊNCIAS ESPIRITUAIS

Seg 29 Walid Koury A FELICIDADE NÃO É DESTE MUNDO
br
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ESPÍRITO POÉTICO

Autor: Vitor Bruno Santos
O livro Espírito Poético contém poesias que o autor Vitor Bruno Santos recebeu 

por inspiração espiritual, com a abordagem de despertar sentimentos e lembran-

ças superiores. Poemas tocados de espiritualidade, com amor, fé e esperança, ci-

tando Deus, Cristo, elevação e fazendo esta obra digna de elevado respeito e valor.

AGENDE-SE
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1 a 30
COMEMORAÇÃO DO MÊS 

DO LIVRO ESPÍRITA

19, 20 e 21
V CONGRESSO ESPÍRITA

DO DISTRITO FEDERAL

21
CULTO DO LAR

28
LANCHE BENEFICENTE

9
INÍCIO DAS ATIVIDADES DO 

ESDE, ESE E EADE

INÍCIO DO ESTUDO E PRÁTICA 

DA MEDIUNIDADE - ESME

3
AULA INAUGURAL DOS CICLOS 

DE INFÂNCIA E JUVENTUDE

24
PALESTRA MUSICADA COM VANSAN

31
CULTO DO LAR

Datas Espíritas

1/3/1944 É lançado o jornal “O Semeador”, em São Paulo, órgão da FEESP

6/3/1932 É fundada a Associação das Senhoras Cristãs de Araçatuba, pela 
emérita espírita Benedita Fernandes

9/3/1979 Desencarnação de José Herculano Pires

9/3/1984 Desencarnação de Yvone do Amaral Pereira

19/3/1839 Nasce em Portugal, Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, médium 
curador

20/3/1833 Nasce na Inglaterra, Daniel Dunglas Home, considerado o maior mé-
dium de efeitos físicos

22/3/1882 O livro “A Gênese”, de Allan Kardec, é editado pela primeira vez em 
língua portuguesa

23/3/1857 Nasce Gabriel Delanne

24/3/1921 Nasce Hilpert Doelinger Viana, f undador do GEABL

31/3/1848
Os fenômenos em Hydesville (EUA) atingem o auge, envolven-
do a família Fox, dando início a inúmeras investigações sobre a 
mediunidade

31/3/1869 Desencarnação de Allan Kardec, vítima da ruptura de um aneurisma

1/4/1858 É fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, por Allan 
Kardec

2/4/1869 Allan Kardec é sepultado no Cemitério de Montmartre

2/4/1910 Nasce Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, MG

4/4/1919 Desencarnação de Willian Crookes, estudioso inglês dos fenômenos 
espíritas

11/4/1900 Desencarnação, no Rio de Janeiro, de Bezerra de Menezes

12/4/1927 Desencarnação de Léon Denis

15/4/1864 Lançado por Allan Kardec “O Evangelho Segundo o Espiritismo”

18/4/1857 Lançado “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec

14/4/1999 É instituído o “Dia do Consolador”

18/4/1974 É lançado o jornal “Folha Espírita”

21/4/1889
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

22/4/1904 Desencarnação de Florence Cook, a médium de materializações do 
Espírito Katie King

24/4/1984 Desencarnação, no Rio de Janeiro, do jornalista Deolindo Amorim

30/4/1856 É transmitida a Allan Kardec a primeira revelação mediúnica a res-
peito da sua missão

Lançamento 

Brasil-

Portugal
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O EVANGELIZADOR 

APRENDENTE

Sandra Borba*

O renomado pensador e educador 

pernambucano Paulo Freire deixou um 

importante legado teórico-prático cons-

truído a partir de suas experiências e 

refl exões e expresso em seus livros, en-

trevistas, depoimentos e obras realizadas 

em várias localidades no Brasil e fora dele.

Seu pensamento pedagógico nascido 

da vivência e sua crítica à sociedade ex-

cludente muito contribuem para qualifi -

car a refl exão em torno da problemática 

socioeducacional, bem como encontrar 

caminhos e propostas de soluções pos-

síveis. Numa síntese, podemos situar 

três grandes ações freireanas expressas 

em verbos: denunciar, como uma forma 

de desvelamento da realidade opressora 

em que se vive como resultante do pro-

cesso histórico  (marcado pelo egoísmo 

em suas múltiplas feições, em nossa opi-

nião); anunciar, como testemunho da 

convicção desse autor sobre a vocação 

ontológica do homem de Ser Mais
1

 e es-

perançar, ou seja, a expressão humana 

de agir na busca da transformação  pes-

soal e social, tendo em vista a construção 

de uma sociedade justa e democrática.

Nesse espaço buscaremos usar um 

recorte de uma de suas contribuições 

mais interessantes para a ação pedagó-

gica: a condição de aprendente daquele 

que atua pedagogicamente. O que seria 

um educador aprendente para o autor 

pernambucano? Que características são 

apresentadas? Vejamos de modo breve 

as mais signifi cativas:

• Abertura para o conhecimento e 

autocrítica;

• Postura curiosa e admiração pela 

curiosidade infanto-juvenil, suas dúvi-

das, criatividade e capacidade crítica;

• Disposição para o estudo, a leitura e 

a pesquisa;

• Responsabilidade ética, política e profi s-

sional com sua permanente formação;

• Capacidade de vivenciar o diálogo em 

clima de liberdade com limites para 

evitar a licenciosidade;

• Certeza de que sua prática não é neu-

tra, mas denota sua visão política;

• Percepção de sua condição de res-

ponsável pelo desenvolvimento inte-

lectual de seus educandos;

• Consciência de que se ensina e se 

aprende de modo integral, incluindo 

medos, desejos, sentimentos, dúvi-

das etc;

• Problematiza e não fragmenta os mo-

mentos de ensinar-aprender;

• Certeza de que o processo de apren-

dizagem exige reelaboração e reinven-

ção própria para aplicação nas situa-

ções concretas da vida.

Em suma: o educador aprendente 

está em processo ininterrupto de apren-

der sobre si mesmo e sua ação docente.

Interessa-nos, aqui, porém, a partir 

da contribuição freireana acima, refl e-

xionarmos sobre nossa condição de 

evangelizadores, educadores atuantes 

na educação moral de crianças e jovens 

sob a orientação  do evangelho de Jesus 

a partir dos princípios espíritas.

O evangelizador é um agente peda-

gógico. Ele atua na formação intelecto-

-moral da nova geração em espaços
2

 de 

ação evangelizadora. Sua interferência 

nesse processo se dá pela mediação que 

realiza planejando, vivenciando, avalian-

do e redimensionando as situações de 

aprendizagem, com base numa visão in-

tegral dos evangelizandos e consoante 

os elevados objetivos da evangelização 

espírita infantojuvenil sintetizados na 

formação da pessoa de bem.

Para agir de modo coerente com a 

proposta espírita e com a qualidade ne-

cessária ao atingimento daqueles obje-

tivos, o evangelizador necessita aprimo-

rar-se considerando com Guillon Ribeiro 

(Espírito):

É bom que se diga, o evangelizador cons-

ciente de si mesmo jamais se julga pronto, 

acabado, sem mais o que aprender, refazer, 

conhecer... Ao contrário, avança com o tem-

po, vê sempre degraus acima a serem galga-

dos, na infi nita escala da experiência e do 

conhecimento.
3

Atuando pedagogicamente, ao evan-

gelizador são exigidas algumas atitudes 

que enfeixam um certo perfi l desejável 

para o desenvolvimento dessa tarefa.
4

Acrescentamos a esse perfi l a quali-

dade do ser evangelizador aprendente 

como um conjunto de atitudes capazes 

de contribuir positivamente na qualifi ca-

ção de sua ação evangelizadora.

Que atitudes seriam essas?  Seguem 

algumas:

• Exercício permanente do autoconheci-

mento e da autoavaliação de seu tra-

balho, pois isso facultará a permanen-

te “escuta” de sua ação, considerando 

que não existe evangelizador “pronto”, 

sem necessidade de melhoria;

• Interesse pela melhoria da qualidade 

de sua ação, consequência da afi rma-

tiva anterior, na certeza de que cada 

grupo e cada momento evangelizador 

tem sua originalidade;

• Transformar sua prática em “práxis”, 

ou seja, refl exionar sobre a prática, 

tornando-a objeto de um pensamen-

to crítico, o que só auxiliará no de-

sempenho de sua ação;

• Busca contínua de conhecimento 

doutrinário e psicopedagógico con-

siderando que tais conquistas permi-

tirão maior qualidade para trabalhar 

com diferentes grupos de crianças, 

adolescentes e jovens, numa perspec-

tiva de educação integral;

• Curiosidade inquieta e admiração 

pela curiosidade dos evangelizandos 

 Referências

1 Federação Espírita Brasileira/Conselho Federativo Na-
cional. Orientação à Ação Evangelizadora da Infân-
cia: subsídios e diretrizes. RJ: FEB, 2015, parte 1ª, 
cap. 2, item 2.7, páginas 83-102.

2 DUSI, Miriam.(Coord.) Sublime Sementeira. RJ:FEB, 
2012, p. 198

3 Federação Espírita Brasileira/Conselho Federativo Na-
cional. Orientação à Ação Evangelizadora da Infân-
cia: subsídios e diretrizes. RJ: FEB, 2015, parte 1ª, 
cap. 2, item 2.4, páginas 49-52.

4 PEREIRA, Sandra M.B. Paulo, o Evangelizador Esco-
lhido. In: Reflexões Pedagógicas à luz do Evangelho. In: Reflexões Pedagógicas à luz do Evangelho. In:
Curitiba: FEP, 2009, cap.10. 

 Nota: O Ser Mais do homem em Freire é a busca pela 
sua valorização e aprimoramento constante.

5 Fonte: PEREIRA, Sandra Maria Borba. Educação em 
foco. Curitiba – PR. Federação Espírita do Paraná, 
2019. Pag. 71-77.

* Sandra Maria Borba Pereira é professora, doutora de 
Fundamentos da Educação  pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Expositora e evangelizadora 
espírita, é ex-presidente da Federação Espírita do Rio 
Grande do Norte.

e sua capacidade de resolver proble-

mas criativamente;

• Tratamento dialógico nos seus encon-

tros com os evangelizandos, fazendo 

uso da problematização e contextu-

alização temática, consciente que o 

Espiritismo é vida e seu conteúdo é 

libertador e repleto de orientações 

para o cotidiano de todos nós;

• Abertura para ouvir o outro na con-

vicção de que todos somos seres de 

aprendizagem e que aprendemos uns 

com os outros;

•  Exercício da fala, da escuta e do olhar 

sensíveis como condição sine qua non

para com o indispensável respeito pe-

las diferenças individuais e grupais;

• Reelaboração das próprias experiên-

cias pessoais, à luz dos ensinos evan-

gélico-doutrinários como suporte 

para sua autoevangelização;

• Uso da intuição como aliada da sua 

práxis evangelizadora, ciente de que 

toda ação nesse sentido atinge a di-

mensão espiritual de evangelizandos 

e evangelizadores; e

• Consciência de sua condição de me-

diador entre o grupo com o qual 

atua e a mensagem de Jesus à luz do 

Espiritismo.

Tais atitudes, assim entendemos, são 

favoráveis a uma postura aprendente do 

evangelizador. Mais uma vez, recorre-

mos à fi gura do evangelizador escolhido, 

Paulo de Tarso, que nos legou exemplos 

atitudinais de quem permanentemente 

se avaliou, buscando transformar-se e 

enriquecer a sua tarefa
5

.

Outrossim, lembramos alguns exem-

plos que o próprio Movimento Espírita 

nos legou desde o próprio Allan Kardec 

passando por Anália Franco, Clélia Ro-

cha, Eurípedes Barsanulfo, Leopoldo Ma-

chado, Tomás Novelino, Cecília Rocha e 

outros tantos anônimos trabalhadores 

dessa sublime sementeira que exige até 

os dias de hoje devotados e comprome-

tidos trabalhadores da educação das 

novas gerações, no atendimento ao “Ide 

e Evangelizai...” preconizado pelo maior 

de todos os mestres: Jesus.
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N
o centro de tradicional cidade, 

em frente à praça principal, existe 

um maravilhoso palacete, circundado por 

enorme e bem cuidado jardim... As esca-

darias de granito nos conduzem a belas 

dependências e os criados, em grande nú-

mero, se movimentam para manter a mo-

radia em ordem impecável e preparar as 

refeições cotidianas. Nesse palacete no-

tam-se, em todos os pormenores o luxo, 

o supérfluo e a suntuosidade.

Todas as manhãs sai dali um luxuoso 

automóvel, último modelo, dirigido por 

um motorista particular, conduzindo o 

proprietário do imóvel, para o bairro in-

dustrial da cidade, onde possui muitas 

indústrias. Outras vezes vai inspecionar 

uma de suas fazendas próximo à cidade.

Homem orgulhoso e ríspido exige de 

seus empregados o máximo de produção, 

mas oferece-lhes o mínimo de salário. 

Quando alguém vai reclamar para um de 

seus prepostos (que também são mal re-

munerados, mas sentem-se felizes em aju-

dá-lo a prejudicar os humildes operários) 

é mal tratado e dispensado do emprego e, 

geralmente, nem recebe seu salário e mui-

to menos a indenização a que tem direito.

Tubarões
Raymundo Rodrigues Espelho*

“E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, 

disse-lhes: Que buscais?”  (João I:38)

Assim vive o “tubarão”, multiplicando 

sua fortuna e aniquilando seres humanos.

Acreditamos que não tenha tido tempo 

para tomar conhecimento dos ensinamen-

tos evangélicos, principalmente do que 

nos diz o evangelista Lucas  12:15: “Tende 

cuidado e guardai-vos de toda e qualquer 

avareza porque a vida de um homem não 

consiste na abundância dos bens que ele 

possui”.

Distante da cidade, no centro de enor-

me campo, longe de tudo e de todos exis-

te um barracão, construído com tábuas 

velhas, barro, muitos trapos tapando as 

frestas existentes nas paredes e coberto 

com sapé. Nesse barracão vive um casal 

de velhos, que há muitos anos encontrou 

a habitação desocupada e com o consen-

timento do proprietário, que nem os co-

nhecia, passou a viver ali.

Seus corpos maltratados pelo sofri-

mento estão trêmulos, pela falta de ali-

mento; a cegueira já limita o esposo a vi-

ver tateando pelo casebre e sua cônjuge, 

quando está mais disposta a vencer a de-

bilidade física, vai à cidade pedir esmolas 

para minorar a fome de ambos.

Isto é de fazer desolar uma pessoa que 

pensa um pouquinho nos ensinamentos 

cristãos e procura andar em harmonia 

com eles. Mas o que mais nos entristece 

nesse contraste, é em pensar que essa hu-

milde criatura que está cega pode ter sido 

vitima desse ou de outros “ tubarões” 

que acumulam fortunas aniquilando seres 

humanos.

Necessário se torna meditarmos muito 

sobre esta frase do Cristo: “Mais fácil será 

passar um camelo pelo buraco de uma 

agulha do que entrar um rico no Reino do 

Céu”.

Todos sabemos que a desigualdade das 

riquezas é um dos problemas que inutil-

mente procuramos resolver, se não levar-

mos em consideração a imortalidade da 

alma e as vidas sucessivas.

Vejamos a resposta à questão 133 do 

livro O que é o Espiritismo:

133. Por que vemos tantas vezes o mau 

prosperar, enquanto o homem de bem 

vive em aflição? 

Para aquele cujo pensamento não 

transpõe as raias da vida presente, para 

quem a acredita única, isto deve parecer 

clamorosa injustiça. Não se dá, porém, o 

mesmo com quem admite a pluralidade 

das existências e pensa na brevidade de 

cada uma delas, em relação à eternidade. 

O estudo do Espiritismo prova que a pros-

peridade do mau tem terríveis consequên-

cias em suas seguintes existências; que as 

aflições do homem de bem são, pelo con-

trário, seguidas de uma felicidade, tanto 

maior e duradoura, quanto mais resigna-

damente ele soube suportá-las; não lhe 

será mais que um dia mau em uma exis-

tência próspera.

Jesus exorta o povo ganancioso dos 

bens materiais, povo esse que para enri-

quecer esquecia-se de todos os preceitos 

religiosos.

O povo contemporâneo de Jesus agia 

assim. E hoje como agimos?

A propósito ouçamos o que nos diz 

Mateus 6:19-21: “Não junteis tesouro na 

terra, onde a ferrugem e a traça os con-

somem, e os ladrões os desenterram e 

roubam, mas acumulai tesouros no Céu, 

onde não os consomem a ferrugem nem 

a traça, e onde está o teu tesouro, aí está 

também o teu coração”.

*Articulista espírita de Campinas-SP

O TEMPO

“E o homem reconhece – 

tardiamente preocupado,

Que a Eternidade infinita – pede 

contas do minuto...”

Todas as criaturas gozam o tempo 

– raras aproveitam-no.

Corre a oportunidade – espalhando bênçãos.

Arrasta-se o homem – estragando 

as dádivas recebidas.

Cada dia é um país – de vinte 

e quatro províncias.

Cada hora é uma província – 

de sessenta unidades.

O homem, contudo, é o semeador 

– que não despertou ainda.

Distraído cultivador, pergunta: - que farei?

E o tempo silencioso responde, 

com ensejos benditos:

De servir – ganhando autoridade.

De obedecer – conquistando o mundo.

De lutar – escalando os céus.

O homem, todavia, - voluntariamente cego.

Roga sempre mais tempo – 

para zombar da vida,

Porque se obedece – revolta-se orgulhoso,

Se sofre – injuria e blasfema,

Se chamado a conta – lavra 

reclamações descabidas.

Cientistas – fogem da verdadeira ciência.

Filósofos – ausentam-se dos próprios ensinos.

Religiosos – negam a religião.

Administradores – retiram-

se da responsabilidade.

Médicos – subtraem-se à medicina.

Literatos – furtam-se à divina verdade.

Estadistas – centralizam a dominação.

Servidores do povo – buscam 

interesses privados.

Lavradores – abandonam a terra.

Trabalhadores – escapam do serviço.

Gozadores temporários – entronizam ilusões.

Ao invés de suar no trabalho – 

apanham borboletas da fantasia

Desfrutam a existência – 

assassinando-a em si próprios.

Possuem os bens da Terra – 

acabando possuídos.

Reclamam liberdade – submetendo-

se à escravidão.

Mas chega, um dia – porque há sempre 

um dia mais claro que os outros,

Em que a morte surge – 

reclamando trapos velhos...

O tempo recolhe, então, apressado – as 

oportunidades que pareciam sem fim...

E o homem reconhece – 

tardiamente preocupado,

Que a Eternidade infinita – pede 

contas do minuto...

ANDRÉ LUIZ

(Do livro “Coletânea do Além”, Francisco 

C. Xavier – Autores Diversos)
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Em matéria publicada na Veja.com, de 7 

de agosto de 2018, sob o título Por que só 

o Homo sapiens sobreviveu?,  a articulis-

ta Sabrina Brito informa um novo estudo 

sugerindo que a permanência da espécie 

Homo sapiens se deve à capacidade de 

adaptação a ambientes extremos.

A pesquisa realizada pela Universidade 

de Michigan, dos EUA, e pelo Instituto 

Max Planck pela Ciência da História Huma-

na, da Alemanha, levantou a hipótese de 

que “a nossa permanência se deve à ap-

tidão do homem atual para se adaptar a 

ambientes extremos”.

A tese considerou que outros repre-

sentantes do gênero Homo ocupavam 

bosques e campos, mas somente o Homo 

sapiens estabeleceu moradia em lugares 

de difícil sobrevivência, de climas hostis e 

ambientes inóspitos.

Além disso, o cientista arqueológico Pa-

trick Roberts afi rmou que essa conquista 

foi resultado da nossa “cultura cumula-

tiva” e à capacidade de formar relações 

com todos os membros da nossa espécie, 

inclusive os que não pertencem à nossa fa-

mília. Essa caraterística facilitou “o ajuste 

de certos povos em áreas a eles desconhe-

cidas, já que possuiriam um conhecimento 

prévio dos mecanismos e costumes neces-

sários para se viver naquele lugar”.

A Ciência e o Espiritismo

Como se observa da matéria, a Ciên-

cia busca explicações por que o Homo 

sapiens sobreviveu em relação às outras 

espécies precedentes que sucumbiram ao 

longo do tempo.

Importante destacar que Ciência e Es-

piritismo caminham juntos na busca da 

verdade, complementando-se. A Ciência 

sozinha não consegue explicar todos os 

fenômenos do Universo somente pelas 

leis da matéria. O Espiritismo sem a Ciên-

cia, não teria o apoio e a comprovação 

necessária para sustentar os fenômenos 

espirituais.

Para o Espiritismo, o Universo não é só 

matéria, tem princípio inteligente regendo 

tudo que existe. Nada é por acaso, nada 

ocorre sem controle ou em desordem.

Nesse sentido, destacam-se duas forças 

que regem o Universo: o princípio espiri-

tual e o princípio material. E acima de tudo 

Deus, inteligência suprema, causa primária 

de todas as coisas. Não há efeito sem cau-

sa anterior.

Da ação simultânea dos princípios ma-

terial e inteligente, nascem fenômenos 

que são naturalmente inexplicáveis, se 

não considerarmos um dos dois.

Evolução dos mundos, seres e Espíritos

O Universo está em constante evolu-

ção, pois o progresso é lei da natureza e 

todos seres estão submetidos a ele. Nada 

está parado: evoluem mundos, seres vivos 

e Espíritos.

O mundo, ao progredir, oferece mo-

rada mais agradável a seus habitantes, 

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.

HOMO SAPIENS 

Juan Carlos Orozco

à medida que eles também progridem. 

Paralelamente, marcham progressos de 

homens, animais, vegetais e mundos que 

eles habitam.

A Terra esteve material e moralmente 

num estado inferior ao de hoje, e atingirá 

um grau mais avançado.

A Gênese

No livro A Gênese Kardec expressa: “a 

Gênese compreende duas partes: a histó-

ria da formação do mundo material e a da 

humanidade, considerada em seu duplo 

princípio, corporal e espiritual” (KARDEC. 

A Gênese, pg. 77, 2ª Edição, FEB, 2013).

Mais adiante, complementa: “mas a 

história do homem, considerado como ser 

espiritual, se prende a uma ordem especial 

de ideias, que não são do domínio da Ciên-

cia propriamente dita e das quais, por este 

motivo, não constitui objeto de suas in-

vestigações” (KARDEC. A Gênese, pg. 77, 

2ª Edição, FEB, 2013).

Será exatamente neste ponto que a 

Doutrina Espírita explicará por que só o 

Homo sapiens sobreviveu.

Acerca da formação primária dos seres 

vivos, Kardec esclarece que “houve um 

tempo em que não existiam animais; logo, 

eles tiveram começo. Cada espécie foi apa-

recendo à medida que o globo adquiria as 

condições à sua existência” (KARDEC. A 

Gênese, pg. 161, 2ª Edição, FEB, 2013).

A questão do Homo sapiens nos con-

duz aos antepassados das criaturas hu-

manas no seu processo evolutivo com os 

aperfeiçoamentos da Natureza.

O Espírito Emmanuel, na psicografi a de 

Francisco Cândido Xavier, em “A caminho 

da luz” (38ª Edição, FEB, 2016) traz algu-

mas considerações que contribuem para 

responder à pergunta da articulista:

Sob a orientação misericordiosa e sábia do 

Cristo, laboravam na Terra numerosas as-

sembleias de operários espirituais. Como 

a engenharia moderna, que constrói um 

edifício prevendo os menores requisitos de 

sua fi nalidade, os artistas da espiritualidade 

edifi cavam o mundo das células iniciando, 

nos dias primevos, a construção das for-

mas organizadas e inteligentes dos séculos 

porvindouros. 

(...)

As formas de todos os remos da nature-

za terrestre foram estudadas e previstas. 

Os fl uidos da vida foram manipulados de 

modo a se adaptarem às condições físicas 

do planeta, encenando-se as construções 

celulares segundo as possibilidades do am-

biente terrestre, tudo obedecendo a um 

plano preestabelecido pela misericordiosa 

sabedoria do Cristo, consideradas as leis do 

princípio e do desenvolvimento geral. 

(...)

Os tipos adequados à Terra foram consu-

mados em todos os reinos da Natureza, eli-

minando-se os frutos teratológicos e estra-

nhos, do laboratório de suas perseverantes 

experiências.

(...)

As forças espirituais que dirigem os fenô-

menos terrestres, sob a orientação do Cris-

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 i bu 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 GEABL e 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) A QUEM 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 
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to, estabeleceram, na época da grande ma-

leabilidade dos elementos materiais, 

uma linhagem defi nitiva 

para todas as espécies, 

dentro das quais o 

princípio espiritual 

encontraria o pro-

cesso de seu acriso-

lamento, em marcha 

para a racionalidade. 

Os peixes, os répteis, 

os mamíferos, tiveram 

suas linhagens fi xas 

de desenvolvimento 

e o homem não es-

caparia a essa regra 

geral.

Dessas assertivas, ve-

rifi ca-se que Jesus e seus 

operários espirituais parti-

ciparam da gênese da humanidade 

construindo formas organizadas e inte-

ligentes, de modo a se adaptarem às con-

dições físicas do planeta, segundo as pos-

sibilidades do ambiente terrestre, em que 

os tipos mais adequados sobreviveram e 

os imperfeitos foram eliminados pelo labo-

ratório das forças espirituais. A linhagem 

defi nitiva prosseguiu o seu caminho em 

direção da racionalidade.

Como se observa, o Homo sapiens so-

breviveu por suas características especiais 

que se adequou ao ambiente terrestre, 

superando seus antecessores, o que pode-

mos confi rmar mais uma vez nas palavras 

do Espírito Emmanuel:

Os antropoides das cavernas espalharam-

se, então, aos grupos, pela superfície do 

globo, no curso vagaroso dos séculos, so-

frendo as infl uências do meio e formando 

os pródromos das raças futuras em seus 

tipos diversifi cados; a realidade, porém, 

é que as entidades espirituais auxiliaram 

o homem do sílex, imprimindo-lhe novas 

expressões biológicas. Extraordinárias ex-

periências foram realizadas pelos mensa-

geiros do invisível. As pesquisas recentes 

da Ciência sobre o tipo de Neanderthal, 

reconhecendo nele uma espécie de homem 

bestializado, e outras descobertas interes-

santes da Paleontologia, quanto ao homem 

fóssil, são um atestado dos experimentos 

biológicos a que procederam os prepostos 

de Jesus, até fi xarem no “primata” os carac-

terísticos aproximados do homem futuro. 

(pg. 24)

Depois de séculos de experiências, as 

ações do mundo invisível operaram de-

fi nitiva transição no corpo perispiritual 

preexistente, dos homens primitivos, nas 

regiões siderais e em certos intervalos de 

suas reencarnações.

Assim, surgem os primeiros selvagens 

de compleição melhorada, tendendo à ele-

gância dos tempos do porvir. Uma trans-

formação visceral verifi cara-se na estrutu-

ra dos antepassados das raças humanas.

Emmanuel, em “A caminho da luz”, re-

gistra ainda que as falanges do Cristo ope-

ravam as últimas experiências sobre os 

fl uidos renovadores da vida, aperfeiçoan-

do os caracteres biológicos das raças hu-

manas, quando chegaram os auxílios dos 

Espíritos degredados de Capela.

Aquelas almas afl itas e atormentadas 

reencarnaram nas regiões mais importan-

tes, dando origem à Raça Adâmica. Com 

suas reencarnações no mundo terreno, 

estabeleciam-se fatores defi nitivos na 

história etnológica dos seres. Um grande 

acontecimento se verifi cara no planeta.

O Espírito Áureo, no livro Universo e 

Vida (9ª Edição, FEB, 2016), esclarece esse 

período da humanidade:

Foi somente há cerca de quarenta milê-

nios, quando os selvagens descendentes 

dos primatas se estabeleceram na Ásia 

Central e depois migraram, em grandes 

grupamentos, para o vale do Nilo, para a 

Mesopotâmia e para a Atlântida, que sur-

giu no mundo o Homo sapiens, resultado 

da encarnação em massa, na Terra, dos 

exilados da Capela, cuja presença assina-

lou, neste planeta, o surgimento das raças 

adâmicas. (...)

Esse fato, além de lógico e natural, por 

corresponder ao maior e quase único pa-

trimônio de conquistas vitais daqueles 

seres, era também necessário para lhes 

assegurar a sobrevivência no mundo das 

formas materiais espessas e pesadas. (pg. 

53)

Dessa maneira, a espécie humana pas-

sou por diversas fases evolutivas até che-

gar ao Homo sapiens, à atual caraterística 

e apta a receber Espíritos mais evoluídos.

Resistiram às adversidades climáticas e 

situações adversas, porque a inteligência 

e as características biológicas proporcio-

naram meios para superar as difi culdades 

em relação à outras espécies.

Nesse sentido, espécies precedentes 

sucumbiram perante o Homo sapiens.

A Ciência e o Espiritismo se encontram 

na busca da origem da humanidade e da 

verdade. Para a Doutrina Espírita nada é 

por acaso, tudo tem a sua fi nalidade, o seu 

princípio inteligente e a sua explicação.

Mas para isso, primeiro é preciso acre-

ditar em Deus, como inteligência suprema 

e causa primária de todas as coisas. Sem a 

crença em Deus e na sua ação, as análises 

serão incompletas, mesmo porque o ho-

mem é obra de Deus.

O Espiritismo traz a lume a existência 

do mundo espiritual e com isto adiciona 

o elemento que falta para a compreensão 

da evolução do Homo sapiens.

Negar a existência de Deus é negar o 

princípio inteligente de tudo que existe.

to, estabeleceram, na época da grande ma-

leabilidade dos elementos materiais, 

uma linhagem defi nitiva 

para todas as espécies, 

cesso de seu acriso-

lamento, em marcha 

para a racionalidade. 

Os peixes, os répteis, 

os mamíferos, tiveram 

caparia a essa regra 

Dessas assertivas, ve-

rifi ca-se que Jesus e seus 

operários espirituais parti-

ciparam da gênese da humanidade 


