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RECORDAR E AGRADECER

Lenira Viana

tudo vai diminuir  a partir de agora, ainda 

é impossível mensurar. Mas a humanidade 

precisava de um freio de arrumação. E ele 

veio!

Veio de uma maneira que ninguém es-

perava. Durante um bom tempo temeu-se 

uma guerra nuclear, mas ela fi cou ape-

nas na ameaça. Depois veio o medo do 

terrorismo, mas este também não fez o 

mundo pausar a correria, respirar fundo 

e repensar seus valores, virtudes e objeti-

vos. Continuávamos acumulando bens na 

terra onde os vermes hão comer, esque-

cendo das palavras de Jesus que dizia que 

“onde estiver seu tesouro, aí estará seu 

coração”.

Seguíamos incapazes de amar nossos 

semelhantes, de perdoar setenta vezes 

sete, de fazermos as pazes com nosso ini-

migo enquanto é dia, de darmos a outra 

face, de vestir e alimentar os carentes que 

nos batiam à porta em um número cada 

vez maior a cada dia que passava.

De repente, tudo parou. Não por causa 

de uma bomba, não por causa de um líder 

político ou empresarial, não por causa de 

um cataclisma meteorológico – porque 

estes também já vieram e não consegui-

ram nos frear. Nós fomos parados por 

algo que sequer conseguimos enxergar a 

olho nu. E, de repente, vimos nossa reale-

za humana ser envolta em um manto de 

fragilidade e fi nitude jamais visto na his-

tória recente de nossas vidas.

E o que percebemos com essa parada? 

Que se devemos, sim, chorar e nos en-

tristecer pelos mortos que já se foram e 

aqueles que ainda estão por vir, por outro 

lado temos que cuidar mais dos nossos 

idosos, que estavam sendo relegados a 

asilos ou cuidadores pelo simples fato de 

não estarem mais em condição 

de contribuir no mercado de 

trabalho.

Nos lembramos  que 

existem pessoas mo-

rando nas ruas e pas-

samos a nos preocupar 

com elas, questionar 

como elas estão se ali-

mentando, onde estão 

dormindo, como poderão 

simplesmente lavar as mãos 

para se proteger do Corona-

vírus. Nos demos conta do 

absurdo de pessoas viverem 

em comunidades empilhadas 

umas nas outras, sem condições 

básicas de sobrevivência. E fi ze-

mos tudo isso sem ter medo 

de que elas venham nos 

roubar, pois essa era 

sempre a percep-

ção em relação 

a quem vivia 

na ruas ou nas 

favelas. 

Descobrimos 

que as grandes 

empresas tam-

bém podem dar 

sua contribui-

ção para mudar 

o mundo, sem 

fazer isso apenas com o objetivo de ter 

isenção de Imposto de Renda no ano se-

guinte. Redescobrimos que, na hora do 

aperto, da dor, da tristeza e do sofrimen-

to, o que nos resta é a família mais próxi-

ma. Que nessa hora, é ela quem vai nos 

apoiar e permitir que tenhamos força e 

resistência para vencer as tormentas.

Jesus nos fala de uma felicidade dis-

tante, em outro plano de existência. O 

Espiritismo, com suas páginas de luz e 

esperança, nos fala da transição planetá-

ria, da mutação do mundo de provas e ex-

piações, com predominância do mal, para 

um mundo de regeneração, onde o bem 

e o mal se equivalem, com uma discreta 

dominância do primeiro. Chegou a hora. 

Um dia, um aluno lamentou que as au-

las de evangelização estavam suspensas 

O freio de arrumação que a 

humanidade precisa

Paulo de Tarso Lyra* 

O 

mundo está parado. E quando 

voltar à normalidade, algo que 

ainda não temos certeza quando ocorre-

rá, certamente não será igual ao que era 

antes dessa parada abrupta. Estávamos 

acelerados demais, ansiosos demais, ten-

sos demais, perdidos demais, egoístas de-

mais, desumanos demais. O quanto disso 

não estarem mais em condição 

de contribuir no mercado de 

Nos lembramos  que 

existem pessoas mo-

rando nas ruas e pas-

samos a nos preocupar 

com elas, questionar 

como elas estão se ali-

mentando, onde estão 

dormindo, como poderão 

simplesmente lavar as mãos 

para se proteger do Corona-

vírus. Nos demos conta do 

absurdo de pessoas viverem 

em comunidades empilhadas 

umas nas outras, sem condições 

básicas de sobrevivência. E fi ze-

mos tudo isso sem ter medo 

de que elas venham nos 

roubar, pois essa era roubar, pois essa era roubar, pois essa era 

Não podíamos imaginar uma situação 

tão inusitada quanto esta. Todo o 

movimento espírita, especialmente todas 

as casas espíritas estão convidadas 

a  repensar  suas formas de atuação na 

área social tendo em vista as medidas, de 

prevenção ao novo coronavírus. Houve 

suspensão das atividades quotidianas, de 

palestras, estudos, trabalhos assistenciais 

e espirituais. Importante, portanto, a 

utilização dos meios de comunicação 

como a internet e redes sociais para o 

exercício da iluminada tarefa de instruir 

e consolar a todos, sob os preceitos 

de Jesus e de Kardec.  O jornal Brasília 

Espírita será amplamente divulgado por 

meio eletrônico, pautando os temas do 

momento e colaborando para o bem-

estar espiritual de seus leitores. Sigamos 

fi rmes no labor que a Seara de luz nos 

proporciona, colaborando com as forças 

do Bem em nosso planeta!

Nesta edição, trazemos signifi cativas 

refl exões sobre o momento atual, 

lembramos dos pioneiros trabalhadores 

do Grêmio Espírita Atualpa. No Encarte, 

trazemos as palavras do Departamento de 

Estudos Doutrinários e do Departamento 

de Assistência e Promoção Social Espírita, 

do GEABL. Boa leitura!

EDITORIAL

por conta do risco de aglomeração. Mas 

entendeu que era o certo a se fazer para 

que todos nós nos preveníssemos de algo 

pior. Na verdade, aula de evangelização 

está acontecendo ao vivo: a transição pla-

netária, a necessidade de mais amor em 

nossos corações, a importância da carida-

de porque, fora dela, não existem chances 

de salvação.

Tudo passa e este momento também 

passará. Tenhamos fé e resignação, e a 

certeza de que Deus e Jesus estão no co-

mando dessa nau chamada planeta Terra. 

E que saiamos melhor e mais humanos do 

outro lado. Para que, como diz a canção, 

Cristo esteja, ao fi nal da luta, nos espe-

rando para “erguer a voz ao pai num hino 

para, então, dizer: eis os teus fi lhos enfi m 

em paz”!

* Jornalista, coordenador da juventude do 

Grêmio Espírita Atualpa.

Mensagem

Pandemia está no ar,

São tantas as refl exões...

Tudo chega a parar,

Naufragar de emoções...

Mensagens da espiritualidade,

Momentos de união.

Há expressões de bondade,

Famílias em aproximação.

Tantas provas no caminho,

Perdas, desemprego, dor...

Porém fi ca o carinho

De Jesus, Nosso Senhor!

Uma nova humanidade,

Aquela Nova Jerusalém...

Qual seja a fi nalidade,

A vitória é do bem!

Falanges de Bezerra,

Eurípedes e tantos mais.

Tenhamos sempre a certeza:

Somos seres imortais!

Tudo passa, fi ca a fl or,

Poesia da esperança.

É a mensagem do amor:

Que venha a bonança!

Herlen Lima

Vigiar e Orar

Norma Nelly Gallo Soares

A pandemia do COVID-19 e as 

Casas Espíritas

Norma Nelly Gallo Soares



Maio/Junho  20202 • Brasília Espírita

ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PROMOCIONAIS
Ofi cina de Costura: Terça-feira às 14h
Bazar Benefi cente Irmã Virgínia: Domingo às 10h
Gabinete Odontológico: Sábado às 8h e Domingo às 10h 
Gabinete de Psicologia: Domingo às 10h
Gabinete Médico e Farmácia: Domingo às 10h
Albergue Noturno: Aberto todo ano
Campanha Auta de Souza: Domingo às 10h
Distribuição da Sopa: Domingo às 10h
Caravana Chico Xavier (apoio aos desvalidos): 1ª sexta-feira de cada mês às 19h
Visita ao Hospital Materno Infantil: 1º e 3º Domingos às 14h45
Assistência Jurídica: Domingo das 10h às 12h
Reunião de Irradiação: Terças-feiras às 19h30
ATIVIDADES DOUTRINÁRIAS
Reunião Pública e Passe:   Segunda-feira: 20h

  Quinta-feira: 20h
  Domingo: 9h

Evangelização da Infância: Domingo às 9h
Evangelização da Juventude: Domingo às 10h30
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita: Sábado às 17h
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Vitor Ronaldo Costa

Em 19 de setembro de 1943, na cidade 

do sol, Natal (RN), nasceu Vitor Ronaldo 

Costa, o primogênito de cinco irmãos. 

Nascido em família espírita, vivenciou 

a doutrina dentro de casa e desde cedo 

participava de reuniões mediúnicas.

Sempre mostrou inclinação pelo 

inexplicável aos olhos da matéria. A mãe 

contava que, ainda pequeno, ele gostava 

de sentar-se à mesa, com papel e caneta 

na mão, dizendo que ia psicografar. Em 

posição bem compenetrada, escrevia: 

“Jesus é amor”. A mãe achava graça, 

abraçava-o e dizia: “muito bem! Excelente 

a sua mensagem!” e ele saia satisfeito por 

ter cumprido sua tarefa espiritual do dia.

Esteve casado por 45 anos com Janete, 

companheira que sempre o apoiou nos 

trabalhos espirituais. Teve  três fi lhas e um 

fi lho e  cinco netos.

Em Brasília, labutou em trabalhos de 

desobsessão como dirigente mediúnico 

em várias casas espíritas. Finalizou sua 

tarefa corpórea nas atividades mediúnicas 

no Grêmio Espírita Atualpa Barbosa 

Lima, casa que o acolheu com grande 

generosidade.

Médico homeopata de profi ssão 

e pesquisador renomado no campo 

da mediunidade, publicou  os livros 

Apometria: novos horizontes da medicina 

espiritual (Ed. O Clarim), Desobsessão e 

Apometria (Ed. Clarim),  Mediunidade e 

Medicina (Ed. O Clarim), Gerenciando as 

Emoções (Ed. Otimismo), Enfermidades 

da Alma e a Proposta Terapêutica (Ed. 

DPL), Otimismo em Verso e Prosa (Ed. 

Otimismo), O Visitador da Saúde (Ed. 

Fonte Viva) e Mentomagnetismo e 

Espiritismo (Ed. O Clarim).

Um homem que soube viver e morrer. 

Tinha convicção na continuação da vida e 

no amparo dos bons espíritos. Ao receber 

o diagnóstico de câncer de pâncreas, 

afi rmou sem titubear; “- Estou pronto!”. 

Por conseguinte, não sucumbiu à revolta, 

à negação, à depressão quando colocado 

diante daquela doença fatal.

Em 21 de novembro de 2015, com 72 

anos, em Brasília, Vitor Ronaldo Costa 

retornou à pátria espiritual. Para quem 

o conheceu, fi cou a saudade física da 

sua presença, mas a certeza de que ele 

cumpriu sua missão.

No fi nal de fevereiro de 2016, Dr. Vitor 

passou a primeira mensagem psicofônica, 

relatando ter fi cado surpreso com tantos 

rostos desconhecidos que o agradeciam. 

Eram os espíritos que foram socorridos 

nas décadas de trabalho mediúnico de 

desobsessão caritativa.

Seguiram-se outras mensagens, na 

maioria psicofônicas, em que sempre 

enfatizava:

- a autenticidade de propósitos no bem 

como pré-requisito para o sucesso nos 

trabalhos;

- o continuação do estudo e da 

aprendizagem no mundo espiritual;

- os valorosos elos de amizade com nossos 

benfeitores espirituais;

- a parceria com portadores de vibrações 

elevadas que nos permite grandes feitos;

- a necessária humildade entre 

os trabalhadores encarnados e 

desencarnados;

- a  importância da consciência das 

imperfeições e da contínua necessidade 

de reforma íntima tanto no mundo 

encarnado como desencarnado;

- o não julgamento aos espíritos 

obsessores;

- a confi ança na possibilidade de redenção 

dos sofredores mais empedernidos, pois 

Jesus está interessado em todas as suas 

ovelhas;

- o grandioso poder da prece sincera;

- a existência de um rigoroso código de 

ética sobre a não interferência no livre-

arbítrio de encarnados, regulamentando 

a ação dos trabalhadores espirituais que 

frequentam a crosta;

Vera Cruz de Souza Flauzina

De espírito agregador, conduziu a Casa 

de Atualpa seguindo as orientações do 

Mestre Jesus. Incentivou e promoveu as 

artes espíritas, trabalhos de promoção e 

assistência social, conduziu palestras pú-

blicas e acompanhou, com dedicação e 

afi nco, todos os trabalhos desenvolvidos 

na Instituição, inclusive no campo admi-

nistrativo. Em seus mandatos, foi iniciado 

o Bloco C - mais um espaço para o exercí-

cio das atividades de estudo e de mediu-

nidade da Casa. 

É lembrada com saudades pela manei-

ra carinhosa como tratava a todos. Diri-

giu o grupo mediúnico, de tratamento 

físico-espiritual, João Pinto de Farias, às 

Clarindo Custódio Flauzina

Esposo de Vera Cruz de Souza 

Flauzina, sempre trabalhou na área 

administrativa, cuidando do patrimônio 

do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima. 

Acompanhou e participou da execução da 

obra de construção do Bloco C do Grêmio. 

Sr Clarindo também foi responsável pela 

administração do Albergue no período em 

que sua esposa esteve como Presidente 

da Casa. Participava da reunião de 

tratamento espiritual João Pinto de Farias, 

às quartas-feiras à noite e dirigia a reunião 

de desobsessão Dr. Luiz Antônio, às 

quartas-feiras à tarde. Espírito enérgico 

e fi rme, cumpriu bem a sua tarefa com 

esforço e dedicação.

- a contínua ampliação dos trabalhos 

espirituais de socorro, graças a uma 

grande rede de colaboradores, entre eles 

muitos espíritos convertidos em reuniões 

mediúnicas;

- a importância do foco, pureza 

de sentimentos e aglutinação do 

pensamento e vontade nos trabalhos de 

mentomagnetismo;

- o poder de socorrermos sofredores a 

distância, fazendo uso da prece e dos 

campos de acolhimento.

Sua presença nas  reuniões mediúnicas, 

do grupo que ele dirigia quando 

encarnado, se tornou regular e assídua   e, 

gradativamente, foi assumindo a direção 

espiritual dos trabalhos junto com Irmão 

Marco.

Julio Cesar Lima de Assis

Nasceu no Rio de Janeiro, em 1943. 

Desencarnou em Florianópolis, em 

03/07/2008. Foi militar do Exército 

Brasileiro. No Grêmio, trabalhou na Livraria 

Letras e Luzes de 1981 a 1987. Transferido 

para o Rio de Janeiro, voltou para Brasília 

quatro anos depois e retornou, também, 

a frequentar a Casa de Atualpa com a 

sua esposa Terezinha de Jesus L. Assis. 

Durante 20 anos permaneceram como 

frequentadores e trabalhadores do 

Grêmio Espírita Atualpa.  Nosso irmão 

Júlio Cesar desenvolveu sua mediunidade 

no Grupo mediúnico Luiz Antônio, com 

muita dedicação, compromisso e amor à 

causa espírita.

quartas-feiras, bem como a reunião de 

desobsessão infantil Dr. Luiz Antônio, aos 

domingos, colocando sua mediunidade 

ostensiva a favor dos irmãos que procu-

ravam a Casa em busca da cura do corpo 

e da alma. 

Ajudou o fundador Hilpert Viana na 

direção do Grêmio até 1984, quando ele 

desencarnou. Em 11/07/1984 foi eleita 

Secretária do GEABL para complementar 

o mandato do período de 1984 a 1986, 

quando se manteve ajudando na direção 

da Casa. Em 27/10/1986, foi eleita  

Presidente do GEABL, sendo reeleita 

para o mesmo cargo mais duas vezes, 

permanecendo à frente do Grêmio até 

outubro de 1995. Desencarnou em 

10/07/2016, em Brasília – DF.

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
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Dentre os ensinamentos que Jesus nos 

deixou quando de sua passagem pela Ter-

ra está a singela recomendação de vigiar 

e orar. Essa recomendação é mais útil e 

oportuna do que pensam os que a têm 

como mero convite à oração noturna ou 

dominical. Vigiar signifi ca estar atento, 

cuidar do que acontece à volta, preparar-

se para agir. Orar é conectar-se com Deus, 

agir segundo Suas leis, semear no mundo 

a fraternidade e o amor que nos foi ensi-

nado por Jesus.

Nas pregações de Jesus o maior man-

damento é o do amor: “Tudo aquilo, por-

tanto, que quereis que os homens vos fa-

çam, fazei-o vós a eles, pois esta é a Lei 

e os Profetas” (Mt, 6:12). Somos todos 

irmãos. Todo Espírito foi criado simples e 

ignorante (“O Livro dos Espíritos”, ques-

tão 115) com o intuito de se aperfeiçoar 

para chegar ao convívio do pleno amor de 

Deus. Os que marcham na dianteira de-

vem socorrer os retardatários. Assim nos 

esclarecem os Espíritos que auxiliaram 

Allan Kardec na codifi cação da Doutrina 

Espírita, como São Vicente de Paulo, re-

gistrado nos comentários à questão 888 

de O Livro dos Espíritos: “... Não olvideis 

jamais que o Espírito, qualquer que seja 

seu grau de adiantamento, sua situa-

ção como reencarnação ou erraticidade, 

está sempre colocado entre um superior 

que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior 

diante do qual tem os mesmos deveres a 

cumprir...”.

Nosso crescimento é eminentemente 

relacional, o que quer dizer que somen-

te avançamos na medida em que nosso 

comportamento e nossa vivência levem 

em conta o outro, o outro próximo e o 

outro distante, aqueles que se encontram 

acima e os que estão abaixo, os que nos 

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 
Concurso “A Doutrina Explica”.

CONCURSO CICLO 2009

REGULAMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

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

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

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

Telefone: (0 xx 61) 3443-2000

DDD Departamento de
Divulgação Doutrinária

Promoção:
Jornal “Brasília Espírita”

VIGIAR E ORAR

por Norma Nelly Gallo Soares 

palestrante espírita - DF

são caros e os desafetos.  Esse é o senti-

do do amar ao próximo como a si mesmo 

que encontramos em Mt, 22:37-39: “... Ele 

respondeu: amarás ao Senhor teu Deus 

de todo o teu coração, de toda a tua alma 

e de todo o teu espírito. Esse é o maior 

e primeiro mandamento. O segundo é se-

melhante a esse: Amarás o teu próximo 

como a ti mesmo”.

 Bastante conhecido no Brasil, o médi-

co Dr. Dráuzio Varella há mais de 20 anos 

dedica-se ao atendimento da população 

carcerária do Estado de São Paulo há mais 

de 20 anos, além de levar informação so-

bre cuidados com a saúde para a popula-

ção em geral. Segundo o Dr. Varela, em 

vinte anos o número de pessoas internas 

em cárcere no Estado saltou de cerca de 

90 mil para 800 mil. Organizações crimi-

nosas como Primeiro Comando da Capi-

tal (PCC), Comando Vermelho, Família do 

Norte e outras proliferam no ambiente 

prisional, ditando regras e se tornando 

um poder paralelo muitas vezes mais for-

te do que o Estado de direito.

Se a taxa de desemprego na sociedade 

em geral está medida em 12%, dentre a 

população jovem e pobre, com pouca 

escolaridade, esse percentual sobe para 

25%. Desse extrato social sai a maior 

parte da população prisional. As mulhe-

res oferecem quadro de sofrimento ainda 

maior. Sem perspectivas de estudo ou 

trabalho, com valores morais relaxados 

como refl exo da sociedade atual, tornam-

se mães no início da adolescência, são pre-

sas fáceis para o tráfi co de drogas e, não 

raro, encontram-se nos presídios avós de 

menos de 30 anos e bisavós mal entradas 

nos 40 anos de idade.

A negligência da sociedade permitiu 

chegar-se a um patamar preocupante 

de desigualdade de oportunidades so-

ciais. De acordo com a avaliação do Dr. 

Varela, ou nos adiantamos e nos desper-

tamos para criar soluções de promoção 

de cidadania e rede de proteção aos me-

nos favorecidos, ou seremos duramente 

despertados.

A Doutrina Espírita nos ensina que es-

tamos em um Mundo de Provas e Expia-

ções e que cada um tem seu fardo a carre-

gar em cada existência. Mas também nos 
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exorta a ser caridosos e procurar ajudar os 

irmãos em prova, de modo que suas car-

gas possam ser aliviadas. Medidas muitas 

vezes singelas podem criar um ambiente 

de incremento de oportunidades, apoio, 

confi ança e de inclusão, mesmo dos que 

tenham pouco a oferecer a esse mundo 

tecnológico de evolução estonteante. É 

importante que cada um possa ter seus 

meios de sobrevivência conquistados 

com o labor de que são capazes.

Façamos da criação de oportunidades 

aos mais necessitados a nossa ação. Não 

esperemos somente as iniciativas gover-

namentais, muitas vezes acanhadas e 

tardias. Alicerçados no trabalho voluntá-

rio poderemos somar forças a parcerias e 

buscar oferecer apoio às mulheres-mães 

que buscam trabalho; aos jovens pobres 

que não têm como desenvolver aptidões 

esportivas, artísticas ou profi ssionali-

zantes; às crianças que não conseguem 

acompanhar o ensino formal.

Somente trazendo os retardatários da 

sociedade para o convívio social sadio 

poderemos almejar uma sociedade mais 

equilibrada, justa, onde as transgressões 

não sejam necessariamente punidas com 

a segregação e o encarceramento, mas 

que outras formas de reparação e modifi -

cação de condutas possam ser implanta-

das. Nossa sociedade merece melhor apli-

cação dos recursos gerados pelo trabalho 

de todos do que a utilização dessa rique-

za para construção de novos presídios.

 

Nota da Redação:

Texto contemplado no concurso A Doutri-

na Explica, ocorrido em 2018, promovido na 

turma do Curso de Palestrantes Espíritas do 

DF, na FEDF, em comemoração dos 30 anos 

do Concurso, com o objetivo de sensibilizar, 

para a leitura, o uso da biblioteca espírita e 

levar a conhecer alguma metodologia de pes-

quisa para apoiar o estudo doutrinário, além 

de incentivar os participantes para o poten-

cial de racionalização e explicação da realida-

de social e espiritual pela Doutrina Espírita. 

Norma Nelly Gallo Soares é palestrante espí-

rita radicada em Brasília, DF.

A situação atual, ante a pandemia da 

COVID-19 – novo coronavírus –, requer 

prudência e serenidade. Evitemos analisar 

os fatos no intervalo entre o berço e do 

túmulo, pois somos espíritos imortais e 

Deus é bondade, justiça e amor na mais 

alta expressão, e sob esta ótica é que 

devemos considerar os fatos. Situações 

como a atual são meios de depuração 

coletiva. O brilhante, antes teve que 

passar por dolorosa lapidação.

Notícias assombrosas, constantemente 

veiculadas, espalham terror e ansiedade 

nas pessoas, tornando-as vulneráveis 

ao vírus e à ação de espíritos trevosos 

vinculados ou não a estratégias diabólicas 

A pandemia do COVID-19 e as Casas Espíritas

Niraldo Puchinelli* 

estabelecidas pelos gênios das trevas, 

com o propósito de retardar o avanço da 

regeneração. 

O Alto já nos abençoou fartamente 

com o conhecimento, por isso espalhemos 

a consolação, fortaleçamos a fé e a 

esperança de muitos, mostrando que 

isso também passará, mas façamo-lo pelo 

exemplo e pela vivência cristã. 

Sigamos as orientações sanitárias 

recomendadas pelas autoridades, mas 

sejamos prudentes quanto às notícias 

que chegam a nós em avalanche, 

causando verdadeiro massacre emocional 

e psicológico que pode desarmonizar os 

incautos. “Vigiai e orai todo o tempo...”, 

recomendou o Mestre.

O Messias exortou-nos a edifi car nossas 

“casas” sobre a rocha (Mateus, 7:24-27), 

mas sobre a rocha inabalável da moral 

evangélica. Com esta percepção, as Casas 

Espíritas e os espíritas devem esforçar-se 

para neutralizar todo o mal, criando um 

ambiente vibracional elevado e isento das 

preocupações mundanas, contribuindo 

assim para a elevação do padrão vibratório 

de nosso querido planeta.

Os recursos tecnológicos, hoje 

disponíveis, permitem realizar atividades 

consoladoras e edifi cantes. Vídeo 

conferência para reuniões virtuais de 

estudo e vibração; grupos de WhatsApp 

para troca e difusão de mensagens 

consoladoras; cursos online; canais para 

consolação e esclarecimento; divulgação 

de palestras, são exemplos de algumas 

dessas iniciativas. Assim, todos podemos 

contribuir com o Bem, nesta fase difícil do 

processo.

Outras catástrofes virão, certamente, 

mas permaneçamos serenos, com fé e 

esperança no Criador Supremo e na Sua 

bondade e confi antes na condução segura 

de Jesus, no comando desta grande nave.

“Porém aquele que perseverar até o 

fi m, esse será salvo.” (Mateus, 24:13)

*Palestrante espírita, membro Federação 

Espírita Brasileira (FEB)
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Segundas e Quintas às 20h
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M
A

I
O

Dom 03
Maurício Curi Amar ao Próximo como a si mesmo

Seg 04 André Monteiro Vou preparar-vos lugar

Qui 07
André Luis Chiarini Villar

Quem sabe, pode muito, Quem ama pode mais

Dom 10
Flávio Bastos Honrai vosso pai e vossa mãe

Seg 11
Carlos Campetti

Família

Qui 14
Pedro Paulo Parábola dos Talentos

Dom 17
Saulo César A Boa Nova e sua atualidade

Seg 18
Niraldo Pulcinelli Terapia do Perdão

Qui 21
Maurício Curi A pesca surpreendente

Dom 24
André Monteiro Bem-aventurados os afl itos

Seg 25
Walid Koury Oração e Renovação

Qui 28
Fátima Guimarães Conhecimento de si mesmo

Dom 31
Henrique França Em defesa da vida - Vícios no Encarne e Desencarne

J
U

N
H

O

Seg 01
Ruy Meirelles Comunhão com Deus

Qui 04
José Luiz Encontro com a harmonia

Dom 07
Norma Nelly Soares A Busca

Seg 08
Carlos Sá Desafi os Afl igentes

Qui 11
Sandra Borba Sem confl itos nem fobia

Dom 14
Vitor Bruno Santos O Cristo Consolador

Seg 15
Ricardo Honório Bem-aventurados os que são brandos e pacífi cos

Qui 18
Lusia Guidinelli Araújo Sede Perfeitos

Dom 21
Valéria Xavier Fé e vida

Seg 22
Adolfo Cacalcante Luta pela conquista da paz

Qui 25
Eduardo Favero Conserva-te em harmonia

Dom 28
Maurício Rodrigues Em defesa da vida – Prevenção às mortes intencionais

Seg 29
Maurício Curi Ante os fl agelos destruidores

Obs.: No período da pandemia a programação de palestras poderá sofrer alterações sem aviso prévio, sen-

do priorizada a transmissão por Lives, via internet.
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Qui 2 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 5 Cassius Vantuil TRIANGULAÇÃO AMOROSA

Seg 6 Maurício Curi INDULGÊNCIA / É PERMITIDO REPREENDER OS OUTROS?

Qui 9 Fabiano Augusto COMPROMISSO COM O AMOR

Dom 12 Catharino dos Anjos A MÃE ESPÍRITA

Seg 13 Carmelita Indiano RECONCILIAÇÃO COM OS ADVERSÁRIOS

Qui 16 Adauto Santos VOCÊ PERDOA?

Dom 19 Rodrigo Mendonça VIVÊNCIA DA FELICIDADE

Seg 20 André Monteiro PRINCIPAIS PRINCÍPOS DA DOUT. ESP. SOBRE AS PENAS FUTURAS

Qui 23 Lenir Rezende O QUE FAZEIS DE ESPECIAL?

Dom 26 Adolfo Cavalcante OS DEVERES DE AMOR

Seg 27 Carlos Sá O LIVRO ESPÍRITA

Qui 30 Daniel Campos OS ANJOS SEGUNDO O ESPIRITISMO

J
u

n
h

o

Dom 2 Daniela Migliari A INFÂNCIA ESPIRITUAL

Seg 3 Adolfo Cavalcante VOCÊ SE AMA?

Qui 6 Jorge Hessen O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom 9 DIJ DIA DA FAMÍLIA

Seg 10 Carmelita Indiano SE ALGUÉM VOS BATER NA FACE DIREITA, APRESENTAI-LHE TAMBÉM A OUTRA

Qui 13 André Siqueira ESPIAÇÕES TERRESTRES – MARCEL O MENINO DO NÚMERO 4

Dom 16 Maurício Curi EDUCAÇÃO NO LAR

Seg 17 Rodrigo Mendonça VOCÊ ESTÁ ANSIOSO? VOCÊ ESTÁ VIVENDO NO PASSADO?

Qui 20 Fabiano Augusto OBSTÁCULOS PARA O PROGRESSO MORAL

Dom 23 Flávio Bastos DEVERES DOS FILHOS

Seg 24 Catharino dos Anjos A FÉ E A CARIDADE - CARIDADE PARA COM OS CRIMINOSOS

Qui 27 Cassius Vantuil QUEM É JESUS PARA VOCÊ?

Dom 30 Adauto Santos A PRESENÇA DOS AVÓS
br
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9
DIA DA FAMÍLIA – DIJ

20
ENCONTRO DE 

TRABALHADORES E 

FREQUENTADORES GEABL

20 a 23
CONBRAJE

 30
CULTO DO LAR

5
ENCONTRO DE TRAB. DA ÁREA 

DE COMUNICAÇÃO – FEDF

25 e 26
BIG  ENCONTRO – DIJ

26
CULTO DO LAR

ENCONTRO DE COROS 

ESPÍRITAS DO DF

1º ENC. DE FORMAÇÃO CONT.

Datas Espíritas

1/5/1864 O clero coloca as obras espíritas no índice de livros 
proibidos

1/5/1880 Nasce Eurípedes Barsanulfo em Sacramento/MG

5/5/1927 Nasce Divaldo Pereira Franco em Feira de Santana/BA

7/5/1878 Nasce Pedro de Camargo (Vinícius) em Piracicaba/SP

7/5/1934 A FEB é considerada de utilidade pública pelo Decreto-Lei 
nº 4.765

8/5/1952
Teve início o periodismo espírita mundial nos Estados Uni-
dos, quando foi publicada a primeira folha espiritista “The 
Spiritual Telegraph”

22/5/1885 Desencarnação de Victor Hugo

22/5/1932
Moços espíritas se reuniram em São Paulo e constituíram 
o primeiro núcleo de mocidades espíritas do Brasil no Cen-
tro Espírita Maria de Nazareth

27/5/1832
Nasce o cientista Alexander N. Aksakof, espírita e diretor 
de dois jornais de estudos psíquicos, em São Petersburgo, 
Rússia 

30/5/1431 Joana D´Arc é sacrifi cada na fogueira pela Inquisição

1/6/1984 Desencarnação de Hilpert Viana, fundador do Grêmio Espí-
rita Atualpa Barbosa Lima

3/6/1925 Desencarnação de Camille Flammarion

12/6/1906 Nasce Jésus Gonçalves, chamado de O Poeta das Chagas 
Redentoras, em Borebi/SP

14/6/1902 Desencarnação da médium Linda Gazera, em Turim, Itália

16/6/1966 Desencarnação de Peixotinho

17/6/1832 Nasce o cientista William Crookes em Londres, Inglaterra. Fi-
cou famoso pelas pesquisas sobre materialização de espíritos

24/6/1943 Desencarnação de Ernesto Bozzano

26/6/1890 Nasce a médium Linda Gazera em Roma, Itália

28/6/1972 Francisco Cândido Xavier responde a perguntas de alunos 
do Colégio Militar do Rio de Janeiro

30/6/2002 Desencarnação de Chico Xavier, o maior médium espírita 
do Brasil, O Mineiro do Século

A NOITE DO 

LIVRO ESPÍRITA – 

18 DE ABRIL DE 2019

Noite bonita no Grêmio Espírita Atualpa, 

em celebração ao aniversário de lançamento 

de O Livro dos Espíritos e lembrança da Revista 

Espírita, numa homenagem a Allan Kardec.

Todos os anos, esta noite também lança 

obras de novos escritores de livros ligados ao 

Espiritismo. 

Nesta, foram lançados Abraço à Sombra e 

Espírito Poético. 

Nossos corações estavam em festa pela 

presença da Daniela Migliari, autora do livro 

Abraço à Sombra e Victor Tagore, da editora 

Tagore.

Noite muito especial por recebermos no 

GEABL os queridos Sr. Lourival Lopes, consa-

grado autor espírita, autor do prefácio do Es-

pírito Poético, senhor Cláudio Lopes, da Edito-

ra otimismo, Maurício Curi, que gentilmente 

ilustrou o livro e o senhor Henrique, da ONG 

“Salve a Si” que recebeu a doação dos direi-

tos autorais da edição brasileira. Além deles, 

tivemos, em vídeo, a presença virtual do au-

tor de Espírito Poético, Vitor Bruno Santos, 

que reside em Barcelos, Portugal.

A todos, o nosso fraternal abraço e 

gratidão!

Lembramos que Daniela Migliari estará 

novamente no Atualpa em palestra pública 

com o tema A INFÂNCIA ESPIRITUAL, no dia 

2 de junho, domingo, às 9h, e também con-

duzirá, como amiga da casa, o Encontro de 

Trabalhadores e Frequentadores do Atualpa, 

dia 20 de junho, feriado de Corpus Christi, 

das 8h30 às 13h, com refl exões de aprofun-

damento de seu livro Abraço à Sombra, sob o 

tema “Como a si mesmo, ama o próximo”.

Informamos que Vitor Bruno Santos, au-

tor do livro Espírito Poético estará no Brasil, 

e em Brasília no próximo mês de agosto, 

quando proferirá palestras de lançamento 

do livro.

Inaldo de Lacerda Lima 

desencarnou. Muito queri-

do do Grêmio Espírita Atual-

pa, foi palestrante e escritor 

espírita que deu relevantes 

contribuições à nossa casa 

espírita e ao movimento es-

pírita brasileiro.

Publicamos, a seguir, 

mensagem de sua fi lha Wal-

denise Lacerda em homena-

gem ao seu querido pai.

Inaldo de Lacerda Lima foi funcionário público. Trans-

ferido para Brasília com a família, chegou na Capital em 

1964, residindo em um apartamento funcional na SQS 

410.

Era espírita. Seus sete fi lhos frequentavam a Evange-

lização e, em João Pessoa (PB), atendia a uma escala de 

palestras em Centros Espíritas naquela capital e em mu-

nicípios e outras capitais no nordeste. Por essa razão, 

RETORNO À PÁTRIA ESPIRITUAL
sentiu-se feliz quando mudou-se para Brasília e viu que 

na vizinhança havia uma Casa Espírita: o Grêmio Espírita 

Atualpa Barbosa Lima.

O Sr. Hilpert Viana o acolheu muito bem e o Senhor 

Inaldo logo iniciou suas palestras no Grêmio. Com o tem-

po, participou da fundação da União das Sociedades Es-

píritas do DF e integrou, também, o Conselho Federativo 

Nacional da Federação Espírita Brasileira.

Graças a Deus, cheguei em Brasília com 14 anos de 

idade e logo integrei o grupo de Mocidade (ou juven-

tude) Espírita da Casa. Fui evangelizadora, juntamente 

com a querida amiga Solange Vaz.

O meu pai, Inaldo Lacerda, voltou à Casa Paterna em 

12 de abril deste ano e deixou toda a família e amigos 

muito saudosos. Contava 94 anos e dizia não gostar de 

ser velho, por sentir-se cerceado. A ele dedico uns ver-

sos, embora sentimentais ainda...

Papai, quanta saudade

Dessa dura realidade

Que é estar sem você...

Sem gostar de ser velho

Quando, mais velho, o Evangelho

que divulgou com prazer!

Nosso pai versejador...

Por cada tema, compositor,

Fez palestras bem completas,

Plenas em brilho e luz...

As salas sempre repletas

Ouviram falar de Jesus!

Desculpe a nós, papaizinho,

Bem antes de ser o paizinho,

Outras suas vidas precederam

Na senda da progressão...

Seja feliz, você e os que o esperam

E grato, a Jesus, seremos, em oração!

Quero crer que o seu nome,

Dentre tantos outros nomes

Desta nossa Doutrina-Luz,

Haja sido inserido e,

Como os outros, querido,

No coração de Jesus!
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Carla Vieira Gonçalves Abreu é natu-

ral de Brasília-DF, onde reside até hoje. É 

espírita desde os 8 anos de idade, quan-

do iniciou seus trabalhos na casa espíri-

ta, participando  de atividades como o 

teatro espírita. Aos 13 anos começou a 

trabalhar como evangelizadora na evan-

gelização infantil da Escola de Evange-

lização Irmã Zélia, no GEABL - Grêmio 

Espírita Atualpa Barbosa Lima, em Brasí-

lia-DF. Em 1978, já com  16 anos, assu-

miu a frente da mocidade espírita, onde 

permaneceu como dirigente até 1988.

Foram 10 anos de trabalhos contri-

buindo  no Departamento de Infância 

e Juventude(DIJ) e estreitando laços de 

amizade que perduram até hoje. Carla 

e os demais jovens trabalhadores con-

viviam muito proximamente, dentro e 

fora da casa espírita. Todos os momen-

tos em que estavam juntos nos estudos, 

nas visitas fraternas, na construção dos 

trabalhos de artes, música, teatro e po-

esia, eram reconfortantes. O passar dos 

anos aumentou a alegria no trabalho de 

Jesus, e os laços perenes da família de 

Atualpa, aos quais pertence, se estreita-

ram. As crianças e jovens de outrora se 

tornaram os trabalhadores dedicados da 

Seara Cristã nessa instituição fraterna.

Brasília Espírita (B.E) - 1) Na sua per-

cepção, qual a importância da arte 

para a casa espírita?

Conforme a minha experiência, posso 

dizer que a arte na casa espírita vai mui-

to além de mais um meio de comunica-

ção. Ela é agregadora, inclusiva e atrai 

muitos frequentadores os quais, muitas 

vezes, começam suas atividades na dou-

trina espírita por meio dessa porta.

Vejo a arte como um caminho para 

aproximar, principalmente, os mais jo-

vens. Foi assim na minha época de ju-

ventude, e até hoje não perdemos a 

oportunidade de participar de uma boa 

cantoria, de um sarau, de poesias e da 

arte de encenar.

B.E. 2) Conte-nos sobre a história do 

Departamento de Estudos Doutriná-

rios do GEABL:

Em 1983, a Campanha de Estudo Sis-

tematizado da Doutrina Espírita foi lan-

çada em nível nacional pela Federação 

Espírita Brasileira, em reunião ordinária 

do Conselho Federativo Nacional (CFN).

Em 1989, o Estudo Sistematizado da 

Doutrina Espírita-ESDE foi implantado  

no GEABL sob a coordenação da Solan-

ge Vaz dos Santos, e tinha duas turmas: 

Princípios Básicos da Doutrina Espírita 

e Programa I do ESDE. Colaboraram os 

companheiros Samuel Nunes Maga-

lhães, André Ribeiro Ferreira, Wilson 

José Rodrigues Abreu e outros trabalha-

dores do Atualpa.

Em 1992, passei a coordenar o ESDE  

e estou nesta posição  até hoje, com a 

permissão dos dirigentes encarnados e, 

sobretudo, com o aval da espiritualida-

de que nos dirige.

Ao longo dos anos, fomos criando 

novas meios para estudar e atender, 

na medida do possível, as necessidades 

dos frequentadores e trabalhadores da 

Casa. Assim, em 1997, criamos um gru-

po de estudo das obras de André Luiz, 

sob a responsabilidade do Flávio Bastos 

e do Adolfo M. Cavalcante.

Em 1999, foi criado o Estudo e Edu-

cação da Mediunidade (ESME). Já sentí-

amos a necessidade de um estudo  para 

os frequentadores das reuniões medi-

únicas. Assim, com a grande ajuda do 

confrade Luis Albano Freitas Alves, de-

mos início ao trabalho que contava com 

duas turmas de estudos inicialmente.

No mesmo ano, sentimos a necessi-

dade de implementar a Ofi cina de Ar-

tes. Ela acontecia no mesmo horário do 

ESME. A maioria dos frequentadores, 

assim como eu, precisava de alguma 

atividade para os nossos fi lhos, pois não 

tínhamos com quem deixá-los. Assim foi 

criada essa atividade, que fi cou sob a 

responsabilidade de Maria Ângela Viot-

ti Saul Alves e que, aos sábados, surgia 

com atividades artísticas diversas para 

envolver a garotada.

Em 2001, foi criado o Estudo Sistema-

tizado do Evangelho (ESE). A necessida-

de de estudar as lições consoladoras do 

evangelho trouxe um modelo diferente 

dos outros grupos de estudo da Casa. 

Nesse grupo, as pessoas podem  iniciar 

os estudos a qualquer momento que 

queiram, sem a necessidade de inscri-

ção prévia, como exigido no  ESDE.

À medida que o Departamento de Es-

tudos Doutrinários (DED) se consolida-

va em nossa Casa, o interesse e a neces-

sidade de aprender também cresciam,  

nós amadureceríamos.

B.E. 3) Que atividades complemen-

tares normalmente são desenvolvi-

das pelo Departamento de Estudos 

Doutrinários?

Novos trabalhos li-

gados ao estudo foram 

tomando corpo, como 

o  estudo sobre o passe 

que teve sua primeira tur-

ma em 1990,  coordena-

da por Gilberto Augusto 

da Silva. Hoje o estudo 

acontece anualmente, no 

segundo semestre, como 

ferramenta de auxílio aos 

passistas. Atualmente co-

ordenam o trabalho: Wil-

son J. R. Abreu, Ricardo 

Honório e João Henrique 

Ferreira e Beth Medeiros.

Seguindo as orienta-

ções da Federação Espí-

rita Brasileira (FEB), em 

2006 implementamos o 

Estudo Aprofundado da 

Doutrina Espírita (EADE) 

sob a coordenação de 

Paulo de Tarso Pereira 

Viana.

No ano seguinte,  hou-

ve a criação do CINE 

DFD, hoje chamado CINE 

ATUALPA, para juntar-

mos o útil ao agradável, 

sempre aliando a apreciação da arte 

compreensão trazida pelas explicações 

doutrinárias.

E, na caminhada rumo à nossa evolu-

ção e à evolução do planeta Terra, em 

2011, no Atualpa foi criado um progra-

ma que batizamos de PEACE, Programa 

de Educação Ambiental na Casa Espírita, 

sob a responsabilidade da Carolina Gon-

çalves Abreu e da Cláudia Saldanha de 

Oliveira Topan, ambas biólogas. Nesses 

9 anos de programa, tivemos a oportu-

nidade de abordar temas como: Ecolo-

gia e Espiritismo (2011), Quem é meu 

próximo? (2012), Destinação de Resídu-

os Sólidos (2013), Lixo Extraordinário 

(2014), Necessário e Supérfl uo (2015), 

Alimentação Saudável; Alimento do Cor-

po e do Espírito (2016), Crise Hídrica 

(2017), A Hora Onze: Última Chamada 

para a Mudança de Rumo (2018), Sus-

tentabilidade e Justiça Social (2019). 

Todos esses temas foram desenvolvidos 

à luz da Doutrina Espírita, convidando a 

cada um de nós à refl exão e à mudança 

de conduta.

B.E. 4) A quem gostaria de agradecer? 

Gostaria de falar um pouco da nossa 

história e assim, dentro desse contexto, 

agradecer. Falar de nossa trajetória é re-

cordar, como faço agora, momentos in-

críveis nessa Casa abençoada. Católica, 

inicialmente, vim para o espiritismo aos 

8 anos de idade por conta de abençoa-

da mediunidade que, pela falta de escla-

recimento do assunto, nos fez buscar, 

primeiramente, a ajuda dos médicos da 

Terra para só depois entendermos o que 

realmente se passava comigo. Fui trazi-

da por minha mãe, Pureza Maria Vieira 

Gonçalves, ao GEABL e recebida pelo se-

nhor Hilpert Doellinger Viana, fundador 

da Casa. Senhor Viana se tornou, para 

mim, um espírito protetor, um anjo a me 

conduzir na Seara Espírita. No Grêmio 

eu  cresci, me formei, casei, tive quatro 

fi lhas queridas e ganhei vários irmãos, 

tios, e sobrinhos do meu coração. E 

como relatei no início, os meus amigos 

de infância e adolescência ainda cami-

nham comigo nessa trajetória, inclusive 

no Departamento de Estudos, e é à essa 

“gente querida”, como costumo chamá-

-los, que devo meu agradecimento espe-

cial, aos amigos mais antigos e aos mais 

recentes, mas não menos importantes: 

Bianca Vieira Gonçalves, também irmã 

consanguínea, Edivaldo Peçanha de Oli-

veira, Lucimar Vieira Gomes, Daisy Cas-

tellano, Sandra Maria Cortêz, Solange 

Vaz dos Santos, Alexandre Bittencourt, 

Catharino dos Anjos, Paulo de Tarso Pe-

reira Viana, Fernando Viana, Luiz Afon-

so, Carolina Gonçalves Abreu, Cláudia 

S. O. Topan e todos os demais colabo-

radores que, com dedicação e alegria, 

somam para que o trabalho do estudo 

evangélico aconteça no Atualpa. Não 

posso deixar de agradecer à presidente 

Lenira Pereira Viana e à diretoria do GE-

ABL pela confi ança e pela oportunidade 

do trabalho no bem na seara de Jesus.

B.E. 5)  Quais são as suas palavras fi -

nais para os nossos leitores?

Lembro Joanna de Ângelis, que nos 

ensina que “a proposta essencial da vida 

é a conquista do deus interno que jaz no 

íntimo, aguardando.” Que não nos per-

camos da essência da vida. Sem sombra 

de dúvida, o conhecimento que o estu-

do nos proporciona nos põe em contato 

com esse deus interno, fazendo valer 

cada segundo da oportunidade de es-

tarmos vivos. “Vamos Estudar!” - frase 

que sempre utilizo após a preparação 

do ambiente-.

Departamento de Estudos Doutrinários 

por André Ferreira - Jornal Brasília Espírita

Entrevista com Carla Abreu,

coordenadora do DED/GEABL
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 A Assistência e Promoção Social Espí-

rita no Grêmio Espírita Atualpa Barbosa 

Lima (GEABL)

As instituições espíritas, em seu traba-

lho socioassistencial, seguem a orienta-

ção da Federação Espírita Brasileira que, 

por diretriz, estabelece duas finalidades 

para o trabalho que são:

– Atender às pessoas e às famílias, em 

vulnerabilidade e risco social, que pro-

curam o Centro Espírita, ou que, por 

algum modo, possam ser abrangidos 

pela ação comunitária desenvolvida 

pela instituição, conjugando-se a ajuda 

material, o socorro espiritual e a orien-

tação moral-doutrinária, com vistas 

à sua promoção social e crescimento 

espiritual;

– Proporcionar ao frequentador do 

Centro Espírita a oportunidade de pra-

ticar a caridade pela vivência do Evan-

gelho, junto às pessoas e famílias em si-

tuação de vulnerabilidade e risco social.

Aderente a essa diretriz, o Departamen-

to de Assistência e Promoção Social Espí-

rita (DAPSE) do GEABL foi criado em 1991 

e teve como sua primeira coordenadora a 

confreira Lenira Pereira Viana. Atualmente 

são responsáveis pelo  departamento as 

confreiras Gilda Gomes Rodrigues (coor-

denadora) e Gláucia Ramos (coordenado-

ra substituta).

Antes da configuração implantada 

em 1991, existiam setores do Grêmio 

responsáveis pela  assistência social em 

nossa casa, alguns com atividades des-

de a fundação, e estruturados ao longo 

das décadas de 70 e 80. Vale destacar as 

seguintes atividades pioneiras: 

Albergue: foram coordenadores: 

João Oliveira, Clarindo Flauzina, Jamil 

William Curi, Antônio Carlos e outros 

colaboradores.

Confecção da Sopa: foram coordena-

doras: Alice Oliveira e Jacira de Carvalho.

Oficina de Costura: foram coordena-

doras: Helena Leite Pontes  e Maria Zaira 

Moraes Cavalcante.

Enxoval de bebê: foram pioneiras: Hele-

na Pontes, Odete Miguel, Terezinha Gran-

ja, Terezinha Galvão,  Marilsa Eloy Alves, e 

outras colaboradas.

 Gabinete  odontológico: foram coor-

denadores:  Dr. Afonso Cândido Silveira e 

Dr. Luiz Eduardo Nascimento, auxiliares:  

Ananias Geraldino  Pereira, Janete Núbia 

Caldas e outros trabalhadores voluntários.

Consultório médico/Farmácia: Foi co-

ordenadora: Drª Neide da Silva

Visita ao Presídio da Papuda: foram 

coordenadores: Dona Vera Flauzina, Gil-

berto Silva, André Ribeiro e outros traba-

lhadores voluntários. 

Visita ao Hospital Materno-infantil 

L2sul: foram coordenadores: Gilberto Sil-

va, André Ribeiro e outros trabalhadores 

voluntários.

Campanha da Auta de Souza: fo-

ram coordenadores: Samuel Magalhães, 

Flávio Bastos e outros trabalhadores 

voluntários.

Lanche e assistência aos Garis do GDF 

em comemoração do Aniversário do GE-

ABL: Hilpert Viana, Vera Flauzina, Lenira 

Viana, Gilda Rodrigues e outros trabalha-

dores voluntários.

Visita aos assistidos (invasões da L2 

e Paranoá):  Azeneth, Frassinete Galvão e 

outros trabalhadores voluntários.

Serviço de corte de cabelo: Mada-

lena Ferreira e outros trabalhadores 

voluntários.

Curso de Alfabetização para Jovens e 

Adultos / BB Educar: Bianca Vieira Gon-

çalves (1997) e Elisabeth Costa (2007)

Espaço de Convivência - Terapia co-

munitária: Adelita e Frassinete Galvão

Evangelização às assistidas: Frassine-

te Galvão, Valéria Viana, Lenise Amaral e 

Lenira Viana

Palestras fraternas aos albergados: 

André Ribeiro e Luiz Laurentino.

Levando em consideração o desafio de 

prestar a ajuda material, o socorro espiri-

tual e a orientação doutrinária, também 

consonante com a orientação emitida pela 

Federação Espírita Brasileira, o Departa-

mento precisou tornar-se o mais assertivo 

possível. Assim, estabeleceram-se as dire-

trizes abaixo, para nortear o desempenho 

dos trabalhadores do departamento:

1. Evangelizar e promover socialmente os 

usuários do DAPSE, não só com auxílios 

materiais, mas, sobretudo, por meio de 

auxílios intelectuais, moral e espiritual;

2. Prestar assistência social e espiritual 

aos indivíduos e famílias, residentes no 

Distrito Federal ou em trânsito, que se 

encontre em situação de vulnerabilida-

de social, em situação de rua, exclusão 

social - privação relativa ou absoluta 

das necessidades sociais e humanas - e/

ou em estado de vulnerabilidade moral/

espiritual;

3. Possibilitar a transformação e 

estimular o protagonismo dos usuários 

do DAPSE pela promoção da sua 

autonomia, levando-o a participar 

ativamente/efetivamente do processo 

de autopromoção, segundo as suas 

potencialidades.

Todo o trabalho do Departamento é  

para a promoção do homem integralmente 

(corpo e espírito), elevando o ser humano 

por meio  do trabalho  a fim de auxiliá-lo na 

sua escalada evolutiva, sob as bênçãos da 

reencarnação. A abordagem deve ser feita 

respeitando o outro em uma aproximação 

solidária, amparando e acolhendo o irmão 

caído. “Levante o caído e siga com ele até 

que ele possa caminhar sozinho”. 

São muitas as atividades oferecidas no 

DAPSE, mas para que elas continuem sen-

do aprimoradas, conta-se com a valorosa 

colaboração dos trabalhadores voluntá-

rios e com os trabalhadores que sentirem-

-se motivados e queiram também fazer 

parte da equipe.

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E 

PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA – DAPSE

Luiz Augusto Ramos Pedro*

Glaucia Fátima Lopes Ramos Pedro* 

Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, eu sou como o 

metal que soa ou como o sino que fine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer 

todos os mistérios e quando se pode saber; e se tiver a fé, até ao ponto de transportar 

montanhas e não tiver caridade, não sou nada. A caridade é paciente, é benigna. A 

caridade não é invejosa, não é ambiciosa, não folga com a injustiça, mas folga com a 

verdade. “(Paulo, I Coríntios, 13)

Nos dias atuais, onde avulta de importância do trabalho de promoção social, o De-

partamento tem seus setores distribuídos conforme quadro abaixo:

SETORES DO DAPSE

S
E

T
O

R

SERVIÇO /NOME DO 

RESPONSÁVEL

MODO DE ACESSO / OCOR-

RÊNCIA
DIA PÚBLICO ALVO

S
A

Ú
D

E

MÉDICO:

Dr. João Henrique

Ordem de chegada, lista 

na entrada do bloco A 

(até as 9h).

Domingos

Assistidos da 

Casa

ODONTOLÓGICO:

Dr. Luiz Eduardo

PSICOLÓGICO:

Dr. Otávio de Abreu

FARMÁCIA

Neusa Ferreira

A
L

B
E

R
-

G
U

E

ALBERGUE

Gláucia Ramos

Encaminhamento da rede 

hospitalar

Todos os dias

Pacientes e/ou 

acompanhantes 

encaminhados

D
I
S

T
R

I
B

U
I
Ç

Ã
O

AUTA DE SOUZA

Orlando Tunholi e 

Ana Rita

Bloco B 

Domingos, a partir 

de 10h

Assistidos da 

Casa

BAZAR IRMÃ 

VIRGINIA

Rejane Sousa

GRUPO DA SOPA

Lutecia dos Santos

DISTRIBUIÇÃO DE 

MANTIMENTOS 

Gilda Rodrigues

ENXOVAIS

Marilsa Alves

CARAVANA 

CHICO XAVIER

Carlos Waldino

Saída do bloco B

1º Sexta-feira do 

mês, às 20h

População em 

situação de rua

H
I
G

I
E

N
E

 

P
E

S
S

O
A

L BANHO

Eduardo Barreiro

Bloco B 

Domingos, a partir 

de 10h
Assistidos da 

Casa
CORTE DE CABELO

Eliana Souza

Final do Bloco B 

1º Domingos, a 

partir de 10h

V
I
S

I
T

A
S

DOMICILIAR

Gláucia Ramos/ 

Frassinete Galvão

Saída do Atualpa 3º Sábado, 9h

Assistidos da 

Casa

HOSPITALAR

Marilsa Alves

Saída do Atualpa, Espaço 

multiuso.

2º Domingo mês 

14h45

Pacientes do 

HMIB

(Hospital Ma-

terno Infantil 

de Brasília)

E
V

E
N

T
O

S

LANCHE 

BENEFICENTE

Lenira Viana

Mês de abril Domingo

Amigos e Tra-

balhadores da 

Casa

BAZAR NATALINO 

Lenira Viana

Mês de dezembro 5ª a Domingo

Público em 

geral
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A

ASSISTÊNCIA 

JURÍDICA

Dra. Karina Costa

Auditório do Bloco C

Todos os domin-

gos 10h

Assistidos da 

Casa

A
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D
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D

E
S

ARTESANATO

 Glaucia Ramos

Bloco B

Último sábado do 

mês, 14h

Trabalhadores 

da Casa

OFICINA DE 

CUSTURA 

Helena Pontes

Bloco B Terça, 14h

Trabalhadores 

da Casa

ARRECADAÇÃO 

DE ALIMENTOS

Carlos Antonio 

Sobrinho

Mesa Brasil - SESC

Banco de Alimentos 

- CEASA e outras 

entidades / associações

Quarta-feira

Sexta-feira

Albergados 

/ Assistidos 

da Casa

PALESTRAS 

FRATERNAS

(0 Evangelho 

no Albergue)

André Ribeiro

Bloco B Quarta-feira Albergados

EVANGELIZAÇÃO 

ÀS ASSISTIDAS

Lenira Viana

Bloco B Domingo

Assistidas 

cadastradas

Além dos atendimentos e doações, o DAPSE proporciona também um espaço de 

convivência, no qual a fraternidade é um exercício constante nas relações interpesso-

ais e onde o usuário da nossa assistência possa sentir-se acolhido e respeitado em sua 

condição cidadã de um sujeito de direitos. 

*colaborador do DAPSE e palestrante  - GEABL

*coordenadora substituta do DAPSE


