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O DIA EM QUE A TERRA PAROU
Maurício Rodrigues*
A via láctea e sua respectiva comunidade planetária assistem, atentos, a um
movimento de paralisação súbita do orbe
terreno em sua sempre frenética movimentação interior. Esse acontecimento imprevisto e inesperado pela imensa
maioria da população terrena, deverá
entrar para os registros históricos como
“o dia em que a terra parou”, conforme
previu o cancioneiro popular na saudosa
interpretação de Raul Seixas.
Em nosso país, era o início do equinócio de outono quando fomos surpreendidos com notícias urgentes dando conhecimento de exigências das autoridades
governamentais de que a população entraria em isolamento social e todos precisavam permanecer em seus lares em
virtude da chegada de uma pandemia,
provocada por um vírus letal que poderia
causar mortes em larga escala.
Na sucessão dos acontecimentos, fomos assistindo, perplexos, informações
alarmantes de potências econômicas
mundiais tomando medidas de isolamento, fechando suas fronteiras e dando notícias de milhares de seres humanos que
tiveram suas vidas ceifadas pelo vírus
implacável, fato que vem se repetindo
diariamente em todo o planeta.Nesse momento tão importante e desafiador para a
humanidade é natural refletir sobre tudo
o que está acontecendo e em que a doutrina consoladora pode nos ajudar para
uma melhor compreensão da situação.
Em uma sociedade cada vez mais presunçosa e egocêntrica, foi necessário que
a força da natureza conduzida por uma
vontade sábia e soberana, fizesse uso de
um recurso didático pequenino, invisível

aos olhos humanos, para servir de instrumento pedagógico demonstrando ao
homem, definitivamente, o que é o real e
verdadeiro poder. Essa constatação inequívoca naturalmente nos leva ao exercício da humildade e nos faz reconhecer resignados nossa condição espiritual muito
modesta, rasga os véus da ilusão da ma-

espiritual, recordando-nos os verdadeiros
propósitos que nos trouxeram a essa romagem terrena.
Em uma sociedade adoecida e que vem
repetindo equívocos de maneira sistematizada há muito tempo, o movimento de
recompor o passo e corrigir a rota é inevitável e a oportunidade de renovação e

téria e fere mortalmente nosso orgulho e
vaidade, nos submetendo inevitavelmente a pensar sobre: Qual a importância da
vida e quais seus objetivos centrais.
A realidade do momento nos impõe
aprendizado instantâneo sobre nossa
fragilidade e pequenez, ao mesmo tempo que nos reconecta com o criador,
promovendo o burilamento e a educação

amadurecimento espiritual é profunda,
acabou-se o tempo das fugas irrefletidas
para lugar nenhum, caíram-se as máscaras das alegrias fugidias e fomos todos
desnudados em nossos erros e ignorância
do viver sem proveito espiritual.
Começam eclodir mudanças e multiplicam-se os exemplos de fraternidade e solidariedade no mundo inteiro, as bandeiras

O Departamento de Comunicação Social Espírita do Atualpa está se reinventando neste período de pandemia, para
permitir aos setores da Casa a continuidade possível de suas atividades pelos
meios virtuais. Várias frentes de ações
foram abertas para oferecermos o Jornal Brasília Espírita Online, o desenvolvimento de uma hot Page dos 60 anos do
Atualpa, a transmissão de todas as palestras públicas nos dias e horários costumeiros. Foram viabilizados o Encontro
de Trabalhadores Virtual, os espaços de
reuniões virtuais de grupos de trabalho,
a promoção de campanhas da assistência e promoção sociais pela web e redes
sociais, tais como “Cestas do Coração” e
“Cobertores do Coração”, além da oferta
de muitas outras oportunidades que se

abrem, como a transmissão de eventos
artísticos, estudos pontuais, preces, irradiações e evangelho no lar.
Nesta edição, apresentamos, em destaque, homenagens a trabalhadores pioneiros do Grêmio Espírita Atualpa na página
2 e um Encarte Especial do Departamento
de Arte e Cultura Espírita, com notícias de
nosso agradável Encontro de Trabalhadores Virtual, realizado no dia 11 de junho.
Neste contexto, lembramos do poema que nosso irmão Viana, fundador do
Atualpa tanto gostava:

da discriminação e do preconceito de raças estão sendo derrubadas em definitivo
e um hino de louvor a união e a concórdia
da grande família humana começa a vibrar
nos corações. A hora é de testemunho e
ousadia cristã, o momento é de semear o
amor, as sementes vivas do evangelho redentor, através da conduta reta e da caridade desinteressada, deixar brilhar nossa
luz sob a égide do cristo.
É preciso acalmar o coração, alegrar-se
com o momento, manter o otimismo e a
confiança, não desfalecer e nem desanimar. Precisaremos estar de ânimo forte
e revigorados no amor e amparo de Jesus
para ascender a chama da esperança no
coração daqueles que se encontrem desanimados, com medo, cultivando a autopiedade e vitimizando-se pelos abalos
da matéria ilusória.
Talvez nos ocorra, nesse momento, cogitar de ser hoje ou amanhã o termo final
de nossa caminhada na terra, qual o problema? Devemos lembrar que o processo
é natural e todos temos a hora de chegada bem como a de partida, portanto, alegremo-nos pela honra de estar vivendo na
terra nesse tempo e ter a alegria de participar dessa experiência espiritual com o
Cristo.
Aproveitemos cada instante desse
testemunho coletivo, devotando a Jesus
toda disposição sincera em servir mantendo nosso coração sempre leve e aberto
para nutri-lo da seiva bendita do seu amor
e trabalhar nessa reconstrução sublime
abrigados sempre em sua paz.
Sigamos em frente, a hora decisiva chegou e bate à porta do nosso coração convidando-nos para a marcha vitoriosa do
evangelho pela redenção da humanidade!

*Palestrante espírita em Brasília/DF.

EDITORIAL
Novos tempos e novos ventos nos
trouxeram novas práticas com a força da
internet. O Grêmio Espírita Atualpa está
presente na internet e nas redes sociais,
integrando trabalhadores espíritas e divulgando a Doutrina Espírita. Estudo +
vivência + arte + comunicação, com Jesus
e com Kardec.
A inserção nas redes sociais e nas transmissões pela internet são oportunidades
para todos os setores e departamentos
da Casa Espírita. O Encontro de Trabalhadores Virtual organizado pelo Departamento de Arte e Cultura Espírita - DACE
e transmitido pela plataforma do Atualpa
na internet é um exemplo de oportunidade bem aproveitada bem como o exercício de “colocar a candeia em cima do
alqueire”.
página

2

Agradecer e Recordar
Lenira Viana
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Vida, a Melodia de Deus
Valéria Xavier

Maré Baixa

Homenagem aos Traalhadores

José Carlos de Lucca

Tempo de Coronavírus

O Livro Espírita Consola, Esclarece,
Ediﬁca

Margarida Cardoso Leite

Adailton Moura

MEU LEMA
Ninguém se escuse de fazer o Bem
Sob o pretexto de que é pequenino,
Pois cada qual algum recurso tem
Para valorizar o seu destino.
A solidariedade é como um hino
página
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Palestras
Agende-se

Que felizes cantamos, quando alguém
De nós recebe o bálsamo divino
Que um gesto amigo e fraternal contém.
Em face do progresso social,
Trabalhar sempre pelo bem geral
Constitui um sagrado dever nosso.
O meu lema de vida assim descrevo:
Se não posso fazer tudo o que devo,
Devo ao menos, fazer tudo o que posso!
*Poema extraído do Livro Onde está Deus,
de José Soares Cardoso.
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Entrevista

também na reestruturação familiar, co-

RECORDAR
E AGRADECER
O
DEPENDENTE
QUÍMICO
NÃO É UM SER DE MORAL
BAIXA E SEM SOLUÇÃO
Lenira Viana*

Recordar é viver, disse certa vez um poeta.
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a todos
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Pátria Espiritual, rogamos as bênçãos de Jesus.
Nenhum elogio serve para engrandecer, da mesma forma que
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responsabilidade da equipe técnica, proﬁssional, com formação a nível superior.
Adahylo Ferreira da Silva nasceu em
09 de julho de 1916 e após infarto fulminante, desencarnou em 19 de outubro de
1976.
Casado com Noêmia Muniz da Silva,
trabalhadora da Casa, desencarnada em
14 de março de 1997, obteve um papel
muito importante na Casa de Atualpa,
fundando a primeira Livraria Espírita e a
Biblioteca.
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ceituosa, restabelecendo de forma ética e
digna sua autonomia e vida social. Pensamos, também, em criar outras unidades de
nossa ONG para atender outros públicos
com dependência química, tais como as
mulheres e principalmente adolescentes.
Que orientação você pode
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outros dez desencarnados vampirizando-o; por isso, o olhar acolhedor e
compreensivo banhado de muito amor
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Vida, a melodia de Deus
Valéria Xavier*
O conceito da palavra Vida é considerado de difícil entendimento devido à
multiplicidade de fenômenos que a mesma contém, em sua natureza. Na obra
“Dicionário de Filosofia”, Legrand afirma
não existir ainda uma definição suficiente para abranger todos os seus quesitos
conhecidos (assimilação, crescimento e
possibilidade de reprodução). Existem
inúmeras definições científicas, filosóficas
e psicológicas sobre o tema, mas pelo que
podemos observar, sempre se traduzem
em visões compartimentadas.
Um exemplo disso, é a ausência de
comprovação científica a respeito da definição do que seja verdadeiramente uma
matéria “viva”. Em tempos de Novo Coronavirus (COVID-19), vem à nossa lembrança o fato de que ainda não se consegue,
sem sombra de dúvidas, definir um vírus
como ser vivo ou não. Se por um lado, há
correntes de pensamento defendendo-o
como não vivo por não possuir potencial
bioquímico que lhe habilite produção de
energia metabólica (ele não respira), ou
pelo fato de não conseguirem permanecer vivos, senão dentro de uma célula
(sendo considerados portanto, parasitas), outras mentes da ciência o avaliam
como vivo devido a apresentarem material genético em sua estrutura (DNA e/ou
RNA), bem como capacidade de evolução
(mutações durante o tempo). Outro fato
incômodo para a ciência atual, é o fato de
a seleção natural não possuir um objetivo
final, não produzindo necessariamente,
organismos mais complexos. É fato que
espécies complexas evoluíram, através
dos tempos, mas isso ocorreu como consequência indireta do aumento no número total de organismos, e formas de vida
simples continuam sendo mais comuns

(CARROL, 2001). Como se vê, nossos conhecimentos a respeito de nossa natureza, ainda são muito acanhados.

Infelizmente, vive-se ainda numa época
sem interesse pelos estudos das várias
dimensões da psicosfera, desprezo esse
espiritualmente justificável pelo nossos
egoísmos e orgulhos reticentes. Essas
duas chagas da humanidade, bem como
os sentimentos que delas emergem, impregnam os corações com valores e magnetismo de vibrações menores, suprimindo a identidade ética que já se poderia
demonstrar, e que diplomaria o ser, para
a assimilação de formas de análises mais
complexas.
Porém, se devido à nossa pequenez
moral ainda nos escapa a completude
do significado da Vida, somos capazes
de produzir beleza muito operosa dentro de nossas possibilidades. Há poucos
dias, houve a iniciativa ousada por parte
dos músicos da Orquestra Nacional da
França, em isoladamente, interpretarem
a peça intitulada “Bolero” do compositor
francês Maurice Ravel. O novo vírus não

MARÉ BAIXA

José Carlos de Lucca

Vamos pensar em uma coisa boa, gente. Em maré baixa ou em maré alta, vamos
com Deus, aqui neste mundo todos estamos hospitalizados em processo de cura
Quando entramos na maré das dificuldades, nossa tendência é a de mergulharmos em pensamentos negativo e comportamentos autodestrutivos.
Quando as coisas pioram para nós,
parece que nós também pioramos para
as coisas. Aumentam os nossos pensamentos de revolta e desânimo. E não rado
mergulhamos em vícios que acabam complicando ainda mais a nossa situação.
Há um princípio na vida que denomino
de “uma coisa leva à outra”. Já reparou
que coisas boas costumam acontecer
a quem está atravessando a maré alta
e que problemas, geralmente, visitam
quem está na maré baixa? Isso acontece
porque, quando somos atingidos por um
problema qualquer, amiúde nos abatemos
e passamos a pensar negativamente, dominados que ficamos pelo medo e pelas
idéias trágicas a respeito do que ainda poderá nos ocorrer. Toda essa negatividade
somente terá efeito de atrair, pela lei de
que semelhante atrai semelhante, novos
problemas em nosso caminho. É a aplicação do princípio “uma coisa leva à outra”.

Já aquele que atravessa um bom período sente-se mais confiante, pensa com
alegria, tem bom-humor, não alimenta
pensamentos mórbidos. Por isso, consegue atrair mais eventos positivos em sua
jornada.
Por essa razão, Chico Xavier nos ensina
a pensar bem, seja na maré alta, seja na
maré baixa. Ela sabe que é na mente que
se desenha a nossa felicidade ou a nossa
derrocada. Portanto, atravessando um
período difícil, vamos inverter a maré começando a pensar em coisas boas, como
ensina o Chico.
Se estiver doente, pense nas coisas
boas que você fará quando recuperar a
saúde. Se estiver desempregado, pense
em você trabalhando alegremente. Se os
negócios não andam bem, pense na prosperidade que lhe advirá logo mais.
E não somente pense bem. Faça algum
bem a você mesmo. Um pequeno agrado,
uma palavra de estímulo, a lembrança de
todas a suas conquistas, a recordação de
todos os obstáculos que já superou, a gratidão por todas as suas vitórias. Tudo isso
será um aguaceiro para a maré encher
rapidinho.
Texto extraído do livro Minutos com
Chico Xavier.

impediu que a tecnologia os ajudasse a
criar leveza, em meio à morte que assola
o solo francês. No início do vídeo, ouve-se
apenas o solo de um percussionista. De
súbito, a tela começa a mostrar aos poucos, os outros indivíduos, tocando seus
respectivos instrumentos...pulula um
cello, um violino, clarinetes melodiosos, e
num vivaz andamento Crescendo Majestoso, todos os 48 componentes se unem,
compondo a peça musical que, para mim,
sempre traduziu, em seus acordes, o som
de criação de nosso Universo. De repente, o coração ilumina a memória, e busco
na internet, pelo vídeo de nosso processo de mitose celular. E pareando as telas,
vejo traços irresistivelmente poéticos de
similaridades entre o processo de multiplicação do sons dos instrumentos que
executavam o Bolero, com os processos
da embriogênese humana.
O coração se comove com a percepção
de que realmente tudo verdadeiramente
belo expressa Deus em si. Como uma frase
tão pequenina pode significar tanto? Mas
estava ali, em meu notebook, a presença
divina podendo ser notada tanto através
das ações amorosas e colaborativas dos
músicos quanto na Maestria de Deus, em
depositar a Sua centelha de luz, no silêncio de nossos processos biológicos.
Léon Denis, em seu livro “O problema
do ser, do destino e da dor”, no capítulo

O LIVRO ESPÍRITA CONSOLA,
ESCLARECE, EDIFICA

Adailton Moura*

Irmão! Se sofres por agora,
Ora, trabalha e espera.
Olha o tempo lá fora
Percebe que é sempre nova era
Para quem resolve transformar-se.
Estuda o Livro Espírita
Ele consola, esclarece e edifica.
Busca o livro espírita
Atrás da tua iluminação
A boa leitura trará orientação
Para uma vida onde o bem habita.
Já que o Livro Espírita
Consola, esclarece e edifica.
A dúvida te busca assaz?
Não sabes por onde ir?
Sempre com medo de cair
Não te consideras capaz?
Segue sempre confiante.
Se tens a lição em mente
É certo que reflete
Pois o Livro Espírita
Consola, esclarece e edifica.
Se sentes a tua fé vacilante,
Não duvides do alívio aos aflitos
Prometido por quem nos conduz.
Trabalha e segue confiante
Nas palavras do Mestre Jesus.
Aceita o Livro Espírita
Ele consola, esclarece e edifica.
Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
É o que sempre nos afirma
A palavra que está escrita
Naquele bom Livro Espírita
Que consola, esclarece e edifica.

“O amor”, nos diz poeticamente, que “a
alma [...]vem de Deus, criada por amor,
criada para amar”. Reflito que, realmente,
nossos maiores problemas estão contidos
na compartimentalização dos saberes e
sentimentos que fazemos.
Sabemos menos da vida, quando ao
entrar num elevador, compartimentamos nossa fraternidade, não oferecendo
um bom dia ou indagando como o outro
está naquela manhã; quando nos tornamos uma máquina de ganhar dinheiro e
não o utilizamos, para gerar felicidade a
alguém, além de nós mesmos ou familiares; quando em época de confinamento,
vamos para nosso quarto, e nos isolamos
de nossos parentes, pois os achamos difíceis de lidar. Perdemos a chance de ouvir
a sinfonia da Vida, por não querer participar do conjunto... Que percebamos, sem
demora, que a compreensão da grandiosidade da Vida e de Deus, só se dará, com
a abertura de nossos próprios corações.
CARROL, B.Chanceandnecessity: theevolutionofmorphologicalcomplexityanddiversity». Nature.409 (6823): 1102-09.
DENIS, Léon. O problema do ser, do destino e da dor. Ed FEB. Cap. XXV. p.277.2013.
LEGRAND, G. Dicionário de Filosofia. Lisboa, Cap. 70, 1982.
*Articulista e palestrante espírita,
Brasília/DF.
Porque é isso que faz o Livro Espírita
Consola, esclarece e edifica.
Se andas cansado da luta
Não te sintas cabisbaixo
Levanta essa cabeça
E pega de vez no arado
Espera, ama e perdoa.
Confia! Continua sempre adiante
Sabendo-te sempre forte
Acreditando na vida
Que é a lição dessa Doutrina bendita
Trazida pelo Livro Espírita
Que consola, esclarece e edifica.
Vai ao centro, toma um passe,
Faz um curso, assiste a uma palestra.
Abraça aos teus irmãos.
Distribui o pão por onde passas
Pois fora da caridade, já se atesta:
Não pode haver salvação.
Depois abre um livro, faz uma oração.
Ilumina-te e não te esqueças
De que o Livro Espírita
Consola, esclarece e edifica.
Lê Kardec, lê Chico e lê Divaldo também.
Estuda as obras complementares
E outros autores, que são médiuns do bem.
E se te interrogares
Usa o crivo da razão.
É da lei da causa e do efeito
Toda e qualquer expiação.
O Livro Espírita responde
Consola, esclarece e edifica.
É pela mediunidade que nos chega
Essa oportunidade divina
Lê, estuda, reflete
Concentra-te nas lições e medita.
Muda o teu proceder.
Viverás sempre feliz
E saberás o porquê
Entendendo que o Livro Espírita
Consola, esclarece e edifica.
Compreenderás a Justiça Divina
Pela reencarnação, tudo tem uma razão.
Não é coincidência, nem sina.
Dissiparás todas as dúvidas, encontrarás
explicação.
As respostas são cristalinas
Isso simplesmente
Porque o Livro Espírita
Consola, esclarece e edifica.

Tira daí de dentro o homem velho
Observa, modifica e te transforma.
Busca um jeito novo, pratica o Evangelho.
Melhora tua postura
Pois estreita é a porta.
Viverás muito melhor
Num mundo cheio de amor
* Presidente do CENOL - Centro Espírita Nosso Lar - Gama/DF
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As lives podem ser acessadas diretamente na página do Atualpa, em www.atualpa.org.br, disponível sempre 15 minutos antes da hora
agendada ou no Facebook e YouTube pelo @gremioatualpa

11/8/1826
16/8/1886
17/8/1885
28/8/1881
28/8/1882
29/8/1831

Aparece a primeira edição do livro “Parnaso de Além Túmulo”,
pela mediunidade de Chico Xavier.
Desencarnação de Arthur Conan Doyle, criador do famoso detetive Sherlock Holmes.
Desencarnação, na Itália, da famosa médium Eusápia Paladino.
Desencarnação de Gustav Geley – fundador do Instituto Metapsíquico Internacional.
Na Inglaterra, é realizada uma reunião de efeitos físicos com o
médium Slade, em plena luz do dia, quando um Espírito se materializa à vista de todos os presentes.
É fundado o Grupo Ismael, no Rio de Janeiro.
Itália, nasce Clara, em Assis, religiosa do tempo de Francisco de
Assis, espírito reencarnado também em Joanna de Ângelis, Guia
Espiritual do médium Divaldo; desencarnou na mesma cidade,
em 11/8/1253.
Desencarnação de William Crookes, físico de renome internacional, descobridor da energia radiante, tornou-se espírita ao estudar os fenômenos de materialização do espírito Katie King.
Desencarnação da médium Elizabeth D’Esperance.
Por solicitação da FEB, os Correios lançam um selo comemorativo
do I Centenário da Imprensa Espírita no Brasil.
Na Inglaterra, em reunião de efeitos físicos, com a médium Elizabeth D’Esperance, materializa-se um lírio dourado, com 7 pés de
altura, estando presentes vários cientistas, entre os quais o Prof.
Alexandre Aksakof.
Lançada a 1ª Edição de “O Céu e o Inferno” de Allan Kardec
Dr. Bezerra de Menezes assume a presidência da FEB (Ver Espiritismo no Brasil)
Nascimento de Andrew Jackson Davis, famoso médium
norte-americano
Bezerra de Menezes durante uma conferência expõe publicamente pela primeira vez sua fé no espiritismo.
A FEB inicia suas conferências públicas no Rio de Janeiro.
É oficializada a perseguição ao espiritismo, através da imprensa de
ordem policial proibindo o funcionamento das sociedades espíritas.
Realizada a primeira exposição espírita do Brasil com mostra de
vários trabalhos mediúnicos e material doutrinário.
Nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes, em Riacho do Sangue, Ceará
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DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA ESPÍRITA
PARABÉNS PRA VOCÊ...
QUANTOS ANOS? 60!
O Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
comemorará 60 anos em 28 de outubro de
2020 e os preparativos para a o aniversário
estão em andamento. A Arte foi convidada
para a celebração dessa data marcante e começou a se organizar.
“A arte é, por si mesma, plena de ensinamentos, de revelações, de luz. Ela arrasta a
alma em direção às regiões da vida espiritual,
que é a verdadeira vida, e que a alma anseia
tornar a encontrar um dia ”.
(A festa que se inicia é toda espiritual, nós
vamos procurar juntos o bom roteiro ideal.
Em Junho de 2019, o Departamento de
Arte e Cultura Espírita- DACE deu início ao
planejamento artístico para esse aniversário.
Reunindo seus integrantes, o DACE escolheu
as Esquetes como ferramenta de trabalho
para a divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus.
Esquete é uma peça de teatro de curta duração, produzida para teatro, cinema, rádio
ou televisão. O termo em inglês tem o mesmo
significado: “sketch”.
As apresentações ocorrerão durante o
ano de 2020, no Salão do Grêmio Atualpa,
antecedendo, intercalando ou encerrando as
palestras públicas, das segundas e quintas-feiras à noite, tendo iniciado no mês de Fevereiro e com encerramento previsto para o
mês de Novembro.
As Esquetes tratarão de diversos conteúdos da Doutrina: reencarnação, livre-arbítrio,
planejamento reencarnatório, laços de família, relações de pais e filhos, da intervenção
dos Espíritos no mundo corporal, dentre outros temas.
Esses assuntos foram escolhidos por fazerem parte do cotidiano, encontrando, no
Espiritismo, as explicações necessárias para
uma vida plena, promovendo o autoconheci-

mento e nos oferecendo ferramentas para a
tão urgente reforma íntima.

O elenco que participa das Esquetes é
composto por integrantes da Escola de Evangelização Espírita Irmã Zélia e por estudantes
do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita-ESDE) que frequentam a Casa.
O conteúdo da dramaturgia a ser apresentado tem sua base nas Obras da Codificação
e nas obras subsidiárias da Doutrina Espírita. O livro inspirador dos esquetes faz parte
da coletânea de Richard Simonetti, escritor
espírita que nos brindou com sua presença,
aqui no Grêmio, quando esteve em Brasília,
num de nossos Encontros de Trabalhadores,
há alguns anos.

PREPARANDO O ENCONTRO...

*Lucimar Constancio

No dia 28 de outubro de 1960, em Brasília, era fundado o Grêmio Espírita, construção edificada por Hilpert Doelinger Viana, o
“Seu Viana” como era comumente chamado.
Sob a tutela de Atualpa Barbosa Lima, espírito desencarnado, e demais mentores que com
ele trabalha, vamos seguindo os ensinos de
Jesus, Modelo e Guia da Humanidade.
APRENDENDO COM SEU VIANA
Estudo e trabalho, e um “servicinho de
caridade”, era essa a recomendação do fundador, lema para trabalhadores e freqüentadores do Atualpa. Para os jovens da equipe de
estudos doutrinários, a chamada Mocidade,
essa era a regra áurea. Em diversas ocasiões,
ele mesmo preparava e conduzia as aulas da
juventude. Tínhamos sede de aprender sobre
essa Doutrina tão interessante, que respondia aos nossos questionamentos e dúvidas,
a respeito de nós, da vida, comportamento
social e familiar, enfim, temas diversos e palpitantes para nós.
Não éramos um grande grupo de estudantes, tanto que ficávamos todos em uma única
sala, jovens e adultos, ouvindo e apreciando
cada palavra e assunto revelados pelo amigo
Viana. Esses estudos aconteciam nas tardes
de sábados, cheios de alegria e prazer, empenho e dedicação ao aprendizado.
Velava cada integrante, e ainda hoje o faz,

a querida Irmã Zélia, espírito, mentora que
deu nome à nossa “Mocidade”.
Havia uma escala de tarefas, em sistema
de rodízio, no preparo e condução das atividades. A cada sábado, um dos membros se
responsabilizava por executá-las. Estudávamos as Obras Básicas e complementares do
Espiritismo. Também havia a parte recreativa, composta por jogos, músicas, esquetes,
jogral, que serviam para fixar o que foi aprendido e para despertar os talentos artísticos.
As poesias eram muito apreciadas por Seu
Viana. Ele nos motivava a decorar, interpretar e entender a mensagem da Boa Nova com
essa ferramenta maravilhosa.
Em 1978, a família Viana se mudou para
o Rio de Janeiro, delegando a direção do Grêmio ao casal Clarindo e Vera Flauzina, que
deu continuidade `a tarefa, na mesma linha
de conduta já instituída: com Jesus e com
Kardec, trabalho e estudo.
Sempre que possível, Seu Viana retornava
à Brasília, o que era motivo de imensa alegria
para todos.
ONDE SE HOSPEDAVA O SEU VIANA
Quando retornava à Brasília, Seu Viana
gostava de provar da intimidade do ambiente material e espiritual do Atualpa. Era no
Grêmio que ele se hospedava. Na suíte onde
ficava, ele organizava seus pertences, os mó-

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

Richard Simonetti já retornou à pátria espiritual, deixando a marca do bom humor e
conteúdos sólidos do Espiritismo na literatura que produziu.
Como surgiu a idéia desse tipo de dramaturgia e a escolha dos temas? Sabemos da
contínua e expressiva comunhão que se estabelece entre nós, encarnados, e o Plano Espiritual, principalmente nas ocasiões em que
nos propomos a levar ao público a mensagem
da Boa Nova, usando as artes cênicas.

A Espiritualidade superior inspira idéias,
formas , harmonias e imagens, para engrandecimento e sucesso do trabalho a que nos
propomos.
O artista espírita reconhece a necessidade
desse intercâmbio com o invisível, na vida de
relação e incontestavelmente, nas diversas
modalidades de exibição da arte a realizar.
Nas artes cênicas essa interferência e integração são marcantes. A inspiração foi o mecanismo utilizado pelos Amigos Espirituais para
a execução da tarefa.
Recorremos a Léon Denis, que na obra
Espiritismo na Arte, ensina como funciona a
inspiração:~
veis essenciais para seu conforto e sua mesa
de Rádio Amador. E a “Mocidade”, sabendo
de sua chegada, não perdia tempo, indo ao
encontro ao querido amigo para enchê-lo de
perguntas sobre a Doutrina. Mediunidade,
magnetismo, influência dos Espíritos eram
algumas das questões que estavam diretamente ligadas aos nossos interesses, ligadas
ao período juvenil pelo qual passávamos. Ele,
com paciência e boa vontade conversava,
conversava... Quando percebia a necessidade
do estudo para melhor entendimento às interrogações, no entanto, não perdia a chance de
recomendar os livros, como fonte segura para
consolidar os conhecimentos que nos fossem
necessários e na formação do caráter.
Gostávamos de nos sentar à sombra das
mangueiras, as que ficam em frente ao estacionamento maior, no pátio do Grêmio, próximo ao parquinho. Ali, junto das árvores, a
conversa era boa e divertida, tanto quanto os
estudos em sala de aula, pois nos alimentava de saberes que começaram a fazer parte
da jornada que se desenhava para nós. Não
faltava música, o violão era companheiro inseparável de alguns amigos, que encantavam
nossas tardes com suas melodias. E Seu Viana ouvia, sorria e nos olhava de tal maneira
que - arrisco a dizer - ele conseguia “ver” o
futuro em cada um daqueles jovens.
OS ENCONTROS DE TRABALHADORES
Apreciávamos a companhia do Seu Viana
desse jeito: estudando, trabalhando, sorrindo e cantando, planejando a vida futura, de
modo não consciente, pois nos faltava enten-

“...Ora a inspiração se introduz suavemente em nosso intelecto, mistura-se intimamente ao nosso próprio pensamento, de tal forma
que se torna impossível distinguí-la, ora é
uma irrupção súbita, uma invasão cerebral,
um sopro que passa sobre nossas frontes e
nos agita fortemente numa espécie de febre.
Outras vezes é como uma voz interior, tão
nítida, tão clara que parece vir de fora para
nos falar de coisas graves e profundas. Uma
corrente de forças e de pensamentos agita-se
e rola em torno de nós, buscando penetrar
nos cérebros humanos dispostos a recebê-los, assimilá-los, a traduzí-los sob a forma e
a medida de suas capacidades, de seu grau de
evolução...”).
Com que brilhantismo o Apóstolo do Espiritismo nos esclarece!
Nos esquetes que serão apresentadas
abordaremos diversos assuntos, mostrando
a intersecção entre os mundos, material e espiritual, de maneira natural e marcante.
Trataremos sobre a importância da inspiração em nossa existência, na vida de relação, que para tornar-se bela, mais elevada,
necessita estar impregnada de ideal e de fluidos que emanam do foco divino. Veremos que
a evolução material e espiritual também está
interligada à escuta da inspiração.
A escolha dos temas diversos guarda
interesse com o momento atual de transição
planetária que vivenciamos na Terra. As
questões serão tratadas de maneira prática
, favorecendo nosso entendimento a respeito
da proposta renovadora do Espiritismo,
tornando-se material de instrução e elevação
para cada um de nós. Quanto à modalidade
de esquetes, foram escolhidas por oferecer
uma maneira rápida de assimilação e reflexão
de conteúdos vivencias e positivos vinculados
ao Evangelho do Jesus. Essa é a proposta
de trabalho do DACE para o ano em curso,
que será de múltiplas tarefas e alegrias, de
trabalhos e realizações, junto à Doutrina
Espírita.
Ano de 2020, 60 anos de atividades com
Jesus e com Kardec! Trabalhar e comemorar!
Comemorar e trabalhar no Bem! Que venham
os 60 anos do Grêmio Atualpa

dimento para isso naquela ocasião.
Na época em que o Seu Viana estava encarnado, vínhamos para o Encontro de Trabalhadores com as nossas famílias. A oportunidade de estarmos juntos era motivo de
grande satisfação.
Seu Viana era o condutor dos encontros,
fomentando, em cada um, o desejo de aprender mais e mais sobre a temática da Boa
Nova; ensinando o valor da amizade e da
tarefa no Bem, para a construção do Reino
de Deus no interior de cada um. Após a desencarnação do Seu Viana, a Direção da Casa
decidiu incluir o Encontro de Trabalhadores
em sua programação anual de eventos, como
forma de homenagear seu fundador e continuar fortalecendo os laços de amor e fraternidade da família espiritual de Atualpa.
UM ENCONTRO DE TRABALHADORES, VIRTUAL?
Era mais um dia ensolarado na cidade
de Brasília, onde o céu parecia um mar azul
e tranqüilo! Clima ameno, sem trânsito de
veículos, silêncio nas quadras próximas ao
Grêmio, ambiente perfeito para uma boa reflexão íntima, pessoal, sobre as nossas vidas,
sobre o momento pelo qual passa o Planeta
azul, a Terra, que nos abriga e conduz em seu
processo de transição, de transformação.
O que esse dia 11 de Junho traria de diferente em relação a tantos outros já vividos?
Esse dia seria marcante: o 1º Encontro de
Trabalhadores, em formato virtual, do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima. Como se-
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ria? Que surpresas estavam reservadas para
os internautas? Tudo estava preparado!
Organizamos a sala do DACE, do Departamento de Arte e Cultura, onde nos reunimos para a transmissão. O Encontro virtual
começaria em breve, usando como veículo
de comunicação a rede mundial de computadores. O objetivo era levar o Evangelho aos
corações de trabalhadores, frequentadores
do Atualpa e demais interessados, que continuam afastados da Casa Espírita devido ao
isolamento social que vivemos atualmente.
Estavam presentes a Sra. Lenira Viana e
Paulo de Tarso, presidente e vice-presidente,
respectivamente, a equipe de comunicação
social, responsável pelo suporte técnico do
evento e nós, os trabalhadores do Departamento. Às 8h50 iniciamos a preparação de

ambiente com música suave e às 9h, foi aberto o Encontro. Inicialmente fomos envolvidos
pelos sentimentos de gratidão, em seguida a
emoção nos contagiou, estávamos em sintonia com os Amigos Espirituais! Conforme
o Encontro se desenrolava, percebíamos as
vibrações de amor e de paz que nos chegavam do Plano Maior, e daqueles que estavam
conectados conosco, que estavam “online”.
Que experiência enriquecedora!
Que sensação admirável nos traz um encontro virtual, repleto de interação emocional e espiritual! Aprendemos, com a Doutrina,
que sentimentos, pensamentos e emoções,
viajam e se transmitem pelo Fluido Cósmico
Universal, impressionando os sentidos, unindo pessoas.
Nossos corações estavam em festa! Per-

ENCONTRO DE ARTE E LUZ
Por Gabriela Abreu*
Em edição histórica, o Encontro de Trabalhadores soube adaptar-se ao formato digital, prestando bela homenagem aos 60 anos
da Casa de Atualpa.
Comemorando os seus 60 anos de existência terrena, a Casa de Atualpa possuía
em 2020 vasta agenda de festividades para
celebrar a ocasião feliz: palestras, atividades assistenciais especiais, grupos de estudo
e manifestações artísticas estavam sendo
preparadas com esmero por todos os departamentos da Casa de Atualpa desde o ano
passado. A pandemia de COVID-19, contudo,
surpreendeu o mundo, impondo com suas medidas protetivas a necessidade de superação
e inovação, tanto no plano pessoal como no
coletivo.
Valendo-se do formato da live, já consagrado nas redes sociais, o Encontro de Trabalhadores de 2020 tinha o desafio de levar
para o plano digital uma comemoração que,
até o momento, sempre se deu presencialmente.
Seria possível transportar para a tela de
computadores e tablets o calor humano da
convivência cristã, o aconchego e troca dos
estudos coletivos, que vivenciáramos nos encontros dos anos anteriores?
Relembrando as palavras do amoroso
Codificador, registradas em A gênese, “Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo
jamais será ultrapassado”. Com o título “Saber viver é uma arte”, o encontro de trabalhadores foi um feliz exemplo de como a boa
vontade e o compromisso com o ideal cristão
encontraram, com o auxílio do progresso tecnológico, meios de dar continuidade ao trabalho espírita, com respeito às diretrizes doutrinárias e formidável adaptação às novas
linguagens de comunicação, contribuindo de
certo modo, para a digitização da Doutrina.
Essa necessidade de adaptação ao meio
digital foi trazida logo no início do encontro
pela companheira de lide espírita Sandra Borba, palestrante de fala lúcida e simples. Sandra traçou um paralelo entre o movimento
espírita e o envelhecimento de seus membros,
ressaltando a importância da disponibilização de palestras e estudos online como uma
alternativa aos companheiros que não possuem meios de se deslocarem até as casas
espíritas. Sandra pontuou que a alternativa
permitiria a inclusão nas atividades doutrinárias daqueles que não podem comparecer
às atividades presenciais pelos mais diversos
motivos: questões de segurança, em prol da
preservação da saúde dos participantes mais
velhos, e até mesmo para atender pessoas
com obrigações familiares, com tríplice jornada. “Todo o conjunto de nossas atividades
básicas deverá levar em conta o atendimento
online. A gente vai ter que se reinventar”, frisou.
E o Encontro de Trabalhadores se reinventou! Mesclando com fluidez momentos previamente gravados com apresentações ao
vivo, o encontro digital trouxe frescor e inovação ao formato pré-estabelecido. Conduzido
pelas figuras amorosas e acolhedoras de Luci-

mar Constâncio e Adolfo Cavalcanti, diretores
do Departamento de Arte e Cultura Espírita
(DACE), desde os primeiros momentos o evento prestou emocionante homenagem à nossa
Casa Espírita. Para aqueles que estão afastados presencialmente dos nossos queridos
edifícios amarelos, a filmagem mostrando a
entrada no Grêmio despertou momentos de
inegável saudade, dando aos espectadores a
feliz sensação de estar adentrando, mais uma
vez, os portões de nossa querida Casa Espiri-

tual. Ou, como brincou Adolfo, “Nós estamos
dentro da casa de vocês. Vocês estão abrindo
a sua casa aos amigos espirituais!”.
Foi-nos apresentado momento de reflexão
e estudo na palavra do amigo Saulo César. O
amigo da Casa de Atualpa relembrou-nos o
caso da víuva Foulon, descrito em O Céu e o
Inferno, exímia miniaturista que, ao desencarnar, passou a integrar as fileiras dos espíritos
felizes. Saulo falou-nos do papel da arte como
uma forma de expressão do evangelho que
gera vínculos muito profundos. Lembrou-nos
que o espírita deve ter um espírito de alegria,
cabendo-nos não confundir o respeito e a humildade com a sisudez. Relembrando o tema
do encontro, concluiu: “A arte do bem viver
requer humildade, alegria e disposição!”.
Excelente novidade trazida pelo encontro
digital foi a possibilidade de multiplicar os
agentes de fala. Conforme nos explicou Lucimar, a missão do DACE é permitir que os
trabalhadores da Casa descubram os seus talentos artísticos, auxiliando na divulgação da
doutrina espírita. Missão essa bem represen-
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manecemos nesse estado de graça, felizes,
em paz, até o final do evento.
FATOS/PESSOAS QUE SE DESTACARAM NO ENCONTRO
Todos os Encontros de Trabalhadores oferecem um tema central. Esse trouxe a proposta do entendimento da afirmação: “SABER
VIVER BEM É UMA ARTE”.
Durante o período de 2 horas e 30 minutos, com depoimentos, poesias, músicas, estudo reflexivo sobre dois depoimentos do Livro
O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, chegamos
à conclusão de que é preciso saber viver bem,
usar de elegância moral, tal qual Jesus ensina.
Que a Arte de que falamos também é o manejo feliz e sábio que damos às adversidades, às
alegrias, aos desafios, que são as oportunidades de crescimento que surgem na vida.

Que pessoas se destacaram no Encontro?
Todos nós fomos protagonistas de um novo
ciclo de trabalhos e de comunicações possíveis pela Internet.
Nossos agradecimentos aos amigos espirituais, às equipes de trabalhadores encarnados, às pessoas que nos assistiram. Estivemos unidos em sentimentos e pensamentos,
apreciando o a mensagem do Cristo.
A Arte foi convidada para esse Encontro
de almas, e ela veio! Trouxe-nos o belo, o bom,
o amor, o consolo, o congraçamento! E foi
assim que encerramos o evento, um Encontro
com a beleza da Arte, com a mensagem do
Evangelho, estávamos alegres e em paz !

tada na figura de diversos de trabalhadores
de todos os setores do GEABL que tiveram a
oportunidade de ofertar um trecho de poesia,
interpretar uma canção, compartilhar uma
memória afetiva de tempos de trabalho no
espiritismo através da arte. A multiplicidade
de relatos e performances conferiu ao evento
a agradável impressão de ser uma formosa
colcha de retalhos artísticos, ligadas pela
costura do amor e respeito à Doutrina dos
Espíritos e ao GEABL. Os companheiros Alberto Cavalcante, Conceição Cavalcante, Felipe
Vaz, Wilson Abreu, Claudia Topan e Regina
Ferreira trouxeram, cada um, contribuição
calorosa e sensível, enaltecendo o belo a serviço do bem!

“Morre um capim, nasce outro”, composição
de Fábio Zózimo, na interpretação da querida
Banda Nova Juventude, formada por ex-integrantes da Juventude Irmã Zélia que hoje são
ativos colaboradores do movimento espírita.
Com que alegria revemos os amigos Chiquinho, Phil, Betinho, Andrézinho e Cassio!
Nas palavras do vice-presidente da Casa
de Atualpa, Paulo de Tarso Viana, foi uma
ocasião histórica: o primeiro grande evento
do GEABL celebrado integralmente de forma
online. E, como bem lembrou a companheira
Lenira Viana, presidente e co-fundadora de
nossa casa, uma ocasião memorável, para
celebrar os 60 anos de um celeiro de luz e
trabalho, honrando uma agremiação cons-

Dentre as apresentações artísticas, destacou-se a inventividade de bem-humorada esquete, dirigida por Cassius Vantuil e interpretada pelas queridas Teresa Monteiro e Isabela
Castilho. Baseada no texto “Gente acordando”, do livro “Viver em Plenitude” de Richard
Simonetti, a bem executada representação
trouxe dinâmica ao evento. Com temática
interessante e atual, fez-nos sentir no meio
de uma vídeochamada entre duas amigas de
longa data, mostrando que o teatro possui
também meios de adaptar-se aos tempos de
pandemia. Momento de descontração e reflexão pertinente! Ou, como bem disse o escritor
e educador espírita Leopoldo Machado, “De
todas as propagandas da Doutrina, o teatro
tem destacado lugar”.
Organização, pontualidade e fluidez entre os depoimentos fizeram com que fosse
um evento gostoso, leve e bem realizado, fazendo o tempo passar depressa e aumentar
a saudade dos companheiros de trabalho e
das tarefas desempenhadas no grêmio. Uma
das saudades foi ver o videoclipe da música

truída nas bases da compaixão, do companheirismo e da tolerância. Foi a celebração
dos laços fraternos, do trabalho na casa e da
possibilidade de resiliência humana frente às
adversidades. Momento de abertura para novas possibilidades na divulgação e estudo do
Espiritismo.
Embora desejemos que esse período de
duras provas coletivas chegue ao fim, permitindo-nos a volta à convivência presencial, o Encontro de Trabalhadores de 2020
demonstrou que o amor e a dedicação de
nossos membros encontrou meios de, mesmo
em meio à tão grande adversidade, saudar
a união entre os colaboradores terrenos de
nossa agremiação, em ano tão significativo
para a nossa Casa espírita! Abriram-se portas, também, para que as novas propostas
digitais, que tanto enriqueceram o evento,
possam consolidar-se, somando-se às atividades coletivas da Casa. Como bem disse o
amigo Saulo Silva, “A gente se encontra aí
pela internet!”.
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