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Em 1824, Manoel Felipe Castelo Branco 

trouxe mudas de café do Pará para o muni-

cípio de Baturité, no estado do Ceará. Na 

segunda metade do século XIX, o município 

tinha como principal atividade econômica a 

cultura cafeeira chegando, nessa época, a 

deter 2% de toda a produção brasileira.

A inauguração da Estrada de Ferro de Ba-

turité, em 1882, obra realizada pelo Governo 

Imperial de Dom Pedro II, fez com que o café 

transportado e exportado do porto de For-

taleza, capital do estado, fosse um dos pro-

dutos mais apreciados das cafeterias france-

sas. Se por um lado a estrada engendrou o 

progresso econômico de toda a região, por 

outro, trouxe a terrível doença do início do 

século passado, a Gripe de 1918.

É nesse cenário que, em setembro de 

1918, o Brasil recebe a renomeada pandemia 

da Gripe Espanhola. Acredita-se que ela foi 

a maior epidemia da história da humanidade 

com meio bilhão de pessoas infectadas e 50 

a 75 milhões almas desencarnadas, equiva-

lente a 5% da população do planeta. As no-

tícias levavam alguns a temer pelo fi m da 

humanidade.

Estudos indicam que a Gripe Espanhola 

tenha mudado os rumos da Primeira Guerra 

Mundial, de 1914 a 1918, uma vez que com-

batentes de ambos os lados do confronto 

foram afetados, reduzindo os conhecidos 

deslocamentos de tropas nas frentes de 

combate e, consequentemente, o número de 

mortes de soldados e civis.

O município de Baturité sofre as conse-

quências terríveis da terceira onda dessa 

pandemia. Em 2 de março de 1919, o então 

Secretário dos Negócios do Interior e da Jus-

tiça do Ceará encaminha um jovem médico 

de 25 anos de idade, recém-formado em 

1918, para atendimento aos infectados pela 

gripe naquele município. O socorro médico à 

população baturiteense era urgente.

Assim é que a Directoria Geral de Hygiene 

fez publicar, na Gazeta Offi  cial de março de 

1919, na página 6, o seguinte texto: “O sr. 

dr. Atualpa Barbosa Lima está designado por 

esta Directoria, para ir àquella cidade, afi m 

de fazer assistencia aos índigentes ataca-

dos da grippe ali reinante”. Ressalta-se que 

nenhuma terapia antiviral específi ca estava 

disponível.

O Dr. Atualpa cumpriu a missão de atender 

aos moradores de Baturité e, por sua conta, 

aos municípios circunvizinhos. Todos aque-

les que recorreram à medicação disponível, à 

palavra esperançosa ou aos conselhos mais 

reservados do médico, receberam o bálsamo 

da acolhida para aqueles momentos de dor.

Atualpa nasceu no dia 19 de janeiro de 

1894, no bairro Barro Vermelho, um subúrbio 

de Fortaleza. Formou-se médico pela Facul-

dade de Medicina do Rio do Janeiro e atuava 

em uma época em que eram raros os espe-

cialistas. Ele consolidou sua presença nos 

campos da Neurologia, tratando e curando 

alguns paralíticos. Na Leprologia, o Dr. Atual-

pa tornou-se um dos pioneiros a oferecer tra-

tamento em sua terra natal e era chamado, 

por muitos, de “Bisturi de Ouro”.

Aquela ação em Baturité inquietou o Dr. 

Atualpa. Voltando a Fortaleza, trabalhou po-

liticamente junto ao Governo do Estado e à 

Prefeitura de Fortaleza para, no dia 8 de ju-

lho de 1924, em parceria com o Dr. João Otá-

vio Lobo, inaugurar o Dispensário Osvaldo 

Cruz na Praça Figueira de Melo, destinado ao 

tratamento da lepra e de doenças venéreas.

O que é um dispensário? Segundo o dicio-

nário, dispensários são instituições benefi -

cente que oferecem, gratuitamente, serviços 

médicos e os medicamentos prescritos. Para 

o Dr. Atualpa, ali estava germinando, nova-

mente, a semente da construção de abrigos 

à população socialmente mais vulnerável.

Jovem e idealista, Atualpa demonstrava 

ser incansável médico e, sem abandonar sua 

profi ssão, colaborou no jornalismo, militou 

na política e cultivou as belas-letras. Literato, 

escreveu e publicou, em 1925, sob o pseudô-

nimo de Anselmo Fraga, o livro Memórias de 

um Leproso, e os recursos levantados com a 

venda da obra foram revertidos ao Leprosá-

rio Antônio Diogo. Com o nome de Centro 

de Convivência Antônio Diogo, hoje abriga 

42 pacientes em dois pavilhões e 65 casas, 

imóveis quase todos ocupados por cerca de 

100 familiares dos ex-internos.

Os habitantes de Fortaleza reconheceram 

o trabalho e a dedicação de Atualpa com a 

comunidade cearense, incluindo seu nome 

na galeria de honra da Câmara Legislativa de 

Fortaleza, pela contribuição no combate à le-

pra. Duas ruas da cidade levam o seu nome, 

uma no bairro do Meireles próxima à Praia de 

Iracema, Rua Dr. Atualpa Barbosa Lima, e ou-

tra no bairro Vila Ellery a caminho da Praia do 

Futuro, Rua Dr. Atualpa.

Onze anos depois da inauguração do 

dispensário, Atualpa desencarna em 13 de 

janeiro de 1930, aos 36 anos, não obstante 

os seus anseios da edifi cação de centros de 

atendimento continuariam nos outros pla-

nos da vida. No Plano Maior, outras obras já 

estavam previstas para atender ao entusias-

mo daquele espírito caridoso e, para o pros-

seguimento dos trabalhos no bem, restava o 

reencontro com o companheiro e espírito de 

outras jornadas: Hilpert Doelinger Viana.

Hilpert Viana e Dr Atualpa estiveram 

reencarnados na Terra, na mesma época, 

respectivamente nas cidades de Anchieta, 

no Espírito Santo e em Fortaleza, no Cea-

rá. O Sr. Hilpert Viana reencarnou em 1921 

e, nove anos depois, em 1930, Dr. Atualpa 

desencarnou. 

Hilpert, ou o nosso Seu Viana, inspirado 

por seu mentor, fundou em 1960, o Grêmio 

Espírita Atualpa Barbosa Lima, em Brasília-

DF, com centros de acolhimento – albergues 

e um dispensário.

Até hoje, o poder de realização de Atual-

pa e Viana juntos inspira e impulsiona cada 

um dos frequentadores e trabalhadores do 

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima, em 

Brasília, e do Grupo Espírita Atualpa Barbosa 

Lima, em Anchieta, bem como intui e orien-

ta tantos outros grupos de encarnados e de 

desencarnados.

Reconhecemos, admirados, as iniciativas 

do Seu Viana na implantação e no desen-

volvimento de uma comunidade espírita em 

Brasília, dedicada ao estudo sério e ao tra-

balho continuado com Jesus e Kardec. E não 

nos enganemos: somos permanentemente 

convocados a compor com os mentores do 

Grêmio, no plano espiritual e principalmen-

te durante o sono, as diversas equipes de 

sustentação do equilíbrio mental de tantos 

irmãos necessitados nos atuais tempos de 

pandemia.

Mesmo neste momento de isolamento 

social, no dia 28 de outubro, quarta-feira, 

comemoramos os 60 anos de fundação do 

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima no pla-

no físico com gratidão no coração e aplausos 

na alma para a Casa Espírita que nos acolhe 

nesta atual reencarnação.

Atualpa e Viana trabalham em nosso fa-

vor, antes, durante e depois das pandemias 

da Gripe Espanhola e da COVID-19, de Batu-

rité a Brasília. Assim é que nos sentimos pro-

tegidos na medida em que alinhamos com 

eles nos mesmos sentimentos de amor ao 

próximo.

* Vice Presidente do Grêmio 

Espírita Atualpa Barbosa Lima.
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JOSEFINA CARMO DE ARAÚJO

Compromissada com a Doutrina Espí-

rita, pertenceu ao Grupo Mediúnico de 

Tratamento Físico Espiritual João Pinto de 

Farias. Zefi nha era o nome carinhoso atri-

buído a essa nossa irmã, que participava 

do grupo da costura e, com muito amor e 

dedicação, trabalhou para a caridade, na 

Casa de Atualpa. 

Saudades, gratidão, boas lembranças e 

vibrações para a nossa irmã, que desen-

carnou em 25.07.2000.

JOSÉ PAULINO DE ARAÚJO

Casado com Josefi na Carmo de 

Araújo, frequentou o Grupo mediúnico 

Luiz Antônio. Trabalhou de voluntário 

em várias ações sociais realizadas pelo 

Grêmio.

Desencarnou em 1994. 

Que Jesus continue o abençoando.

NEWTON EGYDIO ROSSI

Como empresá-

rio, administrador, 

político, professor, 

orador, poeta e 

jornalista, Newton 

Rossi foi o autor 

do famoso poema: 

“Oração dos que 

não sabem rezar”, 

traduzido para 15 

idiomas.

Durante muitos 

anos, foi palestrante no Grêmio Espírita 

Atualpa. Era muito amigo do fundador do 

Grêmio, o senhor Hilpert Viana. 

Nasceu em 29.09.1926 e desencarnou 

em Brasília no dia 26.08.2007.

Que Jesus o abençoe.

Do livro “Oração dos que não sabem 

rezar” de Newton Rossi:

Senhor!

Que estas palavras, que não dizem tudo,

Possam chegar um dia aos Teus ouvidos!

Chegar como quem chega sem bater à 

porta...

Sem roupa nova, sem nenhum requinte

E sem mesmo saber como chegou!...

Que o ódio seja extinto pela paz.

Que haja compreensão e tolerância,

Que os povos se entendam como irmãos!

Que no coração da criatura humana,

Pleno de equilíbrio e de harmonia,

Viceje a planta da fraternidade!...

Senhor!

Que estas palavras, que não dizem tudo

Possam transpor os mundos no infi nito,

Levando o apelo mudo dos afl itos,

MARIA TEREZA GALVÃO DE SOUZA

Frequentou o Grêmio Espírita Atualpa 

durante muitos anos, assistindo pales-

tras, colaborando como passista e pro-

duzindo enxovais para os bebês, fi lhos da 

população assistida pelo Grêmio. Esses 

enxovais eram também distribuídos men-

salmente no hospital público HMIB – Hos-

pital Materno Infantil de Brasília.

A disponibilidade para o trabalho e o 

amor quando confeccionava cada peça 

para as crianças era característica da nos-

sa irmã.

Desencarnada em 08.04.2020, deixou 

2 fi lhos e seu companheiro Newton Mar-

ques de Souza, amigo fi el aos ensinamen-

tos de Jesus.

A família de Atualpa manifesta sauda-

des da elegância e alegria dessa irmã tão 

querida por todos.

Os gemidos de dor dos desgraçados,

O remorso dos maus, e dos bons, o 

perdão...

E a ânsia oculta, da espécie humana,

De atingir, sem saber como, a 

perfeição!...

Escuta-as Senhor!

São palavras que não foram decoradas,

Não foram feitas apenas para os lábios...

Mensagem de pureza, que mais é um 

clamor,

Dos que não sabem dizer, dos que não 

podem falar,

Dos que só sabem sofrer, dos que só 

sabem sentir,

Dos que só sabem esperar...

Esta é a oração dos que não sabem rezar.

JOSÉ SERPA DE SANTA MARIA

Nasceu em 

Maceió (AL), 

em 26.03.1919. 

Aos 15 anos foi 

estudar no Rio 

de Janeiro, leva-

do pelo seu tio 

e padrinho, o 

professor Serpa 

Lopes.

Fez Direito 

na Universida-

de Brasil, hoje 

a Federal. Foi procurador da Siderúrgica 

Nacional e Juiz de Direito no Estado do 

Rio de Janeiro. Em 1964, deixou a magis-

tratura para dirigir o Departamento Ju-

rídico da Siderúrgica Nacional, em Volta 

Redonda.

Aposentado em 1980, foi convidado 

para fazer parte do Departamento Jurídi-

co do Ministério da Justiça, no gabinete 

do Ministro.

Terminado o seu tempo com traba-

lhos jurídicos, pode dedicar-se mais aos 

trabalhos espíritas e palestras. Fez par-

te, como relator, da Comissão do Estudo 

Sistematizado da Doutrina Espírita na 

gestão do Presidente Thiesen e Cecília Ro-

cha, na Federação Espírita Brasileira.

Como palestrante espírita, e a convite 

do professor Deolindo Amorim no Rio de 

Janeiro, assumiu a cadeira de “Direito e Es-

piritismo” no Instituto de Cultura Espírita.

Publicou artigos em vários jornais e re-

vistas espíritas no país, inclusive na revis-

ta Reformador, no jornal Obreiros do Bem 

e no Jornal Brasília Espírita.

Escreveu e publicou os livros: A justiça 

natural e a evolução; O direito de viver; O 

espírito na evolução e Duas vidas em uma 

só existência. Doou todos os direitos au-

torais ao Grêmio Espírita Atualpa Barbosa 

Lima, casa que o acolheu com muito cari-

nho quando ele veio para Brasília. 

Ele desencarnou em 16.07.2000 e sua 

primeira mensagem do mundo espiritual 

foi para os irmãos do Grêmio, por meio 

de uma mensagem psicografada pelo mé-

dium Newton Marques de Souza:

“Meus irmãos,

Concluí minha longa jornada neste pla-

neta de “provas e expiações”. Deixei 

o corpo fi nalmente e aqui estou para 

provar que a morte não existe. Fui ad-

vogado, professor, pai e amigo de mi-

nha querida companheira Maria José. 

Estou lúcido como podem ver. Estou 

amparado pelo amigo Viana, que aqui 

me trouxe para agradecer o esforço 

e orações deste grupo, quando de 

minhas internações. A minha desen-

carnação, apesar do sofrimento, tive 

um despertar tranqüilo, que o conhe-

cimento espírita me proporcionou.

A todos muita paz...

José Serpa de Santa Maria” 

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 engrandecer, 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

DIRETORIA
Presidência: LENIRA PEREIRA VIANA
Vice-Presidência: PAULO DE TARSO PEREIRA VIANA
Secretaria:
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Tesouraria:
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CARLOS ANTÔNIO RODRIGUES SOBRINHO
DEPARTAMENTOS
Atendimento Espiritual: MAURÍCIO DE QUEIROZ CURI
Atividade Mediúnica: WILSON JOSÉ RODRIGUES ABREU
Estudo Doutrinário: CARLA VIEIRA GONÇALVES ABREU
Infância e Juventude: CESAR PEREIRA VIANA
Comunicação Social: ANDRÉ RIBEIRO FERREIRA
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Arte e Cultura Espírita: LUCIMAR CONSTÂNCIO

Permitida a divulgação, na íntegra ou em parte desde que 
citada a fonte.

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

José Serpa de Santa Maria” 

EXPEDIENTE
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As profecias
2

 sempre fi zeram parte da 

história e da divulgação dos ensinamen-

tos do Cristo. Isto foi assim para que o 

povo fi casse atento aos acontecimentos 

extraordinários e compreendesse a neces-

sidade de melhor contribuir com a evolu-

ção da humanidade.

A profecia, a predição e a intuição agu-

çada engendram a evolução dos espíritos 

na Terra. É uma maneira de trazer ensina-

mentos para todos, para que os desaten-

tos fi quem amedrontados e, assim, procu-

rem refúgio na Fé. Elas também servem 

para aqueles que estão achando que tudo 

é matéria e que mais nada precisa aconte-

cer. Preparam-se dentro do campo mate-

rial, constroem toda a sua vida para usu-

fruir de boas condições, dar boas coisas 

para os seus familiares, para os seus fi lhos 

e poder com isso se projetar na vida. 

Os ensinamentos do Cristo é que per-

mitem tudo isso, chamando a atenção 

das questões espirituais para que não 

saiamos desta encarnação na Terra abso-

lutamente perdidos, desengonçados, sem 

saber como se comportar. Quando retor-

namos à pátria espiritual, perdemos deze-

nas de anos para nos aprumar novamente 

e retomar a rédea da nossa evolução.

Essas chamadas profecias são pontos 

de alerta para Humanidade para que sou-

béssemos que viriam novas orientações. 

O próprio Cristo previu que o seu Evange-

lho seria deturpado e esquecido. Por isso, 

Ele informou que enviaria o Consolador, 

o Espírito de Verdade, para trazer novos 

conhecimentos e poder orientar o seu re-

banho na condução do Bem, da Caridade, 

do Amor e da Fé. Temos certos que vive-

mos na Terra, deixaremos a Terra, voltare-

mos para espiritualidade e retornaremos 

novamente à Terra, ou seja, nasceremos, 

viveremos e evoluiremos sempre.

Essa premissa é fundamental para o es-

pírito na Terra, aquele que está buscando 

a sua evolução.

Mas tanto em outras épocas como nes-

ses momentos atuais, temos uma outra 

preocupação maior a ser lembrada: o en-

sinamento de João
3

 que informa para que 

não crêssemos em todos os espíritos, mas 

verifi cássemos se eles vêm de Deus.

E aí nós temos aquelas pessoas que en-

ganam, de per si, do próprio conhecimen-

to, mal-intencionadas, que se juntam em 

grupos também mal-intencionados e que 

conduzem rebanhos para poder manipulá

-los e poder se enriquecer. 

Nós, que estamos na Doutrina dos Es-

píritos, temos que nos preocupar ainda 

com os falsos profetas da vida espiritual 

e não crer em todos os espíritos, mas, 

primeiro, verifi car se eles vêm de Deus3. 

É importante e necessário que avaliemos 

todas as mensagens para verifi car se há 

verdadeiramente o cunho evangélico, se 

elas estão calcadas nos ensinamentos do 

Cristo e se elas seguem o padrão da reve-

lação espírita. Então, meus prezados ami-

gos, irmãos, é necessário que tenhamos 

muita atenção para o que ouvimos e para 

o que lemos. 

Nos dias atuais, com o processo da 

pandemia assolando o país e o mundo, 

temos propiciado reuniões evangélicas de 

maneira virtual. Estas reuniões que estão 

postas, precisam ser analisadas e verifi -

cadas. Precisamos fazer um corpo de vi-

bração para aquele que vai representar o 

grupo, que vai falar na palestra e trazer a 

orientação para os irmãos da Casa e tam-

bém para muitos outros que vão acessar, 

de maneira indireta, essas informações. 

A Casa que está conduzindo seus tra-

balhos desta maneira, deve estar atenta 

com a retaguarda daquilo que está sendo 

dito, com a escolha e a defi nição adequa-

das dos temas, defi nição dos elementos 

que vão fazer a preparação, com o irmão 

que fará a divulgação e os elementos que 

estão na retaguarda da tecnologia. Não 

podemos esquecer de formar a corrente 

dos irmãos que vão dar suporte espiri-

tual para aquele que está ali a fazer a sua 

fala. Isto meus prezados irmãos carece de 

atenção em todos os trabalhos. 

Não vamos exceder na confi ança de 

que os espíritos estão nos protegendo, 

estão nos orientando a todos. Cada um 

dos médiuns tem a sua vida, tem os seus 

débitos, tem a sua conduta que não são 

totalmente conhecidos dos dirigentes da 

Casa. Portanto é importante que se faça 

um suporte espiritual para cada um dos 

palestrantes indicados, para que conduza 

de maneira sustentada, adequada e den-

tro dos padrões da Doutrina dos Espíritos.

Meus queridos amigos e irmãos, é com 

alegria muito grande que hoje estou aqui 

a falar com todos e convidá-los à refl exão 

e ao estudo aprofundado do Espiritismo. 

Temos que saber que ninguém está livre 

de passar por processos de mistifi cadores 

da vida espiritual; é importante que eu 

faça esta observação.

Tenho muito zelo com a Casa de Atual-

pa, tenho muito carinho e amor por ela 

porque construí os pilares do início, do 

começo do barracão até os nossos dias.

Estamos enfrentado difi culdades onde 

dezenas e dezenas, centenas e milhares 

de espíritos estão cada vez mais necessi-

tados de apoio de espíritos esclarecidos e 

da Casa de Atualpa, que sempre conduziu 

a todos com sabedoria e com mãos fi rmes 

e amoráveis, e tem que continuar a dar 

sua contribuição atenta aos processos de 

comunicação. 

Não de fato não se faz uma comuni-

cação porque está fora da casa, mas é 

pelo fato de que o médium está ali e ele 

às vezes não tem consciência da sua me-

diunidade, às vezes eles age como o pa-

lestrante que está só ali a falar, estuda e 

se prepara, mas durante este tempo pode 

ser intuídos ideias tortas, pequenas fagu-

lhas de trevas no meio da luz...

Aí meus queridos e amados irmãos, 

carecemos de atenção especial para que 

possamos continuar com os níveis respei-

táveis que temos dos Espíritos superio-

res que sempre nos abonam, sempre nos 

aprovam, sempre nos dão oportunidades 

de conhecer mais e sempre nos colocam 

obrigações maiores.

Queridos amigos, irmãos, querido fi lho
4

 

que Jesus te abençoe, abençoe a todos. 

Querida Gilda
5

, que bom que chegaste até 

aqui e posso agora estender para ti dire-

tamente o meu abraço, quanta saudade.

Tenho trabalhado, meus queridos ir-

mãos, na mediunidade para auxiliar os di-

rigentes de Casas a construir as suas ba-

ses fundamentais. Tenho sido requisitado 

para isto e estou feliz por realizar este tra-

balho que me dá condições de crescimen-

to e de aprendizado. Tenho participado de 

muitos estudos em regiões elevadas para 

poder aprender mais porque os tempos 

estão mudando
6

. 

Eu preciso me libertar da ligação frater-

na que tenho com todos para poder cres-

cer e galgar novos horizontes. Não posso 

mais permanecer diuturnamente com to-

dos vocês porque o Cristo está convocan-

do alguns trabalhadores que Ele confi a 

para determinadas jornadas, e eu estou 

incluso nesta lista. Por isso peço ajuda de 

todos os amigos, peço ajuda orando por 

mim, para que eu tenha forças, para que 

eu aprenda mais e saiba como melhor li-

dar com a Doutrina dos Espíritos. Para 

que eu esqueça um pouco do tempo que 

eu construí a Casa de Atualpa na rigidez 

dos meus pensamentos, da minha condu-

ta. Agora eu quero ser amorável, trazer 

para todos um Viana diferente, que fala 

manso e que conduz seguro, mas que não 

precisa engrossar a fala para orientar.

Meus amigos, levem meu abraço a mi-

nha querida Lenira
7

, como eu espero por 

isso, aos meus netos e aos meus bisne-

tos
8

. Levem meu abraço a todos e aos 

trabalhadores do Grêmio Atualpa Barbosa 

Lima. 

Que Jesus os abençoem, os protejam 

e os mantenham no caminho do conheci-

mento e da prática do bem. 

Sigam! Jesus está no leme e conta com 

vocês.

Referências:

1 - Fundador do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa 

Lima em 28 de outubro de 1960. Nasceu no dia 

24 de março de 1921 na cidade de Anchieta-ES 

e fez sua desencarnação no dia 01 de junho de 

1984.

2 - No texto, o conceito de ‘Profecia’ utilizado 

pelo autor espiritual se refere ao momento 

atual de Pandemia - COVID-19, enfrentado pela 

humanidade.

3 - 1 João 4:1 – “Amados, não deis crédito a qual-

quer espírito; antes, porém, avaliai com cuidado 

se os espíritos procedem de Deus, porquanto 

muitos falsos profetas têm saído pelo mundo”.

4 - Paulo de Tarso Pereira Viana - primogênito do 

Seu Viana, é o Vice Presidente do Grêmio Espí-

rita Atualpa Barbosa Lima, presente à reunião 

mediúnica.

5 - Gilda Gomes Rodrigues - dirigente encarnada 

da Reunião Mediúnica de Desobsessão de sex-

ta-feira, às 20h, presente à reunião mediúnica.

6 - O autor espiritual se refere aos tempos de Tran-

sição Planetária.

7 - Lenira Pereira Viana, viúva do Hilpert Viana. 

Presidente do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa 

Lima

8 - Filhos: Paulo de Tarso, Cesar, Eduardo e Fernan-

do. Netos: Daniel, Lívia, Flávia, Rafael, Lucas, 

Eduardo Filho, Arthur, Beatriz e Isabela. Bisne-

tos: Alexandre e Bernardo.

   - Roberto Trindade, médium responsável pela re-

cepção dessa mensagem psicofônica; Daniela 

Gabriel Pacheco Castello Branco, responsável 

pela degravação, Soraia Ofugi e Paulo de Tarso 

Viana pela adaptação à linguagem escrita.

Mensagem psicofônica, degravada, recebida do espírito 

Hilpert Doelinger Viana
1

, em reunião mediúnica do dia 

14 de agosto de 2020, sexta-feira às 20h

ESCLARECIMENTOS ATUAIS DO 

NOSSO FUNDADOR

Localizado no centro de Brasília, o 

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima é 

uma das mais antigas Instituições Espí-

ritas do nosso Distrito Federal.

Fundada em 28 de outubro de 1960, 

a Casa de Atualpa, como é chamada 

carinhosamente pelos seus trabalhado-

res, iniciou sua trajetória anos antes em 

reuniões realizadas na casa do Barata, 

uma loja de material de construção com 

sobreloja localizada na Avenida W3 Sul, 

cujos donos espíritas, o casal Mário e 

Irene Carvalho compartilhavam seu es-

paço com grupos de amigos que realiza-

vam suas reuniões de estudos em uma 

salinha no primeiro andar da loja.

Mais tarde, esses grupos foram cres-

cendo, conquistando seus terrenos para 

a construção do que hoje é o nosso Mo-

vimento Espírita do DF.

A Casa de Atualpa, um desses cen-

tros espíritas pioneiros sob a batuta de 

Hilpert Viana, segue e conquista o seu 

primeiro barracão de madeira onde acon-

teciam as primeiras atividades, agora 

em terreno próprio e, tijolo a tijolo, com 

muito suor, a edifi cação foi se tornando 

o que hoje permite a casa realizar diver-

sas atividades de domingo a domingo 

incansavelmente.

Hoje, sob a direção de Lenira Viana, 

a Casa de Atualpa atua no atendimento 

fraterno de irmãos que buscam na insti-

tuição, um ambiente de diálogo e escuta 

fraterna.

Realiza palestras públicas toda segun-

das e quintas-feiras e domingo, salas de 

estudo das obras básicas da Doutrina 

Espírita aos sábados, Evangelização In-

fanto-juvenil aos domingos e seguindo 

todas as recomendações da Assistência 

Social auxilia diversas famílias em vul-

nerabilidade social a se recuperarem, 

se capacitarem ao mercado de trabalho 

e também atende acompanhantes de 

enfermos internados no hospital Sarah 

Kubitschek com os albergues feminino e 

masculino.

A cada dia o Grêmio Espírita Atual-

pa Barbosa Lima, a Casa de Atualpa 

cresce. Amplia seu trabalho no bem, 

levando consolo, paz e esclarecimen-

to sob as bases da Doutrina Espírita a 

tantos corações quanto possível. Sua 

bandeira, “Deus, Cristo e Caridade”, 

inspira sempre as ações de todos e o 

seu lema, “Estudo e Trabalho, com Je-

sus e Kardec” estampado no peito de 

cada trabalhador, permeia corredores, 

salas, sorrisos e olhares.

Parabéns Grêmio Espírita Atualpa 

Barbosa Lima pelos seus 60 anos de 

trabalho e amor.

EDITORIAL
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Vivemos uma era galopante, ciclópica, 

na qual as mudanças de paradigmas, de 

hábitos e de visões se fazem mais rápido 

do que no tempo que a moça ajeitava o 

balaio, quando sentia que o balaio ia es-

corregar. Um tempo que se faz veloz, mas 

também interconectado, transparente, 

no qual o mundo e seus fenômenos ca-

bem no nosso bolso, mais exatamente em 

um smartphone, e lutamos para processar 

tudo o que ocorre na esfera terrestre, ofe-

recido por vários guichês, todos querendo 

a nossa atenção.

Esse mundo, pequeno e próximo, des-

nuda diferenças, opiniões, posicionamen-

tos. Os hábitos, antes aprisionados nas 

culturas e nas fronteiras, são jogados em 

uma arena de questionamentos e de con-

testação, na qual a ampliação do exercício 

coletivo nos convida a ter mais tolerância 

e entender o outro. Recebemos um con-

vite à empatia, na regra evangélica do fa-

zer ao próximo o que se deseja para nós, 

como um limite universal.

Esse mundo plural e dinâmico nos con-

vida à tolerância, como regra para superar 

os confl itos e conviver em sociedade, na 

busca de uma possível harmonia. Mas a 

tolerância é uma palavra que indica falta 

de opção, dever imposto, cabendo, a nós, 

avançar em uma outra dimensão desse 

convívio, permeado de respeito, paciência, 

perdão. Enfi m, a caridade para com o pró-

ximo, a despeito de suas características. 

Só a caridade, no seu sentido sublime 

dado pelo cap. XV de O Evangelho Segun-

do o Espiritismo, tem o potencial de anu-

lar o preconceito, a xenofobia, o bullying, 

os atritos de toda ordem, causados pela 

diferença, agora mais agudamente per-

cebida. Só a caridade tem o condão de 

despolarizar um mundo aprisionado em 

extremos, que sufoca o diálogo e faz 

como nossos objetivos diários alimentar 

e assistir a “tretas” e “lacradas” nas redes 

sociais, distantes do equilíbrio entre dis-

sensos e consensos, necessários para que 

as coisas sejam construídas no mundo 

concreto. O ódio nada constrói.

Sair dessa armadilha é imperioso. Esse 

ambiente dinâmico no qual a realidade 

global se descortina a cada segundo, que 

nos coloca fragilizados, invoca o medo e 

nos põe na defensiva, faz com que ata-

quemos, presos a sentimentos primiti-

vos. O espanto com a realidade gera a 

banalização da violência, pela reação em 

palavras, sem gestos, por meio de notas 

de repúdio ou dos famosos “textões” nas 

redes sociais. Um mundo novo nos convi-

da a um equilíbrio diferente e que se dará, 

mais do que tolerar o que não se concor-

da, com a adoção do amor que integra e 

que compreende, respeitando cada um 

como fi lho de Deus que é, em seu grau de 

percepção e maturidade, oriundo de sua 

trajetória como espírito. 

Kardec traz, no mesmo cap. XV de O 

Evangelho Segundo o Espiritismo, que a 

máxima do espiritismo é “Fora da carida-

de não há salvação”, de um sentido não 

excludente, pois o amor é possível de ser 

alcançado por todos. 

Uma evolução espiritual calcada na 

verdade ou em uma denominação reli-

giosa é fonte de lutas pela hegemonia e 

consequentemente de confl itos, como se 

viu com o próprio cristianismo, no tristes 

episódios das cruzadas e da inquisição, ou 

na tragédia da morte da pensadora Hipá-

TRANSMUTANDO TOLERÂNCIA EM 

CARIDADE

Marcus Vinicius de Azevedo Braga*

Ao mesmo tempo em que Jesus reco-

menda aos homens a renúncia aos bens 

deste mundo, prometendo-lhes os do 

Céu, ele afi rma
2

: “bem-aventurados os 

que são brandos, porque possuirão a 

Terra”. 

Para nos tirar desse aparente parado-

xo, só mesmo Allan Kardec! Vejamos o 

que nos ensina o nobre Mestre Lionês
3

: 

“(...) ora, enquanto aguarda 

os bens do Céu, tem o ho-

mem necessidade dos da 

Terra para viver. Apenas, 

o que Jesus recomenda ao 

homem, é que não ligue a 

estes últimos mais impor-

tância do que aos primeiros. 

Por aquelas palavras quis o 

Para elucidar esse outro aparente para-

doxo de Jesus, socorramo-nos, desta vez, 

na indiscutível sabedoria de Emmanuel
1

: 

“neste versículo do Evangelho de Ma-

teus, o Mestre Divino nos induz ao 

dever de renunciar aos bens do mun-

do para alcançar a Vida Eterna.  Há 

necessidade, proclama o Messias, de 

abandonar pai, mãe, mulher e irmãos 

do mundo; no entanto, é necessário es-

clarecer como renunciar: Jesus explica 

que o êxito pertencerá aos que assim 

procederem por amor de Seu nome. 

À primeira vista, o alvitre divino pare-

ce contraditório contrassenso, pois, 

como podemos olvidar os sagrados de-

veres da existência, se o Cristo veio até 

nós para santifi cá-los?!  Nos tempos 

antigos, os discípulos precipitados não 

souberam atingir o sentido do texto. 

Numerosos irmãos de ideal recolheram-

se à sombra do claustro, esquecendo 

obrigações superiores e inadiáveis.

Fácil, porém, reconhecer como o Cris-

to renunciou: aos companheiros que O 

abandonaram aparece, glorioso, na res-

surreição; e não obstante as hesitações 

dos amigos, divide com eles, no cená-

culo, os júbilos eternos. Aos homens 

ingratos que O crucifi caram oferece su-

blime roteiro de salvação com o Evan-

gelho e nunca Se descuidou um minuto 

das criaturas... E um dia, Ele renunciou 

ao Seu Jardim de Estrelas para encarnar 

nas sombrias estâncias de um planeta 

de provas e expiações...

Observemos, portanto, o que repre-

senta renunciar por amor ao Cristo: é 

perder as esperanças da Terra, conquis-

tando as do Céu.

Isso se encontra insofi smavelmente 

exarado no Evangelho de Mateus, capí-

tulo seis, versículos dezenove e vinte, 

onde lemos:  ‘não ajunteis para vós te-

souros  na  Terra,  onde  a  traça  e a fer-

rugem os consomem, e onde os ladrões 

minam e roubam; mas ajuntai para vós 

tesouros no Céu, onde nem  a  traça  

nem  a  ferrugem  os consumem, e onde 

os ladrões não minam nem roubam’.

Portanto, se os pais são incompreen-

síveis, se a companheira é ingrata, se 

os irmãos parecem cruéis, é preciso 

renunciar à alegria de tê-los melhores 

ou perfeitos, unindo-nos, ainda mais, a 

eles todos, a fi m de trabalhar no aper-

feiçoamento com Jesus.

Acaso não encontras compreensão no 

lar?  Os amigos e irmãos são indiferen-

tes e rudes? 

Permanece ao lado deles, mesmo as-

sim, esperando para mais tarde o júbilo 

de encontrar os que se afi nam perfeita-

mente contigo. Somente desse modo 

renunciarás aos teus, fazendo-lhes 

todo o bem por dedicação ao Mestre, 

e, somente com semelhante renúncia, 

alcançarás a Vida Eterna”.

Afi ança Léon Tolstói
5

: “o segredo da 

felicidade humana reside na habilidade 

de saber renunciar na ocasião precisa. E 

aquele que sabe renunciar viverá em paz, 

enamorado sempre dos ideais superiores, 

inspirados no Amor Divino”.

*Jornalista e escritor espírita - Muriaé / MG

Referências:

1 XAVIER, F. Cândido. Caminho verdade e vida. 26.ed. 
Rio [de Janeiro]: FEB, 1996, cap. 154

2 Mateus, 5:5.
3 KARDEC, Allan. O Evangelho Seg. o 

Espiritismo. 129.ed. Rio [de Janeiro]: FEB, 
2009, cap. IX, item 5.

4 Mateus, 19:29.
5 PEREIRA, Yvonne A. Ressurreição e Vida. 7.ed. Rio 

[de Janeiro]: FEB, 1998, cap. VII, 2ª parte, § 4.

Renúncia com Jesus

O segredo da felicidade humana reside na habilidade de saber 

renunciar na ocasião precisa

Rogério Coelho*

que nos ensina o nobre Mestre Lionês

“(...) ora, enquanto aguarda 

os bens do Céu, tem o ho-

mem necessidade dos da 

Terra para viver. Apenas, 

o que Jesus recomenda ao 

homem, é que não ligue a 

estes últimos mais impor-

tância do que aos primeiros. 

Por aquelas palavras quis o 

“(...) Renunciar por amor ao Cris-

to é perder as esperanças da Ter-

ra, conquistando as do Céu.”

- Emmanuel
1

Mestre dizer que até agora os bens da 

Terra são açambarcados pelos violen-

tos, em prejuízo dos que são brandos 

e pacífi cos; que a estes falta muitas ve-

zes o necessário, ao passo que outros 

têm o supérfl uo... Promete que justiça 

lhes será feita, assim na Terra como no 

Céu, porque serão chamados fi lhos 

de Deus. Quando a humanidade se 

submeter à Lei de Amor e Carida-

de, deixará de haver 

egoísmo; o fraco e o 

pacífi co já não serão 

explorados, nem es-

magados pelo for-

te o pelo violento. 

Tal será a condição 

da Terra, quando, de 

acordo com a Lei do 

Progresso e a pro-

messa de Jesus, se 

houver tornado 

um mundo dito-

so, por efeito do 

afastamento dos 

maus”.

Mais adiante, as 

seguintes palavras 

de Jesus são regis-

tradas pelo Evan-

gelista
4

: “e todo 

aquele que tiver 

deixado casas, ir-

mãos, irmãs, pai, 

mãe, mulher, fi -

lhos ou terras, por 

amor do meu nome, 

receberá cem vezes tanto 

e herdará a Vida Eterna.”

tia, na Alexandria em 415 d.C., uma mártir 

desse desamor que não compreende.

Para transitar nesse mundo complexo 

e em rápida ebulição, precisamos, mais do 

que a timidez, do tolerar. Faz-se necessá-

rio um sentimento mais nobre, mais pode-

roso, que vença essas nuvens de ódio que 

nascem no mundo virtual, e que vez ou 

outra, se precipitam em chuvas de lincha-

mentos reais e agressões físicas. 

Somente o amor nos permitirá, como 

civilização encarnada, construir uma em-

patia que enxergue, em cada um, o espí-

rito encarnado na sua luta para evoluir da 

melhor maneira possível, precisando sem-

pre de nossa mão amiga. Um mundo onde 

todos se deem as mãos. 

*Articulista, escritor e palestrante 

Espírita.  Rio de Janeiro- RJ. Foi 

frequentador do GEABL

[Imagem: Google imagens, pesquisa “doar amor”]
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CONGRATULAÇÕES

Parabenizamos o Grêmio Espírita Atualpa 

Barbosa Lima pelas seis décadas de trabalho 

profícuo, consolando, es-clarecendo e orien-

tando com base no estudo, na difusão e na vi-

vência da Doutrina Espírita à luz do Evangelho 

de Jesus.

Nossas congratulações aos que, atual-

mente, estão responsáveis pela continuida-

de desse labor edifi cante e que, há sessenta 

anos, vem sendo mantido pelos trabalhadores 

sinceros e compromissados, do passado e do 

presente.

Parabéns a todos!

Que permaneçam perseverantes na divul-

gação do Evangelho de Jesus, em espírito e 

verdade.

São os nossos sinceros votos.

Jorge Godinho 

Barreto Nery

Presidente da Federação 

Espírita Brasileira

A família espírita tem, nesta oportu-

nidade, um objetivo especial:  destacar 

a importância dos 60 anos de funda-

ção do Grêmio Espírita Atualpa Barbo-

sa Lima-GEABL.

É tempo de sorrir e agradecer ao Pai 

pelos 60 anos de serviços prestados 

ao próximo, em nome de Jesus!

Foram tantos os amigos que nos 

ajudaram a erguer a Casa de Atualpa!

Manifestamos nossa gratidão aos 

colaboradores e voluntários que inte-

gram uma equipe dinâmica e coesa.

Que Deus possa nortear nossos 

passos, rumo ao Infi nito Amor, e que 

o Trabalhador Divino seja 

a bússola amiga e se-

gura de todos os 

momentos.

Lenira Viana 

Presidente do 

GEABL

O momento em que humanida-

de enfrenta um de seus maiores 

desafi os não nos permite fazer 

uma celebração a altura da impor-

tância desta conquista alcançada 

pela casa de Atualpa: 60 anos de 

fundação. 

Essa conquista é digna de cele-

bração de toda a família Espírita 

do DF, pois essa maturidade refl ete 

um grande trabalho banhado por 

suor e lágrimas de diversos pionei-

ros da Capital do Brasil, que perce-

beram a oportunidade de implantar 

aqui uma célula de espiritualidade 

superior.

A Casa que hoje contemplamos 

vem colaborando para o consolo, 

acolhimento e esclarecimento da 

sociedade brasiliense acerca da 

mensagem de Jesus à luz do Espi-

ritismo. Além disso o GEABL, ao 

longo de sua história, contribuiu 

signifi cativamente para o desenvol-

vimento do movimento espírita do 

DF, apoiando a FEDF com colabora-

dores e atividades de qualidade que 

fi zeram a Doutrina Espírita se solidi-

fi car nessa Capital. 

Em nome da FEDF agradecemos a 

cada membro dessa Casa e à direção 

de nossa estimava presidente Leni-

ra, por sua condução amorosa e aco-

lhedora,  rogando ao nosso Mestre 

Jesus a inspiração para que  prossi-

gam fi rmes e perseverantes no tra-

balho do Bem para o futuro que se 

revela cada dia mais desafi ador para 

todos nós. 

Parabéns a Família do Grêmio Es-

pírita Atualpa Barbosa 

Lima.

Paulo Maia

Presidente da 

Federação Espírita 

do DF

ATUALPA, CASA DE AMOR FAMÍLIA ATUALPA

o Trabalhador Divino seja 

a bússola amiga e se-

gura de todos os 

Lenira Viana 

Presidente do 

GEABL

Parabéns a Família do Grêmio Es-

pírita Atualpa Barbosa 

Paulo Maia

 da 

Federação Espírita 

do DF

São os nossos sinceros votos.

Jorge Godinho 

Barreto Nery

Presidente da Federação 

Espírita Brasileira

signifi cativamente para o desenvol-

Comemoramos, neste ano, seus sessenta anos de ati-

vidades em favor do Cristo e de Kardec. O objetivo prin-

cipal do Grupo Espírita Atualpa Barbosa Lima - GEABL é 

o promover nosso aprimoramento moral e intelectual, 

que, certamente, (re)começa na infância e juventude.

É durante esse período de vida na Terra – a infância 

e juventude - que o espírito reinicia o próprio desenvol-

vimento, junto dos seres que lhes são comprometidos, 

cabendo a estes últimos oferecer-lhes o amparo, dedi-

cação, indicação do bom caminho e amor, muito amor!

No livro Conduta Espírita encontramos a mensagem 

Perante a Criança, na qual André Luiz faz um alerta: “Os 

pais espíritas podem e devem matricular os fi lhos nas es-

colas de moral espírita cristã, para que os companheiros 

recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova 

experiência terrena”.

Assim, junto aos Parabéns com que o Departamento 

de Infância e Juventude homenageia o Grêmio Espírita 

Atualpa Barbosa Lima, segue nossa gratidão a todos 

que direta e indiretamente participaram desses milhares 

de momentos de luz na Evangelização Espírita.

PARABÉNS ATUALPA!!!

 Equipe do Departamento 

de Infância e Juventude-DIJ

ATUALPA, CASA DE LUZ!
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Atualpa Barbosa Lima, segue nossa gratidão a todos 

que direta e indiretamente participaram desses milhares 

Equipe do Departamento 

de Infância e Juventude-DIJ

O Departamento de Atividade Mediúnica saúda o 

Grêmio Atualpa pelos seus sessenta anos de estudo, tra-

balho e de caridade a todos que nos são trazidos pela Pro-

vidência Divina para acolhimento. Com a gratidão de todas 

as equipes mediúnicas aos Benfeitores do Mundo Maior, 

bem como às entidades espirituais que, após acolhidas, 

“continuaram nossas amigas, desejosas de retribuírem o 

carinho que lhes dávamos, outrora, auxiliando-nos durante 

os momentos difíceis que mais tarde sobrevieram em nos-

sas vidas”, conforme a percepção de D. Yvonne A. Pereira 

(*). “Em ocasiões tais, as ditas entidades, já esclarecidas e 

portadoras de muito boa vontade para acertar nos cami-

nhos da evolução, mais não fariam do que o cumprimento 

de sagrado dever, porquanto, segundo minhas próprias 

observações, todas elas formariam uma falange como que 

de milícia policial do mundo invisível, combatendo distúr-

bios que muito se alastrariam pelas duas sociedades se 

não fossem de algum modo combatidos, milícia que seria 

dirigida por entidades mais elevadas da hierarquia de Além-

Túmulo”. Por tudo o mais, o nosso reconhecimento ao Dr. 

Atualpa Barbosa Lima.

(*)”Recordações da Mediunidade”, 

cap.”Amigo Ignorado”,pg.141/142.

Equipe do Departamento de Atividade Mediúnica - DAM

SAUDAÇÃO À ATUALPA

O Departamento de Atividade Mediúnica saúda o 

Grêmio Atualpa pelos seus sessenta anos de estudo, tra-

balho e de caridade a todos que nos são trazidos pela Pro-
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de milícia policial do mundo invisível, combatendo distúr-

bios que muito se alastrariam pelas duas sociedades se 

não fossem de algum modo combatidos, milícia que seria 

dirigida por entidades mais elevadas da hierarquia de Além-

Túmulo”. Por tudo o mais, o nosso reconhecimento ao Dr. 

PARABÉNS ATUALPA

O Departamento de Estudos Doutrinários 

parabeniza o Grêmio Espírita Atualpa Barbosa 

Lima pelos 60 anos de existência

“O estudo constante da Doutrina Espírita com 

base nas obras de Allan Kardec e o propósito per-

manente de colocar em prática os seus ensinos,-

são fundamentais  para a correta execução de 

toda atividade espírita. “ E assim, baseada nos 

ensinos de Jesus, na codifi cação e fundamentada 

na lei de amor, nossa querida instituição segue 

acolhendo, esclarecendo e consolando. Que essa 

obra seja eternizada perpetuando suas atividades 

de amor ao próximo. Feliz novas oportunidades!

Equipe do Departamento de 

Estudos Doutrinários - DED

(*)”Recordações da Mediunidade”, 

cap.”Amigo Ignorado”,pg.141/142.

Equipe do Departamento de Atividade Mediúnica - DAM
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Túmulo”. Por tudo o mais, o nosso reconhecimento ao Dr. 

60 ANOS COM ALEGRIA

Chegamos ao ano de 2020 e nele comemora-

mos com muita alegria os 60 anos de fundação 

do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima. Somos 

gratos pelas inúmeras oportunidades de estu-

do e trabalho que o Dr. Atualpa e demais Espí-

ritos Amigos dirigem e possibilitam nesta Casa, 

as quais nos esclarecem, nos auxiliam a sermos 

úteis, nos unem e nos confraternizam. Uma de-

las são os serviços executados pela Secretaria 

do GEABL, que de forma objetiva, ordenada e 

harmônica auxiliam na composição, gestão e 

funcionamento administrativo da Casa, para sua 

organização e disciplina.

Por esta oportunidade e por todas as outras 

que o Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima 

nos oferece, dizemos: - Obrigado, Senhor Jesus! 

Abençoe e ilumine esta Casa, hoje e sempre!

Equipe da Secretaria do GEABL

No coração do Planalto Central, em Brasília, 

está sediado o Grêmio Espírita Atualpa, realizan-

do sua tarefa de despertar o Homem de Bem que 

habita em nós.

Planejado pela Espiritualidade Superior, desde 

a década de 50 e fundado em 28 de Outubro de 

1960, o Atualpa congrega Espíritos, de ambos 

os Planos da Vida, no ideal de edifi car o Reino de 

Deus na Terra, utilizando o Espiritismo e a prática 

da caridade como ferramentas para esse fi m.

Sob a batuta de Atualpa Barbosa Lima, Espíri-

to, e de sua Equipe de Trabalhadores, entoamos 

hinos de louvor ao Senhor da Vida, como um gran-

de Coro, em agradecimento pela existência dessa 

instituição que nos esclarece e consola, une e for-

talece, orienta e instruí, em direção à Jesus.

Salve os 60 anos do Atualpa!

Equipe Departamento de Arte 

e Cultura Espírita - DACE

SOB A REGÊNGIA DE ATUALPA

Muitos são os motivos que le-

vam alguém a procurar o GEABL, 

mas o verdadeiro motivo pelo 

qual muitos permanecem é o 

amor pelo novo caminho que se 

descortina à sua frente. É um lo-

cal de encontros e reencontros, 

onde estão muitas almas unidas 

por um elo maior. Muitos che-

garam há 60 anos, outros foram 

chegando ao longo do tempo e 

muitos ainda chegarão.

Muitos chegaram em busca 

de apoio, explicações e conforto, 

foram acolhidos e receberam o 

que buscavam. Após, partiram le-

vando a certeza de que esta casa 

sempre estará aberta para rece-

bê-los. Muitos chegam e, além 

das respostas que procuram, en-

contram uma oportunidade de 

trabalho por meio do qual apren-

dem o signifi cado de suas jorna-

das terrenas.

Muitos se dedicaram tão in-

tensamente ao trabalho em prol 

do próximo que no plano espi-

ritual continuam a realizar essa 

tarefa de amor. Muitos chegaram 

doentes e feridos e neste hospi-

HOMENAGEM AOS 60 ANOS

tal receberam o tratamento que 

necessitavam.

Muitos chegam apenas de pas-

sagem, em busca de uma alber-

gagem temporária, e nesta casa 

recebem carinho, cuidado e assis-

tência espiritual. Quando partem, 

levam o exemplo que os acompa-

nhará para sempre. 

Muitos chegam em busca do 

alimento para o corpo e recebem, 

além disso, o alimento para suas 

almas. 

Muitos chegam para servir e 

percebem que ainda são necessi-

tados do trabalho do outro.

Ao longo de sua existência, a 

Casa de Atualpa recebeu, recebe 

e ainda receberá muitos espíri-

tos, encarnados e desencarnados, 

para usufruí-la,  casa criada com 

alicerces fortes e inquebrantáveis, 

capaz de acolher com carinho 

e amor todos aqueles que nela 

chegam.      

  

Equipe do Departamento de 

Assistência e Promoção Social 

Espírita - DAPSE
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Casa de Atualpa: 60 Anos

O jardim está fl orindo,

Com Jesus evoluindo,

Nos serviços do existir.

Escola do sentimento:

Labor, luz, auxílio, alento

Na condição de servir.

Atualpa, Mentor amoroso,

Tão gentil e esplendoroso,

Neste momento de dor.

A covid há de passar,

O Grêmio luz fi cará

A serviço do Senhor!

Sim, ontem, hoje e amanhã

Unidos no mesmo afã:

Servidores a trabalhar.

Encarnados e desencarnados,

Tantos de braços dados,

Espiritismo a exaltar!

Viana, um abraço fraternal,

Tantos sonhos, lutas, afi nal...

A erguer a Casa do bem.

60 anos, bondosa fortaleza,

60 anos, outros com certeza,

Grêmio Espírita, parabéns!

Herlen Lima 



Setembro / Outubro  20206 • Brasília Espírita

As bem-aventuranças, trazidas pelo 

sublime Peregrino no sermão do monte, 

desmontam paradigmas egocêntricos e 

materialistas. Elas nos convidam para o 

referencial do Espírito, do Eterno. Elas nos 

deslocam do referencial da matéria, nos 

revelam a transitoriedade das coisas e do 

mundo. As bem-aventuranças nos reme-

tem ao objetivo maior: evolução, reden-

ção, autodomínio, conquista de virtudes 

rumo à perfeição.

Ao ter pronunciado “Bem-aventurados 

os mansos, porque herdarão a terra”, o 

doce Nazareno impressionou a todos, 

uma vez que fugiu completamente da en-

raizada noção de que os fortes e os con-

quistadores é que terão a posse da terra. 

Hoje, quando analisamos um documen-

to com uma cadeia-dominial referente a 

uma gleba de terra, rapidamente obser-

vamos a transitoriedade da posse. Até 

mesmo as fronteiras entre nações não 

são fi xas, o tempo as modifi ca. Os ciclos 

de ascensão e queda dos grandes impé-

rios, ao longo da história da civilização, 

demonstram a transitoriedade da posse 

da terra.

Observemos que Terra signifi ca tam-

bém o orbe planetário, a escola na qual 

a coletividade humana de espíritos eter-

nos está matriculada, em um contexto de 

aprendizagem de virtudes mínimas, atra-

vés de provas e expiações, que nos impul-

sionem na senda evolutiva.

Assim sendo, “herdar a terra” signifi ca, 

também, merecer permanecer em um pla-

neta rico e generoso como a Terra, mes-

mo após o planeta adentrar na Nova Era.

Os mansos são os vitoriosos na luta in-

terior. Os mansos são os bem-sucedidos 

no autodomínio sobre o apego, a ambi-

ção, a inveja, o ciúme, e o desejo de posse, 

valores egocêntricos, comumente relacio-

nados com o perfi l de personalidades que 

o mundo da carne costuma aplaudir.

A mansuetude está atrelada a uma 

vitória sobre si mesmo. O manso expe-

rimenta e assimila a gentileza e a afabili-

dade. Ele irradia bondade e simplicidade. 

Ele é bem-sucedido na conquista interior. 

Ele dispensa excentricidades. Ele cultiva 

a sinceridade e a profundidade nas suas 

relações sociais e afetivas.

O manso trabalha seu crescimento 

íntimo sem pressa nem perturbação. 

Ele atende ao convite de nosso Mestre 

amado. Entende que o bom combate se 

trava internamente, e caminha um passo 

após outro rumo à aprovação com louvor, 

rumo ao galardão valoroso.

A mansuetude pacifi ca os confl itos, 

doma a impulsividade, silencia o ruído des-

necessário, sossega os caprichos, aquie-

ta os desejos, abranda a ânsia, projeta a 

paz, esparge a calma. Ela ainda contorna, 

confi antemente, os obstáculos, deposita 

fé no futuro promissor, vive plenamente 

o hoje, arruma a casa mental, clareia as 

ideias, acolhe e assimila as lições que os 

desafi os dolorosos nos ensinam.

A mansidão cede espaço para a alegria, 

para a simplicidade, para a inspiração, 

para a fé, para a gratidão e para a admi-

ração das coisas de Deus. Em contrapo-

sição, a braveza, a ferocidade e o frenesi, 

nos fazem atropelar os detalhes, perder 

o simples, desatentar para o belo, desar-

monizar as relações sociais, lustrar o ego, 

adquirir dívidas, desarrumar a casa men-

tal, e, por fi m, nos torna reféns de nossos 

próprios vícios.

Visualizemos a maravilhosa cena do 

Sermão da Montanha, eternamente gra-

vada no astral por aqueles que a presen-

ciaram. O divino Nazareno, no topo da pe-

quena colina à beira do Lago de Genesaré, 

passava seu doce e profundo olhar por 

aquela multidão. As palavras do Sermão 

tocavam, no fundo, daqueles que as ou-

viram. Os ouvintes, com notável prazer, 

se deixavam envolver pelo magnetismo 

brilhante dAquele que é, ainda hoje, o 

Caminho, a Verdade e a Vida. Eles respira-

vam o mesmo prana, naquela tarde afável 

em que formosas nuvens produziam uma 

sombra, refrescada por apaziguante brisa.

As palavras, a princípio enigmáticas, ti-

nham o poder de um código divino, eram 

chamamento e revelação. Elas faziam vi-

brar as fi bras íntimas da plateia. Reverbe-

ravam no espírito dos ouvintes, fazendo 

brilhar a chama divina de cada um. Os 

ouvintes estacavam, extasiados com a 

profundidade do que ouviam. As palavras 

repercutiam no âmago de suas consciên-

cias, despertando os votos de renova-

ção íntima que essas almas privilegiadas 

haviam feito antes de reencarnar. Dessa 

maneira, eles se elevavam a um estado 

de transcendência, em que as demandas 

da vida comum perdiam a importância. As 

dores se tornavam insignifi cantes diante 

das bem-aventuranças da infi nitude.

Permitamo-nos meditar, silenciar, sen-

tir a cena do Sermão da Montanha para 

habilitarmo-nos, progressivamente, a cap-

tar e assimilar, em nosso íntimo, a sabedo-

ria desse hino de amor.

“Bem-aventurados os mansos, porque 

herdarão a Terra”

Um amigo protetor.

(Mensagem psicografada por Rogério S. 

Amaral, em 14/08/2020)

Referências:

1 Evangelho de Matheus 5:4 

Bem-aventurados os mansos, 

porque eles herdarão a terra
1

[Imagem: <a href=’https://www.freepik.com/photos/woman’>Woman photo created by freepik - www.freepik.com</a>]
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A Terra é abrigo, casa de Espíritos 

ainda comprometidos com a Lei em 

suas próprias consciências e igualmen-

te, escola de redenção, de recuperação 

das rotas desviadas, dos rumos e metas 

essenciais esquecidas. Entre tantos re-

cursos de investimento de suporte, de 

amparo, de esclarecimento e de orien-

tação às criaturas humanas, frágeis e 

ainda falíveis, a misericórdia divina, le-

gou aos homens o Espiritismo, confi r-

mando as revelações da Lei Maior, sedi-

mentadas e pavimentadas pelo Cristo. 

A doutrina luminosa, “O Consolador” 

prometido por Jesus, oferta às comuni-

dades do globo, em suas organizações 

humanas, postos de atendimento, so-

corro e educação das almas através das 

Casas Espíritas.

A Casa de Atualpa, na capital do Co-

GRATIDÃO CASA DE ATUALPA!

ração do Mundo, Pátria do Evangelho, 

é um destes abençoados faróis, cum-

prindo desde sua abertura à comunida-

de, a exortação de Jesus: “Vinde a mim 

todos os cansados e sobrecarregados, 

eu vos darei descanso. Tomai sobre vós 

o meu jugo e aprendei de mim, porque 

sou brando e humilde de coração, e en-

contrareis descanso para vossas almas. 

Pois o meu jugo é suave e o meu fardo 

é leve.” – Mateus 11:28-30 – Novo Tes-

tamento – Ed. FEB – Tradução de Ha-

roldo Dutra Dias.

Gratidão Casa de luz e de amor! Que 

contribui, em teu raio de ação, com a 

missão redentora do Espiritismo Cris-

tão na Terra e no coração da humanida-

de! Gratidão Casa de Atualpa!

Equipe Departamento de 

Atendimente Espiritual - DAE

HÁ SEMPRE EM TODO LUGAR

EM QUALQUER RECANTO

ALGUÉM QUE PRECISE DE ACALANTO

DA BENÇÃO DE UM REFÚGIO, DE UM LAR

NESTES ABENÇOADOS PÓSTOS

DE TRABALHO, ESTUDO E ORAÇÃO

VIBRAM SOB A LUZ DO CRISTO

INÚMERAS ALMAS EM EVOLUÇÃO

SOB A DIREÇÃO DE BONS SERVIDORES

ALMAS AFLITAS E NECESSITADAS

ENCONTRAM ALENTO PARA SUAS DORES

E AUXÍLIO PARA NOVAS JORNADAS

A CASA DE ATUALPA É TAMBÉM

POSTO AVANÇADO NA TERRA, DE LUZ

ONDE SE ENCONTRAM AQUI E NO ALÉM

MAIS UM CANTINHO DO REINO DE JESUS

ABENÇOADA SEJA SEMPRE CASA BENDITA

PELA OPORTUNIDADE CONSTANTE DE 

AMPARAR

CASA DE AMOR E DE AJUDA INFINITA

GRÊMIO ATUALPA, CASA DE ATUALPA, 

NOSSO LAR

Maurício Curi

GRÊMIO ATUALPA, CASA DE ATUALPA, NOSSO LAR
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“Uma exposição de pensamentos bem formados pode modifi car vidas, dar 

alento a almas à beira do abismo e mostrar aos cegos que existe luz.”
1
 

Não existem dúvidas de que Jesus foi o 

grande mestre da arte da palavra falada. 

Não somente sabia se fazia entender pe-

los seus ouvintes – fosse qual fosse sua 

condição social e cultural –, como tam-

bém os empolgava e os sensibilizava. As 

palestras que proferia eram enriquecidas 

com as citações de sabedorias do Antigo 

testamento, quando lembravam os verda-

deiros ensinamentos de Deus, e ilustradas 

com parábolas, cujos temas estavam es-

treitamente ligados à vida do seu povo. 

Diante dessa realidade, vê-se aquele que 

aceitou a rogativa do “ide e pregai”, dian-

te de uma tarefa gloriosa. O palestrante 

espírita tem a incumbência de divulgar os 

ensinamentos do Mestre ao povo simples 

e aos letrados - ensinamentos esses clari-

fi cados pela luz do Espiritismo -, de forma 

que todos sejam esclarecidos e consola-

dos, tal como fez o Nazareno. 

Allan Kardec e a divulgação do 

Espiritismo pela fala

Allan Kardec, em Lyon, no ano de 1860, 

deu a primeira demonstração da força da 

palavra na divulgação da nova doutrina. 

Disse ele: - “Cabe a nós, aos verdadeiros 

espíritas, aos que vêem no Espiritismo 

algo além de experiências mais ou menos 

curiosas, fazê-lo compreendido e espalha-

do, tanto pregado pelo exemplo quanto 

pela palavra.” (Grifo nosso.)

Um dos seus tradutores disse, brilhan-

temente, quanto àquele momento: 

“Ali é aceso o fogo sagrado que em-

punharão, através dos séculos, todos 

aqueles que se compromissaram, mes-

mo ao preço de injúrias, suor e lágri-

mas, a divulgar as glórias do Espiritis-

mo pela bênção da palavra.”
2

O Codifi cador continuou a divulgação 

do Espiritismo em 1862, realizando pales-

tras em cerca de vinte cidades da França, 

viajando de trem e percorrendo seiscen-

tos e noventa e três léguas, aproximada-

mente 3.346 quilômetros, oferecendo 

seu conhecimento sobre a Terceira Reve-

lação, dando esclarecimentos e levando 

novos ensinamentos revelados a ele pelos 

Espíritos na Sociedade Parisiense de Estu-

dos Espíritas de Paris. 

Para exemplifi car o imensurável papel 

desempenhado pela palavra falada na co-

pela fala deve ter em mente o poder que 

terá sua palavra enquanto leva a mensa-

gem evangélico-doutrinária com aos seus 

ouvintes. 

Qualidades de um palestrante 

espírita

A eloquência exigida de um palestrante 

espírita, não deverá ser entendida, aqui, 

como aquela que sustenta a atenção de 

centenas e, às vezes, milhares de pessoas, 

mas, antes de tudo, a que desperta o inte-

resse de algumas dezenas de ouvintes em 

um pequena sala de uma Casa espírita. 

Sua eloquência vai se manifestar pela ri-

queza de conteúdo doutrinário, abordando 

sempre Kardec e citando nosso Mestre Je-

sus; sua clareza, se manifestará pela sim-

plicidade de suas palavras, sem ser vulgar, 

visando ser entendido pelos simples e, até 

mesmo pelos não espíritas. Sua objetivi-

dade se evidenciará por não fazer de sua 

exposição uma colcha de retalhos, citan-

do vários temas que nem sempre se enca-

deiam ou se complementam. O expositor 

espírita será versátil quando, na aborda-

gem de um tema estabelecido, trará para 

o mesmo enfoques, visões, teorias distin-

tas sem, no entanto, fugir dos trilhos do 

tema central, permitindo que os ouvintes 

o compreendam com facilidade, entusias-

mo e admiração.

Cremos seja oportuno relembrar o que 

nos ensina o Espírito Emmanuel:

“Se não aclaramos a frase, se não apu-

ramos o modo e se não educamos a 

voz, de acordo com as situações, so-

mos suscetíveis de perder as nossas 

melhores oportunidades de melhoria, 

entendimento e elevação.”
4

A Casa espírita e o palestrante

A execução da palestra na reunião 

pública não deverá fi car única e exclusi-

vamente sob responsabilidade do pales-

trante. O conteúdo do que ele vai expor 

deverá atender às metas pedagógicos da 

Casa espírita, que tem a missão de ofere-

cer aos seus trabalhadores e frequenta-

dores, assediados pelos inúmeros canais 

de comunicação, qual o entendimento da 

Terceira revelação e do Mestre Jesus so-

bre determinados fatos que os afl igem. 

Diante dessa imensa responsabilidade, 

elegerá racionalmente os temas a serem 

desenvolvidos pelos palestrantes, que 

bem mais conhece as necessidades dos 

seus trabalhadores e frequentadores, soli-

citando que as abordem de maneira clara 

e elegante, para atender aos menos escla-

recidos e mesmo os não espíritas. Haven-

do essa organização, os resultados serão 

seguros. Ganha a instituição e se aperfei-

çoa o palestrante. É bastante oportuna a 

advertência de André Luiz:

“Alguns companheiros de ideal nas fi -

leiras da Nova Revelação costumam 

afi rmar que a Doutrina Espírita carece 

unicamente de amor e de nenhuma 

organização. Afi rmativa temerária que 

exige reparos especiais.”
5

O Grêmio Espírita Atualpa Barbosa 

Lima foi fundado em 28 de outubro de 

1960 e é uma das casas espíritas do Dis-

trito Federal que tem a preocupação de 

administrar suas palestras. Envia carta-

convite ao palestrante, com indicação de 

uma bibliografi a mínima; busca sempre 

adequar o tema à formação profi ssional 

ou experiência do palestrante e insiste no 

estudo continuado das obras básicas e de 

livros verdadeiramente espíritas, buscan-

do sempre relacionar, quando necessário, 

os temas das palestras com os fatos que 

assolam a sociedade.

Não somente por isso, mas por muito o 

que vem fazendo o Grêmio Espírita Atual-

pa Barbosa Lima pelo Espiritismo, é mais 

do que merecido o nosso PARABÉNS! Que 

por muitos anos continuem seus traba-

lhadores buscando fazer sempre o melhor 

pela Doutrina consoladora, valorizando o 

mais efi ciente meio de divulgar ideias: a 

palavra.

* Autor do livro A Dimensão da Fala e a 

Palestra Espírita. Brasilia - DF 
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A GLORIOSA TAREFA DO 

PALESTRANTE ESPÍRITA

Waldehir Bezerra de Almeida*

municação do pensamento, lembramos 

que o Antigo Testamento e os Evangelhos 

existiram oralmente muito antes de terem 

sido escritos. Os homens a quem podería-

mos dar o nome de “escritores” foram pri-

meiro “oradores”. Palestrantes, antes de 

tudo!

Quando usamos a tribuna espírita emi-

timos ideias, energia consoladora e até 

curadora, emoções revitalizadoras e enco-

rajamento. As ondas de nossa fala não são 

captadas apenas pelos encarnados que 

nos ouvem mas, também, pelos desen-

carnados que, sensibilizados, se rendem à 

ajuda do mentores espirituais dispostos a 

cooperarem nas suas recuperações.

Assevera-nos o Espírito Emmanuel que:

“Os elementos psíquicos que exte-

riorizamos pela boca são potências 

atuantes em nosso nome, fatores ati-

vos que agem sob nossa responsabili-

dade, em plano próximo ou remoto, de 

acordo, com as nossas intenções mais 

secretas.”
3

 

Diante dessas realidades, o palestrante 

espírita, decidido e divulgar a Doutrina 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, 
apresentado no total de R$ 1.969.867,28 (um milhão, novecentos e sessenta 
e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais, vinte e oito centavos), estando 
de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/ 
entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos 
documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profi ssional fi ca restrita 
apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com documentos, dados e 
comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

(Originais assinados pelo conselho fi scal e disponível na tesouraria)

[Imagem: Google imagens, pesquisa “Jesus, sermão da montanha”]
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2ª Avenida, Bloco 565, B Loja 1
Núcleo Bandeirante

Tema das Palestras/Lives

Segundas e Quintas às 20h
Sábado às 17h
Domingo às 9h

S
E

T
E

M
B

R
O

03/09 QUI Maurício Curi DA CEGUEIRA À VISÃO, DAS TREVAS À LUZ

06/09 DOM
Samuel Magalhães, 
Orson Peter Carrara e 
Rogério Amaral

RODA DE CONVERSA: MISERICÓRDIA DIVINA

07/09 SEG Warwick Mota ANTE A ORAÇÃO

10/09 QUI Roberto Versiani SER, E NÃO PARECER

13/09 DOM Luiz Augusto Ramos Pedro HONRAI A VOSSO PAI E A VOSSA MÃE

14/09 SEG Haroldo Aquino MEU REINO NÃO É DESTE MUNDO

17/09 QUI Carlos Sá A COROA DO MARTÍRIO

20/09 DOM Conceição Cavalcante DÁDIVAS DO EVANGELHO NO LAR

21/09 SEG Sebastião Costa Filho QUANDO A DOR REDIME

24/09 QUI Ricardo Honório OBREIROS ATENTOS

27/09 DOM Verônica Baraviera A JUSTIÇA QUE PLANEJAMOS

28/09 SEG José Luiz FRATERNIDADE

O
U

T
U

B
R

O

01/10 QUI Jorge Hessen REFLETINDO AS LEIS DE LIBERDADE, RESPONSABILIDADE E CAUSA E EFEITO

04/10 DOM
Geraldo Campetti, 
Ruy Meirelles, 
Paulo de Tarso Lyra
mediador: Maurício Curi

RODA DE CONVERSA: A CASA ESPÍRITA NOS NOVOS TEMPOS

05/10 SEG Sérgio Castro O SERMÃO DA MONTANHA

08/10 QUI André Monteiro MUNDOS REGENERADORES

11/10 DOM João Rabelo BEM AVENTURADOS OS BRANDOS E PACÍFICOS

12/10 SEG Carmelita Indiano do Brasil TRANSIÇÃO PLANETÁRIA, SOFRIMENTOS E JUSTIÇA DIVINA

15/10 QUI Sérgio Santos e Marlene 
(de Uberaba-MG) CANTANDO COM JESUS - CANÇÕES QUE ELEVAM A ALMA

18/10 DOM DACE SARAU ESPÍRITA

19/10 SEG Simão Pedro APASCENTA AS MINHAS OVELHAS

22/10 QUI Sérgio Santos e Marlene 
(de Uberaba-MG) CANTANDO COM JESUS - A ARTE EM NOSSAS VIDAS

25/10 DOM DAM VULTOS ESPÍRITAS - SERVOS NO TRABALHO DE JESUS - NOSSA GRATIDÃO

26/10 SEG Marta Antunes O EVANGELHO REDIVIVO

29/10 QUI André Siqueira A TRANSFORMAÇÃO MORAL COMO CAMINHO PARA VERDADEIRA FELICIDADE
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Tema das Palestras

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h
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Dom 1 Walid Koury PARENTELA

Seg 2 Luiz Augusto CAUSAS DAS MISÉRIAS HUMANAS

Qui 5 Jorge Hessen O CÉU E O INFERNO

Dom 8 Fátima Guimarães O ADOLESCENTE E O SUICÍDIO

Seg 9 Carmelita Indiano A PORTA ESTREITA

Qui 12 Adolfo Cavalcante O TEMPO

Dom 15 Cassius Vantuil O RECONHECIMENTO DO AMOR AO PRÓXIMO NA ADOLESCÊNCIA

Seg 16 Daniel Campos ANÁLISE DOS TRANSTORNOS MENTAIS

Qui 19 Niraldo Pulcineli PROBLEMAS HUMANOS

Dom 22 Luiz Augusto AMOR E AUTOESTIMA

Seg 23 Conceição Cavalcante EU E DEUS, COMO ESTAMOS?

Qui 26 Luiz Afonso TRABALHO

Dom 29 Catharino dos Anjos AMORTERAPIA

Seg 30 André Monteiro SEGUE-ME TU

O
u

t
u

b
r

o

Qui 3 Jorge Hessen O CÉU E O INFERNO

Dom 6 Maurício Curi ANTE OS FILHOS: LIMITE OU LIBERDADE

Seg 7 Walid Koury JESUS VEIO

Qui 10 Lenir Rezende REUNIÕES CRISTÃS

Dom 13 André Monteiro OS LIMITES DA LIBERDADE

Seg 14 Carmelita Indiano ESFORÇO E ORAÇÃO

Qui 17 Fabiano Augusto A DOR E SUA FUNÇÃO

Dom 20 Ricardo Honório EDUCAÇÃO PELO TRABALHO

Seg 21 Eduardo Fávero SINTONIA

Qui 24 Patrícia Mendes TUDO NOVO

Dom 27 Sérgio Castro EDUCAÇÃO MORAL

Seg 28 Ruy Meireles O HOMEM NO MUNDO

Qui 31 Daniel Campos GIGANTES DA ALMA: RESSENTIMENTOS, CIÚME E INVEJA
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AGENDE-SE

Setembro
Outubro

6
ABERTURA DO MÊS ESPÍRITA – EIXÃO 

DA VIDA, 108 SUL (DAS 8H ÀS 12H)

28
PALESTRA COMEMORATIVA 

59 ANOS GEABL 

27
ENCONTRO DE PAIS E FILHOS

ENCERRAMENTO DO 

MÊS ESPÍRITA NO ATUALPA – 

BEM MAIS ARTE  (DAS 17H ÀS 20H)

7 e 8
ESCOLHO VIVER

15
PONTO DE ENC. DA MEDIUNIDADE

16
PALESTRA: ANÁLISE DOS 

TRANSTORNOS MENTAIS (20H)

21 a 27
SEMANA NAC. DE ARTE ESPÍRITA

22
PONTO DE ENCONTRO EMPREENDED.

ENCONTRO TRAB. ÁREA DE COMUNIC.

28 e 29
COJEDF

29
SEMANA ATENDIM. FRATERNO 

 www.espitirinhas.com.br

CONTRIBUIÇÕES DE JOANNA DE ÂNGELIS PARA 

A ANÁLISE DOS TRANSTORNOS MENTAIS

Gelson Luis Roberto (organizador), Divaldo Franco (médium) 
O livro oferece um amplo cenário dos diversos transtornos com a classifi cação e descrição apresentada 

pela ciência e, com base no enorme acervo da benfeitora, apresenta uma síntese relativa a cada transtor-

no, visando a um entendimento dos processos espirituais envolvidos na formação e dinâmica desses con-

fl itos, assim como alguns caminhos para sua superação. Com isso, objetiva-se favorecer refl exões e enten-

dimentos como recursos que possam colaborar no processo da conquista da harmonia e saúde da alma.

Datas Espíritas

2/9/1914
Desencarnação de Albert de Rochas, pesquisador francês. A 
Federação Espírita Brasileira publica o seu livro “A Levitação”.

5/9/1890
Desencarnação de Lea Fox uma das conhecidas irmãs Fox, mé-
diuns que deram inicio aos fenômenos de Hidesville.

6/9/1853
Na ilha Jérsei, França, Victor Hugo assiste pela primeira vez 
a sessões de mesas girantes, por sugestão de Delphine de 
Girardin.

6/9/1881
Realiza-se o I Congresso Espírita do Brasil, no Rio de Janeiro 
(RJ).

9/9/1853 Nascimento de Pedro Richard. 

22/9/1868
Nascimento de Cairbar Schutel, médium, escritor e divulgador 
da Doutrina Espírita. 

25/9/1914 Nascimento de José Herculano Pires.

25/9/1926
Tem início o 1º Congresso Brasileiro de Homeopatia, sob a pre-
sidência do Dr. Dias da Cruz.

26/9/1943
Desencarnção do Dr. Guillon Ribeiro, ex-presidente da Fede-
ração Espírita Brasileira, tradutor das obras de Kardec e de 
Roustaing. 

30/9/1937
Desencarnção do Dr. Dias da Cruz, médico homeopata, presi-
dente da Federação Espírita Brasileira.

3/10/1804 Nasce o Codificador da Doutrina Espírita, Allan Kardec.

3/10/1943
Publicado “Nosso Lar” – 1º livro de Francisco Cândido Xavier 
e André Luiz.

5/10/1949
É assinado o Pacto Áureo na FEB, objetivando a unificação do 
Espiritismo em todo o País. 

9/10/1861
É realizado o Auto de Fé de Barcelona, quando por ordem da 
Igreja Católica, através de um de seus ministros, foram queima-
dos diversos livros enviados por Kardec a um livreiro espanhol. 

17/10/1841
Nascimento de Francisco Raimundo Ewerton Quadros, enge-
nheiro militar, médium, e primeiro presidente da Federação 
Espírita Brasileira.

19/10/1909
Desencarnação de César Lombroso, criminalista e observador 
espírita.

23/10/1918
Desencarnação de Pedro Richard, um dos fundadores do Grupo 
Ismael.

27/10/1937
Numa ação arbitrária da polícia, sem qualquer justificativa, a 
FEB é fechada por um período de 3 dias.

28/10/1960 Fundação do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

ABERTURA

6/10 - das 8h às 12h
Eixão da Vida 1O8 Sul
Perto da Estação do Metrô 

ENCERRAMENTO NO ATUALPA

27/10 - das 17h  às 20h
Bem mais Arte
A programação completa do Mês Espírita 
do DF, por CRE- Conselho Regional Espírita, 
está disponível em www.fedf.org.br

Mês Espírita

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

SOU ATUALPA

Sou Atualpa Barbosa Lima,

Mentor de um oásis espiritual,

A suprema providência lá de cima

Inspirou-me essa obra assistencial.

Na Brasília por D. Bosco sonhada,

Meu Espírito redimido se instalou,

E pela sua abóbada celeste azulada

Para todo o sempre se encantou.

Água que sacia criaturas de Deus

Acaba com a sede dos fi lhos seus,

Linfa pura que Jesus nos concede.

Fé abundante, coração compassivo,

Aluno aplicado, sem ser possessivo,

Amem o próximo, é o que o Pai pede!

ESPÍRITO    POÉTICO 

Vítor Bruno 
Santos

Inspirado por 
Espírito 
Poético a

Vítor Santos / Espírito Poético


