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APROXIMA-SE O NATAL

Vítor Santos*/Espírito Poético

Aproxima-se o Natal, os sinos tocam,

Em compasso rítmico eles dobram,

Anunciando a chegada do Salvador.

As luzes começam a ser montadas

Nas ruas das cidades engalanadas,

Prontas para receber o Nosso Senhor.

Que a paz do 

nosso Senhor Je-

sus Cristo cres-

ça cada vez 

mais em nos-

sos corações.

Nossa Casa 

é celeiro de la-

bor constante, 

que tem como fi -

nalidade precípua 

o crescimento do 

amor verdadeiro em 

cada um dos que por aqui transitam e comun-

gam de nossa atmosfera fraterna. 

Somos comunidade cristã.

Somos semeadura diária.

Somos aprendizado constante.

Caridade é nosso farol.

Quanto mais forte a luz do amor refulgir 

em nossos corações, mais estaremos no ca-

minho certo.

O dia em que estivermos reconhecendo o 

divino no outro, seja esse amigo ou dito inimi-

go, o regozijo vibrante da plena fraternidade 

se espargirá em toda a intimidade e alcance 

de nossos espíritos. Por enquanto, sabemos 

e vislumbramos a meta, com um olhar ainda 

tímido. Há muito que ser burilado em nossos 

corações.

É uma alegria, que muito nos sensibiliza, 

testemunharmos o esforço das pequenas 

superações, os passos fi rmes na conquista 

de virtudes, a luz que o estudo da Doutrina 

Espírita acende nos corações hesitantes, de 

encarnados e desencarnados, que comparti-

lham de nossa, sempre aberta, comunidade.

Comunidade fraterna é como um jardim, 

demanda cuidado constante, vigilância e apri-

moramento contínuos.

As fl ores de nosso jardim difundem o sor-

riso de nosso amado Mestre Jesus.

As árvores de nosso jardim têm raízes 

fortes na caridade. Elas oferecem sombra in-

distintamente. Não há limites para seus rege-

nerantes frutos. Pensem ainda nos frutos vin-

douros desses frutos. É incalculável o alcance 

do bem cuidar de uma semente.

Nosso solo deve estar sempre adubado 

com as riquezas do perdão e da generosidade. 

Dessa maneira, seremos dignos do privilégio 

de assistirmos o germinar, o crescer, o fl ores-

cer e o frutifi car das sementes aqui plantadas. 

Lembremos sempre: por detrás de uma 

agressividade ou hostilidade gratuita em nos-

sa direção, individual ou coletiva, pode estar 

aquela semente preciosa, que, se acolhida no 

terreno fértil das virtudes, poderá, um dia, fl o-

rir em luzes fulgurantes.

Mantenhamos nosso solo sempre aduba-

do de virtudes, enriquecido de alegria e irriga-

do com a Água da Vida, aquela que o Cristo 

Nossa Casa, 

            Nosso Jardim

nosso Senhor Je-

que tem como fi -

nalidade precípua 

o crescimento do 

amor verdadeiro em 

PAZ INTERIOR

Divaldo Franco*

Se desejarmos qualifi car a questão de 

mais importância da existência humana, 

teremos algumas difi culdades em razão 

da diversidade das aspirações e daquilo 

que cada qual lhe atribui esse signifi cado.

Eliminando-se os valores normalmente 

considerados de maior expressão, tais o 

dinheiro, o destaque social, o poder polí-

tico ou de outra ordem, existem conquis-

tas outras que proporcionam plenitude e 

nem sempre são detectadas pelos lutado-

res e ambiciosos.

Há incontáveis exemplos de indivíduos 

que se esfalfam por ganhar e projetar-se, 

que vivem enclausurados nos seus caste-

los de ilusão, procurando superar os ou-

tros, mesmo ao preço de muita amargura 

e desar.

Há aqueles que se cercam de admirado-

res da sua juventude venturosa, das suas 

façanhas algo estranhas, do seu nome nas 

redes sociais mais famosas, dando a ideia 

de que as suas são as jornadas mais fasci-

nantes e invejáveis a que se deve aspirar...

Observamos, às vezes, pessoas idosas 

amarguradas, agressivas, instáveis emo-

cionalmente, porque lhes parece haver 

perdido com a idade que acumularam os 

tesouros mais valiosos, tais o prazer se-

xual, as viagens coloridas, os jogos nas 

bolsas, o corre-corre instável dos juros 

que os reduziram a uma situação econô-

mica desagradável.

Em outras ocasiões detectamos pes-

soas jovens umas e maduras outras, 

gananciosas e avaras, com os sentidos 

fi xados nas situações relevantes da so-

ciedade, tentando organizar família relu-

zente ou desfazerem-se da que possuem, 

para saltos mais audaciosos, vivenciando 

situações íntimas desesperadoras e sem-

pre insatisfeitos com os próprios feitos, 

acompanhando com mágoa as glórias 

alheias.

Encontramos religiosos fanáticos que 

pretendem viver o esplendor dos Céus na 

Terra sofredora, assim como céticos que 

se aferram ao materialismo e vivem como 

se cada dia fosse o último, necessitando 

de fruí-lo ao máximo, consumindo-se em 

condutas extravagantes e com vazios ín-

timos como resultado de uma vida sem 

sentido e de breve duração...

Há de tudo na multidão humana sem 

rumo, assim como naquela que acredita 

ser a sua a melhor maneira de encarar os 

acontecimentos e a própria caminhada, 

vivendo entre contínuas afl ições.

É relativamente pequeno o número de 

quem busca a paz interior, seja na posse 

ou na escassez, na saúde ou na enfermi-

dade, na juventude louçã ou na velhice 

tranquila.

A paz interior é um tesouro que se 

encontra ao alcance de toda a humani-

dade sem lutas atrozes nem correrias 

desnecessárias.

Sócrates sugeriu como caminho segu-

ofereceu à Samaritana, aquela que nos conec-

ta com o manancial infi nito de misericórdia. 

A Água da vida é mais alcançável do que se 

possa imaginar. Ela está no divino que habita 

em nós. A chave para acessá-lo é o trabalho 

constante e plenamente sincero no bem.

Diante de elogios e homenagens: vigi-

lância. Não é hora de nos deixarmos seduzir 

com a porta larga dos afagos. Já conhecemos 

a alegria do esforço demandado pela porta 

estreita.

Só há um ser ao qual devemos direcionar 

toda e qualquer homenagem: nosso Pai Mi-

sericordioso, nossa causa causal, nosso mar 

infi nito de amor.

Que a misericórdia do Altíssimo banhe 

vossos corações.

Do amigo,

Atualpa Barbosa Lima

25/10/2020

Psicografi a: Rogério Amaral

Sente-se um ambiente de paz no ar,

Como a que nos querer demonstrar

Que praticar o bem é o objetivo fi nal.

O mal é a ausência de conhecimento,

Logo passa com o aperfeiçoamento

Do nosso peregrino Espírito imortal.

Nasce novamente, Mestre sublime,

Traz-nos o serviço que nos redime

Dos terríveis equívocos de outrora.

Abençoa-nos, hoje e para sempre,

Que a tua proteção em nós entre,

Guarda-nos, Irmão, pela vida afora!

*Escritor Português, Autor do livro Espírito Poético

ENCARTE

Mediunidade com Jesus

Wilson Abreu

Atendimento Espiritual 

no Centro Espírita

Maurício Curi

ro o roteiro: Conhece-te a ti mesmo.

Jesus estabeleceu a conduta: Do que 

vos adianta salvar o mundo e perder-se 

a si mesmo?

E Allan Kardec propôs: Fora da carida-

de não há salvação.

Não acha que está na sua hora?

Professor, médium e conferencista*

(Publicado no jornal A Tarde, coluna 

Opinião, em 15/10/2020)
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RECORDAR E AGRADECER

Lenira Viana*

Recordar é viver, disse certa vez um poeta. 

Em revista ao passado, recordamos todo o esforço e colaboração 

dos que trabalharam pelo Espiritismo com Jesus e Kardec na Casa de 

Atualpa. Cada homem e mulher continuará sendo, sob o ponto de 

vista espiritual, aquilo que realmente foi e fez durante a encarnação. 

Nenhum elogio serve para 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:
SOLANGE VAZ DOS SANTOS
EDIVALDO PEÇANHA OLIVEIRA
Tesouraria:
CESAR PEREIRA VIANA
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
Assistência e Promoção Social Espírita: GILDA GOMES RODRIGUES
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

EXPEDIENTE

Inaldo de Lacerda Lima

Desencarnou em 12 de abril de 2020. 

Paraibano, muito querido do Grêmio Espírita 

Atualpa, foi palestrante e escritor espírita que 

deu relevantes contribuições ao movimento 

espírita brasileiro. 

Acolhido muito bem na Casa de Atualpa, 

logo iniciou suas palestras.  Foi autor de cinco 

livros de poesia e três livros de prosa, que são 

Por amor ao Brasil, A Luz da Verdade e A Força 

do Hábito na Vivência do Evangelho. Sauda-

des dele nós sentimos, é natural! Tristeza pela 

partida, nunca, pois temos a consciência do 

seu dever cumprido.

Maria de Amorim Martins

Desencarnou em 30 de outubro de 2005 

e era casada com Waldir Martins. Trabalhou 

no Grêmio dando assistência ao albergue, 

ministrando cursos de culinária e prendas do-

mésticas para os assistidos e ainda colaboran-

do nas atividades de manutenção e limpeza. 

Muito comprometida com a Doutrina Espíri-

ta, participava de grupo mediúnico.

Eurícledes Formiga

Desencarnou em 09 de maio de 1983, aos 

58 anos, na capital paulista. O corpo foi vela-

do no Centro Espírita Perseverança por milha-

res de pessoas que foram e despedir do poeta 

de Palavras Perfumadas, médium cujas mãos 

serviram durante dez anos no consolo do pró-

ximo. Conviveu com Francisco Cândido Xavier 

e tornaram-se amigos. Frequentou a Casa de 

Atualpa como palestrante e colaborador da 

obra. Possuía um espírito alegre, que cativa-

va a todos. Que Jesus continue abençoando 

nosso irmão. Que ele receba nossa gratidão! 

Carmen Lucia Martins

Filha de Waldir e Maria Martins,  desen-

carnou em 4 de junho de 2017.  Trabalhou no 

Departamento de Infância e Juventude (DIJ) 

como coordenadora do setor de Juventude. 

Era oradora e médium dedicada. Junto com 

sua família, realizou muitos anos de estudo 

e trabalho dedicado ao Grêmio Espírita Atual-

pa, considerando o irmão Viana, fundador da 

Casa, “mestre, amigo e irmão”. Vibrações fra-

ternais a esta família.

Waldir Martins

Casado com Maria Martins, desencarnou 

em 04 de julho de 2007. Foi grande colabora-

dor da Casa de Atualpa, ajudando na constru-

ção do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima.

 Erdner Costa Junior

Desencarnou em 18 de junho de 2014. Foi 

militar e frequentou muito tempo o Grêmio 

Espírita Atualpa, na condição de palestrante 

das reuniões públicas. Escreveu o livro Acon-

teceu na Casa em que Nasci. Emitimos vibra-

ções fraternais e gratidão pela sua presença 

constante em nossa Casa.

João Izidoro de Oliveira

Veio com a família, sua esposa Alice e qua-

tro fi lhos, do Rio Grande do Norte para o Dis-

trito Federal. Foi o primeiro ocupante da casa 

de madeira, construída para o caseiro, no ter-

reno do Atualpa. Trabalhou muito na constru-

ção do bloco A, com dedicação e fi delidade. 

Desencarnou na década de 1990. Emanamos 

nossas vibrações de gratidão a ele, alma tão 

amada por todos. Que Jesus esteja com ele.

Juracy Campos

Desencarnou em 11 de janeiro de 1985, 

no Rio de Janeiro. Trabalhava no Departamen-

to de Infância e Juventude (DIJ), como evan-

gelizadora dos pequenos. Querida de todos, 

era muito dedicada aos trabalhos, construin-

do casinhas, tendas no parquinho e tudo que 

pudesse alegrar as crian-

ças. Envolvida in-

tensamente com 

os trabalhos da 

Casa, deixou 

muitas sauda-

des no cora-

ção daqueles 

que conviveram 

com ela.

Lembramos, também, de outros 

companheiros que ajudaram em dive-

ras épocas a compor as equipes de tra-

balhos mediúnicos e assistenciais no 

GEABL como Umberto Guercio, Elsa, 

Hermani Leite da Silva e Eleirton José 

Gonçalves.

ças. Envolvida in-

tensamente com 

Iniciamos 2020 apresentando um 

Brasília Espírita envolto em luz, nas 

festividades de comemoração dos 

60 anos do Grêmio Espírita Atualpa. 

Agora, no fi nal do ano, observamos a 

beleza que foi mantermos esta chama 

acesa ao longo do ano, em meio à pan-

demia, com mensagens de bom ânimo, 

de consolo, de esperança, de certeza 

no bem, com alegrias em palavras e 

imagens. 

Testemunhamos muitos eventos, 

das diversas áreas da casa espírita e do 

movimento espírita do Distrito Federal 

e do Brasil, em esforço para manter as 

atividades iluminativas da Doutrina 

Espírita. 

Um ano de impacto na vida social 

em todo o mundo, que nos trouxe 

muitos desafi os de mudança na comu-

nicação espírita e no modo de fazer a 

atividade espírita nas instituições. 

Todos chamados, por impositivo, à 

intensa convivência no lar, ao distan-

ciamento social e à introspecção, com 

consequente questionamento sobre 

as rotinas e os espaços de ação. En-

frentar o clima de ameaça de doenças 

e lidar com a necessária adaptação a 

uma nova realidade, permitiu ao espí-

rita vivenciar o que tanto estudou nos 

ensinos do espiritismo, como num tes-

te de aprendizagem.

Para quem quer seguir nos cami-

nhos que se abrem para o amanhã, em 

um “novo normal”, mas pautado pelos 

genuínos e perenes valores cristãos, 

é muito oportuno olhar para 2020 

e realizar uma cuidadosa e corajosa 

autoavaliação.

Convidamos nossos leitores a refl e-

tirmos com Atualpa sobre “nossa casa, 

nosso jardim”, a buscarem “paz inte-

rior” com Divaldo Franco, que estará 

conosco em live especial no dia 09 de 

novembro, às 20h, com transmissão 

pela página do Atualpa (www.atualpa.

org.br), a pensarem sobre a administra-

ção do centro espírita, com Wellington 

Balbo e acompanharmos a análise de 

distorções no movimento espírita, por 

Orson Peter Carrara.

Neste momento em que “aproxi-

ma-se o natal”, desejamos a todos os 

nossos leitores as mais felizes “recor-

dações” da mensagem cristã na ação 

da caridade!

EDITORIAL
RECORDAÇÃO DO NATAL

Um sorriso idealiza milagres...

Um gesto amigo ampara a multidão...

Com algumas palavras, o Cristo articu-

lou o roteiro regenerativo do mundo e com 

a bênção da própria renúncia retifi cou os 

caminhos da Humanidade.

Renovam-se no Natal as vibrações da Es-

trela do Amor que exaltou com Jesus a glo-

rifi cação a Deus e ao reino da Boa Vontade 

entre os homens.

Jamais ensurdeçamos ante o apelo celes-

tial que se repete...

Ampliemos a comunhão fraterna e louve-

mos a cooperação, porque, anualmente, o 

Cristo nos requisita a verdadeira solidarie-

dade, a fi m de que, em nos tornando mais 

irmãos uns dos outros, possa Ele nascer, 

em espírito, na manjedoura do nosso cora-

ção, transformando em incessante e Divino 

Natal todos os dias de nossa vida.

Psicografi a de Francisco Cândido Xavier.

Livro: Relicário de Luz. Lição nº 14. Página 35.

Pelo Espírito Emmanuel.

Não permitas que o júbilo do Natal vibre 

em teu coração à maneira de uma lâmpada 

encarcerada...

Toma o facho de luz que a mensagem 

do Céu acende ao redor de teus passos e 

estende-lhe a claridade sublime...

Não te detenhas...

Se a fé resplandece em teu santuá-

rio interior, que importam a ventania e o 

temporal?

O Sol, cada manhã, penetra os recônca-

vos do abismo sem contaminar-se.

Segue, invencível em tua esperança e se-

reno em tua coragem, sob a inspiração da 

fraternidade e da paz!...

Sê um raio estelar da sabedoria para a 

noite da ignorância; sê a gota de orvalho 

da consolação e do carinho que diminua a 

tensão do sofrimento por onde passes; sê 

o fi o imperceptível da compreensão e do 

auxílio que dissipe o nevoeiro da discórdia; 

sê a frase simples e boa que ajude e recon-

forte, onde o fogo do mal esteja crestando 

as fl ores do bem...
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As ciências que surgem no mundo ser-

vem para facilitar e orientar a vida das pes-

soas. Em assim sendo, justo é que sejam 

aproveitadas da melhor forma possível, in-

dependentemente do local. Essas ciências 

são aplicadas em escolas, universidades, 

empresas, organizações e, até em institui-

ções que desenvolvem trabalho de cará-

ter religioso e ou assistencial.

Doutrina Espírita, estabelecida em ba-

ses científi cas, não pode fugir à regra. Por 

isso, levantamos alguns pontos impor-

tantes da Ciência da Administração de 

Empresas e que podem ser aplicados na 

Administração do Centro Espírita.

Em primeiro lugar, é preciso que se de-

fi na a missão do Centro Espírita. A missão 

deve ser colocada de maneira simples, cla-

ra e objetiva para que todos, sem exceção, 

entendam os objetivos da instituição.

Missão do Centro Espírita: ensinar o 

Espiritismo; criar campo propício para 

que as pessoas evoluam intelectual e mo-

ralmente, colaborando para a construção 

de um mundo melhor.

Após a defi nição da missão do Centro 

Espírita, que certamente lhe dará um nor-

te a seguir, sem devaneios desnecessá-

rios, o dirigente espírita pode colocar em 

prática as ferramentas que traz a Ciência 

da Administração para melhorar os traba-

lhos desenvolvidos pela casa espírita, que 

está sob sua coordenação.

Eis os quatro funções básicas da Ad-

ministração que o dirigente espírita deve 

saber: Planejar, Organizar, Dirigir e Con-

trolar. Esses princípios podem, perfeita-

ADMINISTRAÇÃO DO 

CENTRO ESPÍRITA

Wellington Balbo* 

mente, serem adequados ao dia a dia do 

Centro Espírita, e ao aplicá-los, o dirigen-

te sentirá sensível melhora na qualidade 

das atividades.

Melhor explicitando, os princípios são 

melhor detalhados a seguir.

Planejar: quando falamos em planejar, 

estamos, em realidade, dando o primeiro 

passo para o acerto. Planejando, começa-

mos a desenhar as atividades que quere-

mos desenvolver.  É importante registrar 

o planejamento no papel, evitando perda 

de foco e desperdício de tempo e energia.

Ao contrário do que muitos pensam, o 

planejamento não é estático e pode ser 

mudado se for constatada a necessidade.

Outro dia um amigo comentou que as 

reuniões de estudo de “O Livro dos Espí-

ritos”, no centro que ele frequenta, e que 

eram realizadas às terças-feiras, estavam 

com os dias contados para terminar. O 

motivo é que o dia então escolhido era 

complicado para a maioria dos frequen-

tadores do centro. Com o devido planeja-

mento, se conhece o  perfi l e as necessida-

des das pessoas interessadas nas reuniões 

e certamente o planejamento do estudo 

evitaria o possível término das reuniões, 

pois elas seriam programadas para outro 

dia, mais propício à participação dos fre-

quentadores e demais interessados.

Organizar: a organização ditará a ma-

neira mais apropriada de se utilizar os re-

cursos humanos e materiais disponíveis. 

Com ela, ganha-se em agilidade e efi cácia. 

Para se organizar é importante ressaltar 

prioridades e serviços mais urgentes dan-

do-lhes o devido encaminhamento, 

obedecendo sempre uma sequên-

cia lógica. Embora pareça óbvia, a 

experiência demonstra que muitas 

pessoas se desviam justamente na 

hora de organizar as atividades que 

estão desenvolvendo.

Então pergunta-se: A casa es-

pírita organiza adequadamente 

os estudos e demais reuniões? As 

palestras espíritas seguem uma or-

dem didática e lógica de assuntos 

abordados? Há alguma ferramenta 

que possibilite ao coordenador es-

pírita saber se tal ou qual tema já 

foi trabalhado na casa espírita?

São perguntas importantes e as 

respostas apontarão se a casa es-

pírita está ou não se organizando.

Dirigir:  O dirigente irá coor-

denar como as atividades serão 

realizadas. É importante delegar 

tarefas porque com essa atitude 

cria-se uma atmosfera de confi an-

ça, em que o caminho vai gradati-

vamente sendo preparado a outro 

companheiro que um dia poderá ocupar 

seu lugar na direção do Centro. Não é ade-

quado pensar que as coisas só funcionam 

de nosso modo. Isso tira o foco dos obje-

tivos que foram traçados, além de inibir a 

iniciativa alheia e que é muito ruim para 

o andamento das atividades. Lembremos, 

sempre, que o líder real é aquele que, an-

tes de tudo, prepara caminhos para que 

as atividades funcionem em sua ausência.

Controlar: Ao controlar, o dirigente 

terá oportunidade de fazer um balanço 

dos resultados das atividades que foram 

desenvolvidas. Ao medir se os resultados 

alcançados foram satisfatórios, o dirigen-

te terá, em mãos, subsídios para conver-

sar com colaboradores, e se necessário 

traçar novos rumos, remodelar ativida-

des, implantar outras, proporcionando ao 

Centro Espírita  que dirige uma melhoria 

contínua.

Essas ferramentas são importantes e 

podem facilitar o trabalho do dirigente 

espírita. O que legitimará o trabalho de-

senvolvido no Centro, contudo, será pri-

mar pelo ensino da Doutrina Espírita sem 

invenções desnecessárias e do Evangelho 

de Jesus – esse farol – que ilumina cons-

ciências, aquece corações e faz prevalecer 

a fraternidade diante da burocracia. As 

ferramentas mencionadas são, pois, um 

bom apoio ao dirigente espírita e que po-

derão ser implantadas a qualquer tempo. 

Essa é a refl exão que trago como 

proposta para melhor gestão da Casa 

Espírita.

* Palestrante espírita e escritor, coautor do 

livro Administração do trabalho e dos traba-

lhadores no Centro Espírita, Salvador/BA.

Distorções

Orson Peter Carrara* 

Sabemos bem o que é o Espiritismo?

Embora lamentável o que se vem assistin-

do no movimento espírita – igualmente con-

tagiado por fatores estranhos à sua genuína 

proposta, como acontece em tantos segmen-

tos –, é natural que aconteça, face à imaturi-

dade que ainda nos caracteriza.

Muitos já reconhecemos sua real natureza 

e seus objetivos, mas seduzidos por interes-

ses e paixões variadas, ainda nos mostramos 

incapazes de viver o que sabemos. A essência 

do Espiritismo está na caridade em sua am-

pla confi guração, não restrita – é claro – à 

doação de bens materiais passageiros, mas 

sim e especialmente na atenção, na gentile-

za, no acolhimento (presente no abraço, no 

aperto de mão, no estímulo sincero em favor 

da felicidade alheia por exemplo), e também 

na fé e na esperança que se materializam na 

postura de retidão, na solidariedade e no res-

peito que nos devemos mutuamente, de vez 

que todos precisamos uns dos outros. E con-

forme encontramos no item 292 de O Livro 

dos Médiuns, o objetivo principal, prioritário, 

do Espiritismo está na nossa melhora moral, 

ou, em outras palavras, nos esforços que pos-

samos desenvolver na aquisição de virtudes e 

na superação das más tendências.

Infelizmente, 

porém, nos divi-

dimos, levados 

por fanatismos 

m o m en t â n e o s 

ou visões distor-

cidas da realida-

de que conse-

guimos assimilar, 

iludidos que ain-

da estamos por 

posições, im-

posições, por 

ideias ou postu-

ras dispensáveis, 

pois que incom-

patíveis com a 

moral de Jesus. 

Será uma ilusão 

de domínio de 

consciências alheias, será fruto do orgulho 

que ainda nos caracteriza ou da vaidade que 

se permite cultivar? Não sei exatamente, cada 

um descobrirá dentro de si mesmo tais ra-

zões, já que só o tempo nos levará ao amadu-

recimento que se busca.

Felizmente, porém, por outro lado, tudo 

isso é ação humana, bem própria de nossa 

mediocridade moral, e que nada tem a ver 

com a grandeza da Doutrina Espírita. Esta 

sim, impecável, inatacável e que recebe os 

impactos ingratos de todos nós, os espíritas, 

que embora reconheçamos devidamente sua 

grandeza e benefícios em favor da humanida-

de, que poderíamos multiplicar continuamen-

te, permitimo-nos contagiar pela vaidade, 

pelo egoísmo ou pelo ciúme, e simplesmente 

iludidos por tolas e dispensáveis pretensões 

para quem pretende afi rmar-se discípulo de 

Jesus.

Isso é pessimismo? Não! Absolutamente! 

É até um processo natural, bem próprio de 

aprendizados que nos amadureçam. Mas gri-

ta dentro de nós um apelo ao bom senso, ao 

discernimento, virtudes que tão bem caracte-

rizaram a inigualável personalidade de Allan 

Kardec. Seja por gratidão à própria vida, ou 

aos exemplos marcantes de nomes veneráveis 

(e quantos não são?!) que abriram os primei-

ros caminhos e os mantiveram íntegros. Va-

mos, pois, rever os caminhos? Já não é hora 

de nos mostrarmos coerentes, agindo dentro 

da ética que aprendemos com o Espiritismo?

Sei que essa refl exão será ignorada ou des-

prezada pela maioria – somos assim mesmo, 

é de nossa natureza, nunca achar que somos 

nós os protagonistas de ações em desserviço 

do Espiritismo e que isso é culpa dos outros, 

nunca somos os responsáveis –, apreciada 

por outros com reserva e assimilada por mino-

ria muito signifi cativa, mas isso é secundário. 

O que é preciso é que se fale. Quem sabe um 

mínimo trovão consiga despertar alguns, até 

o próprio autor, sujeito também a equívocos 

de todo tipo, como criatura humana também 

em lutas.

O lamento, porém, é pela supervalorização 

de ações (e aqui é um universo delas) sempre 

em detrimento do estudo e da consciência 

doutrinária – que esclarecem e orientam –, 

substituindo prioridades por interesses que 

estimulam vaidades e supremacias, criando 

exércitos que seguem pessoas e não o Espiri-

tismo, quando deveria ser o contrário, face à 

nossa condição de criaturas falíveis.

Mas a Lei do Progresso é determinante. 

Não há como impedi-la. A vida nos colocará 

devidamente no lugar no tempo certo, quan-

do então deveremos rever posturas e reparar 

os estragos que causamos com nossas vãs 

e tolas pretensões. Felizmente, porque nos 

levará à maturidade de consciência que esta-

mos tentando construir.

Mas a história pode ser diferente desde já. 

Basta o olhar da humildade e da constatação 

de nossa própria fragilidade, aprendizes ainda 

incapazes de domar a si próprios.

*Articulista e palestrante espírita de Matão/SP.
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Tema das Palestras/Lives
Segundas e Quintas às 20h

Domingo às  9h

N
O

V
E

M
B

R
O

01/11 DOM DAPSE (Glaucia) 60 ANOS EM UM DIA

02/11 SEG Ricardo Honório A ERA DO AMOR

05/11 QUI Jorge Hessen O REINO DOS CÉUS

08/11 DOM Luiz Julião Ribeiro O MANDAMENTO MAIOR

09/11 SEG DIVALDO FRANCO 60 ANOS DO GEABL

12/11 QUI Maurício Curi LEVANTA-TE E ANDA

15/11 DOM Orson Peter Carrara CAUSAS DOS SOFRIMENTOS

16/11 SEG Flavio Bastos SEMEADURA

19/11 QUI Fabiano Augusto DEPRESSÃO - VISÃO ESPÍRITA

22/11 DOM Saulo Cesar NO RUMO DO AMANHÃ

23/11 SEG Carlos Sá PAZ

26/11 QUI Wellington Balbo DÁ CONTA DE TUA ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO DO LIVRO 
ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ESPÍRITA

29/11 DOM Rute Ribeiro EDUCAÇÃO NO LAR

D
E

Z
E

M
B

R
O

03/12 QUI Jorge Hessen MISSÃO DO HOMEM INTELIGENTE

06/12 DOM Eduardo Favero, Sebastião 
Costa Filho e  Rogério Amaral RODA DE CONVERSA: UTILIDADE DA REENCARNAÇÃO

07/12 SEG Niraldo Pulcineli AUTOLIBERTAÇÃO

10/12 QUI Wilson Abreu KARDEC, O OPERARIADO E A EDUCAÇÃO

13/12 DOM Sérgio Castro RENÚNCIA

14/12 SEG Carmelita Brasil ESQUECIMENTO DO PASSADO

17/12 QUI Catharino dos Anjos A LIÇÃO DA VIGILÂNCIA

20/12 DOM Ruy Barbosa Meireles MARIA

21/12 SEG Warwick Mota EM TODOS OS CAMINHOS

24/12 QUI Paulo de Tarso Lyra NOITE DE PRECE: CONSIDERAÇÕES SOBRE O NATAL

27/12 DOM Walid Kouri O BEM E O MAL

28/12 SEG Haroldo Aquino CRISTÃOS DECIDIDOS

31/12 QUI Paulo de Tarso Viana NOITE DE PRECE: ANO NOVO

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
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Segundas e Quintas às 20h
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N
o
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e
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b

r
o

Dom 3 Flávio Bastos OS HÁBITOS NO CONTEXTO EDUCATIVO

Seg 4 Ricardo Honório SUBCONSCIENTE: UM ARQUIVO

Qui 7 Jorge Hessen O CÉU E O INFERNO

Dom 10 Cassius Vantuil CONHECER E AMAR A CRIANÇA PARA MELHOR CORRIGIR

Seg 11 Carmelita Indiano ENDIREITAI OS CAMINHOS

Qui 14 André Monteiro SENTIMENTO DE PERDA

Dom 17 Niraldo Pulcineli CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Seg 18 Maurício Curi POR CRISTO

Qui 21 Warwick Mota AS VIRTUDES SUPERIORES E OS INFERIORES

Dom 24 Paulo Afonso FILHO ADOTIVO

Seg 25 Conceição Cavalcante A VONTADE: POTÊNCIA DA ALMA

Qui 28 Cassius Vantuil CONVERSÃO

D
e

z
e

m
b

r
o

Dom 1 Sérgio Castro ANTE AS CRISES DO MUNDO

Seg 2 Luiz Augusto AÇÃO DA PRECE: TRANSMISSÃO DO PENSAMENTO

Qui 5 Jorge Hessen O CÉU E O INFERNO

Dom 8 Cassius Vantuil AUTORREALIZAÇÃO

Seg 9 Carmelita Indiano O CRISTO CONSOLADOR

Qui 12 André Siqueira PURIFICAÇÃO ÍNTIMA

Dom 15 Maurício Curi CALMA E PACIÊNCIA

Seg 16 Samuel Magalhães MOTIVOS DE RESIGNAÇÃO

Qui 19 Fabiano Augusto IMATURIDADE PSICOLÓGICA

Dom 22 Ricardo Honório A CRIANÇA ESPÍRITA E O NATAL

Seg 23 Niraldo Pulcineli O NATAL DE JESUS

Qui 26 Aristides Guimarães PROGRESSÃO DOS ESPÍRITOS

Dom 29 Wilson Abreu TEMPO DE RENOVAÇÃO

Seg 30 Civaldo Florêncio O COMPANHEIRO An
na
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AGENDE-SE

Novembro
Dezembro

1
ANIVERSÁRIO DA FEDF 

7
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO 

DED E CONFRATERN. DAS TURMAS

5, 6, 7 e 8
BAZAR NATALINO 

8
CANTATA DE NATAL  

15
PONTO DE ENCONTRO - DIRET. DE ARTE

24
NOITES DE PRECE – NATAL

31
NOITES DE PRECE – ANO NOVO

8 a 10
CFN

10
PONTO DE ENCONTRO 

24
REUNIÃO DO CONSELHO 

FEDERATIVO DISTRITAL – CFD

CULTO DO LAR

A JOIA DO MERCADOR - VOL 3

Autores: Divaldo Franco e Decio Carvalho 
A série Narrativas de Divaldo Franco segue na tarefa de instruir, iluminar consciências na área moral, edu-

cacional e cultural, como auxílio à aquisição do discernimento e dos valores da ética e do bom procedimen-

to. As experiências de vida de Divaldo, traduzidas pelo sentimento do amor e pela sabedoria, permitem ao 

leitor conhecer e compreender variados dramas humanos, realizar uma análise objetiva do ser imortal que 

somos e o quanto ainda precisaremos caminhar para a conquista de uma consciência dos deveres para com 

Deus, para consigo e para com o próximo. 

 www.espitirinhas.com.br

Datas Espíritas

1/11/1918 Desencarnação de Eurípedes Barsanulfo, o “Apóstolo do Tri-
ângulo Mineiro”.

6/11/1835 Nascimento de César Lombroso.

14/11/1849
As irmãs Fox realizaram as primeiras demonstrações públi-
cas de suas faculdades mediúnicas no Corinthian Hall, em 
Rochester. 

14/11/1876 Nasce Manoel Philomeno de Miranda na Bahia. Divaldo Pereira 
Franco tem psicografado diversos livros desse Espírito. 

20/11/1919 Desencarnação do marechal Francisco Raimundo Ewerton 
Quadros, primeiro presidente de Federação Espírita Brasileira.

23/11/1795 Nasce Amélie Gabrielle Boudet, mais tarde esposa de Allan 
Kardec. 

23/11/1904
Descoberto em Hydesville, EUA, o esqueleto do mascate as-
sassinado na casa da família Fox, autor das comunicações em 
30 e 31/3/1848. 

24/11/1871 O jornal “The Times” publicou relatório sobre uma sessão es-
pírita com Kate Fox e Daniel Dunglas Home. 

29/11/1982 Desencarnação de Edgard Armond, ligado à Federação Espírita 
do Estado de São Paulo. 

2/12/1865 Desencarnação em Paris, França, do livreiro e editor Didier, que 
foi o responsável pela primeira edição dos livros de Allan Kardec. 

4/12/1935
Desencarnação de Charles Robert Richet, cientista e pesquisador 
dos fenômenos espíritas, Prêmio Nobel de Medicina e de Fisiolo-
gia no ano de 1913, pai da Metapsíquica, defensor do Espiritismo.

10/12/1911 Inauguração da sede própria da FEB no Rio de Janeiro por Le-
opoldo Cirne.

11/12/1761 Nasce, em Salvador/BA, Joanna Angélica, uma das encarna-
ções de Joanna de Angelis. 

11/12/1847
A família Fox, transfere-se para Hidesville, passando a morar 
na casa que seria palco dos memoráveis fenômenos de efeitos 
físicos.

11/12/1855 Allan Kardec recebe a revelação de que Zéfiro é seu espírito 
protetor.

15/12/1859 Nasce Lázaro Luiz Zamenhof, criador do Esperanto.

18/12/1903 Desencarnação de Augusto Elias da Silva, fundador da revista 
“O Reformador”.

24/12/1900 Nasce Yvone do Amaral Pereira em Rio das Flores/RJ.

27/12/1996 Instiui-se 18/4 como o Dia dos Espíritas, Lei nº 9471, projeto 
de lei do Deputado Alberto Calvo.

Noites de prece
O Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima convida 
todos para participarem das preces de Natal e de 
Final de Ano.

24 de dezembro, das 19h às 20h
Palestra lítero-musical
com Ruy Barbosa Meireles

31 de dezembro, das 19h às 20h
Palestra Retrospectiva 2019
com Paulo de Tarso Viana

No auditório do Grêmio Espírita Atualpa
Av. L2 sul - SGAS 610, bloco D
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Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

Bazar Natalino
Brechó chique · Presentes natalinos
Brinquedos · Objetos de decoração

5 a 8 de dezembro
Quinta a sábado – 10h às 22h

Domingo – 10h às 18h

Estádio Mané Garrincha - Setor de exposições

Ao vivo, com reunião pública presencial 

direto do salão do Grêmio Espírita Atualpa, 

também com transmissão pela página 

www.atualpa.org.br e @gremioatualpa no 

Facebook e YouTube
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Qual é o motivo de existir um Depar-

tamento de Atividade Mediúnica-DAM no 

Centro Espírita? O que é que ele faz? No 

Grêmio Atualpa, o DAM atua como um 

braço administrativo da Diretoria, para 

acompanhar a prática da mediunidade 

nas dez reuniões mediúnicas que fun-

cionam em nosso Centro Espírita, assim 

como em seu serviço de passes. 

Fique bem entendido: não é uma fis-

calização, é um acompanhamento frater-

no, oportunidade valiosa de aprendizado 

mútuo e proximidade com o corpo de 

médiuns da Casa de Atualpa. São dez reu-

niões: sete de desobsessão, duas de edu-

cação e desenvolvimento da mediunida-

de e uma de tratamento físico-espiritual 

pelo passe. Tudo ocorre de acordo com os 

procedimentos recomendados pela Fede-

ração Espírita Brasileira, no livreto Orien-

tação ao Centro Espírita, e afinado com 

a Codificação do Espiritismo e suas obras 

complementares. 

Nas reuniões de desobsessão, destaca-

mos o acolhimento espiritual de espíritos 

desencarnados, com o esclarecimento 

compassivo sobre as novas condições 

em que eles se encontram, numa con-

versação amorosa em seu benefício. Do 

mesmo modo, ressaltamos a transfusão 

fluídica benfazeja realizada em seu favor, 

sustentada pelas orações dos membros 

da equipe. Destacamos ainda, nessas 

mesmas reuniões, o atendimento pres-

tado aos irmãos encarnados com desar-

monias de natureza obsessiva. Na opor-

tunidade, ocorre o acolhimento, sob os 

cuidados dos benfeitores espirituais do 

Centro, de suas companhias espirituais 

desarmonizadas, necessitadas de escla-

recimento complementar àquele já pres-

tado durante a própria reunião pelos mé-

diuns esclarecedores. 

Tudo acontece em conformidade com a 

sistemática de acesso à esfera vibratória 

de atendimento no Centro Espírita, para 

os espíritos engajados nas obsessões, 

relatada pelo Espírito Manuel Philomeno 

de Miranda em seu livro “Perturbações 

Espirituais”, transcrita a seguir, a título de 

ilustração:

“alguns dos obsessores dos pacien-

tes drogados permaneceram em 

frente à entrada (do centro), estre-

munhados e tendo à frente o indi-

gitado chefe que retornou à carga, 

sem a vítima encarnada. E porque as 

defesas espirituais estivessem cui-

dadosamente carregadas de energia 

que lhes dificultavam a entrada, o ir-

mão Elvídio abriu um corredor vibra-

tório por onde se adentraram como 

se fora uma conquista deles, incapa-

zes de retroceder, ali permanecendo 

enquanto a expositora falava sobre a 

caridade para com os infelizes e per-

turbadores, os inimigos do Bem”
1

.

Importante salientar a realização de ir-

radiações fluídicas salutares à distância, 

em conformidade com a sistemática de 

atendimento não presencial preconizada 

pelas entidades federativas para as reu-

niões de desobsessão, em benefício da-

queles que não dispõem de condições de 

participar do atendimento espiritual pres-

tado no transcurso das palestras públicas 

de nosso Centro Espírita.

Na reunião de tratamento físico-espi-

ritual deve ser ressaltada a realização do 

passe individual, prestado pelos médiuns 

passistas componentes de sua equipe, em 

benefício da saúde dos frequentadores e 

dos próprios trabalhadores de nosso Cen-

tro, que tenham necessidade dessa tera-

pêutica. Como nas reuniões de desobses-

são, são ministrados passes e emanadas 

irradiações fluídicas  benfazejas à distân-

cia em favor dos irmãos que não podem 

estar presentes à reunião. As orações e os 

bons pensamentos emitidos pelos seus 

membros atuam para formar uma corren-

te fluídica benfazeja, que é dirigi-

da pelos benfeitores espirituais 

para um ser qualquer, em nosso 

plano vibratório na Terra ou no Es-

paço, dos encarnados presentes 

na reunião para os seres encarna-

dos ou desencarnados, necessita-

dos desse benefício.

Além do acompanhamento das 

reuniões, o DAM oferece, aos mé-

diuns de suas dez equipes mediú-

nicas, um curso semanal de edu-

cação e prática da mediunidade, o 

ESME. O estudo é aplicado no fim 

das  tardes de sábado, com base 

nos planos de estudo da FEB, para 

garantir uma unidade de princí-

pios entre todos os médiuns do 

Grêmio.

Em todo o último trimestre da cada 

ano, o DAM igualmente oferece a todos 

os trabalhadores e frequentadores do 

Grêmio Atualpa, oportunidade de parti-

cipação de um grupo de estudos sobre 

o passe. O curso é dirigido aos passistas 

que já trabalham no Centro, para a sua re-

ciclagem, e àqueles que desejam ingressar 

nesse serviço de caridade, compartilhan-

do sua vitalidade, doando o seu próprio 

magnetismo em benefício do próximo.

O DAM acompanha, no serviço de 

passes, a equipe de médiuns passistas, 

verificando a eficácia de sua atuação, no 

cotidiano do seu funcionamento, ao final 

das duas reuniões públicas semanais, bem 

como da reunião dominical realizada com 

os pais e responsáveis pelos alunos da 

Escola de Evangelização Espírita Infanto-

-Juvenil de nossa Casa Espírita. 

“Dar de si”, esse é o entendimento da 

equipe do DAM sobre o saber viver em 

consonância com os princípios cristão-

-espíritas, especialmente fazer aos outros 

o que gostaríamos que o nosso próximo 

fizesse conosco.  Dispor-se ao acolhimen-

to dos irmãos desencarnados que neces-

sitam de amparo e de assistência espiri-

tual, do mesmo modo como gostaríamos 

de ser acolhidos pelos nossos benfeitores 

espirituais, nos momentos “inevitáveis” 

de nossos próprios testemunhos. 

Os membros da equipe também devem 

disponibilizar sua própria vitalidade em 

benefício do irmão encarnado necessita-

do de reequilíbrio físico e espiritual, como 

compromisso de participação regular nos 

serviços de passes prestados aos frequen-

tadores e aos próprios membros de nossa 

instituição. E desse modo, refletir sobre 

as orientações e esclarecimentos trans-

mitidos pelos benfeitores da Vida Maior, 

reunião mediúnica após reunião mediúni-

ca, prestando conta ao Pai Eterno sobre 

a nossa transformação moral, e nossos 

esforços empregados para domar nossas 

más inclinações. Tudo isso é necessário 

para cumprirmos os compromissos que 

assumimos com as falanges do bem, con-

duzidas pelo Dr. Atualpa Barbosa Lima, ao 

ingressarmos nas equipes mediúnicas do 

Grêmio:

a) Reforma íntima, baseada na “Evange-

lhoterapia” e no autoconhecimento, 

para o nosso crescimento espiritual e 

mediúnico;

b) Estudo regular e compartilhado da 

Doutrina Espírita (Esme, ESE, Esde e 

Eade) para contribuirmos com a quali-

dade na prática mediúnica;

c) Frequência regular dos médiuns às 

reuniões públicas e seu apoio ao ser-

viço de passes, na condição de “bons 

filtros” das diretrizes espirituais vindas 

do Mais Alto;

d) Consolidação da rotina de atendimen-

to não presencial nas reuniões medi-

únicas de desobsessão, a critério de 

seus respectivos dirigentes.

Lembramos que, no início e ao final de 

cada ano, a Coordenação do DAM realiza 

uma reunião com os dirigentes e substi-

tutos de todas as reuniões mediúnicas 

para planejar e avaliar a integração de 

suas equipes aos eventos e atividades do 

Grêmio e ainda tratar de assuntos relati-

vos ao funcionamento dos grupos. Isso 

visa a harmonia da assistência espiritual 

entre os médiuns e os servos do trabalho 

de Jesus, condutores da Casa de Atualpa 

no plano imaterial. 

É, também, uma oportunidade para 

conversação amiga sobre aspectos pon-

tuais dos trabalhos, para um entendi-

mento mais afinado pelas equipes de mé-

diuns e para  contribuir para a qualidade 

da pratica mediúnica em nosso Centro, 

proporcionar bom entrosamento entre os 

participantes das reuniões com as demais 

atividades realizadas pelo Grêmio, e para 

o estudo doutrinário continuado, em um 

ambiente de trabalho cristão e fraterno.

Cumpre, for fim, registrar que todas as 

pessoas que desenvolvem atividades me-

diúnicas no Grêmio, quer seja na assistên-

cia espiritual aos desencarnados durante 

as reuniões mediúnicas, quer seja na har-

monização fluídica pelos passes, não são 

remuneradas ou detentoras de qualquer 

vínculo laboral com a instituição, agindo 

pela caridade, devido ao seu propósito de 

foro íntimo, prestando serviço cristão de 

doação de si mesmas à comunidade.

Como condição para a execução do 

serviço voluntário no âmbito do DAM, to-

dos os seus integrantes devem preencher 

o “Termo de Adesão ao Serviço Social 

Voluntário”, que é fornecido pela Secreta-

ria do Grêmio e a ela deve ser devolvido. 

Somente após isso, podem participar das 

atividades aqui descritas.

*Coordenador do Departamento de 

Atividades Mediúnicas do GEABL

1- FRANCO, Divaldo P. Perturbações Espirituais. 

Pelo espírito Manoel Philomeno de Miranda, 

cap. 16 (Desafios e Soluções).

Departamento de Atividade Mediúnica - DAM 

do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

Wilson Abreu

Mediunidade com JesusMediunidade com Jesus
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O Departamento de Atendimento 

Espiritual do Grêmio Espírita Atualpa 

Barbosa Lima (DAE/GEABL) faz parte 

da organização dos setores de trabalho 

de nossa instituição que, no esforço 

de sempre melhorar e aperfeiçoar seus 

contributos à comunidade a qual serve, 

atendeu a orientação da nossa Federa-

ção Espírita Brasileira, que em sua publi-

cação “Orientação ao Centro Espírita” 

- texto aprovado pelo Conselho Federa-

tivo Nacional da Federação Espírita Bra-

sileira em sua reunião de novembro de 

2006; sugere às instituições Espírita do 

nosso país, o seguinte: 

No seu item III – Atendimento Espiri-

tual no Centro Espírita

Fundamentação: 

“Vinde a mim todos vós que estais 

aflitos e sobrecarregados, que eu vos 

aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e 

aprendei comigo que sou brando e hu-

milde de coração e achareis repouso 

para vossas almas, pois é suave o meu 

jugo e leve o meu fardo.” 

Jesus – (Mateus 11:28-30; O Evange-

lho Segundo o Espiritismo, cap. VI, it. 1)

Todas as instituições Cristãs sérias, 

em essência, se alinham com o convite 

amoroso do Cristo em busca-Lo para 

libertarmo-nos das injunções negativas, 

as quais buscamos inadvertidamente 

e se caracterizam como focos de dor e 

testemunhos. Em tais situações, somen-

te o contato com a esfera de equilíbrio 

de Jesus, através da sintonia com seus 

ensinos e sua coerência em nossa vida 

prática, oportunizam a leveza e a paz 

indescritíveis, objetos de nossas perqui-

rições e anseios mais íntimos, rumo a 

felicidade integral. 

As Casas Espíritas, igualmente inseri-

das nos planos de Jesus para a redenção 

da humanidade, também empregam es-

forços para reproduzir o imperativo Cris-

tão de “Amarmo-nos uns aos outros” 

como Ele nos amou. Elas são como um 

Pai comprometido, -não com o proces-

so de punição-, mas com o processo de 

correção em bases de profundo amor 

e investimento no despertar, nos cora-

ções dos filhos, dos potenciais divinos 

que nos afastam dos testemunhos dolo-

rosos e nos conectam com a harmonia 

celeste e a paz divinas. Os potenciais di-

vinos são caracterizados, em suma, com 

os valores do Espírito Imortal, intelectu-

ais e morais. Amorosidade, inteligência 

e sabedoria devem andar juntos, nas 

conquistas do ser humano, a caminho 

da edificação íntima proposta por Jesus. 

O esforço em empregarmos estes va-

lores a serviço do bem comum, do bem 

de todos, se materializa igualmente nas 

propostas atuais das Casas Cristãs e das 

Casas Cristãs comprometidas verdadei-

ramente em servir em nome Dele.

Vejamos, ainda observando o referido 

documento, o conceito atribuído a este 

nosso setor:

Conceito: 

É o conjunto de atividades que visa 

a atender, adequadamente, as pessoas 

que buscam e frequentam o Centro Es-

pírita visando a obter esclarecimento, 

orientação, ajuda e assistência espiritu-

al e moral.

Destacamos o conceito alinhado com 

a proposta de Jesus, que veio para nos 

esclarecer, consolar e estender as suas 

mãos misericordiosas para os corações 

sinceros no propósito de se melhora-

rem. As Casas Espíritas, portanto, não 

se colocam na posição de resolverem as 

demandas individuais e intransferíveis 

de cada um que busca nelas a presença 

do Cristo Jesus. 

Jesus denominou-se como a Porta, 

o Caminho, a Verdade e a Vida. Ele se 

disponibiliza como o “Pão da Vida”, o 

Alimento das Almas, o Sustento Divino. 

Mas é necessário que, aquele que tem 

fome, engendre esforços para buscar o 

alimento; quem tem sede, precisa bus-

car a água límpida do amor que nos equi-

libra; quem está perdido, precisa buscar 

Nele, o caminho. Também quem busca 

o roteiro, o esclarecimento, precisa bus-

car a Verdade, através do Mestre de Su-

prema Sabedoria e Bondade; quem está 

caído em dores angustiantes, precisa es-

tender as próprias mãos, com as forças 

que tenha, para sentir as mãos seguras 

e sempre estendidas à todos nós que, de 

alguma forma, ainda somos enfermos 

da mente e do coração.

À primeira vista, pode parecer uma 

condição dura, contudo, basta obser-

varmos a conduta de Jesus para perce-

bermos que Ele foi instrumento de cura 

apenas para aqueles que realmente ti-

nham fé, ou seja, àqueles que sincera-

mente adquiriram consciência das pró-

prias enfermidades e se dispuseram a 

vencê-las com a mudança de panorama 

mental e principalmente com a mudança 

de atitudes que alinhavam-se com a sin-

tonia de harmonia das Leis Soberanas, 

vivenciadas em plenitude pelo Cristo.

Todos os que buscam a Casa Espírita, 

estejam certos de que serão atendidos; 

terão acesso ao esclarecimento, orienta-

ção e receberão ajuda e assistência espi-

ritual e moral para as suas solicitações. 

Tal qual escola e também hospital, os 

corações dos trabalhadores do Cristo, 

oferecerão o melhor de si mesmos em 

nome do Mestre de Amor, ofertando o 

manancial divino que o Espiritismo Cris-

tão nos concede. Somente aqueles que 

realmente empenharem-se em aplicar 

em si mesmos a terapêutica do Médico 

das Almas é que alcançarão as melhorias 

e o alento e até mesmo a superação de 

muitas de suas dores.

Em nossa amada Casa, alinhamos 

esforços e corações igualmente com-

prometidos com a própria reforma ínti-

ma e conscientes de que o trabalho de 

amor ofertado desinteressadamente, 

aos seus irmãos de jornadas, granjea-

rá a todos nós o remédio e a nutrição 

espiritual de que necessitamos. Eis o 

princípio transcendente da fraternidade 

universal, da solidariedade, da consciên-

cia de que todos devemos amarmo-nos 

uns aos outros para sermos reconheci-

dos como leais e verdadeiros discípulos 

de Jesus.

“Acolher as pessoas, por meio de 

ações fraternas e continuadas, de con-

formidade com os princípios do Evan-

gelho à Luz da Doutrina Espírita, ofe-

recendo aos que frequentam o Centro 

Espírita – em especial aos que o procu-

ram pela primeira vez – o apoio, o es-

clarecimento, a consolação e o amparo 

de que necessitam para vencer as suas 

dificuldades”. Eis a finalidade do docu-

mento da nossa querida Casa de Ismael 

para o nosso setor.

O Setor de Atendimento Espiritual 

no Centro Espírita, que em nossa Casa 

denominamos Departamento de Aten-

dimento Espiritual (DAE), atualmente 

desenvolve suas ações nas seguintes 

atividades:

- Atividade de Recepção;

- Atividade de Atendimento Fraterno 

pelo Diálogo (AFD);

- Atividade de Explanação do Evange-

lho à Luz da Doutrina Espírita

- Reunião de Explanação do Evange-

lho à Luz do Espiritismo (RELUZE);

- Atividade de Irradiação;

- Atividade de Evangelho no Lar;

- Atividade de Implantação do Evange-

lho no Lar.

Estas são as estruturas organizacio-

nais adotadas em nossa instituição, ali-

nhadas com as diretrizes da coordena-

ção do movimento espírita, coordenado 

pela FEB. 

Sabemos, entretanto, que o traba-

lhador do Cristo nas lides espiritistas, 

iluminado pelos conhecimentos da 

Doutrina e tocado sinceramente no co-

ração, transcende os protocolos e am-

plia a sua ação, entendendo que cada 

coração pode se configurar em “Casa”, 

“Abrigo” e esclarecimento e consolo aos 

seus irmãos, não importando as limita-

ções de tempo e espaço. Ser coração 

que recebe, com alegria,  todo aquele 

que cruza nossas vidas; Ser coração que 

acolhe, ouve com empatia, com solida-

riedade, sem julgamento e dialoga com 

o irmão em dificuldade que busca o ou-

vido e o coração fraterno para ser ponte 

entre ele e a mensagem do Evangelho; 

Ser coração que explana o Evangelho 

ofertando-o como remédio e nutrição 

das almas aflitas; Ser coração que doa 

as energias pela prece, pelo passe; Ser 

coração que auxilia na prática rotineira 

do culto do Evangelho no Lar, para que 

o mesmo possa ser uma extensão de 

trabalho dos bons Espíritos, tal como a 

Casa Espírita é.

As atividades do nosso setor, diante 

da pandemia mundial da Covid-19, não 

sofreram paralisação absolutas. As ati-

vidades presenciais estão suspensas 

até novas diretrizes da direção de nossa 

Instituição. Contudo, o Atendimento Es-

piritual da Espiritualidade continua pu-

jante e a contribuição dos trabalhadores 

encarnados também não cessa. Reuni-

ões virtuais e o exercício da prece e da 

irradiação são as novas formas atuais e 

que igualmente alcançam aqueles que 

mais necessitam e buscam nossa Casa. 

Peçamos ao Cristo que nos auxilie na 

constância dos propósitos e na fé reso-

luta, madura e atuante, não importando 

as dificuldades que se nos imponham as 

circunstâncias, por mais desafiadoras. 

Permaneçamos fiéis e de coração jubi-

loso, por podermos servir, hoje, agora e 

sempre... Com Jesus!

*Coordenador do Departamento de 

Atendimento Espiritual do GEABL

ATENDIMENTO ESPIRITUAL NO CENTRO ESPÍRITA – 

OPORTUNIDADE DE APRENDIZADO, ILUMINAÇÃO 

INTERIOR E TRABALHO NA SEARA DO CRISTO

Departamento de Atendimento Espiritual – DAE 

do GRÊMIO ESPÍRITA ATUALPA BARBOSA LIMA

Maurício Curi*
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