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“Um novo mandamento eu vos dou ”que vos ameis uns aos outros”; assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos 
outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.” (Jo 13:34-35)

No Brasil, o 13 de maio é celebrado como o Dia da Fraterni-
dade Brasileira, além do 1º de janeiro que é o dia da frater-
nidade universal. A fraternidade1 é um valor importante para 

manter a união e a paz numa sociedade.
Por que é ainda tão difícil de ser praticada por toda a humani-

dade terrestre? Porque o egoísmo e o orgulho paralisam os bons 
sentimentos e entravam nosso progresso moral. 

…”O progresso é a fraternidade em seu nascimento, porque 
a fraternidade completa, tal qual o espírito pode imaginá-la, é a 
perfeição, ainda distante de nós. A fraternidade pura é um perfu-
me do alto… é a base de todas 
as instituições morais, e o único 
meio de elevar um estado social 
que possa subsistir e produzir 
efeitos dignos da grande causa 
pela qual combatemos.”…(Rev. 
Espírita Novembro1862 – Fun-
damentos da Ordem Social).

O que é que vemos sem a fra-
ternidade? O egoísmo e a am-
bição. Cada um tem o seu ob-
jetivo; cada um o persegue por 
seu lado; cada um marcha a seu 
modo, e todos são fatalmente 
arrastados para o abismo onde 
mergulham, há séculos, todos os esforços humanos. Com a união 
há um só objetivo, pois há um só pensamento, um só desejo, um só 
coração. (...) Unidos chegaremos mais depressa ao nosso objetivo. 

É sobretudo nessa reunião inteiramente simpática que devemos 
tomar a resolução irrevogável de sermos unidos por um pensa-
mento comum a todos os espíritos da Terra, para oferecermos a 
homenagem do nosso reconhecimento àquele que nos abriu o ca-
minho do bem supremo; àquele que trouxe a felicidade às nossas 
cabeças, a alegria aos nossos corações e a fé aos nossos Espíritos. 
(Rev. Espírita Novembro1862 – Fundamentos da Ordem Social).

Necessitamos esforços para vencer as nossas imperfeições, 
para percebermos que tornar o mundo um lugar melhor é mis-
são de todos. Uns podem contribuir mais e outros nem tanto, 
mas podemos começar com ações simples ao nosso alcance. 
Iniciando pelo lar, com os nossos familiares e com nossos ami-
gos. Podemos nos colocar no lugar do outro, acolher sempre, 
tendo postura de irmãos, que realmente somos uns dos outros. 
Pequenas ações podem fazer a diferença. Fraternidade é em-
patia, é união, é caridade... As forças divididas aniquilam-se, 
reunidas são cada vez mais fortes. Jesus assentou o princípio da 

caridade, da igualdade e da 
fraternidade, fazendo dele 
uma condição expressa para 
a salvação; mas, estava reser-
vado (...) ao Espiritismo, pelo 
conhecimento que faculta 
da vida espiritual, (...) sancio-
nar esse princípio, provando 
que ele não encerra uma 
simples doutrina moral, mas 
uma lei da Natureza (...). Ora, 
ele a praticará desde que (...) 
compreenda a solidarieda-
de que existe entre o pre-
sente, o passado e o futuro. 

(...) (Obras Póstumas – Orgulho e egoísmo.) Estendamos, assim, 
a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente… 
Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre 
a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem.  Aten-
damo-la, onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que 
afirmou com clareza e segurança: — “Nisto todos conhecerão 
que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros.” (Fonte 
viva — Emmanuel – 15 – Fraternidade)

Fora da caridade não há salvação!
PELA PRESIDÊNCIA

1. Significado de Fraternidade (https://www.dicio.com.br/fraternidade/) - Substantivo feminino.  Relação de parentesco estabelecida entre irmãos; 
irmandade. Convivência afetuosa entre irmãos. Afeto demonstrado por quem não se conhece; amor ao próximo. Convivência equilibrada e agradá-
vel entre várias pessoas. Associação ou organização com um objetivo determinado, geralmente religioso, social, cultural ou político; fraternização. 
Etimologia (origem da palavra fraternidade). Do latim fraternitas.atis, “relação de parentesco entre irmãos”.
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NOSSA GENTE

Departamento de Eventos 
PELO D.C.D 

Continuamos apresentando nossa Diretoria Executiva. Neste mês é a vez do Departamento de Eventos – DE, que é 
composto por três membros:

VANILDE SUELY CESAR REAMI – É enfermeira aposentada, tem 66 anos, 3 filhos 
e 2 netos, é casada com Adauto Reami, também trabalhador da Casa. Frequenta o 
CESJ desde 1997, participa de várias atividades. É coordenadora de Reuniões de Estu-
dos, Mediúnicas, entrevistadora do Atendimento Fraterno, expositora de Lives, além 
do Departamento de Eventos, é também coordenadora do Departamento de Autos-
sustentação – DAS (costura e artesanato) e faz parte do Departamento de Orientação 
Doutrinária – DOD. A Doutrina Espírita, além de consoladora, a estimula na reflexão e mu-
dança de comportamentos menos nobres, enfim, Vanilde é uma grande colaboradora.

JOSÉ EDUARDO FERNANDES -  É professor de educação física, tem 56 anos, é se-
parado, tem uma filha, a Isabela, “o maior presente que Deus lhe deu”, como diz. A Isabe-
la também é frequentadora da Casa. Conheceu o Espiritismo através de sua mãe, que 
apesar de uma formação católica, já frequentava um Centro Espírita e abriu a porta para 
que pudesse conhecer os ensinamentos dessa Doutrina, que representa a oportunidade 
de recomeçar, trilhar novos caminhos... Participa de reunião de estudos e veio contribuir 
com a Casa, sendo um dos coordenadores do Departamento de Eventos, oferecendo a 
oportunidade de compartilhar tudo que aprende com os companheiros de jornada.

 DENIS SALLES – É engenheiro elétrico, tem 37 anos, nasceu em São Paulo, mas mu-
dou-se para Americana quando criança. É casado com Tamara e tem um filho, o Victor.

Conheceu a Doutrina através de sua mãe e desde os 12 anos frequenta a mocidade 
espírita. Não se dedicava tanto ao aprendizado, apenas há alguns anos tem se aprofun-
dado nos estudos e na sua reforma íntima. Participa de Reuniões de Estudos, Mediúnica, 
Atendimento Fraterno e é um dos coordenadores do departamento apresentado. Hoje, 
a Doutrina é seu guia, onde baseia seu caminhar na vida terrena.  Há 4 anos tem o prazer 
de ajudar no Departamento de Eventos, “onde conseguiu auxiliar nossa Casa e onde fez 
grande Amigos”, diz. 

Manifestamos nossa gratidão a Vanilde, ao José Eduardo e ao Denis pelo carinho e cuidado com a nossa Casa e com 
as pessoas com que convivem. No momento,  as atividades do departamento estão paralisadas, mas aguardamos 
bastante trabalho para o futuro!
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COASSEJE

CONHEÇA O SAICA
PELA COASSEJE

Motivado por questionamentos nas redes sociais sobre o “Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA” em razão de uma ocorrência 
surgida no último mês de abril e divulgada no noticiário de alguns sites, considera-

mos importante esclarecer o que é, como funciona o Serviço e quem são as crianças acolhidas.
A COASSEJE – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus desenvol-

ve diversos projetos com profissionais em parceria com o Poder Público, Poder Judiciário e também projetos de apoio a es-
ses, bem como de manutenção da entidade, esses com voluntários. Dentre os projetos com profissionais, destacamos o “Ser-
viço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes”, realizado no Lar Dona Anita (Abrigo), que aqui detalhamos.  

O Acolhimento
As crianças e adolescentes são enca-

minhadas ao Serviço de Acolhimento 
após aplicação de medida protetiva pelo 
Conselho Tutelar ou encaminhamento da 
Vara da Infância e Juventude (VIJ), o que 
deve ser subsidiado por meio de um es-
tudo diagnóstico construído pela rede de 
atendimento que acompanha a família. 

Ressalta-se que a retirada da criança 
ou do adolescente de sua família nunca 
será apenas em decorrência de condi-
ções de pobreza, mas por dificuldades 
em exercer a função protetiva e/ou co-
locar os filhos em situações de risco.

Como  Funciona o Serviço
Após a chegada da criança ou do ado-

lescente na instituição, a equipe técnica 
formada nas áreas da psicologia, assistên-
cia social e pedagogia, inicia o processo 
de reconhecimento da família e a avalia-
ção dos riscos e das capacidades paren-
tais, visando a construção de um plano 
de trabalho para fortalecimento da famí-
lia de origem e superação das violações 
geradas na vida da criança/adolescente.

Enquanto isso, os acolhidos são cuida-
dos, assistidos, acompanhados e orien-
tados pelos educadores e equipe técni-
ca, participando da vida social normal, 
como creche, escolas, cursos diversos, 
práticas esportivas, culturais  e outros.

O trabalho com a família de origem 
permanece até que haja a superação das 
violações de direitos e o fortalecimento 
da mesma ou uma avaliação minucio-
sa a respeito da incapacidade parental 

O SAICA
O Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) é um serviço que atende meninos e meninas que foram 

retirados de suas famílias de origem por situações de violência intrafamiliar e pela falta de condições da família em assumir seus cuida-
dos e proteção naquele momento.

em oferecer cuidado e proteção, o que 
pode acarretar no encaminhamento da 
criança/adolescente para família substituta 
ou apadrinhamento afetivo.

A separação da criança ou do adolescen-
te de sua família é a última medida de pro-
teção tomada pela rede, uma vez que tam-
bém pode ser considerada uma violência, 
visto que rompe vínculos importantes para 
o desenvolvimento dos mesmos. Tal rom-
pimento gera sofrimento psíquico, senti-
mentos de culpa e busca constante pela 

convivência familiar, o que pode provocar 
situações de evasão e comportamentos 
agressivos.

O trabalho realizado no Serviço por téc-
nicos formados e capacitados para tal indi-
ca que, quando vítimas de negligência, as 
crianças e adolescentes confundem o não 
cuidado e a falta de regras com a “liberdade”, 
o que faz com que, por vezes, não consigam 
permanecer muito tempo dentro da insti-
tuição sem evadir para o território no qual 
viviam ou buscarem a família de origem.
Cabe ressaltar, aqui, que crianças e adoles-

centes acolhidos não estão e não devem 
estar presos na instituição, e precisam re-
alizar atividades em outros espaços como, 
dito acima, de cursos, esportes, atividades 
culturais e conviver com outras pessoas, 
como em instituições religiosas, por exem-
plo. Porém, com o contexto pandêmico 
atual e o isolamento social, a saída dos aco-
lhidos para essas atividades está impossibi-
litada, o que aumenta a angústia e a falta 
dessa “falsa liberdade”.

Equipe de Trabalho

Os funcionários do Lar Dona Anita são  
contratados pela COASSEJE e são capa-
citados para sua função, passando por 
formação continuada e supervisão cons-
tante em relação a suas ações. Além do 
cuidado em relação ao trabalho diário, há 
grande diálogo e cuidado com as crian-
ças, adolescentes e suas necessidades. As 
técnicas da entidade orientam e acompa-
nham de perto o trabalho dos educadores.

A equipe técnica é composta por uma 
coordenadora técnica (formada em psi-
cologia), duas psicólogas, uma assistente 
social e uma pedagoga, as quais também 
passam por formação continuada e super-
visão técnica.  Além do mais, por se tratar 
de um serviço de alta complexidade, o 
trabalho é constantemente supervisiona-
do por órgãos de proteção à criança e ao 
adolescente, como o Conselho Tutelar, a 
Vara da Infância, o Ministério Público, a 
própria Secretaria de Assistência Social 
e Desenvolvimento Humano – SASDH 
de Americana além de outros serviços. 
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SEAREIROS SOLIDÁRIO

MÁSCARAS SOLIDÁRIAS

O momento atual tem exigido de todos, além de entendi-
mento, fé e esperança, muito cuidado com a nossa saúde 
e a do próximo. Nós, do Seareiros Solidário, com o apoio 

do Departamento de Autossustentação (DAS) do Centro Espíri-
ta Seareiros de Jesus, iniciamos uma campanha de doação de 
máscaras, onde foram doadas cerca de 80 máscaras confeccio-
nadas pelo departamento para a Cooperativa do Trabalho de 
Produto Reciclável, conhecida como Cooperlírios, localizada 
na Rua das Seriemas, 563 no Jardim dos Lírios, em Americana. 
Essa doação beneficiou seus 30 cooperados, além dos seus fi-
lhos e netos que tiram sustento da reciclagem de materiais.

Na verdade, essa iniciativa foi o pontapé inicial dessa ação em 
maior escala, pois, através dela, conseguimos uma  doação da 
empresa PrintWord que disponibilizou cerca de 570 másca-
ras de adulto, 400 máscaras infantis, além de mais de mil cortes 
de tecidos prontos para serem confeccionadas mais máscaras.

POR CAROL BODEMEIER

Com o desenvolvimento dessa campanha, uma parte desse te-
cido será utilizada pelo DAS e outra já foi doada para a entidade 
Fraternidade Sem Fronteiras, que fará máscaras para distribuir 
aos moradores de rua das capitais dos Estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro, bem como para seus respectivos voluntários que atu-
am na linha de frente dessa distribuição. Outra parte, ainda,  foi do-
ada para Dona Tuca que desenvolve um lindo trabalho voluntá-
rio junto aos imigrantes haitianos que moram na cidade de Nova 
Odessa.  Para finalizar essa ação, o restante das máscaras será co-
locado à venda no Drive Thru Solidário que será realizado no dia 
01 de maio no Centro Espírita Seareiros de Jesus, e o valor arre-
cadado será utilizado para complementar as doações recebidas.

Com a certeza de que a união faz a força, nós do Departamen-
to Seareiros Solidário, mais uma vez, agradecemos à todos os en-
volvidos nessa ação e esperamos encontrar todos no dia 01º de 
maio no Drive Thru Solidário que será realizado das 9h às 16h. 

 SEAREIROS SOLIDÁRIO NAS REDES SOCIAIS:

 seareirossolidario                                    SITE: www.seareirosdejesus.com.br
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Falando à Terra  (Autores diversos) 
 23 – Saúde 

Se o homem compreendesse que a 
saúde do corpo é reflexo da harmo-
nia espiritual, e se pudesse abranger 

a complexidade dos fenômenos íntimos 
que o aguardam além da morte, certo se 
consagraria à vida simples, com o trabalho 
ativo e a fraternidade legítima por normas 
de verdadeira felicidade.

A escravização aos sintomas e aos remé-
dios não passa, na maioria das ocasiões, de 
fruto dos desequilíbrios a que nos impuse-
mos.

Quanto maior o desvio, mais dispen-
dioso o esforço de recuperação. Assim 
também, cresce o número das enfermida-
des à proporção que se nos multiplicam 
os desacertos, e, exacerbadas as doenças, 
tornam-se cada vez mais difíceis e compli-
cados os processos de tratamento, 
levando milhões de criaturas a se 
algemarem a preocupações e ativi-
dades que adiam, indefinidamente, 
a verdadeira obra de educação que 
o mundo necessita.

O homem é inquilino da carne, 
com obrigações naturais de preser-
vação e defesa do patrimônio que 
temporariamente usufrui.

Não se compreende que uma 
pessoa instruída amontoe lixo e 
lama, ou crie insetos patogênicos 
no próprio âmbito doméstico.

Existe, no entanto, muita gente de boa 
leitura e de hábitos respeitáveis, que não 
se lhe dá atochar dos mais vários tóxicos a 
residência corpórea e que não acha mal no 
libertar a cólera e a irritação, de minuto a 
minuto, dando pasto a pensamentos avil-
tantes, cujos efeitos por muito tempo se 
fazem sentir na vida diária.

Sirvamo-nos ainda deste símbolo, para 
estender-nos em mais simples considera-
ções. Se sabemos imprescindível a higiene 
interna da casa, por que não movermos o 
espanador da atividade benéfica, desman-
chando as teias escuras das ideias tristes? 
Por que não fazer ato salutar do uso da 
água pura, em vasta escala, beneficiando 
os mais íntimos escaninhos do edifício ce-
lular e atendendo igualmente ao banho 

diário, no escrúpulo do asseio? Se nos 
desvelamos em conservar o domicílio su-
ficientemente arejado, por que não respi-
rar, a longos haustos, o oxigênio tão puro 
quanto possível, de modo a facilitar a vida 
dos pulmões?

Quem construa uma habitação, cogita, 
não somente de bases sólidas, que a su-
portem, senão também da orientação, de 
tal jeito que a luz do Sol a envolva e pene-
tre profundamente; jamais voltaria esse al-
guém a situar o ambiente doméstico numa 
caverna de troglodita.

Analogamente, deve o homem assen-
tar fundamentos morais seguros, que lhe 
garantam a verdadeira felicidade, colo-
cando-se, no quadro social onde vive, de 
frente voltada para os ideais luminosos e 

santificantes, de modo que a divina inspi-
ração lhe inunde as profundezas da alma.

Frequentemente a moradia das pessoas 
cuidadosas e educadas se exorna, em seu 
derredor, de plantas e de flores que encan-
tam o transeunte, convidando-o à contem-
plação repousante e aos bons pensamen-
tos. Por que não multiplicar em torno de 
nós os gestos de gentileza e de solidarie-
dade, que simbolizam as flores do coração?

Ninguém é tentado a descansar ou a 
edificar-se em recintos empedrados ou 
espinhosos. Assim também, a palavra agra-
dável que proferimos ou recebemos, as 
manifestações de simpatia, as atitudes fra-
ternais e a compreensão sempre disposta a 
auxiliar, constituem recursos medicamen-
tosos dos mais eficientes, porque a saúde, 

na essência, é harmonia de vibrações.
Quando nossa alma se encontra real-

mente tranquila, o veículo que lhe obede-
ce está em paz.

A mente aflita despede raios de energia 
desordenada que se precipitam sobre os 
órgãos, à guisa de dardos ferinos, de con-
sequências deploráveis para as funções 
orgânicas. O homem comumente apenas 
registra efeitos, sem consignar as causas 
profundas.

E que dizer das paixões insopitadas, das 
enormes crises de ódio e de ciúme, dos 
martírios ocultos do remorso, que rasgam 
feridas e semeiam padecimentos inominá-
veis na delicada constituição da alma?

Que dizer relativamente à hórrida multi-
dão dos pensamentos agressivos duma ra-

zão desorientada, os quais tanto 
malefício trazem, não só ao indi-
víduo, mas, igualmente, aos que 
se achem com ele sintonizados?

O nosso lar de curas na vida 
espiritual vive repleto de enfer-
mos desencarnados. Desencar-
nados embora, revelam psicoses 
de trato difícil.

A gravitação é lei universal, e o 
pensamento ainda é matéria em 
fase diferente daquelas que nos 
são habituais. Quando o centro 
de interesses da alma permane-

ce na Terra, embalde se lhe indicará o cami-
nho das Alturas.

Caracteriza-se a mente também por peso 
específico, e é na própria massa do Planeta 
que o homem enrodilhado em pensamen-
tos inferiores se demorará, depois da mor-
te, no serviço de purificação.

Os instrutores religiosos, mais do que 
doutrinadores, são médicos do Espírito que 
raramente ouvimos com a devida atenção, 
enquanto na carne.

Os ensinamentos da fé constituem recei-
tuário permanente para a cura positiva das 
antigas enfermidades que acompanham a 
alma, século trás século.

Todos os sentimentos que nos ponham 
em desarmonia com o ambiente, onde 
fomos chamados a viver, geram emoções 
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que desorganizam, não só as colô-
nias celulares do corpo físico, mas 
também o tecido sutil da alma, agra-
vando a anarquia do psiquismo.

Qualquer criatura, conscientemente 
ou não, mobiliza as faculdades magnéti-
cas que lhe são peculiares nas atividades 
do meio em que vive. Atrai e repele. Do 
modo pelo qual se utiliza de semelhantes 
forças depende, em grande parte, a con-
servação dos fatores naturais de saúde.

O Espírito rebelde ou impulsivo que 
foge às necessidades de adaptação, as-
semelha-se a um molinete elétrico, ar-
mado de pontas, cuja energia carrega 
e, simultaneamente, repele as molécu-
las do ar ambiente; assim, esse espírito 
cria em torno de si um campo magné-
tico sem dúvida adverso, o qual, a seu 
turno, há de repeli-lo, precipitando-o 
numa “roda-viva” por ele mesmo forjada.

Transformando-se em núcleo de 
correntes regulares, a mente pertur-
bada emite linhas de força, que inter-
ferirão como tóxicos invisíveis sobre o 

sistema endocrínico, comprometendo-
lhe a normalidade das funções. Mas não 
são somente a hipófise, a tireóide ou 
as cápsulas supra-renais as únicas víti-
mas da viciação. Múltiplas doen-
ças surgem para a infelicidade do 
Espírito desavisado que as invoca. 

Moléstias como o aborto, a encefalite 
letárgica, a esplenite, a apoplexia cere-
bral, a loucura, a nevralgia, a tuberculose, 
a coreia, a epilepsia, a paralisia, as afec-
ções do coração, as úlceras gástricas e as 
duodenais, a cirrose, a icterícia, a histeria 
e todas as formas de câncer podem nas-
cer dos desequilíbrios do pensamento.

Em muitos casos, são inúteis quais-
quer recursos medicamentosos, por-
quanto só a modificação do movi-
mento vibratório da mente, à base de 
ondas simpáticas, poderá oferecer ao do-
ente as necessárias condições de harmonia.

Geralmente, a desencarnação prema-
tura é o resultado do longo duelo vivido 
pela alma invigilante; esses conflitos pros-
seguem na profundeza da consciência, di-

ficultando a ligação entre a alma e os po-
deres restauradores que governam a vida.

A extrema vibratilidade da alma produz 
estados de hipersensibilidade, os quais, 
em muitas circunstâncias, se fazem seguir 
de verdadeiros desastres organopsíquicos.

O pensamento, qualquer que seja 
a sua natureza, é uma energia, ten-
do, conseguintemente, seus efeitos. 

Se o homem cultivasse a cautela, se-
lecionando inclinações e reconhecendo 
o caráter positivo das leis morais, ou-
tras condições, menos dolorosas e mais 
elevadas, lhe presidiriam à evolução.

É imprescindível, porém, que a experiên-
cia nos instrua individualmente. Cada qual 
em seu roteiro, em sua prova, em sua lição.

Com o tempo aprenderemos que se pode 
considerar o corpo como o “prolongamen-
to do Espírito”, e aceitaremos no Evangelho 
do Cristo o melhor tratado de imunologia 
contra todas as espécies de enfermidade.

Até alcançarmos, no entanto, esse perío-
do áureo da existência na Terra, continue-
mos estudando, trabalhando e esperando.

JOAQUIM MURTINHO

ESPIRITISMO E MÍDIA

“Vida Após a Morte”: conheça a série documental

EM 6 DE JANEIRO, chegou ao 
catálogo da Netflix uma série do-
cumental que traz relatos de pes-
soas que viveram uma experi-
ência de quase-morte (EQM). 

A série “Vida Após a Morte” é 
baseada no livro “Surviving Death” 
(Sobrevivendo à Morte, em tradu-
ção livre), da jornalista e escritora 
Leslie Kean, a série investiga o além.

O que acontece depois da mor-
te? O que significa morrer? A morte 
é o fim da nossa existência? Muitas 
são as questões a serem abordadas. 

Com depoimentos diversos de pes-
soas que tiveram experiências de qua-
se morte, conta com seis episódios, 
trazendo entrevistas de cientistas, 
médiuns, especialistas e psiquiatras, 
abordando a espiritualidade, experi-
ências de quase morte, reuniões espí-
ritas e lembranças de vidas passadas.

POR CRISTIANE CLEZIA

Fontes: https://www.febnet.org.br/portal/2020/12/30/vida-apos-a-morte-

-na-netflix/; https://www.dci.com.br/dci-mais/cinema-e-tv/vida-apos-a-morte-

-na-netflix-conheca-a-serie-documental/73107/
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EM PRIMEIRO LUGAR, achamo-nos 
diante de uma personalidade medianími-
ca, cujo poder de manifestação atinge tal 
grau de perfeição, que se pode manter em 
estado de perfeita materialização durante 
horas a fio. Katie King passeava livremente 
no quarto das sessões, tomando parte na 
conversa, materializando-se espontanea-
mente, mesmo durante do dia. As sessões, 
que se sucediam inúmeras e em grande 
parte realizadas na própria casa do Sr. 
Crookes, duraram por três anos consecuti-
vos. Mostrando-se aos experimentadores 
ao mesmo tempo que o médium, deixan-
do-se fotografar com este último e com o 
Sr. Crookes, permitindo a este e à Sra. Mar-
ryat de apalparem-na, de abraçarem-na, 
de escutarem-lhe as pulsações do coração 
de Katie e, enfim, acordando a médium e 
com ela conversando. Este último episódio 
se reveste de grande valor psicológico; sin-
to-me no dever mesmo de reproduzir aqui 
o trecho da famosa sessão em que Katie 
King dá o último adeus aos assistentes. O 
Sr. Crookes escreve: No momento de levan-
tar a cortina, Katie King parou um instan-
te a conversa comigo, depois atravessou 
o quarto, dirigiu-se para a médium, Srta. 
Cook, que, desacordada, jazia sobre o ta-
pete. Inclinando-se para ela, Katie tocou-a 
levemente, dizendo: “Vamos, Florie, va-
mos; chegou a hora de nos separarmos.” 
Srta. Cook, abalada pelas palavras que 
acabava de ouvir, suplicou, chorando, 
para que Katie King ficasse mais algum 
tempo ainda. “Não posso, minha queri-

da, respondeu Katie King, minha missão está 
finda. Que Deus te abençoe.” No maravilho-
so episódio acima, encontramos reunidas 
as melhores provas que a Ciência tem o 
direito de exigir para admitir a indepen-
dência psíquica de uma personalidade 
medianímica. De um lado, a forma materia-
lizada visível com a médium; de outro lado, 
a circunstância psicologicamente decisiva 
de duas individualidades distintas. Ambas, 
na posse das suas faculdades conscientes, 
se entretêm, afetuosamente, trocando co-
movidas o último adeus. Como, diante de 
semelhantes provas, falar seriamente de 
“prosopopese-metagnomia”? Quem, sen-
satamente, poderia imaginar que as duas 
metades de uma mesma personalidade 
tenham o poder de desdobrar-se e trans-
formar-se em duas individualidades com-
pletas, independentes, munidas de traços 
intelectuais característicos e cada uma a 
seu modo? Quem ousaria sustentar que a 
personalidade subconsciente da médium, 
exteriorizando-se e materializando-se, pos-
sa transformar-se, como que por encanto, 
em uma personalidade que completamen-
te ignora pertencer a essa outra metade da 
“vida dela mesma” que está diante dela, e 
que dentro dessa inconcebível ignorância, 
também partilhada fatalmente pela outra 
metade, possam as duas infelizes seções 
da mesma alma, ambas deploravelmente 
iludidas, serem levadas a se imaginarem, 
não se sabe bem por que recôndito mis-
tério da prosopopese, na iminência de 
uma separação definitiva, ao ponto de 
trocarem frases afetuosas e palavras 
comoventes de despedida?! Repita-
mo-lo com o Prof. Hyslop: “Não se pode 
marcar limites à credulidade de quem 
é capaz de sustentar seriamente seme-
lhante interpretação dos fatos.”  Nós nos 
achamos diante de duas personalidades 
reais, perfeitamente visíveis, tangíveis, fo-
tografáveis: a médium, Srta. Cook, de um 
lado; do outro o fantasma materializado 
de Katie King. Este fato, em termos psico-
fisiológicos, significa que as duas perso-
nalidades medianímicas teriam aciona-
do simultaneamente os centros corticais da 
inervação da linguagem falada. O fim do seu

encontro e o assunto dos seus diálogos consti-
tuíam o pensamento angustioso da separação.

Achamo-nos, portanto, diante de um fenô-
meno irrefutável de duplicação real, incontes-
tável, de centros e de faculdades psíquicas, que 
a prosopopese nunca conseguirá explicar, pois, 
nos casos de “personalidades alternantes” de 
origem patológica, se verifica constantemente 
que as faculdades psíquicas ou psicofisiológicas 
de que se serve, em dado momento, uma des-
sas personalidades, faltam à outra, como é aliás 
fácil de prever. Em reforço desta tese, parece-me 
oportuno acrescentar que a personalidade de 
Katie King, longe de se entregar passivamente 
aos desejos sempre formulados mentalmente 
ou de viva voz pelos assistentes, longe de refletir 
automaticamente a vontade da médium ou do 
Sr. Crookes, ela age como entende; aconselha, 
exorta, censura, recusa-se, não raro, a respon-
der a perguntas indiscretas e, quando alguém 
a interroga sobre as causas da sua reaparição 
na Terra, responde que a sua volta atende aos 
deveres de uma missão, à necessidade de uma 
expiação, constituindo para ela um meio de 
progresso espiritual ulterior. Mas como, pergun-
tarão, se a vontade de todos é que ela fique? 
Como, se a ideia plastificante e organizadora da 
médium é onipotente? Como não conseguir re-
ter, ao menos por mais um dia, esse manequim 
criado pela prosopopese, esse manequim que, 
mostrando-se profundamente sensível a tantas 
demonstrações de afeição, teve ainda assim de 
deixar para sempre os seus amigos, em obedi-
ência a uma vontade suprema?! Que títeres pro-
sopopésicos são esses que, apenas nascidos, se 
tornam logo intelectualmente independentes, 
pensam como melhor lhes parece, agem de 
vontade própria, tomam a identidade de entes 
que viveram na Terra, demonstram o que dizem 
por meio de todas as provas pessoais que huma-
na e logicamente se podem exigir, manifestam-
se quando bem entendem, ausentam-se para 
sempre quando menos se espera, falam de um 
estágio espiritual em que vivem, de ninguém 
obedecendo à vontade, exceção feita de uma 
entidade espiritual a que se referem, incessan-
temente, com veneração profunda? Quantos 
enigmas, e cada qual mais notável, a se resolve-
rem pela hipótese da “prosopese-metagnomia”! 

Fonte: http://www.guia.heu.nom.br/materializa-

cao_de_katie_king.htm
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Elizabeth d’Espérance
POR JUBERY RODRIGUES

Na manhã seguinte, ao acordar, encon-
trou-a pronta, com a sua letra, inexplicavel-
mente. Aos 19 anos de idade foi desposa-
da pelo Sr. Reed (1874, passando o casal a 
residir em Newcastle upon Tyne). Isolada 
na nova residência, com a companhia do 
marido e de um ou outro visitante, pas-
sou a conviver com as visões, o que muito 
a angustiou. Nesta época, ouviu falar no 
espiritismo e nas mesas girantes. Encon-
trando-se a sua mãe doente, necessitando 
submeter-se a uma cirurgia, Elizabeth en-
contrava-se há algum tempo sem notícias 
do pai. Consultada a mesa, esta informou 
corretamente o paradeiro do pai, fornecen-
do inclusive o nome da embarcação a bor-
do da qual se encontrava (o “Lizzie Morton” 
em Swansea). Posteriormente, outros fenô-
menos se registraram, tornando-se patente 
a mediunidade de Mme. d’Espérance. Em 
busca de um modo mais rápido de comu-
nicações, o que melhor resultado produziu 
foi a psicografia, passando nesta etapa a 
identificar-se os espíritos que acompa-
nhavam aquele grupo familiar de estudos.
Com o domínio da psicografia, d’Esperance 
começou a perceber figuras luminosas no 
ambiente, que começou a desenhar. Ten-
do a notícia se espalhado na comunidade, 
diversas pessoas procuraram assistir às ses-
sões, na esperança de obterem retratos dos 
parentes e amigos falecidos. Entre estes, 
destacou-se Thomas P. Barkas, passando a 
inquirir os espíritos sobre assuntos científi-
cos. O nível das respostas era, muitas vezes, 
superior ao do próprio Barkas. Sobre essas 
experiências, Barkas registrou: “Deve ser 
geralmente admitido que ninguém pode, 
por um esforço normal, responder com 
detalhes, a perguntas críticas obscuras em 
muitos setores difíceis da ciência com que 
não se é familiarizado. Além disso, deve-se 
admitir-se que ninguém pode ver normal-
mente e desenhar com minuciosa precisão 
em completa obscuridade; que ninguém 
pode, por meios normais de visão, ler o 
conteúdo de uma carta fechada, no escuro; 
que ninguém, que ignore a língua alemã, 
possa escrever com rapidez e exatidão lon-
gas comunicações em alemão. Entretanto, 

Nascida Elizabeth Hope, mais co-
nhecida como Mme. d’Espérance 
(Inglaterra, 1855 - Alemanha, 20 de 

Julho de 1918), foi uma médium de efeitos 
físicos e inteligentes, bem como escritora 
inglesa. Filha de um comandante de na-
vio, passou a infância num velho casarão 
no Leste de Londres, que no passado per-
tencera à família Crommwell. Foi nesse pe-
ríodo que começou a ver os espíritos que 
circulavam no imóvel, mas que ninguém 
mais via. Na adolescência, entre os 13 e os 
14 anos de idade, o fenômeno levou a que 
vivenciasse dificuldades de relacionamen-
to com a sua mãe (que a julgava louca), o 
que lhe abalou a saúde. O retorno do pai 
nesse período levou a que, diante da sua 
palidez e magreza, este a levasse consigo 
no navio em uma viagem ao Mediterrâneo. 
Ao final dessa viagem, a jovem vivenciou 
uma vez mais o fenômeno, visualizando 
um veleiro fantasma que atravessou o 
navio do pai, deixando-a em pânico, no 
primeiro momento, e depois deprimida, 
diante da incredulidade do pai e da tripu-
lação. Após o retorno, a jovem passou dois 
anos na escola, período durante o qual não 
registrou visões. Ao final do período, neces-
sitando, como as demais alunas, concluir 
as suas tarefas e uma das tarefas era uma 
composição com o tema “O que é a Nature-
za”, acerca da qual a jovem não conseguia 
inspiração. Nas vésperas do dia da entrega, 
sem ter concluído o trabalho, tentou passar 
a noite escrevendo, mas não conseguiu. 

todos esses fenômenos foram verificados 
com essa médium e são tão acreditados 
quanto as ocorrências normais da vida di-
ária.” Devido à perda dos pais e a uma sé-
rie de problemas domésticos, a saúde da 
médium foi uma vez mais abalada. Para 
recuperar, viajou para o Sul da França, con-
seguindo-o. No regresso, dirigiu-se à Suécia 
e na Alemanha, conheceu o Prof. Friedrich 
Zöllner. Graças a um incidente quando 
pretendia regressar à Inglaterra, conheceu 
um amigo do Prof. Zöllner, o Prof. Frie-
se. De volta a Londres, reconstituiu o seu 
grupo, retomando as experiências. Neste 
novo ciclo, em câmara escura, passou a 
produzir-se ectoplasma, reproduzindo-se 
formas humanas. Foram produzidos ainda 
aportes de plantas e flores vivas e inteiras. 
Mme. d’Espérance publicou muitos artigos 
na imprensa espiritualista. Três anos após 
ter publicado a sua autobiografia (“Sha-
dow Land”), publicou “Northern Lights”. 
Adoeceu gravemente após um acidente 
em 1893 durante uma sessão em Helsín-
quia, na Finlândia, quando um pesquisa-
dor agarrou de súbito o espírito “Yolanda” 
materializado, na ânsia de comprovar a 
existência de fraude no fenômeno. A súbi-
ta desmaterialização do espírito e o refle-
xo decorrente no organismo da médium 
deixaram sequelas. Com a eclosão da Pri-
meira Guerra Mundial (1914-1918), encon-
trando-se a residir na Alemanha. Todos os 
seus papéis foram confiscados. Mme. d’Es-
pérance é a autora espiritual do romance 
“A Noiva”, ditado ao médium Jairo Avellar. 
Durante sua vida, Mme. d’Espérance teve 
sua mediunidade estudada por diferentes 
pesquisadores. O Dr. William Oxley con-
seguiu cultivar por três meses uma planta 
materializada pela médium, dentro de uma 
estufa. Outros estudos foram realizados 
por Alexander Aksakof e pelo prof. Butlerof. 

Fontes: ANDRADE, Hernani Guimarães. Elizabeth d’Espérance. 

Revista de Espiritismo, n° 40, julho/setembro, 1998;  CARNEI-

RO, Victor Ribas. ABC do Espiritismo (5a. ed.). 1996. p. 217-221.
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Aprendendo com o livro “Nos domínios da mediunidade”
LEIA, ASSISTA E APRENDA

NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE é 
um livro espírita, psicografado pelo mé-
dium Francisco Cândido Xavier, com auto-
ria atribuída ao Espírito André Luiz. Publi-
cado pela Federação Espírita Brasileira no 
ano de 1955. É a oitava obra da Coleção 
A Vida no Mundo Espiritual. Esse livro co-
menta questões referentes a mediunida-
de. André Luiz discorre sobre temas como 
a possessão, a psicofonia consciente e a 
psicofonia sonambúlica, o sonambulismo 
torturado, a fascinação, a materialização, 
entre outros.

André Luiz, com sua abençoada pers-
picácia, dedicou esta obra inteiramente à 
mediunidade, com isso ofertando-nos a 
visão “do Céu para a Terra”, em contrapon-
to à visão “da Terra para o Céu”.

Em vários pontos, cita o papel da Ciên-
cia na jornada evolutiva do Espírito e ex-

http://www.caminhosdoamor.org.br/

nos-dominios-da-mediunidade/

plica: a Ciência, buscando compreender 
cada vez mais os fatos da alma humana 
— muitos deles, na verdade, ligados ao 
intercâmbio dos dois Planos — , vem com-
preendendo as sublimes nuanças da me-
diunidade. 

Contudo, sendo o progresso da Lei Di-
vina, não tardará a identificar que o inter-
câmbio com o Plano Espiritual é manancial 
inapreciável de possibilidades construtivas 
para a paz de todos, que nada mais é do 
que a somatória para a  paz individual. 

E complementa: Vida e Morte, berço e tú-
mulo, experiência e renovação, nada mais 
são do que simples etapas sequenciais do 
progresso espiritual, expressando-se, pu-
jantes, num “hoje imperecível”. Na verdade, 
nossa mente é o nosso endereço e nossos 
pensamentos são as nossas criações de luz 
e sombra, de liberdade ou escravidão, de 

paz ou tortura. Dessa forma, a orienta-
ção aqui exposta para uma próspera 
vivência dos fenômenos mediúnicos, 
para cada médium e para toda a Hu-
manidade, repousa na vivência dos 
ensinos de Jesus, inscritos na consci-
ência e no coração de cada um de nós.

Combatente de longos séculos,
Não permitas que guerras alheias te oprimam o coração.
Desarme-se da maldade que induzem a opressão.

Recue à violência e o ódio dilacerante
Morre um pouco a cada dia o ser que está invigilante.

Nas batalhas da vida, as perdas são marcantes.
Enfrente com coragem, fique confiante.

Avante guerreiros, sejam heróis de si mesmos;
mas não se esqueçam que o seu “inimigo” é seu irmão em 

desespero.

Embainha tua espada, não condenes a ninguém.
Cada um tem sua luta e nasceu para vencer.

Heróis de si mesmos
POR VANESSA MORAES

Compadece-te dos desatentos e acolha os fracos;
Levante a bandeira da paz diante dos sarcasmos. 

Se te sentes cansado, não desistas. Acalma-te e 
espera.

A luz do Cristo nunca falta àquele que regenera.

Longo é o percurso do Exército da Vida;
Sigamos consolando uns aos outros as feridas.

A Glória segue no horizonte das potências da tua 
alma.

Não se detenha a grandes conquistas e seja humilde 
nas vitórias.



ANO 24 - Nº 252INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO MAIO 2021  |  11

REVISTA ESPÍRITA

PELO D.C.D

Um egoísta
ESTUDO ESPÍRITA MORAL. Em 

10/01/1865, um dos nossos corresponden-
tes de Lyon nos transmite o seguinte rela-
to: Numa localidade vizinha, conhecíamos 
um indivíduo cujo nome não declaramos 
para não sermos maledicente [...], que era 
espírita, e sob o domínio dessa crença se 
havia melhorado, no entanto não havia 
dela tirado todo o proveito que poderia, 
levando-se em consideração a sua inte-
ligência. Vivia com uma velha tia, que o 
amava como a um filho, e que não poupa-
va trabalhos nem sacrifícios por seu caro 
sobrinho. Por economia, ela tomava conta 
da casa. [...] O que era menos natural é que 
o sobrinho, jovem e saudável, a deixava fa-
zer trabalhos acima de suas forças, sem que 
jamais tivesse a ideia de poupar-lhe esfor-
ços penosos para a sua idade, tais como o 
transporte de fardos e coisas semelhantes. 
[...] Se previsse algum penoso serviço ex-
cepcional, arranjava um pretexto para au-
sentar-se, temeroso que lhe pedissem uma 
ajuda que não poderia recusar. Entretanto, 
a esse respeito ele tinha recebido muitas li-
ções, poderia dizer-se afrontas, capazes de 
fazer refletir um homem de coração, mas 
ele era insensível a elas. Um dia em que a 
tia se extenuava rachando lenha, lá estava 
ele sentado, fumando tranquilamente o 
seu cachimbo. Entrou um vizinho e, vendo 
isto, lançou um olhar de desprezo ao jovem 
e disse: “Isto é trabalho para homem, e não 
para mulher.” Depois, tomando o machado, 
começou a rachar a lenha, enquanto o ou-
tro olhava. Ele era considerado um homem 
direito e de boa conduta, mas seu caráter 
não tinha amenidade nem perseverança, 
por isso não era estimado, e a maioria dos 
amigos se haviam afastado. Nós, espíritas, 
nos afligíamos por essa falta de sentimen-
to e dizíamos que um dia ele pagaria muito 
caro. A previsão realizou-se recentemente. 
Devemos dizer que, devido aos esforços

que fazia, a velha senhora foi acometida 
por uma hérnia muito grave, que a fazia 
sofrer muito, mas ela [...] não se lamenta-
va. Durante estes últimos períodos de frio, 
querendo esquivar-se de um trabalho pe-
sado, o sobrinho saiu cedo, mas não voltou. 
Ao atravessar uma ponte, foi atingido por 
uma viatura que deslizou por uma encosta 
escorregadia, e morreu duas horas depois. 
Quando fomos informados do fato, quise-
mos evocá-lo e eis o que foi respondido 
por um dos nossos bons guias: “Aquele a 
quem quereis chamar não poderá comu-
nicar-se antes de algum tempo. Venho res-
ponder por ele e vos dizer o que quereis sa-
ber. Mais tarde ele vo-lo confirmará. Neste 
momento ele está muito perturbado pelos 
pensamentos que o agitam. Ele vê sua tia e 
a doença que ela contraiu em consequên-
cia das fadigas corporais e da qual morrerá. 
Eis o que o atormenta, pois se considera o 
seu assassino. E ele é, de fato, pois pode-
ria ter-lhe poupado o trabalho que será a 
causa de sua morte. É para ele um remorso 
pungente que o perseguirá por muito tem-
po, até que tenha reparado a sua falta. Ele 
queria fazê-lo neste momento; não deixa 
a sua tia, mas seus esforços são improfícu-
os, e então ele se desespera; [...] deve vê-la 
morrer em consequência de sua indiferen-
ça egoísta, pois sua conduta é uma espécie 
de egoísmo. Orai por ele, a fim de susten-
tar seu arrependimento, que mais tarde o 
salvará.”  Pergunta: Nosso caro guia poderia 
dizer-nos se não lhe serão levados em con-
ta outros defeitos de que se corrigiu por 
força do Espiritismo e se sua situação não 
se abrandou? Resposta: Sem nenhuma dú-
vida, essa melhora lhe é levada em conta, 
pois nada escapa ao olhar perscrutador da 
divina providência. Mas eis de que maneira 
cada boa ou má ação tem suas consequên-
cias naturais, inevitáveis, segundo estas pa-
lavras do Cristo: “A cada um segundo as suas 
obras.” Aquele que se corrigiu de algumas

falhas se poupa da punição que as mesmas 
teriam acarretado, e recebe, ao contrário, o 
prêmio das qualidades que as substituíram, 
mas não pode escapar às consequências 
dos defeitos que persistem. Assim, ele não 
é punido senão na proporção e segundo 
a gravidade destes últimos. [...] Uma quali-
dade não resgata um defeito; ela diminui o 
número destes e, por conseguinte, a soma 
das punições. Aqueles que são corrigidos 
logo de início são os mais fáceis de extirpar 
e o mais difícil de desfazer-se é o egoísmo. 
[...] Meus amigos, o egoísmo é o que melhor 
se vê nos outros, porque a gente sente o seu 
contragolpe e porque o egoísta nos fere, mas 
o egoísta encontra em si mesmo sua satisfa-
ção, razão por que dele não se apercebe. O 
egoísmo é sempre uma prova de secura do 
coração; ele estiola a sensibilidade para os 
sofrimentos alheios. O homem de coração, 
ao contrário, ressente esse sofrimento e se 
emociona; é por isto que ele se dedica a não 
impô-lo ou minimizá-lo em relação aos ou-
tros, porque quereria que os outros fizessem 
o mesmo por ele. Assim, é feliz quando pou-
pa um esforço ou um sofrimento a alguém. 
[...] Entretanto, do egoísta não espereis senão 
a ingratidão. O reconhecimento em pala-
vras nada lhe custa, mas a ação o fatigaria 
e perturbaria o seu repouso. Ele só age por 
outro quando forçado, nunca espontanea-
mente. Seu devotamento está na razão do 
bem que espera das pessoas, e isto algumas 
vezes malgrado seu. O moço de quem fala-
mos certamente gostava da tia e ter-se-ia 
revoltado se lhe tivessem dito o contrário, 
contudo, sua afeição não chegava ao ponto 
de fatigar-se por ela. De sua parte, não era 
um desígnio premeditado, mas uma repul-
sa instintiva, consequente de seu egoísmo 
inato. [...] Orai por ele. O egoísmo é o verme 
roedor da Sociedade, é mais ou menos o de 
cada um de vós. [...]. VOSSO GUIA ESPIRITUAL 

Fonte: https://kardec.blog.br/egoista-revista-espirita/



ANO 24 - Nº 252INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

ESTUDO BÍBLICO

Parábola da Porta Estreita
POR LUIZ CARLOS AFFONSO

A que requer rotina progressiva em 
busca de virtudes essenciais ao nosso 
engrandecimento espiritual ou a porta 
das facilidades que cede às conquis-
tas materiais, dos prazeres do corpo 
físico e dos caprichos enganosos? Que 
ações tornaram essa humanidade atu-
al de tão grandes sofrimentos, aflições 
e desgostos? Por que tantos impedi-
mentos e bloqueios nesse empenho 
da conquista da paz almejada? Só o en-
tendimento das vidas sucessivas pode 
nos aclarar essas infindáveis lutas. Na 
busca das nossas conquistas, nada se 
faz sem árduo trabalho, renúncias e 
privações. Não despreze a luta nunca, 
porque ela é exclusivamente sua. Só 
através do merecimento, encontrarás 
a realização do teu sonhado “mundo 
feliz”. São poucos que operam pelas 
virtudes do espírito, a grande soma 
da humanidade segue caminho es-
paçoso do infortúnio. Possuir ou con-
quistar atitudes humildes, exprimir a 
mansuetude, usarmos da misericórdia, 
do perdão, eximirmos do julgamento, 
do ódio e da vingança, procurarmos a 
imediação do bem na integralidade da 
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 “Entrai pela porta estreita, porque 
larga é a porta da perdição e espa-
çoso o caminho que a ela conduz, e 
muitos são os que por ela entram. 
- Quão pequena é a porta da vida! 
Quão apertado o caminho que a ela 
conduz! e quão poucos a encontram.”

A caminho da evolução huma-
na o homem usa do seu livre 
arbítrio para conduzir a sua 

marcha em busca do aprimoramento 
espiritual, a reforma é moral e intrans-
ferível para a conquista da paz e do 
entendimento. A Divindade nos opor-
tuniza com a escolha. Jesus elucida 
através da Parábola, dita há séculos e 
muito atual. Queres a porta estreita ou 
a larga? A porta que conhecemos nas 
construções civis estabelece acesso a 
separar dois recintos. O sentido figu-
rado de Jesus nos leva a refletir sobre 
outra ordenação, que não a física, mas 
a espiritual. Certamente a escolha de 
uma ou de outra, será pertinente às 
nossas conquistas em séculos de exis-
tências da carreira evolutiva. A porta 
estreita demonstra ajustamento com 
os objetivos espirituais, já a porta larga 
declara a nossa instabilidade interior, 
evidenciando a desconformidade com 
as sublimidades espirituais. Natural-
mente se identificarmos com a porta 
estreita, teremos que superar tendên-
cias predominantemente inferiores, 
razão dos nossos sofrimentos, adver-
sidades e aflições, caminhando na es-
trada da renovação. Em tempos atuais 
deparamos com grandes sofrimentos 
e incertezas, fruto das maldades he-
gemônicas. Vivemos o momento das 
transformações, evoluções morais e 
materiais acontecerão rapidamente. 
Qual das portas nos identificarmos?

humanidade e nunca ignorar a cor-
rigenda das nossas próprias imper-
feições, é parte dos nossos deveres 
expressados por Jesus, frente a au-
toestrada apertada da porta estreita. 
Ficaríamos aqui a descrever inúmeras 
razões para nos convencermos a es-
colher a porta estreita das conquistas 
virtuosas. Jesus projetou a autoestrada 
que deveremos percorrer, é evidente 
que é individual e por mérito. Nes-
sa trilha evolutiva, os que seguem na 
dianteira, ajuda, mas por nossa parte 
devemos assistir aos que vem mais va-
garoso. Diz Emmanuel em O Livro da 
Esperança: “O bem pede doação total 
para que se realize no mundo o bem 
de todos. É por isso que a Doutrina Es-
pírita nos esclarece que o bem deve 
ser praticado com absoluto desinteres-
se e infatigável devotamento, sem que 
nos seja lícito, em se tratando de nossa 
pessoa, reclamar bem algum”.

Fonte: Livro Evang. Seg. Espiritismo – cap. 18; 

Livro O poder da esperança – Emmanuel/Chico Xa-

vier; Livro Tende bom ânimo – espíritos diversos - 

Chico Xavier/Carlos Baccelli; A Bíblia do Caminho.
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Ser Mãe    (caso real)
POR D.O.D

Nessa edição de maio temos a opor-
tunidade de relembrar uma comu-
nicação de 2007, de um espírito 

amoroso e franco, que nos proporciona 
uma reflexão a respeito de nós, da família 
e filhos. O título “Ser Mãe” significa muito 
mais do que a menção da figura femini-
na que gera uma vida, mas é a prática do 
legado deixado por Deus a seus filhos da 
responsabilidade de evoluir e vencer no 
propósito da encarnação. A seguir trechos 
dessa mensagem.  

“Nada neste mundo é nosso. Tudo tem 
uma finalidade, estejamos encarnados ou 
desencarnados. Na vida, na terra ou no pla-
no espiritual, nós temos objetivos, ideias 
que devem ser compartilhadas. Devemos 
distribuir o amor, a confiança, a fé. Deus 
nos deu o livre arbítrio, para analisar, pen-
sar nos passos que vamos dar, nas decisões 
que  tomaremos. Nenhuma decisão pode 
ser impensada. Deveríamos antes de qual-
quer ato colocar: “Isso o que eu vou falar é de 
Deus?”. “O que eu vou fazer é de Deus?”. Deus 
está conosco, portanto é impossível não es-
tar com Ele. E se Ele está em nossas famílias, 
como vamos tomar decisões sem incluí-lo, 
sem colocá-lo em nossos pensamentos?”. 
Há muitos e muitos séculos tenho tido fa-
mílias, umas mais difíceis de conviver, ou-
tras mais fáceis, mas em todas elas recebi 
uma graça. A graça de ter Deus ao meu 
lado para vencer as dificuldades, e orientar 
aqueles irmãos mais fracos, para crescer e 
desenvolver o espírito. Ainda tenho uma 
longa caminhada:  já fui pai, tenho muitos 
filhos e tive, também, muitos pais e  mães. E 
uma das coisas que digo é: “os pássaros são 
tão lindos voando no céu porque a nature-
za deles sabe pra onde deve ir, para onde 
deve bater suas asas. Mas, dentro da gaiola, 
eles são tão tristes, tão dependentes. Deus 
criou os pássaros para viverem livres. A eles 
também foi dado o livre arbítrio. Nós, pais, 
criamos os filhos para o universo, para que 

eles sejam livres”.  E aí, o pai e a mãe me 
questionam: “Mas, livres como, se a vida 
hoje não oferece tanta segurança?” Pois, os 
pais criaram seus filhos, educam, deram a 
eles a segurança de saber o que é certo e 
errado. É claro que para nós pais e mães, 
há aquele sentimento “mas os filhos são 
eternas crianças”. Sim, nós queremos cui-
dar deles até o fim, controlar “vai aqui, vai 
ali, não faça isso, faça aquilo”. É normal, 
porque existe o amor e nós amamos. Mas 
dentro desse amor deve haver confiança, 
segurança do que ensinamos. Porque ten-
tamos ensinar só o que é certo, o que vem 
de nossos corações. Quando recebemos 
os filhos em nossos lares, nós abraçamos, 
balançamos com canções maravilhosas 
de ninar. Depois, aos poucos, vamos sol-
tando para ajudá-los a caminhar. Então, 
caminham, começam a falar, ensinamos as 
primeiras palavras, educamos na medida 
em que eles possam entender, crescem e 
querem vida própria. Pois, se Deus deu o 
livre arbítrio, nós também temos que dar. 
Eles têm que seguir seus caminhos. Nem 
por isso, precisamos nos afastar. Temos de 
alcançar um equilíbrio entre a liberdade e 
a segurança. “Meu filho, minha filha, será 
bom este caminho?”. “Meu filho, minha filha, 
hoje está muito frio para sair”. Isso é normal 
entre os pais, isso é bom, porque isso é 
amor, carinho,  dedicação, preocupação. E 
a preocupação é amor. Deus está em nós, e 
nós estamos com Ele nesses momentos. O 
que não podemos é impedir, tentar à força 
fazer com que nossos filhos (irmãos) enxer-
guem certas coisas. Porque se quisermos 
que enxerguem como nós enxergamos, 
então, qual a função de seus olhos? Qual 
a função dos nossos olhos? Cada qual en-
xerga a vida à sua maneira. E essa é a com-
preensão da vida que devemos ter, todos 
nós, meus irmãos aqui presentes, do plano 
espiritual e terrestre. Dentro do lar, o amor 
e a paz são a sintonia que deve ser preser-

vada, agarrada, deve envolver cada cômo-
do, porque Deus está sempre em nosso lar. 
Compreensão, diálogo franco, fazem parte 
da sintonia. Mas, às vezes, pode vir à tona 
dificuldades, questionamentos e nesse 
momento é preciso, confiança. E quando 
um estiver triste, o outro vai lá e diz: “Eu 
estou aqui. Vamos orar. Vamos confiar!” Não 
há porque transformar a vida num mar de 
impedimentos e de lágrimas. É preciso que 
cada um respeite o espaço, o momento do 
outro. Ninguém é de ninguém. Somos de 
Deus.  E Deus não prende, porque nos deu 
o livre arbítrio. Ele disse: “Filho, vai, sede fe-
liz!” Nós é que tropeçamos, às vezes, numa 
pedrinha ou noutra, e entristecemos. Deus 
quer um só sentimento, o da alegria e fe-
licidade e Ele quer compartilhado. Então, 
se temos a semente da alegria em nossas 
almas, em nossos corações, por que com-
plicar a vida, por que não tornar a vida mais 
simples e fácil?  Isso só acontece, a partir 
do diálogo franco, transparente. Se eu amo 
demais uma pessoa, tenho de dizer: “É di-
fícil pra mim, é difícil compartilhar você com 
outras pessoas, mas eu vou tentar”. “É preci-
so tentar, se prendo alguém a mim, conse-
quentemente estou preso, e só posso ser 
feliz, quando livre, porque somos como os 
pássaros, é da nossa natureza a liberdade.”

“Aprendam primeiro a exercer piedade para 
com a sua própria família e a recompensar 
seus pais, porque isto é bom e agradável 
diante de Deus.” — PAULO (1 Timóteo, 5.4)
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POR WELLINGTON BALBO

COMPORTAMENTO

O bom hábito da comunicação não violenta   

A Revista Espírita, publicação mensal 
que Kardec dirigiu por longos anos, 
traz farto material para aqueles que 

querem conhecer o contexto da época da 
Codificação, um pouco da personalidade 
de Kardec e até sua aparência física.

Para a linguagem daqueles que gostam 
de futebol, aliás, vejo o futebol como um 
recurso didático dos mais ricos, pois per-
mite analogias simples e compreensíveis a 
todos, a Revista Espírita funciona assim.

Você mira no gol, chuta a bola, mas acer-
ta a trave e o gol também; sabe aquilo que 
a gente chama de golaço? Pois é... Ou seja, 
ao lê-la, fique bem atento nas entrelinhas 
porque você pode marcar um golaço, tipo 
daqueles feitos aos 45 do segundo tempo.

Tem um texto que Kardec chamou de 
“Os dois espiões” e está publicado em ju-
nho de 1865 na Revista Espírita. No citado 
texto, Kardec fala de dois rapazes que ele, 
Kardec, permitiu participarem de uma reu-
nião da Sociedade Espírita de Paris.

Os rapazes, então, com nomes falsos, 
isso, claro, foi descoberto depois, após par-
ticiparem da reunião, inventaram um mon-
te de mentiras sobre o Espiritismo.

trução de pontes entre nós e as pessoas
que nos relacionamos, seja na esfera fa-
miliar, pessoal, profissional ou religiosa. 
A comunicação não violenta dá um des-
taque bem importante para o aspecto de 
ouvir nosso interlocutor no sentido de re-
almente escutá-lo, e, assim, poder compre-
endê-lo melhor. Isto cria laço, estabelece 
vínculo e mesmo que não sejamos Espíri-
tos afins, de ideias parecidas, ao menos se-
remos educados uns com os outros, como 
o foi Kardec no caso dos “espiões”.

É preciso, neste processo de intensa co-
municação com o outro, que entendamos 
o que está por trás daquelas palavras que 
ele diz, posto que sempre há uma intenção 
nem sempre bem explícita no que as pes-
soas verbalizam. 

Se buscarmos desenvolver em nós esta 
capacidade de comunicação não violenta, 
certamente teremos dado um largo passo 
para criarmos o bom hábito da educação, 
conforme ensinou Allan Kardec.

Pensemos nisto.

Fonte: http://www.oconsolador.com.br/

ano14/713/ca7.html

Bom, a história, aliás, a mal contada his-
tória dos dois foi publicada num jornal 
russo. Kardec, ao saber da publicação, re-
bateu-os na Revista Espírita. O mais legal é 
ver Kardec desmontar toda a mentira dos 
russos, apontando suas falácias, seus erros 
de lógica e desconstruir o que hoje se cha-
ma de narrativa, porém, tudo dentro do 
campo dos argumentos e provas materiais.

Quando nós lemos uma rebatida 
tão elegante de Kardec lá no séc. 19 
e, depois, acessamos as redes sociais 
cá no 21, percebemos o quanto Kar-
dec tem a nos ensinar sobre a educa-
ção e uma comunicação não violenta.

Não a educação dos livros, como ele 
diz, mas aquela educação que consiste 
na arte de criar bons hábitos. Eis que vale 
uma reflexão do nosso comportamento 
em face daqueles que discordam de nós, 
ou, ainda, os que nos atacam.

Como estamos trabalhando essas ques-
tões? Conseguimos lidar numa boa, res-
pondemos de forma educada e com bons 
argumentos? Ou atiramos para todos os 
lados, sem argumentos e com muitos ad-
jetivos? Gosto muito da teoria da comu-
nicação não violenta, que visa à cons-

SEJA NOSSO PARCEIRO!!!
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POR ORSON PETER CARRARA
Recurso insubstituível

COMPORTAMENTO

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

POR ORLANDO CIOLDIN

Na conclusão da compacta mensa-
gem Paz indestrutível (cap. 61 do 
livro Ceifa de Luz – Emmanuel/

Chico/edição FEB), o autor considera 
que com a consciência tranquila “(...) te-
rás nos recessos da própria alma a paz do 
Cristo que ninguém destruirá.” A mensa-
gem, como acima destacado, é bastante 
compacta e está numa única página do 
livro que, na edição de bolso, tem apenas 
15 linhas. Mas mesmo com toda síntese, 
que é uma característica marcante do ci-
tado autor, que guarda enorme capaci-
dade ensinar muito com poucas linhas,  

no último parágrafo convida o leitor a 
guardar serenidade e prosseguir agindo 
na extensão do bem, depois de relacionar 
tópicos bem marcantes do momento atu-
al da humanidade, que se defronta com 
tantos desafios. Refere-se ele no texto aos 
desdobramentos decorrentes dos adver-
sários gratuitos, das críticas indébitas, das 
acusações sem sentido, das pedras da 
incompreensão, dos espinhos de sarcas-
mos, dos ataques e desentendimentos, 
das complicações, problemas e tentações, 
mas também dos processos obsessivos. E 
poderíamos nós, sem qualquer pretensão, 
acrescentar as pressões que todos enfren-

tamos e os desequilíbrios próprios de uma
sociedade complexa, com desdobramen-
tos bem conhecidos. Fiquemos, todavia, 
com a recomendação sábia: procuremos 
guardar consciência tranquila. Apesar do 
coração, muitas vezes cercado até mesmo 
da enfermidade e da loucura nos compor-
tamentos, ela será nosso ponto central para 
confiar, buscar apoio divino e prosseguir.
Fonte: Livro Ceifa de Luz – Francisco C. Xavier, Pelo 

Espírito Emmanuel.

Gotas de Chico Xavier 
Textos: Bom demais e A alegria dos outros

BOM DEMAIS

Chico nunca exigiu ou pediu para 
alguém tornar-se espírita. Numa noite, 
no Centro Espírita da Prece, uma se-
nhora se aproximou dele e disse:

- Chico, meu marido é maravilhoso. 
Bom pai, bom filho, bom companhei-
ro, bom patrão... Só tem um defeito: Ele 
não é espírita!

Resposta do Chico:
- Mas se ele é tudo isto, não precisa 

ser espírita de jeito nenhum. Já tá bom 
demais!

A ALEGRIA DOS OUTROS

Um empresário bem sucedido pro-
curou Chico para pedir socorro.

- Eu tenho tudo: dinheiro, uma famí-
lia maravilhosa, filhos lindos, uma bela 
casa, mas não consigo ser feliz de jeito 
nenhum...

O empresário esperava um passe, 
uma oração, uma solução mágica, mas 
recebeu de volta uma frase curta:

- O que falta a você é a alegria dos 
outros.

Fonte: Matéria publicada no jornal 
“Tribuna do Norte” (01/04/2010)
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ESTE ARTIGO é o décimo de uma série 
baseada na obra “Mediunidade e Doutri-
na”, do autor Carlos Baccelli, pelo espírito 
de Odilon Fernandes. A ideia discutida 
nesse artigo será sobre a afirmação de 
“todos serem médiuns”. Segundo “O Li-
vro dos Médiuns” (Segunda parte – Cap. 
XIV), “...toda pessoa que sente, em um grau 
qualquer, a influência dos Espíritos, por isso 
mesmo, é médium.” Essa afirmação foi fei-
ta por Kardec, porém, seu entendimen-
to é muitas vezes distorcido por aqueles 
que não são médiuns, de fato (de acordo 
com a classificação feita por Kardec em O 
Livro dos Médiuns) ou que não se interes-
sam pelas novas descobertas da Ciência. 
Cientificamente falando, hoje sabe-se que 
a glândula pineal é a principal responsá-
vel pelo exercício da mediunidade, pelo 
intercâmbio das comunicações. Sabe-se 
também que de acordo com a composição 
físico-química dessa glândula com a qual 
já nascemos, esse indivíduo poderá vir a 
exercer sua mediunidade ou não, porém, 
a  “condição especial” da pineal é algo nato. 
Assim, quem não “nasce” médium, nessa 
encarnação, não virá a tornar-se ao menos 
não nessa encarnação. Portanto deve ficar 
claro que não basta “querer” ser médium 
se o indivíduo não tiver nascido com a 
glândula pineal “adequada” para tal tarefa. 
Muitos centros espíritas incentivam exer-
cícios mediúnicos a seus frequentadores, 
porém não explicam a condição necessária 
que essas pessoas devem possuir, desde 
o nascimento. Assim, há frequentadores

Mediunidade e Doutrina (parte X)

POR MARIANA MIANO

que “tentam ser médiuns” a vida toda. Na 
época de Kardec (século XIX) ainda não 
tínhamos o conhecimento científico da 
glândula pineal relacionada ao exercício 
da mediunidade “de fato”, mas hoje te-
mos. E como disse Kardec, a Ciência e a 
razão sempre deverão prevalecer à frente 
de dogmas doutrinários e assim deve ser. 

Por isso a importância de que os “espíritas” 
estudem...não apenas a Doutrina, mas a ci-
ência acima de tudo, sempre que possível. 
Segundo o Espírito de Odilon Fernandes, 
“existem pessoas que, seja pelo seu débito 
cármico, seja pelo seu merecimento, tra-
zem a mediunidade à flor da pele ... tiveram 
no passado um tipo de vida que lhes possi-
bilitou o progresso nesse sentido. Aprende-
ram a exercitar a mente, viveram de forma 
solitária. Esses irmãos a que nos referimos 
– pelo menos a grande maioria – são os 
que trabalham como médiuns nos Centros 
Espíritas, no exercício da caridade legítima. 

Às vezes, enfrentam dificuldades no que 
tange à disciplina e à perseverança, já que 
a mediunidade, embora seja uma conquis-
ta, não significa, em si mesma, atestado de 
evolução moral”. Raros são os medianei-
ros reencarnados investidos de mandato 
mediúnico, ou seja, raros têm uma missão 
especial a desempenhar na mediunida-
de. Ainda segundo Odilon Fernandes, “o 
dirigente espírita deve abster-se de dizer 
a qualquer um que precisa desenvolver 
a mediunidade, nos termos pelos quais a 
maioria entende esse desenvolvimento. É 
preciso que ele tenha um conhecimento 
razoável da Doutrina e esteja sintonizado 
com os bons Espíritos, para que, através da 
intuição, possa promover uma espécie de 
triagem nos inúmeros candidatos que se 
apresentam para sentarem-se ao redor de 
uma mesa. É necessária a orientação que 
nem todos os médiuns têm a obrigação 
de “receber Espíritos”. Poderão trabalhar no 
passe, na visita aos enfermos, na oratória...” 
Como disse Paulo de Tarso, há diversida-
de de dons espirituais, assim, há infinitas 
maneiras de exercer a mediunidade. Por-
tanto, é necessário que os companheiros 
espíritas reflitam juntos sobre o assunto, 
uma vez que muitos chegam no Centro 
Espírita e logo ouvem: “você tem que de-
senvolver a mediunidade” ... e muitos se 
afastam por ficarem traumatizados ou pior, 
incrédulos. Que a sabedoria, a caridade e o 
amor possam imperar nas mentes e cora-
ções espíritas, em especial, dos dirigentes.
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EVANGELHO NO LAR

MEDIUNIDADE

MAIS “NÃO” DO QUE “SIM”
O “não” que escutas repetidas vezes ensina-te a discernir.
Antes de algo negares ao próximo, pensaras no que te foi negado em idênticas circunstâncias.
Sem sofrer o que os outros sofrem, ninguém saberá o que lhe passa no íntimo.
Quem não saber viver com o “não” não saberá o que fazer com o “sim”.
Liberdade excessiva é sinônimo de vida fora da realidade.
Quem não aprende a obedecer, quando contrariado terá reação imprevisível.
Irritação sistemática é doença na alma.
Habitua-te a privar-te do que não seja necessário à tua paz.
Cede nas questões que não te forem essenciais.

Em favor de si mesmos, todos necessitam de mais “não” do que “sim”.                                                       PELO D.C.D.

Fonte: Livro Vigiai e Orai.

Pelo Espírito do Irmão José,

Psicografia Carlos A. Baccelli
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Experiência de Quase Morte e Estudo da Mente
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POR DR. AURO NOBRE

ESPIRITISMO E CIÊNCIA

Após 20 a 30 segundos de parada 
cardíaca, o cérebro se torna isoelé-
trico, isto é, não se detectam ondas 

cerebrais e, portanto, é considerado inativo. 
A mente, a consciência e a memória, como 
produto exclusivo do cérebro, não poderiam 
existir de acordo com a explicação materialis-
ta. A realidade, porém, insiste em contrariar 
este dogma. Há muito tempo um fenôme-
no tem intrigado os cientistas e os levado 
a escrever artigos e livros sobre a chamada 
experiência de quase morte, também co-
nhecida por EQM. As EQM são relatos de 
pessoas que estiveram à beira da morte ou 
ainda em parada cardíaca que sobreviveram 
e tiveram, durante o período de reanimação/
ressuscitação, uma experiência considerada 
por elas transcendental com a clara sensação 
de deixarem seus corpos. Dois aspectos bási-
cos surpreendem os cientistas em relação às 
EQM, um é que, apesar de conterem peculia-
ridades relacionadas a características cultu-
rais, possuem uma regularidade, um padrão 
que se repete com mais ou menos intensida-
de nos relatos de pessoas das mais diversas 
nações e, inclusive, em crianças. Outro é a 
chamada percepção verídica que consiste na 
descrição de pormenores dos acontecimen-
tos que se sucediam na sala onde era atendi-
da e mesmo em outros ambientes que eram 
confirmados por testemunhas e considera-
dos impossíveis de serem obtidos de outro 
modo. Os enredos de uma EQM podem va-
riam em cada experiente, mas, de modo ge-
ral, contém: (1) Sentimento de paz e quietude 
– descrito com sensações agradáveis e com

a cessação de dores e mal-estar; (2) Experiên-
cia fora do corpo – a pessoa se surpreende ao 
olhar para o próprio corpo físico, geralmente 
flutua e observa a tudo de cima. Os corpos fí-
sicos não lhes constituem barreiras, podendo 
atravessá-los. Os sentidos da visão e audição 
aguçam-se. Pessoas deficientes, sentem-se 
completas: mutilados, tinham corpos intac-
tos; paraplégicos, podem dançar; cegos, po-
dem ver. (3) Túnel escuro – a maioria descre-
ve uma viagem através de um túnel escuro 
com luz no seu final. (4) Encontros espirituais 
– a pessoa se encontra com seres geralmente 
conhecidos e já falecidos que a ajudam. (5) 
O ser de luz – refere um encontro com um 
indivíduo de brilho muito intenso que exer-
ce certa atração e que se comunica com ela 
através do pensamento. (6) Recapitulação 
da vida – nesse encontro, a pessoa tem uma 
rápida recapitulação da vida, como um filme. 
(7) Retorno – a maioria tem vontade de ficar 
neste plano, mas se deparam com motivos 
e forças que o impele a retornar. As experi-
ências podem ser mais ou menos intensas 
e, na maior parte das vezes, são agradáveis. 
Entretanto uma pequena porcentagem ex-
perimenta vivências desagradáveis e aterro-
rizantes. Estudos mostraram que geralmente 
estão relacionadas a pessoas marcadas por 
culpas, medos, ódios e que esperam puni-
ções após a morte. As cenas são descritas 
como infernais, “assombrações” do próprio 
passado. As EQM relacionadas a tentativas 
de suicídio são muitas vezes desagradáveis, 
mas há os que relatam experiências positi-
vas que desencadeiam novo sentido para 
a vida. Um aspecto importante resultado 
das EQM é a transformação. Os experientes, 

em sua maioria, relatam, após algum tempo, 
uma mudança profunda e positiva em suas 
vidas. Assumem uma posição mais ativa e 
otimista perante a vida e suas vicissitudes. 
Em um primeiro momento, há confusão, de-
sorientação e até sintomas depressivos. Mas 
após uma fase, ocorrem transformações que 
se caracterizam por: valorização do conheci-
mento, ausência de medos e preocupações, 
sentido de urgência, sensação de controle, 
lado espiritual mais desenvolvido, melhor 
aceitação do corpo físico. Curas espontâneas 
também são relatadas. Apesar de o espiritis-
mo poder oferecer muitas explicações sobre 
os fenômenos envolvidos na EQM, a ciência 
convencional ainda se encontra aturdida. 
Este desconforto gerado por não conseguir 
compreender a EQM é a força motriz que 
impulsiona o seu desenvolvimento. A prin-
cípio, argumenta-se que os avanços da neu-
rociência têm demonstrado que a mente é 
um produto exclusivo das funções físicas e 
químicas do cérebro. Mas essas teorias físicas 
da mente não conseguem explicar as EQM. 
Portanto, como uma pessoa poderia ter 
pensamentos tão complexos e informar fa-
tos verídicos sobre objetos e eventos ao seu 
redor com uma atividade cerebral aparen-
temente ausente. Este questionamento tem 
levado a ciência a desenvolver um conceito 
de mente não local, ou seja, não é produzi-
da no cérebro e que este é responsável por 
mediar sua manifestação. É uma impor-
tante mudança de paradigma científico.
Fonte: Medicina e Espiritismo – autores diversos – 

AME – Brasil; Experiências de quase morte em parada 

cardíaca: implicações para o conceito de mente não 

local - Natalie Trent-von Haesler; Mario Beauregard
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ESPIRITISMO E MEDICINA

Espiritualidade e religiosidade na saúde cardiovascular
POR DR. AURO NOBRE

Cada vez mais, a medicina conven-
cional vem reconhecendo a influ-
ência do desenvolvimento da espi-

ritualidade e religiosidade na saúde das 
pessoas.  Trata-se de um conhecimento já 
arraigado na humanidade que, desde os 
primeiros grupamentos humanos, tem na 
figura dos xamãs, que, por sua sabedo-
ria e experiência, eram responsáveis pelo 
cuidado da saúde do corpo e da alma dos 
indivíduos. Entretanto, o advento do cien-
tificismo, doutrina filosófica que afirma a 
superioridade da metodologia científica 
como meio de compreender a realidade, 
pôs um manto sobre esse conhecimento. 
Principalmente entre final do século XIX e 
até a década de 1960, a questão da relação 
da espiritualidade e religiosidade com a 
saúde foi um assunto marginal e até des-
prezado no meio acadêmico e científico. 
Alguns teóricos e pensadores desta época 
chegaram a afirmar que a religião era um 
sinal de imaturidade da sociedade e pro-
fetizaram seu fim à medida que a ciência 
avançasse. Entretanto algumas evidências 
começaram a vir à tona e tem interessado 
diversos cientistas. O resultado é o cres-
cimento exponencial de pesquisas, prin-
cipalmente a partir da década de 1980. 
Informações interessantes apareceram re-
lacionado ao sistema cardiovascular. As do-
enças cardiovasculares são a principal cau-
sa de óbito no mundo moderno. Por isso, 
é sempre muito significativo quando se 
descobre meios de abrandar seus efeitos.  
Alimentação inadequada, sedentarismo, 
tabagismo, estresse são hábitos modernos 
que prejudicam a saúde, principalmente 
do sistema cardiovascular. Estudos mos-
traram que pessoas internadas por proble-
mas cardíacos que receberam orações de 
intercessão (pessoas desconhecidas que 
oraram por eles) tiveram menos compli-
cações e menos óbitos. Além disso, outros 
estudos mostram que pessoas que se dedi-
cam à oração controlam melhor o estresse 
crônico que é responsável por liberação de 
cortisol na corrente sanguínea, que, por 
sua vez, tem efeitos negativos na imuni-
dade, no funcionamento renal, na pressão

arterial. O perdão gera estados emocionais 
mais favoráveis e contribui para constru-
ção de estratégias de enfrentamento que 
se contrapõe à ansiedade, raiva e hostilida-
de as quais são fortes fatores de risco para 
doenças cardiovasculares. Ainda reduz o 
estresse, o uso de drogas, melhora as rela- 
ções interpessoais e suporte social. Estudos 
mostraram que o perdão diminui o risco de 
infarto cardíaco relacionado com a raiva.

Um estudo com indivíduos que sofre-
ram infarto cardíaco mostrou que eles 
têm maior tendência de não perdoar as 
mágoas sofridas ao longo da vida. A grati-
dão também gera condições melhores de 
saúde. Pessoas com mais sentimentos de 
gratidão tem melhor humor, qualidade de 
sono, menos fadiga e menores índices de 
fatores relacionados com inflamação. É o 
que indicou um estudo conduzido pela As-
sociação Americana de Psicologia, envol-
vendo pessoas com graus intermediários 
de insuficiência cardíaca (quando o cora-
ção já apresenta uma doença, mas sem sin-
tomas significativos). Elas foram avaliadas 
por testes padronizados e estimuladas a 
escrever, diariamente, uma relação de algo 
a que seja grato. Após algumas semanas, 
observaram que aqueles que pontuaram 
melhor nos níveis de gratidão e bem estar, 
tinham melhor saúde cardíaca. Associadas 
a essas questões mais próprias da espiri-
tualidade e religiosidade, tem-se identifi-
cado, nas pesquisas científicas, que estes 
indivíduos aderem melhor aos tratamen-

tos médicos propostos, adotam melhores 
hábitos de vida, apresentam uma tolerân-
cia maior em relação aos infortúnios. Todos 
esses elementos contribuem positivamen-
te para a saúde cardíaca e saúde geral. Ve-
mos, desta forma, que aquelas posturas e 
atitudes que fazem parte de nossa reforma 
íntima, na busca de uma renovação mo-
ral, em respeito à Lei do Progresso, fazem 
bem não apenas ao espírito, mas também 
ao corpo físico que presentemente temos. 
Mas, se apenas o espírito é imortal, e este 
corpo é perecível, porque deveríamos nos 
preocupar com ele. Bem, necessitaríamos 
de um outro artigo para discorrer sobre 
isso, mas, em síntese, podemos citar dois 
motivos para justificar esta deferência. Pri-
meiro que nosso corpo é o veículo que dis-
pomos para desempenharmos as ativida-
des, tarefas, provas nesta encarnação, sem 
o qual fracassaríamos. Segundo que, na 
verdade, não nos pertence, é um vaso físi-
co, entregue aos nossos cuidados e ao qual 
devemos muito respeito como forma de 
agradecimento ao Pai pela oportunidade 
concedida. Assim, busquemos uma vida 
rica em virtudes, com amor e solidariedade 
aos nossos irmãos de jornada, que tere-
mos um corpo físico com a saúde neces-
sária para que completemos nossa missão.

Fonte: www.socesp.org.br
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VALORIZAÇÃO DA VIDA

A resiliência no contexto atual
POR SANDRA TRAMBAIOLI DE NADAI / TALITA BUENO SALATI LAHR

O contexto pandêmico da COVID-19 
tem realçado problemas já existen-
tes antes da pandemia, porém que 

foram agravados pelo isolamento social, 
crise econômica, medo e luto: os proble-
mas de sofrimento emocional e espiritual. 
Cuadra-Martinez et al (2020) realizaram 
uma revisão dos efeitos psicológicos na 
pandemias do século XXI e encontram que 
uma das consequências mais importantes 
de um contexto como o que vivemos hoje 
é o surgimento ou o aumento de transtor-
nos psiquiátricos e sentimentos negativos 
como ansiedade, medo, insegurança, in-
certeza e preocupação. Os sintomas en-
contrados por eles são: aumento do mal-
-estar, solidão, ansiedade, desesperança, 
esgotamento físico, aumento da descon-
fiança em relação ao outro, maior frequên-
cia de pensamentos relacionados à morte, 
desinformação, depressão, transtornos de 
sono, automutilações, suicídios e sintomas 
obsessivos compulsivos, distorção da in-
formação pelos meios de comunicação e 
redes sociais. Uma pesquisa realizada pela 
Fiocruz indicou um aumento de 90% nos 
casos de depressão entre março e abril de 
2020 e o dobro de casos de pessoas rela-
tando sintomas de ansiedade e estresse no 
mesmo período. Outro estudo realizado 
por Barros et al (2020) durante a pandemia 
com 45.161 brasileiros verificou que 40,4% 
dos respondentes se sentiram frequente-
mente tristes ou deprimidos, 52,6% se sen-
tiram ansiosos ou nervosos e 43,5% relata-
ram início de problemas para dormir. Ou 
seja, pesquisas recentes indicam claramen-
te a atenção que precisamos ter sobre es-
tes problemas. A partir dessas pesquisas e 
mesmo em nosso dia a dia verificamos que 
o sofrimento gera desconforto e dificulda-
des na elaboração de estratégias de en-
frentamento. Então, como lidar com essas 
situações para cuidar da nossa saúde men-
tal e espiritual? Reflitamos a partir da obra 
“No rumo do mundo de regeneração”, de 
Divaldo Franco pelo espírito Manoel Philo-
meno de Miranda, que nos traz a gravidade 
e ao mesmo tempo a importância desse

 momento do nosso Planeta, “informan-
do-nos que o amado planeta se encontra 
na mais difícil crise espiritual dos últimos 
séculos” (por irmão Antúlio, p.19). Em O 
Livro dos Espíritos, Livro II – Capítulo I, há 
a escala espírita, com a classificação dos 
espíritos segundo o grau de evolução (in-
telectual e moral), na base dessa escala 
temos os espíritos imperfeitos, nos quais 
há o predomínio da matéria sobre o es-
pírito, disposição ao mal, ignorância, or-
gulho e egoísmo. Ainda segundo Kardec, 
nem todos os espíritos são maus, mas há 
irreflexão e inconsequência. Qual a nossa 
compreensão acerca do momento que es-
tamos vivendo? Nós, espíritos ainda num 
mundo de provas e expiações, somos, infe-
lizmente, da categoria dos imperfeitos, uns 
mais outros menos e, diante da grave crise 
política, social e moral que atravessamos 
podemos nos desorganizar e cairmos no 
desespero ou vislumbrarmos a oportuni-
dade bendita que o Pai nos concede para 
nos transformar a partir dessas vicissitudes, 
compreendendo que as aflições, sejam 
dessa atual existência ou das pretéritas, 
são bençãos divinas para adquirirmos um 
tanto mais de  construções no bem. Nesse 
momento de transição - a Regeneração – 
no qual caminhamos para um mundo em 
que há a prevalência mais do bem do que 
mal, faz-se necessário uma transformação 

íntima, um esforço nosso no bem. Diante 
dessa oportunidade, a resiliência pode nos
auxiliar nessa trajetória. Resiliência, um ter-
mo advindo da física: são as propriedades 
de alguns materiais de acumular energia 
quando submetidos a algum tipo de pres-
são e, não sofrendo qualquer ruptura, após 
a pressão cessar volta ao seu estado inicial. 
Já para a psicologia, é a capacidade do in-
divíduo de passar por adversidades nas 
mais variadas áreas da vida, situações que 
causem dor, e mesmo assim, não entrar 
em ruptura psíquica, além de sair fortale-
cido.  A resiliência ainda, segundo Joan-
na de Ângelis “é a lucidez da consciência 
que equipa o indivíduo na superação da 
amargura, do desespero, da infelicidade, 
em virtude da compreensão que o Ser 
demonstra em torno dos objetivos espiri-
tuais da sua existência, tornando-se mais 
fácil entender e aceitar o sofrimento e a ne-
cessidade de ainda se encontrar nas faixas 
mais áspera do mecanismo evolutivo”. Para 
construir a resiliência é fundamental que 
façamos o exercício do autoconhecimento, 
identificando muitas vezes as chagas que 
ainda se faz presente em nós espíritos im-
perfeitos: o orgulho, a vaidade, o egoísmo. 
Apenas ao identificar em nós as ma-
zelas que necessitamos burilar será 
possível a compreensão das situações 
que vivenciamos, lidando de maneira 
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construtiva com as atribulações da vida. 
Quando não há compreensão e ação
frente as intempéries, há adoecimento do 
corpo e da alma, levando aos sintomas 
apontados pelas pesquisas citadas acima. 
Nesse processo, alguns fatores possibilitam 
que nos tornemos mais resilientes: contro-
le emocional, ações pautadas em valores 
morais, empatia, compreensão de mudan-
ças, reflexão, confiança e autoconhecimen-
to, sendo este último um fator primordial 
para os anteriores. Na questão 232 do livro 
“O Consolador”, de Francisco Cândido Xa-
vier pelo espírito Emmanuel: “Em matéria 
de conhecimento, onde podemos localizar 
a maior necessidade do homem?” ele nos 
responde “Como nos tempos mais recua-
dos das civilizações mortas, temos de rea-
firmar que a maior necessidade da criatura 
humana ainda é a do conhecimento de 

si mesma”, e ainda na questão 230 deste 
mesmo livro: “Como iniciar o trabalho de 
iluminação da nossa própria alma?” ele 
nos responde: “Esse esforço deve come-
çar com o autodomínio, com a disciplina 
dos sentimentos egoísticos e inferiores, 
com o trabalho silencioso da criatura por 
exterminar suas próprias paixões”. Não é 
possível o nosso burilamento e a saúde 
integral do ser quando ainda pautamos 
nossos comportamentos, pensamentos e 
emoções no egoísmo, orgulho e vaidade. 
A resiliência é uma capacidade que precisa 
ser desenvolvida para nos asserenar e fazer 
progredir entendendo que as dificuldades 
e vicissitudes ainda nos são necessárias.
“Asserena-te sempre e abençoa as pro-
vas que te assinalem a estrada, de vez 
que são essas mesmas provas que te es-
truturam o degrau exato que podes e de- 

ves transpor na conquista da própria feli-
cidade ante a Vida Maior” (XAVIER, P. 164).

Fontes: BARROS, M.B.A. et al. Relato de tristeza/

depressão, nervosismo/ansiedade e problemas de 

sono na população adulta brasileira durante a pande-

mia de COVID-19. Epidemiologia e Serviços de Saú-

de [online]. v. 29, n. 4. 2020; Cuadra-Martinez, D. et al. 

COVID-19 y comportamiento psicológico: revisión sis-

temática de los efectos psicológicos de las pandemias 

del siglo XXI. Rev. méd. Chile, Santiago, v. 148, n. 8, p. 

1139-1154, agosto 2020. ;FRANCO, Divaldo Pereira. No 

rumo do mundo de regeneração. Pelo Espírito Manoel 

Philomeno de Miranda; FRANCO, Divaldo Pereira. Jo-

anna de Angelis “O Despertar do Espírito”.; KARDEC, 

A. O livro dos Espíritos; XAVIER, Francisco Cândido. 

O consolador. Pelo Espírito Emmanuel; XAVIER, Fran-

cisco Cândido. Rumo Certo. Pelo Espírito Emmanuel.
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RECEPÇÃO DO SEAREIROS
Recepção, Livraria e Bazar – funcionando normalmente de segunda a 
sexta-feira das 12h às 17h.

ATENDIMENTO FRATERNO EMERGENCIAL SUSPENSO
Atividades suspensas enquanto durar a fase vermelha.

LIVES DE MAIO
Todas as terças-feiras às 20h no YouTube – Acompanhe-nos, se inscreva no 
canal e dê o Like.
04/05 - Tema: “Utilidade Providencial da Fortuna” – Expositor: Leandro 
Piazzon;
11/05 - Tema: “A Maternidade” – Expositora: Elaine Cristina da Silva;
18/05 - Tema: “Piedade Filial” Expositor: Divaldo Gremes;
25/05 - Tema: “Os Últimos Serão os Primeiros” Expositor: Marcos Simão
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