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No Brasil, o dia 19 de julho tornou-
-se ofi cialmente o Dia da Caridade
por meio da lei 5.063, de 04 de julho 

de 1966, decretado pelo então presidente 
Humberto Castelo Branco.

O mundo comemora o dia Internacio-
nal da caridade em 05 de setembro, data 
criada pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), através da resolução 67/105 de 2012. 
A escolha do dia 05 de setembro é uma ho-
menagem ao aniversário de morte de Ma-
dre Teresa de Calcutá.

O Livro “O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo” lembra-nos a recomendação de Jesus 
de que amemos uns aos outros e que 
façamos aos outros o que quereríamos 
que nos fi zessem eles. Toda a religião, toda 
a moral se acham encerradas nesses dois 
preceitos; se observássemos isso, todos serí-
amos felizes: não haveria ódios, nem ressen-
timentos, nem pobreza, porquanto, do su-
pérfl uo das mesas dos ricos, muitos pobres 
se alimentariam. 
Existe a caridade material e a caridade 
moral. A caridade material consiste em dar 
bens materiais. A caridade moral, todos 
podem praticar, nada custa, materialmente 
falando, porém, que é a mais difícil de exer-
cer-se. Ela consiste em nos suportarmos uns 
aos outros e é o que menos fazemos. Gran-
de mérito há, em um homem, saber calar-se, 
deixando que fale outro mais tolo do que 
ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser 
surdo quando uma palavra zombeteira se 
escapa de uma boca habituada a escarne-
cer; não ver o sorriso de desdém com que 
nos recebem pessoas que, muitas vezes er-
radamente, se supõem acima de nós e dos 
outros. Não dar atenção ao mal proceder 
de outrem é caridade moral. 

Muitos dizem: Como vou fazer caridade, 
se frequentemente nem mesmo do neces-
sário disponho? Há muitas maneiras 
de se fazer a caridade. Podemos fazê-la 
por pensamentos, por palavras e por 
ações. Por pensamentos, orando pelos po-

bres abandonados, que morreram sem se 
acharem sequer em condições de ver a luz.
Uma prece feita de coração os alivia. Por pa-
lavras, dando aos nossos companheiros de 
todos os dias alguns bons conselhos...

A verdadeira caridade é sempre bon-
dosa e benévola; está tanto no ato, como 
na maneira de praticá-la. Duplo valor tem 
um serviço prestado com delicadeza. Se 
o for com altivez, pode ser que a necessi-
dade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, 
mas o seu coração pouco se comoverá.

Lembrai-vos também de que, aos olhos de 
Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. 
Disse Jesus: “Ignore a vossa mão esquerda o 
que a direita der.” Por essa forma, ele nos ensi-
nou a não queimar a caridade com o orgulho.

Diz-nos Emmanuel que caridade não é 
aceitar tudo com paciência, tudo aguentar... 
Há limites.

A caridade da vida é aperfeiçoamento.
Devemos tratar com benevolência e bran-

dura os que não pensam como nós, mas não 
precisamos aceitar seus preconceitos e enga-
nos. A Doutrina Espírita está alicerçada na 
lógica e para sermos espíritas é impossível 
fugir dela.

Dia da Caridade

Devemos auxiliar a todos, como nos 
seja possível, mas sempre analisando 
para que o critério não nos prejudique. 

Paulo de Tarso, escrevendo aos corín-
tios, afi rmou que “a caridade tudo sofre, 
tudo crê, tudo espera, tudo suporta”, mas 
não se esqueceu de recomendar aos tes-
salonicenses que examinassem tudo, re-
tendo o bem. 

Compreender, perdoar e ajudar é a 
única maneira de cumprirmos os nossos 
deveres de pais, de fi lhos, de irmãos, à luz 
dos princípios cristãos.  

Fora da caridade não há salvação, 
isto é, fora da prática do amor e da 
caridade de uns para com os outros 
não nos libertamos das complicações 
criadas por nós mesmos, não nos liber-
tamos da ignorância para alçar voos 
maiores rumo à evolução espiritual, 
moral e intelectual.

PELA PRESIDÊNCIA
Fontes:  https://www.calendarr.com/brasil/dia-da-
-caridade/; Paulo - 1 Corintios cap. 13:7 e  1 Tes-
salonicenses 5:21; O Evangelho Segundo o Espi-
ritismo Cap. XIII itens 9 e 10; Opinião Espírita Cap. 
9 – Emmanuel/Francisco Cândido Xavier

“Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos 
anjos, se não tivesse caridade não seria senão como um bronze sonante, e 
um címbalo retumbante”... (ESE cap. XV item 6)
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NOSSA GENTE

Departamento de Artes e Cultura
PELO D.C.D 

Neste mês de julho apresentamos os amigos que compõem o Departamento de Artes e Cultura – DAC. São eles:

   ADAUTO REAMI – Americanense, tem 76 anos, três fi lhos e dois netos. É casado com 
Vanilde Reami trabalhadora incansável da Casa. No ano 2000 tornou-se espírita depois 
de ler as obras básicas, apresentadas pela esposa. Em poucos meses estava envolvido 
com a Doutrina participando de estudo e depois também em reunião mediúnica. Ti-
nha motivação para realizações artísticas, teatro, coral etc. Tudo fi cou mais fácil quando 
encontrou alguns companheiros com a mesma vocação, como André Oliveira e José 
Geraldo Carvalho, além de outros. O Seareiros é sua segunda casa e nela desempenha 
várias atividades que o deixa feliz. Atualmente coordena grupos de estudo e mediúnico, 
coordena o DAC e ainda cuida dos nossos vasos e plantas com imenso carinho. Adau-
to é um exemplo de que a idade não nos limita o desejo de trabalhar por uma causa.

ANDRÉ OLIVEIRA – Tem 45 anos, é casado com Dorinha, também frequentadora 
do Seareiros, tem uma fi lha, é publicitário e artista multimídia. Seu primeiro contato 
com a Doutrina foi por volta dos 19 anos, através de um cliente da empresa em que 
trabalhava na época. As explicações espirituais que a pessoa dava para alguns temas 
despertou-lhe o interesse, pela lógica e coerência. Mais tarde, leu duas obras espíritas 
emprestadas por uma amiga de sua esposa. Chegou ao Seareiros no ano 2000, através 
de um convite recebido por uma das professoras do curso de enfermagem da esposa, 
que é nossa amiga Vanilde Reami, esposa do Adauto, a quem ambos são gratos pela 
possibilidade dos reencontros proporcionados. André participa de reunião de estudos 
e é o grande colaborador na produção de conteúdo digital para as redes sociais da 
Casa, como as Lives e outros, além de coordenar o  Departamento de Artes e Cultura. Já 
atuou em diversos projetos artísticos do Departamento.

FABIANA PANTAROTTO – Tem 49 anos, é professora de Artes e atriz. Em 1988, entrou 
em um grupo de teatro do Centro Espírita Paz e Amor, não frequentava a Casa, apenas 
tinha muita afi nidade com os integrantes e com a energia do local. Em meados de 1997 
foi levada por uma amiga  à reunião pública da Casa para tomar um passe, pois passava 
por problemas de saúde na família, assim conheceu o Centro e passou a frequentá-lo.
Devido a mudanças de profi ssão, cidade, trabalho, participou de reuniões públicas de 
vários centros espíritas, mas a afi nidade sempre foi maior com as atividades e acolhimen-
to do Seareiros. Finalmente em 2008, retornou e está conosco. É coordenadora de gru-
po de estudos e a partir de 2019 faz parte do DAC, participando das atividades culturais 
e comemorativas do Seareiros, sempre com auxílio do seu namorado Ederson Silva, que 
também é frequentador da Casa. Em 2019, à convite do Centro Espírita Amor e Caridade 
(Monteiro Lobato), iniciou lá uma ofi cina de Teatro, aberta à toda comunidade Espírita. 

Enfi m, tem o Centro Espírita Seareiros como sua casa, onde sempre foi acolhida e tem 
se desenvolvido encontrando Deus, a Doutrina e a espiritualidade, dando sentindo a 
vida e auxiliando nas superações necessárias, o que nos diz Fabi.

Agradecemos a colaboração desses amigos preciosos que sempre fazem a diferença, 
levando através da arte muitas alegrias para todos nós! Desejamos que ainda possam 

trazer para nossa Casa a magia de seus talentos em futuras apresentações!
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SEAREIROS SOLIDÁRIO

“Ações Solidárias”

Encerramos o primeiro semestre de 
2021, ainda em meio a muitas difi -
culdades desse momento de pan-

demia e incertezas sobre o futuro, entre-
tanto nossa casa tem se mantido ativa, 
buscando adaptar-se ao “novo normal”.

No início do ano foi formado um novo 
departamento, o Seareiros Solidário, 
justamente com objetivo de atuar de ma-
neira mais ativa em campanhas sociais, 
agregando voluntários de outros depar-
tamentos, como Infanto-Juvenil, Artes, 
Marketing e Eventos, todos unidos, so-
mando esforços, trabalhando pelo nos-
so próximo, como a doutrina tanto nos 
ensina. 

Iniciamos em janeiro, com a Cam-
panha de Material Escolar, benefi -
ciando diversas entidades da região, 
como CIJOP, Creche Letícia Duarte, 
Lar da Mãe Esperança, Projeto Esther, 
dentre outras, além da nossa querida 
Coasseje e algumas famílias caren-
tes, assistidas diretamente pela casa.

Em março, organizamos um almoço 
de domingo, na entidade AEPHIVA, que 
acolhe portadores de HIV, onde além de 
um belo “Strogonoff ”, foram enviadas 
pequenas cartas, escritas pelos nossos 
voluntários, endereçadas nominalmente 
a cada paciente da entidade.

Maio foi o mês do nosso “Drive-Th-
ru”, com arrecadação de uma tonelada 
e meia de alimentos, e uma quantidade 
imensa de roupas, resultado que tornou 
possível ajudar inúmeras entidades as-
sistenciais e algumas famílias, de manei-
ra pontual. Aqui cabe um agradecimento 
especial a nossa querida Tânia Gonçal-
ves de Souza Andrade, que fez a ponte 
com essas famílias tão necessitadas, da 
maneira mais carinhosa e acolhedora 
possível. Obrigado querida!

Em junho, depois do sucesso do “Strogo-
noff ”, voltamos a AEPHIVA, dessa vez com 
uma feijoada deliciosa, e sem esquecer das 
cartinhas, pois essas alimentam os cora-
ções.

 SEAREIROS SOLIDÁRIO NAS REDES SOCIAIS:

@seareirossolidario      Site: www.seareirosdejesus.com.br

POR ANDRÉ ZOPOLATTO
Gostaríamos de deixar registrada toda 

nossa gratidão, a cada voluntário, a cada 
um que, de maneira direta ou indireta, 
trabalhando ou doando, colaborou nessas 
campanhas e eventos, nos ajudando a le-
var um pouco de alegria a nossos queridos 
irmãos.

Sem essa sinergia, nada disso seria pos-
sível. E para lembrarmos que tudo nasce 
da nossa intenção, nos despedimos do pri-
meiro semestre com esse pequeno poema:

“Se não houver frutos,
valeu a beleza das � ores,
Se não houver � ores,
valeu a sombra das folhas,
Se não houver folhas...
...valeu a intenção da semente.”
                                                                  Henfi l
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ESTUDOS

Aristides de Souza Spínola
POR DIVALDO GREMES

Nasceu em Caetité (Bahia), a 29 de 
agosto de 1850, e desencarnou 
no Rio de Janeiro aos 9 de julho 

de 1925, fi lho do Cel. Francisco de Souza 
Spínola e de D. Constança Pereira de Sou-
za Spínola. Essa família ilustre e de prestí-
gio na Bahia criou o fi lho dentro de rígidos 
princípios morais, fazendo-lhe ver o valor 
de um nome honrado. Bem cedo, o meni-
no revelou-se altamente curioso de tudo 
que lhe chegasse aos sentidos, elaborando, 
às vezes, perguntas bastante embaraçosas 
e que demonstravam a viva inteligência de 
que era dotado. No ano de 1871, bacha-
relou-se em Direito, após cursar brilhan-
temente a Faculdade de Direito do Recife. 
Abriu, em seguida, a banca de advogado 
em sua terra natal. Fez, por essa época, 
diversas excursões pelo interior da Bahia 
e, particularmente, pelo vale do S. Francis-
co, com o fi m de estudar as localidades e 
colher notas para os seus estudos históri-
cos. Entrou na carreira política, tendo sido 
eleito, em 1878, deputado provincial pela 
Bahia. Por indicação do Dr. Aristides César 
Spínola Zama, seu primo, foi nomeado, de 
1879 a 1880, Presidente da Província (Esta-
do) de Goiás, tendo ouvido do imperador 
D. Pedro II, quando a este foi agradecer a 
nomeação, elogiosas referências aos predi-
cados morais e intelectuais de que já havia 
dado provas. Em 1881, na primeira legis-
latura de eleição direta, representou a sua 
terra na Assembleia Geral do Império. Ga-
nhando prestígio sempre crescente ante 
o eleitorado baiano, foi reeleito deputado 
geral nas legislaturas de 1885 e de 1886 a 
1889, sendo que nesta última fora eleito na 
vaga aberta pela morte de Pedro Carneiro 
da Silva. Ao ser proclamada a República, 
em 1889, ocupava ele, o mais jovem dos 
deputados, o cargo de 1º Secretário da Câ-
mara. No regime republicano, depois de 
haver pleiteado, por duas vezes, a eleição 
de deputado federal, só conseguiu ser re-
conhecido para a de 1909-1911, dando-se 
neste último ano o seu afastamento defi ni-
tivo da política, para se consagrar exclusi-
vamente à advocacia e ao estudo e medi-
tação da Doutrina Espírita.

Foi em 1905, que Aristides Spínola in-
gressou na Federação Espírita Brasileira, 
convidado pelo então Diretor na Assistên-
cia aos Necessitados, Pedro Ricardo. Eleito 
para o cargo de vice-presidente, na do Dr. 
Geminiano Brasil de Oliveira Góis, outro 
espírita ilustre e fi el, Aristides Spínola de-
senvolveu naquela Casa toda uma ativida-
de polimorfa e intensa, a ela se dedicando 
durante vinte e um anos seguidos, amado 
por todos os companheiros que com ele 
privaram. Na vice-presidência da FEB per-
maneceu de 1905 a 1913. Presidente em 
1914 e em 1916 e 1917, voltando a exercer 
o cargo de vice-presidente em 1920 e 1921. 
Ocupou, de novo, de 1922 a 1924, a direção 
da Casa, sendo eleito, em 1925, para a vice-
-presidência, cargo que desempenhou até 
a data de sua desencarnação. Foi, assim, 
presidente da Federação Espírita Brasileira 
durante seis anos e vice-presidente onze 
anos e meio. Desde o primeiro dia em que 
se incorporou à caravana dos que na Fede-
ração laboravam, relevantes e ininterruptos 
serviços lhe prestaram, seja como membro 
da sua administração, seja fora de qualquer 
cargo administrativo. O que ele queria era 
trabalhar. E trabalhou sempre, e muito, e 
trabalhou bem. Dentre esses serviços me-
recem destacados os que tiveram ensejo 
de dispensar-lhe como advogado, de todas 
as vezes em que o Espiritismo se viu alveja-
do pela ciência ofi cial, sob a forma de per-
seguições aos médiuns, por exercício ilegal 
da medicina. Como jornalista de irrecusá-
vel mérito, Aristides Spínola colaborou em 
vários jornais. No “Diário da Bahia” escreveu 
as narrativas de algumas de suas excursões 
realizadas na juventude. Com o pseudôni-
mo Buxton, defendeu, em “A Pedidos” do 
“Jornal do Comércio”, do Rio, o Ministério 
Dantas. Foi um dos fundadores, em 1891, 
do “Jornal do Brasil”, onde teve a seu cargo 
a parte política. Antes, pertencera à reda-
ção de um diário, cremos que a “Gazeta 
da Tarde”, que fora empastelado em 1897, 
achando-se Aristides Spínola no edifício do 
jornal quando essa violência se consumou.

Além de alguns escritos inéditos e mui-
tos outros estampados em periódicos

espíritas e leigos, são de sua pena, entre 
outras, as seguintes obras: “Presidência do 
Barão Homem de Melo. Excursões admi-
nistrativas”, Bahia 1879; “Relatórios sobre 
a administração da Província de Goiás”, 
1879-1880 (2 vols.); “Estudo sobre os índios 
que habitam as margens do rio Araguaia”, 
memória em que estuda os índios carajás 
e que se acha anexa ao relatório da explo-
ração desse rio pelo engenheiro J. R. de 
Morais Jardim, Rio, 1880; “Orçamento do 
Ministério da Agricultura”, discurso profe-
rido na sessão da Câmara dos Srs. Depu-
tados, em 13 de Julho de 1882, Rio, 1882; 
“Elemento Servil”, Discursos proferidos em 
sessões da Câmara, de 22 de Junho e 4 de 
Junho de 1883, Rio, 1883. Em 1889, deu a 
público uma tese que apresentou no Ins-
tituto da Ordem dos Advogados do Brasil, 
versando sobre direitos do comerciante 
no exercício de sua profi ssão. Sob os aus-
pícios da Federação Espírita Brasileira, foi 
editada, em 1902, a tradução que Spínola 
fez da obra do Dr. E. Gyel: “Ensaio de revista 
geral e da interpretação sintética do Espi-
ritismo”. Em 1915, com o título “Caridade 
perseguida”, fez imprimir um memorial de 
recurso criminal. Sólida erudição espírita, 
teológica e jurídica projetaram-lhe o nome 
dentro e fora do campo espírita sendo-lhe 
admirados o critério e a ponderação com 
que resolvia os problemas administrativos, 
bem como o espírito evangélico e conci-
liador nos mais delicados e controvertidos 
assuntos.

Fonte: www.febnet.org.
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ESTUDOS

Desencarne da médium Eusápia Paladino
POR JUBERY RODRIGUES

 NASCIDA em Minervino, Itália, no dia 
31 de março de 1854 e desencarnada 
no dia 9 de julho de 1918, na cidade de 
Nápoles, no mesmo país. A sua mediuni-
dade surgiu no ano de 1868, quando tinha 
apenas 14 anos de idade. Dali em diante, 
o seu trabalho no campo das pesquisas 
psíquicas foram de tal relevância, que se 
pode dizer ter sido uma das maiores mé-
diuns do mundo. Quando eclodiu a sua 
mediunidade, ela era órfã de pai e mãe, 

e os seus parentes pretendiam enviá-la 
para um convento, entretanto, a sua apre- 
sentação no mundo científico somente foi 
consumada em 1888, quando o professor 
Chiaia convidou Cesare Lombroso para 
examiná-la, o que somente aconteceu no 
ano de 1891. Os fenômenos físicos produzi-
dos por meio dessa famosa médium foram 
de vários matizes: movimento de objetos, 
levitação de mesas e dela própria, apari-
ção de luzes, materializações, execução de 
passagens musicais sem contato humano, 
por meio de vários instrumentos e outros. 
Os inúmeros cientistas que fizeram pes-
quisas por seu intermédio, em centenas 
de sessões, eram ferrenhos detratores do 
Espiritismo, e objetivavam tão somente 
demonstrar possíveis fraudes. No entanto, 
ela conseguiu convencer a grande maioria 
desses sábios, apesar de eles desconhece-
rem os mais elementares rudimentos sobre 
a dinâmica dos fenômenos mediúnicos. 
Diante dos fenômenos propiciados por 
meio de Eusápia, desfilaram sábios de reno-
me, tais como: Schiaparelli, Gerosa, Erman-
cora, Aksakof, Carl DuPrel, Charles Richet, 

Oliver Lodge, Fredrich Myers, Ochorowicz, 
Sigdwick, Richard Hodgson, Albert de Ro-
chas, Camille Flammarion, Carlos Rochi, 
Vitoriano Sardou, Júlio Claretio, Adolfo 
Bisson, Gabriel Delanne, Fontenay, Ernes-
to Bozzano, os professores Porro, Morseui 
e Massales, além de muitos outros. Mor-
seui teve a oportunidade de observar 
cerca de 39 fenômenos; Fontenay con-
seguiu fotografá-la com as mãos presas 
pelos observadores, enquanto de sua 
cabeça saíam várias mãos; Cesare Lom-
broso declarou-se “convencido e entris-
tecido por haver combatido tantas vezes 
a possibilidade dos fenômenos espíritas.”
Eusápia era analfabeta, extremamente 
bondosa e caridosa. Tudo quanto con-
seguia amealhar, distribuía com os ne-
cessitados e com as crianças, sentindo as 
desventuras dos menos favorecidos pelos 
bens materiais e procurando resolver seus 
problemas. Ela tornou-se famosa por ter 
sido a médium que passou pelo exame 
do maior número de sábios, quase todos 
rendendo-se à evidência do Espiritismo.

Fonte: http://www.febnet.org.br

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

POR ORLANDO CIOLDIN

Chico e sua Professora

Certa vez, com minha esposa Teresinha, ao entrarmos na casa do Chico, encontramo-lo 
chorando junto a mesa. Perguntei-lhe o porquê das lágrimas.
Ao que ele respondeu:
- Choro de emoção. Hoje é o dia do aniversário da minha professora. Em gratidão a essa 
nobre senhora, como eu não tinha dinheiro para comprar um presente para ela, sempre 
lhe dava uma rosa. Ainda hoje, todos os anos, em seu aniversário, faço uma prece e coloco 
uma rosa sobre a mesa em sua memória. Há pouco fui lá fora e colhi esta rosa, e, quando 
fazia a prece, ela, emocionada, apareceu-me, sentou-se nesta cadeira (apontou- a com o 
olhar) e falou-me ternamente:
- Chico, só depois de desencarnada eu soube que você nunca se esqueceu de mim. Você 
se lembra, na escola, quando nós cantávamos:  “Salve lindo pendão da esperança, salve 
símbolo augusto da paz”?
E despediu-se, retornando à Pátria Espiritual.  
Envolto ainda então com a presença, Chico concluiu:
- Nessa hora a gente se porta como uma criança... E depositei a rosa na cadeira onde ela 
se sentara. 

(Obra “Notáveis Casos de Chico Xavier”, 
de Oswaldo de Castro, Editora GEEM)



ANO 24 - Nº 254INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO JULHO 2021  |  07

REVISTA ESPÍRITA

Ligação entre Espírito e Corpo
PELO D.C.D

Uma de nossas amigas, a Sra. Schutz, 
que é perfeitamente ligada ao mundo, 
e que parece não querer deixá-lo tão 
cedo, evocada enquanto dormia, mais 
de uma vez nos deu provas da perspi-
cácia de seu Espírito nesse estado. Um 
dia, ou melhor, uma noite, depois de 
uma longa conversa, disse ela: “Estou 
fatigada. Necessito de repouso. Vou 
dormir. Meu corpo precisa disso”.

Diante disto, retorqui: “Vosso corpo 
pode repousar. Falando-vos, não o 
prejudico. É o vosso Espírito que aqui 
se acha e não o vosso corpo. Podeis 
então entreter-vos comigo, sem que o 
corpo sofra.”

Ela respondeu: “Estais enganado, 
pensando assim. Meu Espírito se des-
taca um pouco de meu corpo, mas 
é como um balão cativo, preso pelas 
cordas. Quando o balão recebe sola-
vancos produzidos pelo vento, o poste 
em que está amarrado sente o efeito 
dos abalos transmitidos pelas amarras. 
Meu corpo representa o poste para o 
meu Espírito, com a diferença de que 
experimenta sensações desconheci-
das do poste e que tais sensações fa-
tigam bastante o cérebro. Eis por que, 
como o Espírito, meu corpo necessita 
de repouso.”

Esta explicação, na qual jamais havia 
pensado aquela senhora, conforme 
nos declarou, mostra perfeitamente 
as relações existentes entre o corpo e 
o Espírito, enquanto este desfruta um 
pouco da sua liberdade. Sabíamos 
muito bem que a separação absoluta 
só se dá depois da morte e mesmo al-
gum tempo depois.

Nunca, porém, essa ligação nos ha-
via sido descrita com uma comparação 
tão clara e tão impressionante. Por isso 
felicitamos sinceramente aquela se-
nhora que dormindo mostrou possuir 
tanta presença de espírito.

Isto, entretanto, não era para nós 
mais do que uma comparação enge-
nhosa. Mas ultimamente a imagem 
tomou proporções de realidade.

O Sr. R.., antigo ministro-residente 
dos Estados Unidos junto ao rei de 
Nápoles, homem muito conhece-
dor do Espiritismo, fez-nos uma visita 
e perguntou se, nos fenômenos de 
aparição, já tínhamos observado uma 
distinção entre o Espírito de uma pes-
soa viva e o de um morto. Numa pa-
lavra, se quando um Espírito aparece 
espontaneamente, quer em vigília, 
quer durante o sono, temos um meio 
de reconhecer se se trata de um vivo 
ou de um morto. Informado de que 
não tínhamos outro meio senão per-
guntando ao Espírito, disse-nos que 
conhecia na Inglaterra um médium 
vidente, dotado de grande capacidade 
que, toda vez que se lhe apresenta o 
Espírito de uma pessoa viva, nota um 
rastro luminoso, partindo do peito, 
através do espaço, não interrompido 
por qualquer obstáculo material, que 
vai terminar no corpo. É uma espécie 
de cordão umbilical que une as duas 
partes momentaneamente separadas 
do ser vivo. Nunca o observou quando 
não havia vida corpórea. Assim reco-
nhece se o Espírito é de um morto ou 
de um vivo.

A comparação da Sra. Schutz nos 
veio à mente e nós a tomamos como 
uma confirmação do fato que nos aca-
bavam de relatar. 

Contudo, faremos a respeito uma 
observação. Sabe-se que no momento 
da morte a separação não é brusca.

O perispírito se desprende pouco

a pouco e, enquanto dura a pertur-
bação, conserva uma certa afinidade 
com o corpo. Não seria possível que o 
laço observado pelo vidente, de que 
acabamos de falar, subsistisse enquan-
to o Espírito aparece, no próprio ins-
tante da morte, ou poucos instantes 
depois, como acontece tão frequente-
mente? Nesse caso, a presença desse 
cordão não seria indicativa de que a 
pessoa estivesse viva. O Sr. R... não nos 
soube dizer se o médium teria feito 
tal observação. Em todo caso, ela não 
é menos importante e lança nova luz 
sobre aquilo que podemos chamar a 
fisiologia dos Espíritos.

Fonte: https://kardecpedia.com/roteiro-de-estu-

dos/893/revista-espirita-jornal-de-estudos-psicologi-

cos-1859/4546/maio/ligacao-entre-espirito-e-corpo
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COASSEJE

Período Pandêmico no “Lar Dona Anita”
PELA COASSEJE

NESTE PERÍODO pandêmico, muitas coi-
sas mudaram nos nossos relacionamentos, 
nosso lazer, nossos encontros, atividades, 
tanto em áreas de trabalho, de família, de 
amizades, de hábitos, de cuidados, de se-
gurança, de protocolos e muito mais... 

Não é diferente quando falamos de Ser-
viço de Acolhimento, abrigo de crianças 
e adolescentes, em relação a convivência 
com os colegas na escola, os momentos de 
lazer, cursos e outros. Os espaços se con-
centram no lar coletivo, com poucas chan-
ces de encontros externos em áreas sociais, 
escolares ou de lazer.

No Lar Dona Anita, onde se desenvolve 
o Serviço de Acolhimento Institucional da 
COASSEJE, é certo que, com esforços de 
toda equipe de cuidados, equipe técnica, 
equipes de apoio, busca-se substituir no 
próprio espaço do Lar, o que a pandemia 
impediu externamente: festa junina, de 
aniversário, karaokê, dança, pintura e ou-
tros...

E as aulas escolares? Embora impedidos 
do convívio com os colegas, a participação 
em aulas remotas é obrigatória. Como fa-
zer com mais de 20 crianças e adolescen-
tes, em diversas faixas etárias e graus esco-
lares?

No Lar, há 2 computadores exclusivos 
para uso das crianças em horários pré-es-
tabelecidos para cada um. Mas não é sufi -
ciente para todos tendo as aulas on line...

Providências Tomadas:
Através de doações de notebooks usa-

dos, por voluntários e do Centro Espírita 
Seareiros de Jesus, foram instalados 3 com-
putadores em local adaptado na Sede da 
COASSEJE, exclusivamente para aulas re-
motas das crianças e adolescentes do Lar. 

Utilizando-se do “Protocolo Municipal de 
Medidas Mitigadoras ao Contágio e Impac-
tos pela COVID-19”, elaborado pela Secre-
taria de Ação Social e Direitos Humanos 
– SASDH, que possibilita a convocação de 
profi ssionais da área pública e privada para 
contribuição nos locais de necessidades, a 
APAE cedeu duas funcionárias, educado-
ras sociais, para auxiliar as crianças do Lar 
Dona Anita nas aulas remotas.

Assim, 8 crianças e adolescentes, desde o 
início do mês de abril, são deslocadas dia-
riamente, em horários diversos, até a sede 
da COASSEJE e participam das aulas sob o 
acompanhamento das educadoras sociais. 

As demais crianças e adolescentes rea-
lizam as aulas remotas nos computadores 
do Lar Dona Anita. Dessa forma torna-se 
possível que todas as crianças com idade 
escolar possam participar das aulas remo-
tas com tranquilidade. 

RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA 
ENTIDADE

É de conhecimento que as atividades 
com crianças e adolescentes em situação 
de risco, acolhidos em serviços próprios de 
acolhimento é considerado de alta com-
plexidade, portanto “serviço essencial”.

As organizações sociais privadas rece-
bem recursos públicos para desenvolvi-
mento das atividades, porém, como é de 
conhecimento também, esses recursos não 
suprem todas as necessidades de custeio 
do Serviço. Vem daí que, o complemento 
é fornecido por projetos de autossusten-
tação e apoio, normalmente elaborados 
e executados por voluntários e ainda con-
tando com doações da sociedade. 

É usual que uma das principais fontes de 
recursos de toda OSC (Organização da So-
ciedade Civil) seja a realização de eventos 
diversos para consecução desses recursos. 
Em tempos de pandemia isso não é possí-
vel. Assim recorremos mais à contribuição 
da sociedade e da ajuda voluntária.

Na COASSEJE, especifi camente, conta-
mos com o apoio de alguns projetos com 
voluntários e doadores para suprir parte 
da demanda. Lembramos que em virtude 
do período pandêmico, diversos projetos 
antes desenvolvidos com voluntários fo-
ram suspensos para maior segurança dos 
trabalhadores. 

Entre os projetos de captação de recur-
sos fi nanceiros que estão em desenvolvi-
mento, relacionamos:

- Projeto Investimento Social: contri-
buição fi nanceira de pessoas da socieda-
de que pode ser mensal através de bole-
tos bancários, transferência ou PIX para a

conta da entidade.
- Nota Fiscal Paulista: os cupons fi scais 

que podem ser doados em aplicativo pró-
prio dos consumidores ou doação para ca-
dastramento por voluntários da entidade.

- Brechó da COASSEJE: vendas de pro-
dutos seminovos doados pela sociedade, 
como vestuário, móveis e objetos diversos. 
Este projeto funciona na loja da Sede, à 
Rua 7 de Setembro, 25, esquina com Av. 9 
de Julho, de segunda à sexta, das 12h00 às 
16h00 e no segundo sábado de cada mês, 
das 09h00 às 14h00. A entrada é pela Ave-
nida 9 de Julho. Quaisquer dúvidas sobre 
a forma de contribuir com a entidade, en-
trar em contato pelo telefone 3461-4050. 
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VALORIZAÇÃO DA VIDA

A comunicação como expressão de afeto e cuidado
POR SANDRA TRAMBAIOLI DE NADAI / TALITA BUENO SALATI LAHR

Amaneira como nos comunica-
mos interfere nas nossas rela-
ções de forma a nos conectar 

ou nos afastar das pessoas, podendo gerar 
confl itos e emoções que levam ao ataque e 
não a compreensão.

Dito isso, pedimos a você que está lendo 
esse texto que feche os olhos por uns ins-
tantes, respire profundamente três vezes, 
se conectando com seu íntimo e refl ita: 
Como está sua escuta? Como tem ou-
vido as pessoas – familiares (adultos e 
crianças), amigos, colegas de trabalho, 
da Casa Espírita? A maneira que tem 
feito essa escuta tem te aproximado ou 
afastado dessas pessoas? Joana de Ân-
gelis nos afi rma que “A arte de ouvir, é tam-
bém, a ciência de ajudar”.

Oferecer espaço de escuta é dar opor-
tunidade a si e ao outro de enriquecer 
seu próprio mundo do mundo que o 
outro te oferece. Pensemos! Diante das 
experiências que estamos vivendo, do 
contexto atual, com tantos fatores es-
tressores levando a irritabilidade e tam-
bém a maior sensibilidade, a forma como 
nos comunicamos se tornou essencial 
e uma grande possibilidade de ajuda. 

A escuta é uma forma de comunicação 
e apoio, quando realizada de forma aten-
ta e respeitosa dizemos para quem está a 
nossa frente (seja presencialmente ou de 
maneira virtual) que o consideramos e que 
suas ideias e sentimentos são importantes 
e respeitados. Essa é uma postura que exi-
ge tempo e disposição de se colocar inteiro 
ao outro. Mas como é difícil encontrar esse 
tempo e essa disposição num cotidiano de 
tantas tarefas e afazeres, onde o tempo e 
as relações se liquefazem, o que se traduz 
numa frase de Bauman: “Vivemos tempos 
líquidos, onde nada é para durar”.

Para nos ajudar na continuidade desse 
texto, trazemos novamente um trecho do 
texto Escutatória, de Rubem Alves: “É 
chegado o momento, não temos mais o 
que esperar. Ouçamos o humano que ha-
bita em cada um de nós e clama pela nossa 
humanidade, pela nossa solidariedade, que 
teima em nos falar e nos fazer ver o outro 
que dá sentido e é a razão do nosso existir, 

sem o qual não somos e jamais seremos 
humanos na expressão da palavra”.

Precisamos escutar, mas somos muito 
bons em falar, expressar nossas ideias e ver-
dades, as quais entendemos como absolu-
tas, tanto que quando alguém fala conosco, 
já formulamos respostas a dar na primeira 
interrupção, mas sabemos as respostas do 
que o outro nos traz?

Para ajudar nesse caminho da escutató-
ria, parafraseando Rubem Alves, pensemos 
no que devemos EVITAR quando estamos 
diante do outro que nos escolhe para con-
tar algo e como qualquer ser humano, de-
seja ser compreendido:

- falar de você (nesse momento você vai 
escutar);

- antecipar o que o outro vai dizer (é ele 
quem precisa falar, se colocar e se sentir 
ouvido);

- interromper quem está falando;
- minimizar a situação ou ir contra os 

sentimentos que a pessoa relata – “logo 
vai passar”, “chorando só porque perdeu 
o jogo?” (falamos muito isso para nossas 
crianças e adolescentes);

- distrações (olhar celular enquanto o ou-
tro fala, por exemplo);

- julgamentos ou culpabilizações.
Como posso acolher e compreender 

quem está em sofrimento e me escolhe para 
escutá-lo? Oferecemos a escuta empática 
que é um ato de humanização, uma postu-
ra ética que implica em escuta e validação 
do que o outro traz, se colocando à dispo-
sição para ajudar a buscar encaminhamen-
tos ou soluções, para isso precisamos de:

- doação ao outro;
- atenção;
- desejo de entender o que o outro sente;
- pensar junto;
- criar conexão;
- colocar-se à disposição;
- e se sentir que não tem o que ser dito, 

apenas seja presença.
E assim, encontramos com o outro e 

construímos sentidos, já que ampliamos 
nossas percepções e visões de mundo, mas 
para isso é preciso humildade, segundo 
Rubem Alves, “a humildade está em saber, 
não com a cabeça, mas com o coração, que 
é possível que o outro veja mundos que eu 
não vejo, se assim permitirmos, a comuni-
cação atravessará nossas emoções e senti-
mentos, espelhará nossos pensamentos e 
revelará nossas necessidades”, e ainda, “Co-
munhão (conexão) é quando a beleza do 
outro e a beleza da gente se juntam num 
contraponto”.

Estejamos prontos a acolher, escutar e 
servir nosso próximo “A grandeza do amor 
repousa invariavelmente na conjugação do 
verbo servir”. (Chico Xavier – Emmanuel).

Fontes:
ÂNGELIS, Joana – frase, disponível em: https://
psicologiajoannadeangelis.wordpress.com; AL-
VES, Ruben – Texto: A Escutatória, disponível em: 
mominhaidade.com.br/saude/texto-de-rubens-
-alves-a-escutatoria-que-traz-uma-visao-sabia-
-e-muito-pertinente-para-os-dias-de-hoje-sobre-
-a-arte-de-escutar; XAVIER, Francisco Cândido. 
Instrumentos do Tempo. Pelo Espírito Emmanuel, 
Ed. GEEM.
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O estudo do espiritismo na era digital 
O futuro já começou!  (Parte 1)

POR JAIME RIBEIRO

Com as transformações trazidas pela 
era digital de quem é o papel de esco-
lher o que é relevante e sério para o es-
tudo e divulgação do Espiritismo?

“Quando se vos diz que a Humanidade 
chegou a um período de transformação 
e que a Terra tem que se elevar na hierar-
quia dos mundos, nada de místico vejais 
nessas palavras; vede, ao contrário, a exe-
cução de uma das grandes leis fatais do 
Universo, contra as quais se quebra toda a 
má vontade humana.” ARAGO. (A Gênese 
–Cap. XVIII – Sinais dos tempos).

Atualmente, a descentralização dos fo-
cos de informação vem mudando a dinâ-
mica do aprendizado e ainda vai continuar 
impactando significativamente o proces-
so de divulgação de qualquer conteúdo 
produzido ao redor do mundo. Como não 
poderia ser diferente, a mesma dinâmica 
se aplica aos nossos estudos doutrinários 
espíritas. Desde o início da codificação 
espírita, em 18 de abril de 1857, nunca foi 
produzido tanto conteúdo doutrinário, 
como agora, inclusive em vários forma-
tos diferentes.  Já contamos com várias 
iniciativas em plataformas como Youtu-
be, Facebook e Instagram, que divulgam 
e propagam a nossa doutrina. Surpreen-
dentemente, algumas redes sociais como 
o Instagram, apresentam atualmente per-
fis individuais como @cantinho_espírita, 
@aquelejovemespirita e @espiritismo24h, 
com  maior engajamento com o público 
do que perfis online de instituições tradi-
cionais do movimento espírita, incluindo 
algumas federativas. Até mesmo alguns 
dos palestrantes mais queridos e requisita-
dos pelos grandes eventos, não possuem 
tanta “relevância digital” como algumas 
pessoas que ainda não são conhecidas no 
movimento espírita e administram seu es-
paço digital de divulgação e propagação 
da terceira revelação.

A nova dinâmica trazida pela internet 
proporciona a oportunidade de revelar 
talentos que, muito provavelmente, não 
teriam a oportunidade de compartilhar

seu trabalho em uma escala como a que a 
rede mundial oferece. Este fenômeno acon-
teceu primeiramente no mundo do entrete-
nimento e recentemente chegou ao plano 
de propagação de ideias humanistas e espi-
ritualidade. 

A revolução digital vem afetando a forma 
como nos relacionamos, mas também vem 
empoderando indivíduos e descentralizando 
o poder de influência e formação de opinião 
que era quase sempre uma exclusividade de 
organizações estruturadas ou pequenos gru-
pos de pessoas a serviço dessas instituições.

É intrigante pensar que nos tempos atuais

um jovem estudioso do Espiritismo que 
mora em Luzilândia, no interior do Piauí, 
tendo na mão um smartphone conectado 
na internet, tem mais acesso a conteúdo 
doutrinário e estudos científicos em sinto-
nia com a Doutrina Espírita, do que o pre-
sidente de uma federativa tinha no ano de 
1990. O tempo que um grande estudioso 
do espiritismo levava para pesquisar, con-
frontar ideias e encontrar referências rele-
vantes para uma palestra ou trabalho foi 
reduzido de anos para alguns dias ou até 
mesmo horas de dedicação. Isso é uma re-
volução no processo de criação do pensa-
mento espírita. No início do ano eu fiz uma 
visita a casa onde morou Chico Xavier, em 
Uberaba. Uma matéria da Revista do Espi-
ritismo que estava colada na parede me 
chamou muito a atenção. Ela dizia que as 
religiões não poderiam mais prescindir do 
rádio e da televisão e que sem o concurso 
da moderna tecnologia o ideal da evange-
lização seria uma quimera.

Apenas para fazer uma comparação, o 
Youtube iniciou suas atividades em 2005 
e o Facebook em 2004, mais ou menos na 
mesma época da matéria, mas estavam 
longe de assumir o protagonismo que hoje 
ocupam no consumo de mídia. Apenas 
em 2007 o Iphone foi lançado. Todos nós 
sabemos o que aconteceu após a sua apre-
sentação. O Smartphone da empresa apple 
impactou o mundo de uma forma como
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poucas inovações tecnológicas fizeram. 
Isso leva a crer que nossos irmãos que es-
tavam discutindo a difusão da Doutrina e 
o papel do rádio e da TV ao processo de 
unificação, assim como todo mundo, não 
faziam ideia da revolução digital que esta-
va prestes a acontecer em poucos anos.

Há algumas décadas, estávamos discu-
tindo a importância do papel do rádio e 
da TV para a divulgação doutrinária, ima-
ginem se devemos rediscutir isso agora, 
já que podemos usar a rede para nos co-
nectar com o mundo todo a baixo custo. 
O nosso trabalho principal agora é nos 
capacitarmos para entender o que é rele-
vante ou não para as pessoas. A diferen-
ça em relação às décadas passadas é que 
essa função de decidir o que é importante 
e o que merece a nossa atenção já não é 
mais tarefa de qualquer instituição. Em um 
mundo com abundância de informação 
e conteúdo quem desejar decidir o que 
deve e o que não deve ser lido, ouvido ou 
discutido, não poderá mais alcançar esse 
objetivo. A era digital inaugurou o tempo 
do protagonismo individual. Pessoas e ins-
tituições são capazes de produzir e propa-
gar conteúdo na mesma proporção. Quem 
vai decidir o que é bom e importante é o 
público alvo. No nosso caso, o espírita que 
está conectado nas plataformas digitais 
e consome palestras, textos e podcasts.

Bom saber que hoje, com o concurso da 
tecnologia digital, todos estão a apenas 
poucos cliques de juntar as últimas con-
quistas da ciência, as grandes análises filo-
sóficas e o conteúdo da Doutrina Espírita. 
A codificação e as demais obras de Kardec, 
por exemplo, já estão disponíveis na pal-
ma das nossas mãos após o lançamento 
do APP da Kardecpedia, no final de 2018. 
Todos os volumes produzidos pelo codifi-
cador cabem agora no nosso bolso e estão 
conosco em toda parte. O grande legado 
da evolução tecnológica atual é empode-
rar o indivíduo. Atualmente, cada um de 
nós possui mais poder para fazer nossa 
parte na transformação do mundo, do que 
as gerações passadas. A era digital nos deu 
acesso a um potencial de realização e cria-
tividade que facilita a nossa tarefa como 
espíritos encarnados em uma era de tran-
sição planetária. Por isso relembro sempre 
que temos um papel importante nesse 
processo de transição planetária. Nunca

houve uma geração com tanta capacidade 
de levar espiritualidade para tantos cora-
ções em uma velocidade que acompanha 
a urgência do momento. A pergunta que 
nos vem à mente agora é: “como vamos 
lidar com essas mudanças e com todas 
essas informações?” Como disse François 
Arago, “as leis fatais do universo quebram 
toda a má vontade humana”. 

O que nos indica que não importa o que 
achemos do progresso humano, ele é uma 
lei natural de Deus e vai seguir seu curso 
mesmo diante de nossos protestos e in-
compreensão. Precisamos aproveitar todas 
as possibilidades da tecnologia a nosso fa-
vor. Não há mais espaço para advertências 
como “aquele perfil do Instagram não deve 
ser seguido porque não está de acordo 
com os princípios doutrinários”, ou “aquele 
blog não tem a homologação ou selo de 
uma instituição doutrinária reguladora”. 
Espero que eu não seja a primeira pessoa 
que vai contar isso para o Movimento Es-
pírita, mas o tempo de seleção particular, 
de exclusividade de curadoria e “validação 
de autenticidade” para os conteúdos dou-
trinários, acabou. O poder de dizer para as 
pessoas o que elas fazem ou deixam de fa-
zer está passando por transformações em 
todas as instituições humanas. Até mes-
mo porque o papel do que chamamos de

poder não é apenas apontar o que deve ou 
não ser feito por todo mundo. Existe tam-
bém uma função social que organiza co-
munidades e unifica as pessoas em torno 
de um propósito comum.  As instituições 
que faziam o trabalho de dizer se uma obra, 
um palestrante ou até mesmo uma editora 
são confiáveis, precisam olhar para dentro 
e compreender melhor seu novo papel na 
propagação e divulgação do Espiritismo.

Em um mundo no qual a censura à pro-
dução de conteúdo tornou-se impossível, 
a validação e avaliação de milhares de 
publicações disponibilizadas diariamente
já não faz sentido. Faz-se necessário que 
as casas facilitadoras do movimento consi-
gam ressignificar a importância de algumas 
tarefas prioritárias. A mais importante de-
las é gerar mais conteúdo para de alguma 
forma se posicionar contra os devaneios e 
a ignorância doutrinária. Dizer se um livro 
deve ou não ser lido e vendido nas casas 
espíritas ou se um palestrante deve ou não 
falar em algumas instituições, tornou-se 
tarefa impossível. Para cada livro proibi-
do surgem dezenas de conteúdos sobre 
os mesmos na internet e para cada pales-
trante classificado como indevido por uma 
instituição, existem milhões de likes que o 
recomendam e  o endossam para o mundo. 

Hoje em dia, ao invés de nos preocupar-
mos em fazer o controle de todo conteúdo 
doutrinário produzido no mundo, precisa-
mos nos ocupar em ensinar os indivíduos 
a fazer análises críticas do que está sendo 
produzido e estudado. Obviamente, utili-
zando como base a codificação e as princi-
pais obras espíritas complementares. 

Esse é o nosso papel.
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Nessa nova configuração de relevân-
cia e conexão com o público, em especial 
com as novas gerações, tornou-se mais 
importante que uma instituição represen-
tativa e séria se ocupe em gerar o máximo 
de conteúdo relevante do que insistir em 
classificar e validar o que é “puro” e funda-
mentado do ponto de vista doutrinário. 
Disponibilizar todo conteúdo já produzido 
pela Doutrina Espirita em novos formatos 
e liderar novas produções de colaborado-
res independentes é uma tarefa prioritária 
para as grandes instituições que precisam 
cuidar para não se tornarem irrelevantes 
em alguns anos. Sabemos que a humani-
dade nunca foi muito precisa em prever o 
que aconteceria no futuro. 

Ao longo da história, sempre falhamos 
quando tentamos construir essas narra-
tivas. O que leva a crer que essa tarefa é 
ainda mais desafiadora atualmente, devi-
do à velocidade da transformação digital. 
De toda forma, imaginar um futuro para a 
maneira como vamos estudar o Espiritismo 
em alguns anos, é uma tarefa tentadora, e 
de certa forma necessária, para um tempo 
de tantas transformações no mundo.

A abundância de novas informações e 
a dependência do mundo digital, já é um 
fato. Nunca tivemos tantos livros, vídeos, 
podcasts e blogs disponíveis como hoje. 
Com tanto conteúdo acessível e uma com-
pleta descentralização de influência e aná-
lise doutrinária proporcionada pelas novas 
tecnologias, continuar querendo apontar o 
que é relevante parece ser uma missão im-
possível para as lideranças do movimento 
espírita atual. 

Por isso, conscientizar os espíritas, em 
especial os mais jovens, da necessidade da 
consulta sistemática e recorrente às bases 
da Doutrina Espírita, é uma tarefa urgente.

No mundo do excesso de informação, 
a formação é mais poderosa do que a 
censura.

 
Por isso, defendo que o caminho é gerar 

conteúdo bom e relevante para pessoas 
que tenham a capacidade de analisar qual-
quer coisa de forma crítica. Afinal, ensinar a 
pensar por conta própria é mais poderoso 
do que vendar os olhos ou tentar diminuir 
ou ser intolerante com o que é diferente do 
que acreditamos. 

Nossos antepassados não foram muito 
felizes quando seguiram esse caminho 
no processo de defesa da propagação da 
primeira e da segunda revelação da lei de 
Deus. 

Muito provavelmente, em um futuro 
próximo, não estudaremos tão frequen-
temente a Doutrina por meio de estudos 
sistematizados com leitura de livros de 
forma continuada, como é feito por muitas 
instituições.

 Acreditamos que é necessário o desen-
volvimento de um currículo que abordará 
todos os pilares do Espiritismo e exigirá 
uma complementação sociointeracionista. 

Certamente, a preparação dos planos 
de estudo utilizarão artigos científicos, es-
tudos sociológicos e notícias do cotidiano, 
que serão analisadas junto com as consul-
tas doutrinárias feitas em uma aplicação 
dotada de inteligência artificial, instalada 
em nosso celular. Sim, usaremos celulares 
nas reuniões espíritas e eles não vão atra-
palhar a nossa harmonia, porque operam 
em uma frequência completamente distin-
ta da “banda espiritual”. 

Não se preocupem.
Aliás, não há mais espaço para avisos 

que circulam em algumas instituições: “o 
uso do celular é proibido dentro do centro”.

Não estamos falando do futuro. 
Estamos falando dos tempos atuais. De-

vemos conviver com a tecnologia e usá-la 
com bom senso em todas as ocasiões. Isso 
inclui as casas espíritas e a mesa familiar.

JAIME RIBEIRO 
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ESTUDO BÍBLICO

Parábola do Amigo Importuno
(Lucas 11: 5-13)

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

JULHO 2021  |  13

“Qualquer de vós que tenha um amigo 
e vá procurá-lo à meia noite e lhe diga:

– Empresta-me três pães, porque um 
amigo meu acaba de chegar a minha 
casa de uma viagem e nada tenho para 
lhe oferecer; se do interior o outro lhe 
responder: não me incomodes, a porta 
já está fechada, eu e meus fi lhos esta-
mos deitados, não posso levantar-me 
para tos dar. Se perseverar em bater, 
embora ele não se levante para lhos dar 
por ser seu amigo, ao menos por causa 
da importunação se levantará e lhe dará 
quantos pães precisar. Portanto eu vos 
digo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e acha-
reis; batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o 
que pede, recebe; o que busca, acha; e 
ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós 
é o pai, que, se o fi lho pedir um peixe, 
lhe dará em vez de peixe uma serpente? 
Ou se pedir um ovo, lhe dará um escor-
pião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis 
dar boas dádivas a vossos fi lhos, quanto 
mais o vosso Pai celestial dará um bom 
espírito aos que lho pedirem?”

O homem sempre buscou a felicidade 
através da versão materialista, as suas ale-
grias e sucessos estão atreladas e repletas 
de situações que vivenciam o hoje e o ago-
ra, razão de suas angústias e tristezas. Com 
o objetivo de viver pela felicidade, necessi-
tamos de mudanças e novos entendimen-
tos. A busca pela espiritualização cobra-
nos novos métodos, levando-nos à porta 
das edifi cações morais, obrigando-nos a 
ações construtivas e luminosas. A alegoria 
descrita por Jesus, nos mostra a importân-
cia do uso da prece, caminho mais curto 
e mais rápido para estar em contato com 
Deus. Jesus nos faz compreender a ação

efetiva da oração, por isso a importância de 
conhecer o modo de orar. Jesus apresenta 
aos discípulos um “Novo Deus”, bom e jus-
to, amoroso e benevolente, que até então 
era reconhecido como um Deus cruel, pu-
nitivo e que castigava os seus fi lhos com 
rigor. Diz Jesus: “Qual de vós é o pai que, 
se o fi lho pedir um peixe, lhe dará em vez 
de peixe uma serpente? Ora se vós sendo 
maus, sabeis dar boas dádivas a vossos fi -
lhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará 
um bom Espírito aos que lho pedirem?”. É 
importante que aprendamos e saibamos 
pedir, buscar e bater à porta da Providên-
cia Divina, através dos bons Espíritos, seja 
em momento inoportuno, a qualquer 
hora, mediante insistência e perseverança. 
Essas três incontestáveis recomendações 
dada por Jesus não foram sem um senti-
do excepcional. Como pedir e o que pedir, 
muito das vezes não é o que necessitamos.
Compreender a ação da prece, fi cará mais 
evidente o que realmente contribuirá para 
a nossa evolução e progresso espiritual. A 
espiritualidade maior estará sempre dis-
posta a nos ensinar a compreender os nos-
sos problemas, e a nossa real necessidade, 

fortalecendo-nos para que tenhamos cora-
gem, paciência e resignação, persistindo e 
nunca desistindo do trabalho sistemático 
através do esforço pessoal em busca do 
nosso melhor, tendo como ferramentas 
o amor, a solidariedade, a fraternidade e 
a valorização das nossas amizades. Esses 
processos contribuirão para que nos si-
tuemos em um estado espiritual de paz e 
felicidade.

Fontes: Bíblia do Caminho; Livro Nas pegadas do 

Mestre - Vinícius (Pedro Camargo); Livro Alvorada Cristã - 

Néio Lúcios; Portal Espírita - Texto de Rodolfo Callegaris
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Aprendendo com o livro “Evolução em dois mundos”   

Em “O Evangelho segundo o Espiritismo”, no capítulo I, 
item 8, Allan Kardec se antecipou aos fatos, afirmando: 
“A Ciência e a Religião são as duas alavancas da inteli-

gência humana: uma revela as leis do mundo material e a outra 
as do mundo moral. (…) São chegados os tempos em que os 
ensinamentos do Cristo têm de ser completados (…) em que a 
Ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de le-
var em conta o elemento espiritual e em que a Religião, deixando 
de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas 
forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combi-
nadas, se prestarão mútuo concurso.”

“Evolução em Dois Mundos”, lançada em 1958, é a mais ex-
pressiva representação dessa realidade profetizada por Kardec.

Em nenhum outro livro há tão clara e profunda associação de 
interesses.

O autor espiritual inicia a complexidade dos textos abordando 
o plasma divino, a cocriação em plano menor, os impérios este-
lares, as forças atômicas, esmiúça os enigmas do perispírito ou 
corpo espiritual, a evolução do sexo, a construção do destino, os 

mecanismos da palavra, o pensa-
mento contínuo, a histogênese 
espiritual, o parasitismo nos rei-
nos inferiores, os parasitas ovoi-
des, os mecanismos da mente, o 
hermafroditismo e unissexuali-
dade, as enfermidades do instin-
to sexual, Jesus e a religião, entre outros temas de assaz impor-
tância para a cultura espírita.

Em sua segunda parte, André Luiz responde a perguntas sobre 
temas atualíssimos como: matrimônio e divórcio, gestação frus-
trada, aborto criminoso, disciplina afetiva, evolução e destino, 
predisposições mórbidas, etc. “Evolução em Dois Mundos” é uma 
preciosa contribuição à inteligência espiritualizada da nossa So-
ciedade, aproximando-nos mais das realidades universais em 
que desponta a grandeza de Deus.

Autor Espiritual: André Luiz
Médium: Chico Xavier/Waldo Vieira Editora: FEB

Fonte:  www.mundoespirita.com.br/?materia=evolucao-em-dois-mundos 

ESPIRITISMO E MÍDIA

POR CRISTIANE CLEZIA

Milagre Azul - Conheça a história real por trás do filme

O FILME MILAGRE AZUL estreou na     
Netflix e já se provou um verdadeiro suces-
so, já atingindo o top 3 dos títulos mais vis-
tos na plataforma aqui no Brasil. No longa, 
um grupo de órfãos corre o risco de não 
ter mais um teto por falta de verbas para 
o abrigo onde vivem. Aí entra Omar, dono 
da Instituição, que embarca numa compe-
tição de pesca ao lado de Wade, papel de 
Dennis Quaid, cujo prêmio pode salvar o 
orfanato. A história real Milagre Azul re-
monta o trágico ocorrido com a Casa Ho-
gar, ONG localizada no Cabo San Lucas, no 
México, onde o furacão Odile deixou um 
rastro de destruição em 2014. A Instituição 
precisava de uma reconstrução urgente 
para abrigar os órfãos.

Foi então que o tal concurso de pesca 
entrou na história. Realizado poucas se-
manas depois do furacão, o evento isen-
tou os participantes da taxa de inscrição, 
tornando possível a entrada das crianças 
e cuidadores da Casa Hogar na disputa. O 
prêmio após conseguirem pescar um peixe 
gigante, a equipe da Casa Hogar venceu o 
concurso e conquistou o prêmio de U$ 250 
mil, cerca de R$ 1,3 milhão de reais pela co-
tação atual. Com o valor, eles conseguiram 
revitalizar as instalações da Casa Hogar e 
até hoje, ajudam crianças e jovens em situ-
ação de vulnerabilidade no México. Atual-
mente apesar de ter inspirado a história do 
filme, a Casa Hogar não ganhou qualquer 
valor pela obra, mas, certamente, vai sen-
sibilizar as pessoas sobre instituições priva-
das de assistência social no México.

Fonte: https://www.uol.com.br/splash/noticias/2021/06/06/

conheca-a-historia-real-por-tras-de-milagre-azul-novo-su-

cesso-da-netflix.htm



ANO 24 - Nº 254INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO JULHO 2021  |  15

POR ORSON PETER CARRARA

Detalhe significativo: Deus o colocou...
COMPORTAMENTO

portamentos que destoam com as 
maiselementares noções de justiça, 
o que se vê é o completo desres-
peito dessa regra fundamental de 
convivência saudável e harmonio-
sa, já que a primeira necessidade 
para viver em sociedade é “(...) res-
peitar o direito dos seus semelhantes. 
Aquele que respeitar esses direitos 
será sempre justo (...)”, na clareza da 
questão 877.
Não se assuste, porém, o leitor. 
O aprendizado se faz dessa for-

ma mesmo: vivendo, errando, acertan-
do, observando, refl etindo, reparando 
no tempo e no espaço os prejuízos que 
se originaram dessa falta de observa-
ção do que já está dentro de nós: o sen-
timento de justiça, que, em outras pa-
lavras, signifi ca respeitar o próximo...

Nem sempre nos damos 
conta, mas está lá. Ques-
tão 873 de “O Livro dos Es-

píritos” traz uma informação muito 
importante: o sentimento de justi-
ça pode ser desenvolvido pelo pro-
gresso moral, mas não o dá. Deus 
o colocou no coração humano. 
Daí se explica, conforme também 
constante da resposta dada pelos 
espíritos, que muitas vezes se en-
contra noções mais exatas de jus-
tiça em pessoas simples e mesmo 
em homens primitivos, do que em homens 
considerados de saber. Todavia, nesses, os 
considerados de saber, esse sentimento 
mistura-se às paixões motivadas espe-
cialmente pelo orgulho e egoísmo (que 
geram ambições, leviandades, pretensões 
descabidas e seus conhecidos desdobra-
mentos), alterando-o em sua essência e 
normalmente adaptado aos próprios inte-

resses. As questões seguintes ampliam 
oassunto e defi ne justiça na 875: consiste 
no respeito aos direitos de cada um. Ex-
pressiva, porém, a informação da base da 
justiça fundada sobre a lei natural (876): 
“O Cristo vo-la deu: Desejai para os outros 
o que quereríeis para vós mesmos. (...)”.
Diante dos quadros que todos os dias 
observamos na vida cotidiana, com com-
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ESTE ARTIGO é o décimo segundo de 
uma série baseada na obra “Mediunida-
de e Doutrina”, do autor Carlos Baccelli, 
pelo espírito de Odilon Fernandes. Aqui 
falaremos sobre o “Grupo Mediúnico”.

“A prece e o recolhimento são condições 
essenciais; por isso, pode-se esperar como 
impossível a obtenção de alguma coisa em 
uma reunião de pessoas pouco sérias, ou 
que não estejam animadas de sentimen-
tos simpáticos e benevolentes.” – (O Livro 
dos Médiuns – Segunda Parte – Cap. XIV).

O dirigente espírita deve utilizar-se de 
muita prudência na formação do grupo 
mediúnico, pois a influência do meio pode 
interferir nas comunicações mediúnicas. 
Os componentes do grupo mediúnico de-
vem estar animados de sentimentos sim-
páticos e benevolentes, conforme os Espí-
ritos Superiores disseram a Allan Kardec.

Companheiros do grupo mediúnico 
devem ser pessoas integradas no Centro 
Espírita, afeitas ao estudo e ao trabalho. 
Como todos ainda lidamos com a im-
perfeição, não se deve exigir perfeição 
de ninguém, mas não se pode esquecer 
a colocação de Kardec: “Reconhece-se o 
verdadeiro espírita pela sua transforma-
ção moral e pelos esforços que empreen-
de para domar as suas más inclinações.” 

Os integrantes do grupo devem cultivar 
a disciplina e não faltar às reuniões, a não

Mediunidade e Doutrina (parte XII)

POR MARIANA MIANO

ser por motivo reconhecidamente justo. Os 
médiuns psicofônicos, ou de incorporação, 
devem ter em mente que os Espíritos os 
aguardam – necessitados que se encon-
tram de se expressarem, e constitui uma 
grande frustração para eles quando isso 
não se faz possível, pela ausência do irmão 
que lhes serviria de intérprete.

Os médiuns de sustentação são aqueles 
que se especializam no sentido de mante-
rem o bom padrão vibratório da reunião, 
através da prece silenciosa e dos pensa-
mentos fraternos que emitem em auxílio 
aos companheiros encarnados e desencar-
nados. Têm uma importância muito maior 
do que normalmente se pensa.

Sendo cada Espírito um mundo por si, 
a doutrinação deve ser conduzida natu-
ralmente, não excedendo o prazo de dez 
minutos, para não cansar o médium e to-
mar o lugar de outra entidade que precisa 
externar-se.

O médium doutrinador não deve espe-
rar que o Espírito modifique seu modo de 
pensar num diálogo rápido. A sua função 
básica é fornecer a ele um novo acervo de 
ideias para suas próprias conclusões.

Cada reunião mediúnica tem sua ca-
racterística própria. Alguns grupos, por 
exemplo, se comprometeram a trabalhar 
com “Espíritos suicidas”. Há médiuns que 
têm maior facilidade de sintonizarem-se

com Espíritos endurecidos, do ponto de 
vista religioso.
Enfim, a indisciplina e a falta de sinceridade 
são dois maiores entraves à sobrevivência 
do grupo mediúnico. O respeito, o amor 
ao próximo e a caridade devem prevalecer 
sempre numa reunião mediúnica. Grupos 
mediúnicos podem manter ou desestabili-
zar uma casa espírita, por isso, nunca nos 
esqueçamos: “Vigiai e orai”, como nos disse 
o Mestre Jesus. 

Até o próximo IPV!!
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EVANGELHO NO LAR

MEDIUNIDADE

“Fraquezas Alheias”
Não comentes as fraquezas alheias.
Que busca diminuir os outros está tentando promover-se à custa da infelicidade dos 

semelhantes.
Observa se a crítica que fazes não se aplicará primeiro a ti.
A pior imperfeição moral é aquela que prejudica o próximo.
Quem apenas destaca o mal revela-se incapaz de incentivar o bem.
A aparência de virtude é mais prejudicial que mazela declarada.
Os que se mostram conscientes dos seus erros já efetuaram maior progresso do 

que os que se julgam infalíveis.
Façamos silêncio para as lutas pessoais dos que vivem à nossa volta.
Estendamos a eles a nossa solidariedade, sem que em nossos lábios haja censura ou em nossa presença 
haja descanso.                                       

Fonte: Livro Vigiai e Orai.

Pelo Espírito do Irmão José,

Psicografia Carlos A. Baccelli

PELO D.C.D.
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POR DR. AURO NOBRE

ESPIRITISMO E CIÊNCIA

Amediunidade é uma faculda-
de humana, defi nida por Allan 
Kardec, em um sentido amplo, 

como aquela que nos permite sentir a in-
fl uência dos espíritos e que estaria presen-
te em todos os indivíduos em certo grau 
e, em um sentido estrito, como a que se 
apresenta de forma mais ostensiva, paten-
te, manifestada em uma parcela menor da 
população. 

Abundantemente estudada, descrita, 
classifi cada por Allan Kardec, a mediuni-
dade não é uma “invenção” do Espiritismo. 
Ela está presente e pode ser identifi cada ao 
longo de toda a história da humanidade 
através dos oráculos, profetas, xamãs, pito-
nisas. A grande contribuição de Kardec foi 
retirar o véu da mitologia e do entreteni-
mento e lançar os olhos da razão, do estu-
do sistemático que tanto tem contribuído 
para a compreensão do fenômeno e seu 
papel na vida humana. 

Sabemos que Kardec, por sua formação 
acadêmica séria, não aceitou de pron-
to as manifestações das mesas girantes.

Seu ceticismo inicial, aliado a sua humil-
dade intelectual o fez observar, duvidar, 
formular hipóteses explicativas, testá-las, 
refutá-las, criar nova teoria, aplicá-la, com-
prová-la para, enfi m, estar convicto. Agiu 
como um cientista honesto e compro-
metido, considerou possibilidades como 
fraudes, alucinações, causas físicas, sonam-
bulismo, telepatia e uma série de outras te-
orias. Viu que todas essas hipóteses podem 
explicar uma parcela do fenômeno, mas 
não sua integralidade. 

Kardec desenvolveu um método empíri-
co, observacional e, além disso, propôs um 
roteiro, uma série de diretrizes para os pes-
quisadores futuros que procurassem estu-
dar, cientifi camente, a mediunidade que, 
por sua característica predominantemente 
espontânea, deve ser baseada em estudos 
qualitativos e observacionais com atenção 
para diversos tipos de fenômenos possí-
veis. Deve-se evitar os extremos do ceticis-
mo ou da credulidade, sob risco de serem 
igualmente dogmáticos e improdutivos. 
Aquele que se dispõe a estudar a mediu-
nidade deve, assim como todo cientista, 

estar aberto a aceitar o novo quando este 
se patenteia diante de suas observações. 
Desde então e dada a popularização dos 
fenômenos mediúnicos, diversos estudio-
sos se propuseram a investigá-los, a sua 
maioria com o objetivo de desmascarar a 
suposta fraude. Allan Kardec classifi cou os 
fenômenos em manifestações físicas e in-
teligentes. As primeiras foram, inicialmen-
te, as mais estudadas, seja pelo seu caráter 
mais sensacional e chamativo, seja pela fa-
cilidade de ser testada. 

Um dos mais ilustres estudiosos dos fe-
nômenos mediúnicos do século XIX foi 
William Crookes. Físico e químico de reno-
me, cientista profícuo e entusiasmado di-
vulgador da ciência, Crookes teve contato 
inicial com manifestações espirituais no 
ano de 1869, o que parece tê-lo impressio-
nado. A ciência ofi cial lançava descrédito 
e ridicularizava as ideias espiritualistas e 
fi cou muito animada por ocasião da deci-
são de Crookes de estudar as manifesta-
ções mediúnicas, pois, dado seu prestígio, 
esperava que suas conclusões fi nalmente 
pusesse um fi m nas teorias espiritualistas. 

William Crookes encarou a tarefa com 
muita seriedade, não se apossou de ideias 
pré-concebidas e investigou rigorosamen-
te, em seu laboratório, diversas manifesta-
ções mediúnicas físicas. Entre 1970 e 1974, 
contou com a colaboração de diversos 
médiuns conhecidos pelos efeitos que pro-
duziam, entre eles Daniel Dungles Home e 
Florence Cook. Home foi um médium de 
impressionantes feitos como a levitação e 
que viajava pela Europa em apresentações. 

Crookes submeteu-o a experimentos es-
pecialmente preparados para documentar 
os achados e impedir a manipulação ou 
fraude além de contar com o testemunho 
de alguns amigos e cientistas que o acom-
panhava. Verifi cou a produção de sons e 
músicas por instrumento musical sem a 
manipulação direta e a variação de peso 
de um objeto avaliada por um dinamô-
metro produzida por um simples toque. 
Posteriormente, e de forma ainda mais im-
pressionante, estudou a médium Florence 
Cook, uma garota de 15 anos, por quem 
manifestava o espírito Katie King. Florence 
era conhecida por produzir materializa-
ções e aceitou, cordialmente, ser intensa-
mente investigada. Cookes pode medir, 
pesar, fotografar, aferir pulsação cardíaca, 
temperatura, apertar-lhe a mão. O espírito 
Katie King inclusive apanhou no colo seu 
fi lho de 3 anos de idade. 

William Crookes publicou seus relatórios 
onde afi rmava-se plenamente convencido 
da veracidade das manifestações observa-
das e de estar diante de uma força ainda 
desconhecida que merecia estudos poste-
riores para determinar sua natureza. Infe-
lizmente seus relatórios foram rechaçados 
pelas sociedades científi cas, muitos dos 
quais recusaram até o convite para acom-
panhá-lo em suas experimentações. Seu 
legado, entretanto, perdura até os dias de 
hoje e seu testemunho e prestígio incen-
tivaram diversos outros pesquisadores no 
mesmo caminho.
Fonte: Allan Kardec e o Desenvolvimento de Programas 

de Pesquisas em Experiências Psíquicas – Alexander Mo-

reira-Almeida

Foto: https://istoe.com.br/5419_O+PODER+DOS+MEDIUNS/
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ESPIRITISMO E MEDICINA

Melhora da morte
POR DR. AURO NOBRE

MUITOS DE NÓS, mesmo que não trabalhando na área da saú-
de, já deve ter ouvido falar de uma pessoa que, estando muito 
doente, desenganada pela medicina, em seus últimos instantes 
de vida, apresenta, súbita e inexplicavelmente, uma melhora de 
sua condição, a ponto de, às vezes, sair de um estado comato-
so ou moribundo e conversar com os familiares, com a equipe 
de saúde e vem a desencarnar dentro de horas ou dias depois.

É um fenômeno já conhecido pelo menos desde a Grécia Anti-
ga, descrito por Hipócrates, pai da Medicina. Ao longo da história 
e em diversas culturas, nomes diferentes são atribuídos ao acon-
tecimento: melhora da morta, visita da saúde, melhora da despe-
dida, lucidez paradoxal, lucidez terminal. Entretanto a Ciência até 
hoje não foi capaz de explicar o que acontece nessas situações.

Um interesse recente vem emergindo pelo tema, ainda que 
de forma marginal, seja pelo entusiasmado estudo da relação 
mente/cérebro, seja pela maior preocupação com aspectos es-
pirituais vinculados à saúde. Assim, a busca por compreender o 
que está por trás deste fenômeno, tem chamado a atenção de al-
guns pesquisadores para esse assunto que ficou por muito tem-
po relegado à condição de crendice popular. Um certo desdém, 
haja visto não ter conseguido até hoje explicações. Um biólogo 
alemão, Michael Nahm, realizou um levantamento bibliográfico 
do que profissionais de saúde já escreveram sobre o tema, que 
chamou de lucidez terminal. Ele identificou algumas descrições 
de casos na primeira metade do século XIX e depois houve um 
“apagão” até a década de 1970, porém somente na última déca-
da alguns artigos tornaram a ser publicados.

Os estudos até agora publicados se concentraram em pacien-
tes que apresentavam doenças neurológicas, principalmente 
demências, como o Alzheimer, mas já foram descritos em diver-
sas outras condições. Cerca de 40% das vezes a desencarnação 
ocorre em até um dia e em outros 30%, de 2 a 3 dias. Algumas 
hipóteses foram levantadas mais ainda é um terreno muito obs-
curo para a Medicina. 

Uma das hipóteses levantadas, a fisiológica, é que ocorreria 
uma descarga hormonal quando o organismo identifica a imi-
nência da morte, estes hormônios seriam os mesmos relaciona-
dos à resposta a um perigo. A condição determinaria uma inten-
sa descarga de adrenalina que elevaria a frequência cardíaca e 
pressão arterial, assim como provocaria um melhor funciona-
mento geral do organismo.

No entanto, o efeito desta ativação é temporário e fugaz 
além de consumir as últimas reservas funcionais do indivíduo, 
culminando com sua morte a seguir. Outra hipótese aponta 
para a possibilidade de que a redução ou oscilação do oxi-
gênio e glicose no sangue provocariam aumento de alguns
neurotransmissores o que levaria a ativação transitória, instável, 
do cérebro.

Uma das teorias que podem estar relacionadas ao aconteci-
mento, é a “teoria da transmissão” de William James, psicólogo 
americano do final do século XIX , que afirma que a mente não é 
formada pelo cérebro e sim que este a capta e transmite o sinal 
da mente, como uma televisão transmite o sinal de alguma pro-
gramação, mas o programa não está dentro da televisão. Assim, 
quando o cérebro está doente, ele distorce o sinal. Na melhora 
da morte, algo para de distorcer o sinal e a mente surge clara-
mente.

A Ciência ainda engatinha na tentativa de explicar o fenôme-
no. O Espiritismo, através da obra de André Luiz, por intermédio 
da mediunidade de Chico Xavier, oferece-nos uma elucidação. 
Nos livros “Os Mensageiros” e “Obreiros da Vida Eterna”, os ben-
feitores espirituais se referem a pelo menos dois fatores que 
podem dificultar a desencarnação iminente, ou pelo menos o 
trabalho de desenlace proporcionado pelas equipes espirituais 
encarregadas. Um deles é uma ansiedade e preocupação exces-
siva do indivíduo com questões pendentes no plano material. 
A depender do grau de materialização do indivíduo, estes laços 
que prendem sua alma à matéria, podem ficar ainda mais aper-
tados, mesmo em situação de extrema penúria orgânica. Outro 
empecilho observado é a aflição, inquietação e desespero dos 
familiares que o cercam e rogam pela sua recuperação, muitas 
vezes, é um sentimento desmedido transformado em apego que 
lançam uma espécie de rede de fios cinzentos que se conectam 
ao moribundo, perturbam-no e dificultam os trabalhos das equi-
pes espirituais que se encarregam do processo de desenlace.

 Esses livros trazem, por exemplo, o relato da desencarna-
ção de Fernando, que está internado em coma, próximo do 
desligamento final, encontra-se envolvido por esta aflitiva 
conexão. A solução empenhada foi a de, através de passes,  
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melhorar-lhe o quadro do coma a ponto de que o médico as-
sistente reconhecendo a nova situação, comunicou a família, 
esta, por sua vez, aliviada, desviou seus pensamentos para ou-
tros assuntos e se desfi zeram os fi os cinzentos. Outro exemplo 
foi o caso de Dimas, doente e velado em sua casa, sob os cui-
dados da esposa prestativa e amorosa, que estava de prontidão 
ao seu lado e mesmo cansada pelos sacrifícios, mantinha cons-
tante emanação de energias retentoras. O mesmo artifício foi 
empregado e uma melhora súbita e signifi cativa de sua saúde 
permitiu que Dimas tranquilizasse a família e solicitasse que sua 
esposa repousasse, o que possibilitou o trabalho desimpedido

da equipe espiritual.
A melhora da morte ainda é um fato desconhecido do meio 

médico, porém seu estudo engrandecerá ainda mais os conhe-
cimentos da natureza espiritual do homem e da convicção da 
imortalidade da alma.

Fontes: “Melhora da morte: por que alguns pacientes graves melhoram pouco antes 

de morrer? Matheus Magenta; Livros “Os Mensageiros” e “Obreiros da Vida Eterna” 

– Chico Xavier

MEDIUNIDADE

“Alberto” (Caso Real)
PELO D.O.D.

EM COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS da 
nossa Casa espírita, vamos hoje  contar o 
pouco que sabemos a respeito de um dos 
irmãos que trabalham na equipe espiritual 
do Seareiros de Jesus, que ao ser questio-
nado sobre seu nome disse que poderia ser 
chamado de Alberto. 

Todos nós temos nossos protetores, 
orientadores, irmãos, tutores que nos au-
xiliam em nossa jornada terrena. E esse 
irmão querido é um desses tutores. Em 
meados de 2013 passou a dar algumas 
orientações nas reuniões de desobsessão. 
Fato curioso é que no início se apresentava  
como  homem branco, alto, cabelos bran-
cos, parecido com um médico. Trabalhou 
diversos anos e após um período deixou de 
passar orientações para o grupo. Em 2016 
voltou a auxiliar, mas com outra aparên-
cia, a de um homem negro, alto, com um 
brinco de argola na orelha e vestido com 
uma túnica rústica. Um irmão querido que 
continua trabalhando em conjunto com os 
orientadores do Centro Espírita Seareiros 
de Jesus. Abaixo trechos de algumas orien-
tações desse espírito amigo. 

“É necessário  estudo e perseverança nas 
orações, para se equilibrar e praticar a me-
diunidade. Perseverança e equilíbrio são 
palavras de ordem para a felicidade. Ora-
ção sempre. Sabemos que as orações nos 

acalentam, trazem paz. Sugerimos tam-
bém prestar mais atenção nas dores do 
mundo, do próximo. A  própria dor é dei-
xada de lado quando percebe-se que a 
do outro é maior. Não é fácil, o dia a dia 
é complexo. Existem diversas coisas que 
acontecem para vocês, assim como para 
nós. Estamos aqui, buscando e desejando 
equilíbrio, paz, discernimento e oração, 
com isso estaremos sempre crescendo e 
melhorando. Tenham fé, não desanimem. É 
assim mesmo, a evolução depende de me-
lhoras e pioras, de dores e sofrimento, mas 
tenham fé... fé no nosso Pai maior, que nos 
acolhe e nos acalenta todos os dias.”

“Estamos aqui para conversar a respeito 
dos trabalhos na reunião mediúnica. Todos 
que participam estão aqui como um gru-
po e não como indivíduos. Cada partici-
pante na reunião é parte de um grupo, uni-
do, selecionado para o trabalho idealizado 
por todos (equipe encarnada e equipe de-
sencarnada). Os membros desencarnados 
também fazem parte do grupo e depen-
dem dos trabalhos que são realizados seja 
no plano material ou  espiritual.

Percebemos quando não agem como 
grupo, e os pensamentos individuais (va-
gos) atrapalham a reunião. Esses pensa-
mentos vagos devem ser abolidos. Pensem 
sempre qual o propósito da participação 

na reunião. Dispuseram-se a participar   
Para  quê? Por que? Há necessidade de se-
rem  unidos, de deixar diferenças de lado e 
permitir que o coração irradie amor entre 
os participantes.

Uma mãe quando ganha um fi lho não 
ama prontamente, aprende a amar. Essa é 
a proposta: de aprenderem a se amarem.

Todas as reuniões são importantes, seja 
ela para o mundo espiritual ou para o mun-
do carnal. Estamos presentes para desem-
penhar um trabalho. Assim como vocês, 
aprendemos. Dependemos algumas coisas 
de vocês e outras não. Gostaria muito que 
refl etissem sobre essas situações.

Muitas vezes ideias vagas, pensamentos 
fi xos atrapalham, distorcem a reunião.

Meus irmãos, refl itam sobre o papel de  
cada um dentro da reunião, a respeito dos 
objetivos, ideais e de quanto amor conse-
guem empregar para que possamos me-
lhorar.”

“Avança na tarefa que foi confi ada e não 
temas. Se a fé representa nossa coro de luz o 
trabalho em favor de todos é a nossa benção 
de cada dia”.

(Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emma-

nuel, Fonte Viva - Lição 68)
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PÁGINA INFANTIL II

A caridade de André
Tema: Não saiba a mão esquerda o que dá a direita

POR MARCELA PRADA

O senhor André morava numa pe-
quena cidade e era dono de um arma-
zém onde vendia alimentos. Ele era um 
homem muito bom, atencioso com as 
pessoas e, por isso, seu comércio tinha 
uma boa freguesia.

Ele costumava oferecer balas para as 
crianças, que o chamavam de Tio An-
dré, e fi cava feliz com os sorrisos delas.

Muitas pessoas passavam pela sua 
loja, mas eram poucas as que sabiam 
das boas ações que André fazia.

De vez em quando, ele atendia pes-
soas pobres, que não tinham dinheiro 
para comprar toda a comida de que 
precisavam. Mas ele sempre dava um 
jeitinho de ajudá-las. E para que não 
fi cassem envergonhadas, ele disfarça-
va sua ajuda. André errava na conta de 
propósito para cobrar menos. Se, mes-
mo assim, a pessoa ainda não tivesse 
dinheiro sufi ciente para pagar, ele dizia:

- Outro dia, quando você voltar aqui, 
você traz o dinheiro e me paga. Assim, 
eu não vou perder meu cliente, está 
bem?

Mas ele nunca cobrava a dívida de-
pois. Na hora de embrulhar a merca-
doria, era comum André colocar gulo-
seimas na sacola, pois sabia que certos 
clientes nunca poderiam comprar do-
ces, mesmo tendo vontade de comer 
um. Muitas vezes, ele preparava saco-
las com vários mantimentos e as leva-
va, à noite, até o bairro mais pobre da 
cidade. Sem que ninguém o visse, ele 
deixava as sacolas na porta das casas 
de famílias carentes.

André vivia ajudando os necessita-
dos. Se dependesse dele, ninguém 
passava fome. O tempo passou e An-
dré fi cou velho. Numa manhã, ele se 
sentiu mal e pediu ajuda ao seu vizi-
nho por telefone. O vizinho veio rápi-
do, mas encontrou apenas o corpo de

Fonte: http://www.oconsolador.com.br/
ano15/723/emmanuel.html

SEJA NOSSO PARCEIRO!!!

André deitado em sua cama. O fi m da 
sua encarnação havia chegado e seu 
Espírito, liberto da matéria, foi recebi-
do no plano espiritual pelos seus entes 
queridos.

André, agora em espírito, logo se 
recuperou da desencarnação e fi cou 
muito feliz ao ver que estava entre Es-
píritos iluminados e bons. Muito amo-
rosos, eles explicaram que ele havia 
vencido as provas da vida, pois havia 
sido um verdadeiro cristão e aliviado a 
fome de inúmeros irmãos.

André, humilde como era, agrade-
ceu comovido, sem se achar merece-
dor de tanta felicidade e reconheci-
mento. Sentia que tinha feito apenas 
o que sua consciência pedia. Ele nunca 
fi cou rico, nem teve um cargo impor-
tante. Na Terra, André era uma pessoa 
comum. Mas, para Deus, ele tinha mui-
to valor.
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ATENDIMENTO FRATERNO EMERGENCIAL – Nos 
seguintes dias e horários:
- Segunda-feira – às 18h45;
- Quinta-feira – 9h00;
- Sexta-feira – 18h45.
Entrevistas, se possível com agendamento. Passes Coletivos.
Obrigatório uso de máscara e distanciamento social.

RECEPÇÃO DO SEAREIROS
Recepção, Livraria e Bazar – funcionando normalmente de segunda a 
sexta-feira das 12h00 às 17h00.

LIVES DE JUNHO
Todas as terças-feiras às 20h00 no YouTube – Acompanhe-nos, se 
inscreva no canal e dê o Like.

06/07 - Tema: “Observai os Pássaros do Céu” – Expositor: Adauto Reami;
13/07 - Tema: “Ação da Prece” – Expositora: Olga da Silva;
20/07 - Tema: “Livre Arbítrio e Progresso” - Expositor: Anderson Dias;
27/07 - Tema: “Exercício da Empatia” - Expositora: Karina Dian;

SIGA OS SEAREIROS NAS 
REDES SOCIAIS

FACEBOOK: Facebook.com/seareirosdejesus
INSTAGRAM:  @seareirosdejesus.com.br

Siga também nosso Podcast do IPV – Informativo Peixinho Vermelho.

Site: www.seareirosdejesus.com.br / Whatsapp: 19 98326-5248

CURTAS DO SEAREIROS

seareiros@seareirosdejesus.com.br
dcd.seareiros@gmail.com

LIVROS MAIS VENDIDOS 
NO SEAREIROS EM JUNHO PELA SECRETÁRIA

1- Nos Domínios da Mediunidade - André Luiz/
Francisco Cândido Xavier;

2- O Livro dos Espíritos para Crianças - Autores 
diversos;

3- Sinal Verde - André Luiz/Francisco Cândido Xavier;

4- Calma - Emmanuel/Francisco Cândido Xavier;

5- Psiu! - Espíritos diversos/Adeilson Salles.
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