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Ecologia e Meio Ambiente
A ECOLOGIA é a área da biologia que se dedica ao estudo 

científi co dos seres vivos e suas interações com o meio ambien-
te em que nascem, se desenvolvem e vivem. A Ecologia não 
estuda somente as grandes zonas vegetais, mas sim qualquer 
forma de ambiente, como os centros urbanos, por exemplo.

Ecologia e Meio Ambiente estão intercalados, mas possuem 
uma diferença que é clara: A ECOLOGIA é uma ciência e o meio 
ambiente faz parte do objeto de estudo dela. O meio ambien-
te está no interior da ecologia, faz parte dela, não é separado.

O Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente é 05 de 
junho. A data foi instituída em 1972 numa conferência da ONU 
– Organização das Nações Unidas, já com preocupação com o 
futuro do planeta.

O Espiritismo e a Ecologia são ciências que surgiram numa mes-
ma época, no século XIX. O Espiritismo, em 1857, com Allan Kar-
dec e a Ecologia, em 1866, com o zoólogo alemão Ernst Haeckel.

Há mais de 150 anos, Kardec já falava de sustentabilidade, 
com outro nome, e estabelecia a diferença entre o necessá-
rio e supérfl uo – Lei de Conservação – O livro dos Espíritos.

Neste momento em que experimentamos uma crise ambiental 
sem precedentes na história da humanidade, é importante reco-
nhecer a nossa responsabilidade, como espécie “mais evoluída”, 
na destruição dos recursos naturais não renováveis fundamen-
tais à vida. Mudanças climáticas, escassez de recursos hídricos, 
produção monumental de lixo, destruição sistemática e veloz da 
BIODIVERSIDADE, crescimento caótico e desordenado das cida-
des em que vive a maior parte da população mundial, alteração 
genética irresponsável, são problemas causados por nós, pelo 
nosso estilo de vida, hábitos, comportamentos e padrões de con-
sumo. É o nosso livre-arbítrio em ação, determinando escolhas 
que têm pressionado a RESILIÊNCIA do planeta e o conforto am-
biental da espécie que se considera no “topo da cadeia evolutiva”.

A relação de interdependência preconizada pelos ecologistas 
aparece descrita da seguinte maneira por Allan Kardec: “Assim, 
tudo se liga, tudo se encadeia no universo, tudo se acha submetido à 
grande e harmoniosa lei de unidade” (A Gênese, cap. 14 item 12). Ao 
comentar a questão 540 de “O livro dos Espíritos”, Kardec afi rma 
que “é assim que tudo serve, que se encadeia na natureza, desde o 
átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo”.

O fato é que espíritas e ecologistas têm motivos de sobra para 
defender a mesma causa: a proteção da biodiversidade. Se para o 
ecologista a expressão “equilíbrio ecológico” revela a capacidade 
de um ecossistema se manter perene por si mesmo, sem que o 
homem interfi ra nesse software inteligente da vida comprome-

tendo sua resiliência, para os espíritas há que se reconhecer algo 
mais: a importância da “escada” cujos degraus precisam suportar 
a evolução de outros que, como nós, têm o mesmo direito de 
existir e seguir em frente. 

Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a 
fl ora e a fauna e, especialmente, parcelas representativas dos 
ecossistemas naturais, devem ser preservados em benefício das 
gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso planejamento 
ou administração adequada.

A humanidade tem a capacidade de atingir o desenvolvimen-
to sustentável, ou seja, de atender às necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender 
às próprias  necessidades.

Grandes civilizações do passado desapareceram do mapa por 
não terem sido sustentáveis.

Estamos sobrecarregando a terra. Os cálculos demonstram o 
quanto temos retirado da natureza, em uma velocidade acima 
do que a natureza é capaz de repor. Sugerimos a leitura da 
mensagem “A Conta da Vida” publicada nesta edição. 

A geração atual tem a responsabilidade de realizar as escolhas 
mais importantes da história da humanidade. Não há duvida de 
que estamos à altura do desafi o, mas realmente estamos interes-
sados em enfrentá-lo?

Se somos a causa dos problemas, também é verdade que as 
soluções precisam partir de nós. Façamos a nossa parte!

PELA PRESIDÊNCIA

Fontes: https://beduka.com/blog/materias/biologia/ecologia-e-meio-am-
biente/; Espiritismo e Ecologia – André Trigueiro
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LIVROS MAIS VENDIDOS NO SEAREIROS EM MAIO
PELA SECRETÁRIA

1- Educação para um Mundo Melhor - Lucia Moyses;
2 - Morte, Luto e Imortalidade - Jerri Roberto Almeida;
3- Leon Denis Fala aos Jovens - Adeilson Salles;
4- Recordações da Mediunidade - Yvone do Amaral 
Pereira;
5- Educação com Sabor de Eternidade - Lucia Moyses.

A conta da vida
 Quando Levindo completou vinte e um anos, a mãezi-

nha recebeu-lhe os amigos, festejou a data e solenizou o 
acontecimento com grande alegria.

No íntimo, no entanto, a bondosa senhora estava triste, 
preocupada.

O fi lho, até à maioridade, não tolerava qualquer disciplina. 
Vivia ociosamente, desperdiçando o tempo e negando-se ao 
trabalho. Aprendera as primeiras letras a preço de muita dedi-
cação materna, e lutava contra todos os planos de ação digna.

Recusava bons conselhos e inclinava-se, francamente, 
para o desfi ladeiro do vício.

Nessa noite, todavia, a abnegada mãe orou, mais fervo-
rosa, suplicando a Jesus que o encaminhasse à elevação 
moral. Confi ou-o ao Céu, com lágrimas, convencida de que 
o Mestre Divino lhe ampararia a vida jovem.

As orações da devotada criatura foram ouvidas, no Alto, 
porque Levindo, logo depois de arrebatado pelas asas do 
sono, sonhou que era procurado por um mensageiro espi-
ritual, a exibir largo documento na mão.

Intrigado, o rapaz perguntou-lhe a que devia a surpresa 
de semelhante visita.

O emissário fi tou nele os grandes olhos e respondeu:
— Meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrifi ca-

dos, até agora, em teu proveito.
Enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o 

mensageiro prosseguia:
— Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram, 

aproximadamente, 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 
carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos de 60.000 
vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacio-
nando-se as do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das vá-
rias raízes e legumes. 

Em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite, gastas-
te 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. 

Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e 
das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O 
preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma de-
vastação. Além disto, não relacionamos aqui os sacrifícios 

maternos, os recursos e doações de teu pai, os obséquios 
dos amigos e as atenções dos vários benfeitores que te 
rodeiam. 

Em troca, que fi zeste de útil? Não restituíste ainda à Na-
tureza a mínima parcela de teu débito imenso. Acreditas, 
porventura, que o centro do mundo repousa em tuas ne-
cessidades individuais e que viverás sem conta nos domí-
nios da Criação?

Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela 
Terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em 
serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise 
o coração e desfi gure o espírito!…

O moço, espantado, passou a ver o desfi le dos animais 
que havia devorado e, sob forte espanto, acordou…

Amanhecera.
O Sol de ouro como que cantava em toda parte um 

hino glorioso ao trabalho pacífi co.
Levindo escapou da cama, correu até à genitora e ex-

clamou:
— Mãezinha, arranje-me serviço! Arranje-me serviço!…
— Oh! meu fi lho — disse a senhora num transporte de 

júbilo —, que alegria! Como estou contente!… Que acon-
teceu?

E o rapaz, preocupado, informou:
— Nesta noite passada, eu vi a conta da vida.
Daí em diante, converteu-se Levindo num homem hon-

rado e útil.

Alvorada Cristã – cap. 17 -  Neio Lúcio
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SIGA O 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

LIVES DE JUNHO – AGORA QUINZENAIS - Acompanhe-
nos, inscreva no canal e dê o Like.  A partir deste mês 
estudaremos a obra Vinha de Luz, exceto em datas 
comemorativas.

Nas seguintes quartas-feiras às 20h00 no YouTube: 
08/06 - Tema: “Quem lê, atenda” - cap. 1 - Expositora: 
Solange Pinese;
22/06 - Tema: “Vê como vives” – cap. 2 – Expositora: Inês 
Ferreira.

EVANGELIZAÇÃO PRESENCIAL 
Às terças-feiras – 19h30;
Aos sábados – 10h00;
Mocidade – reuniões aos sábados às 10h00;

ESTUDOS PRESENCIAIS 
Nos seguintes dias e horários:
- segunda-feira – 13h45, 14h00 e 19h30
- terça-feira - 09h00 e 20h00;
- quarta-feira – 18h45 (2 grupos) e 20h00;
 - sábado – 14h00.

ESTUDOS ON-LINE 
Nos seguintes dias e horários:
- segunda-feira - 20h00 (2 grupos);
- terça-feira –  09h00, 13h30 e 20h00 (2 grupos);
- quarta-feira e quinta-feira - 20h00;
- sábado – 10h00 e 16h00;
- domingo – 08h00.

ATENDIMENTO FRATERNO PRESENCIAL COM PASSES 
INDIVIDUAIS
Nos seguintes dias e horários:
- segunda-feira – 18h45;
- quarta-feira - 18h45;
- quinta-feira - 09h00;
- sexta-feira - 18h45.

Obs. A partir de 09/06 – Atendimento fraterno às quintas- feiras 
às 18h45 e a partir de 13/06 às segundas-feiras às 12h30.
Recomendamos, se possível o uso de máscara, álcool em gel e 
distanciamento social.

REUNIÃO PÚBLICA PRESENCIAL TODAS AS TERÇAS-
FEIRAS às 19h30, COM PASSES INDIVIDUAIS.

RECEPÇÃO DO SEAREIROS
Recepção, Livraria e Bazar – de segunda a sexta-feira das 
12h00 às 17h00 e também no horário do Atendimento 
Fraterno e Reunião Pública.

CURTAS DO SEAREIROS

seareiros@seareirosdejesus.com.br

Novo email do D.C.D: 
dcdseareiros@seareirosdejesus.com.br

SIGA O SEAREIROS NAS REDES SOCIAIS

04 |JUNHO 2022



ANO 25 - Nº 264INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

ESTUDOS

Relatório de William Crookes à Rainha da Inglaterra

WILLIAM CROOKES 
nasceu em Londres, In-
glaterra, no dia 17 de ju-
nho de 1832. Foi o maior 
químico da Inglaterra, se-
gundo afi rmativa de “Sir” 
Arthur Conan Doyle, o que 
fi cou constatado pela tra-
jetória gloriosa que esse 
ilustre homem de ciência 
desenvolveu no campo 
científi co. Mencionado 
como sendo um dos mais 

persistentes e corajosos pesquisadores dos fenômenos su-
pranormais, desenvolveu importante trabalho na área da 
fenomenologia espírita.

Em 1870 Crookes decidiu que a ciência tinha a obrigação 
de estudar os fenômenos associados ao Espiritismo. A julgar 
por cartas de família, Crookes já tinha uma visão favorável ao 
Espiritismo desde 1860. No entanto, ele estava determinado 
a conduzir sua investigação de forma imparcial e descreveu 
as condições que ele impunha aos médiuns da seguinte 
forma: “Deve ser na minha própria casa e com minha própria 
seleção de amigos e espectadores, sob minhas próprias con-
dições e podendo eu fazer o que achar melhor quanto a dis-
positivos”. Entre os médiuns que ele estudou estavam Kate 
Fox, Florence Cook, e Daniel Dungas Home (Doyle, 1926).

Há 16 de junho de 1871 entrega em mãos à Rainha 
Vitória o relatório que comprova a veracidade dos fe-
nômenos espíritas. O auge de suas pesquisas espíritas 
se dará, no entanto, durante os anos de 1870 a 1873, rea-
lizados em sua própria residência com a médium Florence 
Cook, e publicados pela primeira vez no “Quartely Journal 
of Science” de Janeiro de 1874. Durante três longos anos 
testemunhou, mediu, pesou, fotografou, e conviveu com 
as materializações do Espírito Katie King em sala de sua 
residência especialmente preparada para a observação 
de fenômenos espíritas, acompanhado muitas vezes por 
testemunhas igualmente preparadas e célebres. Quando 
muitos, por tibieza moral ou por interesses diversos, fra-
quejaram na hora do testemunho, Crookes não hesitou em 
por em cheque a própria notoriedade e credibilidade e re-
gistrou no relatório fi nal dessas experiências a declaração 
mais sucinta e peremptória de toda a comunidade cientí-
fi ca sobre os fenômenos espíritas no século XIX: “Não digo 
que é possível, digo que é REAL!”. Pagou preço caro e amargo 
por sua coragem, expondo-se ao ridículo e a críticas mor-
dazes, mas a história terá seu nome para sempre como 
pioneiro da ciência espírita e de verdadeiro SAL DA TERRA! 
Deus abençoe, hoje e sempre, a memória de seu nome!

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

É instaurado, em 1875, o “Processo dos Espíritas”, proce-
dimento judicial condenando a prática das chamadas foto-
grafi as mediúnicas, sob a alegação de fraude.

O relatório de Crookes sobre suas pesquisas, em 1874, 
concluiu que esses fenômenos não podiam ser explicados 
como prestidigitação e que pesquisa adicional seria útil. 

Crookes não estava só nessa opinião. 
Companheiros cientistas que passaram a confi rmar a ve-

racidade da comunicação de espíritos incluíam Alfred Rus-
sel Wallace, Oliver Joseph Lodge, Lord Rayleigh, e William 
James (Doyle, 1926). No entanto, como a maioria dos cien-
tistas, à época, tinha a opinião pré-concebida de que os fe-
nômenos de efeitos físicos eram fraudulentos, o relatório 
fi nal de Crookes não foi bem aceito. “Falou-se até na possi-
bilidade de cancelar sua fi liação à Royal Society (Sociedade 
Real)”. Crookes tornou-se mais cauteloso a partir de então e 
não mais discutiu seu ponto de vista em público até 1898, 
quando sentiu que sua posição estava segura. Foi nesse 
ano, em seu discurso de posse na presidência da British As-
sociation for the Advacement of Science (Associação Britâ-
nica pelo Avanço da Ciência), que afi rmou:

“Já se passaram trinta anos desde que publiquei um relató-
rio dos experimentos tendentes a mostrar que fora de nosso 
conhecimento científi co existe uma Força utilizada por inte-
ligências que diferem da comum inteligência dos mortais... 
Nada tenho a me retratar. Confi rmo minhas declarações já 
publicadas. Na verdade, muito teria que acrescentar a isto”. 
(Crookes, 1898).

E numa entrevista na The International Psychic Gazette, 
em 1917, ele repetiu:

“Nunca tive jamais qualquer ocasião para modifi car mi-
nhas ideias a respeito. Estou perfeitamente satisfeito com o 
que eu disse nos primeiros dias. É absolutamente verdadeiro 
que uma conexão foi estabelecida entre este mundo e o ou-
tro”. (Fodor, N. - Encyclopaedia of Psychic Science, U.S.A.: 
University Books, 1974, p.70).

Daquela data até à de sua morte, em 1919, cartas e entre-
vistas mostram que Crookes manteve suas considerações 
em relação à comunicação de espíritos.

William Crooks, cientista, físico, químico, glória da Coroa 
Britânica, é mais um exemplo de que Ciência e Espirituali-
dade podem caminhar juntas.

Fontes 1: William Crookes, 1874 - “Researches in the phenomena of 
the spiritualism” – (Fatos Espíritas) -  tradução de Oscar D’Argonnel, 
publicação da Federação Espírita Brasileira. 2: Conan Doyle, 1926 – 
“The History of Spiritualis” – (História do Espiritismo) tradução de Jú-
lio Abreu Filho, publicação da Editora Pensamento. O prefácio da ver-
são em português é de José Herculano Pires. 3: ABC do Espiritismo, 
de Victor Ribas Carneiro. 4: Personagens do Espiritismo, de Antônio 
de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy.
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ESTUDOS

Sir Joseph Oliver Lodge
POR JUBERY RODRIGUES

CIENTISTA INGLÊS 
nascido em Penkhull, 
Staff ordshire em 
12/06/1851 e desen-
carnado em Ames-
bury em 22/08/1940. 

Professor de Física 
do Colégio Universi-
tário de Liverpool no 
período de 1881-1900; 
diretor da Universi-
dade de Birmingham 
em 1900 e lente em 

Oxford em 1903. Lodge trouxe importantes contribuições 
às teorias da eletricidade de contato e eletrólise, da descar-
ga oscilatória nas garrafas de Leyde, da produção de ondas 
eletromagnéticas no ar e introduziu melhoramentos no te-
légrafo sem fi o. 

Realizou experiência sobre diminuição de neblina por 
meio de dispersão elétrica. 

Autor de vários tratados científi cos e obras, entre as quais 
destacamos: Manual de Mecânica Elementar, 1877; Pio-
neiros da Ciência, 1893; Vida e Matéria, 1905; Elétrons ou 
a natureza e propriedades da eletricidade negativa, 1907, 
Ciência e Mortalidade, 1908; O éter no Espaço, 1909; Além 
da Física ou a idealização do mecanismo, 1930. 

Foi também coeditor do importante periódico “Philoso-
phical Magazine”. O nome de Sir Oliver Lodge constitui 
um dos mais altos ornamentos das ciências físicas mo-
dernas. 

Daí a importância que o mundo deu à sua penetração 
pelo campo do espiritualismo, e às experiências, rigorosa-
mente controladas, com que estudou o caso “post-mortem” 
do seu fi lho Raymond, morto numa trincheira de Flandres, 
logo nos primeiros meses da Grande Guerra. 

Há espíritos? Está provada a sobrevivência? Eis aqui duas 
perguntas que têm desafi ado a paciência de abalizados 
investigadores. Para atendê-las, desde meados do século 
passado entregam-se a trabalhos ingentes sábios de reno-
me universal, como William Crookes, Flammarion, Myers, 
Wallace, Lodge e Richet. 

Frente à Metapsíquica, a tese da sobrevivência constitui 
o segredo de toda indagação em torno dos fenômenos su-
pranormais, pois outra não é a fi nalidade da jovem ciência 
senão apurar, mediante controle e observância de méto-
dos positivos, a existência dos fatos, inabituais, para escla-
recer as hipóteses explicativas de sua causa e a extensão de 
seus efeitos. 

A humanidade sempre se agitou ansiosa por uma pala-
vra defi nitiva acerca das possibilidades de um sentido espi-
ritual, imanente no homem. 

Daí o surto das religiões primitivas no seio dos povos 
através das idades, culminando no mais pernicioso religio-
síssimo que tanto logrou amesquinhar a inteligência das 
criaturas e levá-las a fanatismos e fetichismos bizarros, de-
primentes. 

Tudo isso, no entanto, que sempre foi um mal, não dei-
xou de despertar a intuição do princípio da sobrevivência, 
e consequentemente da existência do espírito fora das 
contingências da vida transitória do corpo físico. 

A ciência moderna encaminhou suas atividades para o 
campo dos fatos metapsíquicos a fi m de conhecer sua gê-
nese e etiologia, natureza íntima e meios de manifestação, 
à luz dos processos da experimentação e observação. Suas 
conclusões não podiam fugir ao imperativo da prova con-
creta. A maioria absoluta dos investigadores, lavraram a sua 
sentença e a resposta foi pela afi rmativa. 

Há espíritos. A sobrevivência é uma realidade. Ele asseve-
ra Sir Oliver Lodge em seu livro encantador e comovente, 
Raymond. O fundador da Metapsíquica, o grande Charles 
Richet, nos últimos meses de sua vida, declarou-se convic-
to da sobrevivência. 

Essa confi ssão foi feita pelo prof. Richet em carta ao prof. 
Ernesto Bozzano publicada no Psychic News, de Londres, 
em 30 de maio de 1936. As afi rmações desses corifeus da 
ciência contemporânea alegram sobremodo aqueles que 
nunca duvidaram da ressurreição de Jesus Cristo, ponto de 
partida e chave histórica do problema da sobrevivência da 
alma humana.

Fonte: http://fi les.comunidades.net › portaldoespirito ›
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REVISTA ESPÍRITA

Aparição de um filho vivo a sua mãe

O fato seguinte é relatado por um 
jornal de medicina de Londres e 
reproduzido pelo Journal de Rou-

en, de 22 de dezembro de 1868:
Na semana passada, o Sr. Samuel W..., um 

dos principais empregados do Banco, teve 
que ausentar-se de uma reunião para a 
qual tinha sido convidado com sua senho-
ra, pois se achava muito indisposto. 

Chegou em casa com uma febre violen-
ta. Procuraram o médico, mas este tinha 
sido chamado a uma cidade próxima e só 
voltaria tarde da noite.

A Senhora Samuel decidiu esperar o mé-
dico à cabeceira do seu marido. Embora 
com uma febre ardente, o doente dormia 
tranquilamente. Um pouco tranquilizada, 
vendo que seu marido não sofria, a Sra. Sa-
muel não lutou contra o sono e por sua vez 
adormeceu. Por volta das três horas ela ou-
viu tocar a campainha da porta principal. 
[...] Lá esperava ver entrar o médico. Aberta 
a porta do salão, ao invés do médico ela viu 
entrar seu filho Edward, um rapaz de doze 
anos que estudava num colégio perto de 
Windsor. Estava pálido e tinha a cabeça en-
volta em largo penso branco.

Esperavas o médico para o papai, não? 
perguntou ele abraçando a mãe. Mas pa-
pai está melhor. Ele não tem nada mesmo, 
e levantará amanhã. Sou eu que necessito 
de um bom médico. Trata de chamá-lo já, 
porque o do colégio não entende muito da 
coisa... Imobilizada de medo, a Sra. Samuel 
teve forças para tocar a sineta. Chegou a 
criada de quarto. Encontrou a patroa no 
meio do salão, imóvel, com o castiçal na 
mão. O som de sua voz despertou a Sra. 
Samuel. Ela tinha sido presa de uma visão, 
de um sonho, chamemos como quisermos. 
Lembrava-se de tudo e repetiu à camareira 
o que tinha julgado ouvir. Depois excla-
mou chorando: “Deve ter acontecido uma 
desgraça a meu filho!”

Chegou o médico tão esperado. Exami-
nou o Sr. Samuel. A febre tinha quase de-
saparecido. Afirmou que tinha sido apenas 
uma febre nervosa, que seguia o seu curso 
e acabaria em algumas horas. Depois des-
tas palavras tranquilizadoras, a mãe narrou

PELO D.C.D ao médico o que lhe havia acontecido uma 
hora antes. O profissional, por incredulida-
de ou talvez por vontade de ir repousar, 
aconselhou a Sra. Samuel a não ligar im-
portância a esses fantasmas. Contudo, teve 
que ceder aos rogos, às angústias da mãe e 
acompanhá-la a Windsor.

Ao romper do dia chegaram ao colégio. 
A Sra. Samuel pediu notícias de seu filho; 
responderam que ele estava na enferma-
ria desde a véspera. [...] “Apressaram-se em 
visitar o menino. Ele havia sofrido grande 
ferimento na testa, brincando no jardim. 
Haviam-lhe prestado os primeiros cuida-
dos. Apenas o curativo estava mal feito. 
Entretanto, a ferida nada tinha de perigoso.

Eis o fato em todos os seus detalhes; sou-
bemo-lo por pessoas dignas de fé. Dupla 
vista ou sonho, devemos de qualquer 
maneira considerá-lo como um fato 
pouco comum. [...] Ganha crédito fora do 
Espiritismo, a Dupla vista, como a plura-
lidade das existências, o perispírito, etc. 
Tanto é verdade que o Espiritismo chega 
por mil caminhos e se implanta sob todas 
as formas, [...]. A possibilidade do fato aci-
ma é evidente e seria supérfluo discuti-la. 
É um sonho ou efeito da dupla vista? A Sra. 
Samuel dormia e, ao despertar, lembra-se 
do que viu; era, pois, um sonho; mas um 
sonho que traz a imagem de uma atua-
lidade tão precisa, que é verificada qua-
se imediatamente, não é um produto da 
imaginação: É uma visão muito real. Há ao 
mesmo tempo dupla vista ou visão espiri-
tual, porque é bem certo que não foi com 
os olhos do corpo que a mãe viu o seu fi-
lho. De um lado e do outro houve despren-
dimento da alma. Foi a alma da mãe que 
foi para o filho, ou a do filho que veio 
para a mãe? As circunstâncias tornam este 
último caso mais provável, porque na outra 
hipótese a mãe teria visto o filho na enfer-
maria. Alguém que só conhece o Espiritis-
mo muito superficialmente, mas admite 
perfeitamente a possibilidade de certas 
manifestações, perguntava como é que o 
filho, que estava em seu leito, tinha podido 
apresentar-se à mãe com as suas roupas. 
“Concebo, dizia ele, a aparição pelo fato do 
desprendimento da alma, mas não compre-
enderia que os objetos puramente materiais, 

como roupas, tenham a propriedade de 
transportar para longe uma parte quintes-
senciada de sua substância, o que suporia 
uma vontade.” Respondemos que as rou-
pas, tanto quanto o corpo material do jo-
vem, ficaram em seu lugar. Após uma curta 
explicação sobre os fenômenos de criações 
fluídicas, acrescentamos que o Espírito do 
jovem apresentou-se em casa de sua mãe 
com o corpo fluídico ou perispiritual. Sem 
ter tido o desígnio premeditado de ves-
tir as roupas, sem ter feito este raciocínio: 
“Minhas roupas de pano ali estão; não posso 
vesti-las; há que fabricar roupas fluídicas que 
terão a sua aparência”, bastou-lhe pensar 
em sua roupa habitual, na que teria usado 
em circunstâncias comuns, para que esse 
pensamento desse ao seu perispírito as 
aparências dessa mesma roupa. Pela mes-
ma razão ele teria podido apresentar-se 
com a roupa de dormir, se tal tivesse sido o 
seu pensamento. Para si mesmo essa apa-
rência ter-se-ia tornado uma espécie de 
realidade; ele tinha apenas uma imperfeita 
consciência de seu estado fluídico e, assim 
como certos Espíritos ainda se julgam no 
mundo, ele julgava vir à casa da mãe em 
carne e osso, pois a beijou como de costu-
me. As formas exteriores que revestem os 
Espíritos que se tomam visíveis, são, pois, 
verdadeiras criações fluídicas, muitas vezes 
inconscientes. A roupa, os sinais particula-
res, os ferimentos, os defeitos físicos, os ob-
jetos que usa são o reflexo de seu próprio 
pensamento no envoltório perispiritual.

Mas, então, diz o nosso interlocutor, é 
toda uma ordem de ideias novas; há nisso 
tudo um mundo, e esse mundo está em 
nosso meio; muitas coisas se explicam; 
as relações entre mortos e vivos se com-
preendem. Sem dúvida nenhuma, e é ao 
conhecimento desse mundo, que nos in-
teressa por tantos motivos, que o Espiritis-
mo conduz. Esse mundo se revela por uma 
multidão de fatos que são desprezados, 
por falta de compreensão de sua causa. 

Fonte: https://kardecpedia.com/roteiro-de-estu-
dos/903/revista-espirita-jornal-de-estudos-psico-
logicos-1869/6424/marco/variedades/aparicao-de-
-um-filho-vivo-a-sua-mae
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HISTÓRIAS ESPÍRITAS

Água da Paz
POR ORLANDO CIOLDIN

EVANGELHO NO LAR

“NEM SEMPRE”
Nem sempre, o melhor caminho é o que possui menos obstáculos....
A decisão correta é a que se toma sem prejudicar......                               
Uma vida sem lutas é uma vida tranquila....                                                         
Uma deficiência significa limitação...  
O impedimento é prejuízo.                                                    
A surpresa desagradável tem consequências felizes.
O sonho que se alcança é o êxito que se espera.                                                      
A lágrima que se derrama é dor insuportável na alma. 
A cruz pesa mais do que aparenta.
A queixa sistemática tem fundamento.                                                         
Nem sempre, passos firmes demonstram retidão de preceitos.

Fonte: Livro Vigiai e Orai. Pelo Espírito do Irmão José, 

Psicografia Carlos A. Baccelli

PELO D.C.D.

“Esta é uma das histórias que Chico costumava contar 
aos visitantes do Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. 

Ainda menino, logo depois de perder a mãe, ele sentiu-
se mais sozinho do que nunca, incompreendido por todos 
à sua volta e atormentado pela madrinha, com quem foi 
morar. 

De vez em quando, Chico se refugiava no quintal para 
encontros secretos com a visitante que só ele via e ouvia: 
o espírito da mãe. Nessas conversas, eram muitos os desa-
bafos e queixas. 

Anos mais tarde, a mãe reapareceu com uma receita para 
o filho já adolescente e ainda inconformado com as perse-
guições que sofria:

“- Água da paz. Ela vai te ajudar.”
Chico procurou nas farmácias de Pedro Leopoldo e nada. 
Pediu ajuda aos tios de Belo Horizonte e nada também. 
Quando a mãe voltou ao quintal, Chico pediu socorro:

“- Procurei em todo o canto e não encontrei a tal água da 
paz.” Só então a busca terminou:

“- Pode ser água da bica mesmo, meu filho. Você põe na 
boca e só engole ou joga fora quando a vontade de reclamar 
tiver passado.” 

Esta é uma das histórias que me ajudam de vez em quan-
do. Em reuniões marcadas por tensão ou em conversas 
desgastantes em família, tento imaginar a “água da paz” na 
boca. Este exercício já me salvou de muitos desabafos ou 
explosões inúteis. Nem sempre dá certo, mas vale tentar... 
ainda mais nestes tempos de tanta tensão.”

Fonte: https://marcelsoutomaior.com/historias.html
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ESTUDO BÍBLICO

Parábola dos Dois Fundamentos  (Mateus 7: 24-27)

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

“Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem pruden-
te, que edi� cou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e comba-
teram aquela casa, e não caiu, porque estava edi� cada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas pa-
lavras e as não cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato, que edi� cou a sua casa sobre a areia. E 
desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.”

Quando tomamos conhecimento dos ensinamentos de 
Jesus à luz da Doutrina Espírita, nossas vivências diárias 
devem mudar. Adquirimos ascendência moral, o que quer 
dizer, fortalecimento em nossas ações, oportunizando ar-
rebatamento evolutivo do espírito no embate com nossas 
expiações e provas.

Jesus alerta que não basta ouvir seus ensinamentos, é 
necessário que os coloquemos em prática, sendo sábios 
e prudentes.

As imperfeições do espírito, estágio que ainda porta-
mos, vivemos e convivemos com tudo aquilo que seja 
momentâneo, oportunidades comuns que a vida física 
oferece em abundância aos viventes do planeta Terra. Os 
conhecimentos Evangélicos que deve nos orientar, forta-
lecendo-nos moralmente, traça-nos um itinerário de prin-
cípios morais resolutos, o que resume a “edifi cação da casa 
sobre a rocha”.

Sobre esse versículo, Emmanuel, favorece-nos um frag-
mento do texto em sua obra Pão Nosso: “É interessante ve-
rifi car que o Mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele 
que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que 
os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entu-
siastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e 
da boa-vontade, perante as lições de Jesus, examinando-lhes 
o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço 
diário.” A comparação de Jesus sobre os dois tipos de edi-
fi cação, se reporta aos indivíduos de vivências diferentes. 
Àqueles que construíram sobre a rocha, valoriza o estudo, 
a observância sobre os seus atos, são responsáveis, sen-
satos, agem com cautela e prudência, caminhando para 
a sua transformação moral. Já aqueles que negligenciam 
a construção sobre um bom terreno, tornam-se impru-
dente, colocando em risco a sua vida. A simbologia da 
parábola elucida a construções morais sem base sólidas, 
como também as experiências vividas sem conhecimen-
tos Evangélicos.

A edifi cação frágil pode ruir ao menor infortúnio, sem o 
cultivo do amor e da caridade, não se sustenta sobre pa-
râmetros instáveis. Em qual grau de compreensão da vida 
nos conduzimos na encarnação presente? Refl etimos so-
bre tudo aquilo que achamos oportuno? As nossas pos-
turas adotadas são as ideais conforme Jesus nos ensina? 
Com que e com quem nos preocupamos? E os pensamen-
tos que nutrimos, são as melhores convicções de pessoas 
honestas? Refl itamos...

É no mundo íntimo que se realiza a construção de uma 
autoestrada sólida em busca da evolução espiritual. Só 
quando a informação e o conhecimento se transverter 
em sentimentos de amor incondicionais direcionados aos 
menos assistidos, é que conseguiremos padrões mentais 
sustentáveis, tornando essa edifi cação espiritual apoiada 
sobre a rocha e não sobre terreno arenoso e inseguro.

Vamos encontrar em O Livro dos Espíritos pergunta 
919, um depoimento do Espírito Santo Agostinho. Ele se 
refere de como resistir aos arrastamentos do mal. Em res-
posta sita um sábio da antiguidade que diz: “Conhece-te a ti 
mesmo.” E acrescenta: “Fazei o que fazia de minha vida sobre 
a Terra: ao fi m da jornada, eu interrogava minha consciência, 
passava em revista o que fi zera, e me perguntava se não falta-
va algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. 
Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para 
reformar em mim... Questionai, portanto, e perguntai-vos o 
que fi zestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância...”.

“Aquele que, cada noite, lembrasse todas as ações da jor-
nada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo 
a Deus e ao seu anjo guardião para esclarecê-lo, adquiriria 
uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, 
Deus o assistiria.”

Fonte: Parábolas e Ensinos de Jesus – Caibar Schutel; O Livro dos 
Espíritos; Bíblia do Caminho; Coleção Fonte Viva – Emmanuel – Chi-
co Xavier.
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COASSEJE

PELA COASSEJE

Coasseje inicia novo projeto para o Município

taria de Ação Social e Direitos Humanos – SASDH de Ame-
ricana. 
O público benefi ciário pelo projeto será crianças e adoles-
centes em situação de acolhimento, crianças que frequen-
tam serviços de convivência e profi ssionais dos Serviços de 
Acolhimento da cidade de Americana.

As atividades estão planejadas em dois eixos: 
- Eixo 1- para crianças e adolescentes, com ofi cinas temá-

ticas e culinária, ofi cinas de expressão corporal e ofi cinas de 
música;

- Eixo 2 - capacitação e supervisão dos profi ssionais que 
atuam nos serviços de acolhimento e supervisões, abran-
gendo as instituições COASSEJE, AAMA e APAM.

NO MÊS DE MAIO/2022 a COASSEJE iniciou a realização 
de um novo projeto: “Fortalecer crianças, adolescentes 
e profi ssionais da Alta Complexidade de Americana”. O 
período previsto para execução do projeto é de 12 meses. 

Este novo projeto, cujos recursos foram conquistados 
através de uma Emenda Parlamentar do Deputado Fede-
ral Paulo Freire, tem o objetivo de fortalecer os Serviços de 
Proteção Social Especial de Alta Complexidade para Crian-
ças e Adolescentes a fi m de garantir o Direito à Convivên-
cia Familiar e Comunitária e o Direito à Cultura, por meio de 
ofi cinas e na qualifi cação dos serviços ofertados, pelos pro-
fi ssionais que atuam nos serviços de Alta Complexidade. 

A realização das atividades conta com o apoio as Secre-
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Junho terá cursos para pretendentes à adoção
Em parceria com a Vara da Infância e Juventude de Ame-

ricana, o Grupo de Apoio à Adoção do Programa Abraçar 
da COASSEJE, vai realizar neste mês de junho curso para 
pretendentes à adoção. 

De acordo com o formato planejado dos cursos para 
adoção, o primeiro módulo é coordenado pela equipe 
técnica do judiciário e depois, os três encontros seguintes 
são coordenados pela equipe técnica do Programa Abra-
çar. 

Assim, o primeiro módulo será realizado em 
09/06/2022, quinta-feira, pela equipe da VIJ, às 13h30, 
num encontro virtual. 

Nos dias 14, 21 e 28 de junho, terças-feiras, das 
18h00 às 19h30 os encontros serão realizados presen-
cialmente na Sede da COASSEJE, à Rua 7 de Setembro 
25, Centro, Americana, sob a responsabilidade da equipe 
do “Abraçar”.

OUTRAS ATIVIDADES DO “PROGRAMA ABRAÇAR”, GRU-
PO DE APOIO À ADOÇÃO:

* Ofi cina Temática: 04/06/2022, sábado, das 10h00 às 
11h30 – Tema: “Abandono Afetivo”;

* Encontro de Pais: 25/06/2022 – sábado, das 10h00 às 
11h30 – Tema: “Disciplina Positiva – Estratégias para um 
Relacionamento Familiar Saudável”. 

No mesmo horário haverá atividade lúdica para crianças 
e adolescentes com facilitadoras voluntárias (psicólogas e 
Estagiárias) abordando o mesmo tema.

Obs.: Outras informações podem ser obtidas pelo te-
lefone (19)3461-4050 ou e-mail convivencia@coasseje.
com.br.

COASSEJE
LAR DONA ANITA

Precisa de voluntário(a)s para:
PROJETO MOTORISTA SOLIDÁRIO

- Levar e/ou buscar crianças e adolescentes acolhidos em atividades externas. 
- Diversos dias e horários da semana.
- Interessados entrar em contato pelo telefone e whatsapp business (19) 3461-4050



ANO 25 - Nº 264INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO12 |JUNHO 2022

COMPORTAMENTO

Do excesso de prudência ao excesso de confiança 
POR ORSON PETER CARRARA

EM SUAS IMPRESSÕES GERAIS, constante do indispensá-
vel livro Viagem Espírita em 1862 (que recomendamos com 
ênfase aos dirigentes, médiuns e tarefeiros espíritas), de 
Allan Kardec – com a tradução e precioso Prefácio de Walla-
ce Leal V. Rodrigues (edição do CLARIM), entre valiosas e 
pertinentes considerações sobre vários ângulos, às páginas 
32 a 33 da 2ª. edição, o Codifi cador refere-se à obsessão, 
onde afi rma: “(...) os casos de obsessão são muito raros entre 
aqueles que fi zeram um estudo prévio e atento de O Livro dos 
Médiuns e se identifi caram com os princípios nele contido, 
pois que se mantém vigilantes, atentos aos menores sinais 
que podem trair a presença de um Espírito suspeito. Vimos al-
guns grupos que, sem dúvida, encontram-se sob uma infl uên-
cia abusiva. Mas é evidente que se comprazem com ela e dela 
se tornam presa por uma confi ança demasiada cega e, além 
disso, por certas predisposições morais. Outros, pelo contrário, 
alimentam um tal temor de serem enganados, que levam a 
desconfi ança, por assim dizer, ao excesso (...) preferindo rejei-
tar o duvidoso a correr o risco de admitir o que seria mau. (...)”.

E continua com sua habitual lucidez: “(...) O excesso em 
tudo é prejudicial, mas, em semelhante caso, vale mais pecar 
por excesso de prudência do que por excesso de confi ança. 
(...)”.

 E antes havia ponderado: “(...) Assim, os Espíritos mentiro-
sos, sentindo-se inúteis, terminam por se retirar, indo se desfor-
rar junto daqueles que percebem menos vigilantes e nos quais 
encontra fraquezas e exuberâncias de espírito a explorar (...)”.

Prudência e confi ança cega são dois extremos. A pru-
dência solicita a análise cuidadosa que evita desastres fu-
turos; a confi ança sem ponderação trará as consequências 
sempre lamentáveis e desastrosas justamente pela falta de 
análise racional e imparcial. 

Portanto, há que se concordar com Kardec: vale mais pe-
car por excesso de prudência do que por excesso de con-
fi ança. 

A melhor defesa para essas armadilhas que podem surgir 
no caminho de qualquer pessoa ou instituição será sempre 
o conhecimento e a prática do bem. 

O conhecimento clareia o caminho e previne de ilusões, 
a prática do bem protege, mas ambos precisam andar jun-
tos, pelo menos que se refere à prática mediúnica.

Registre-se os 160 anos, em 2022, das proveitosas via-
gens de Kardec, registradas na obra em referência.
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VALORIZAÇÃO DA VIDA

EDUCAR PARA A PAZ É SINÔNIMO DE AUSÊNCIA DE 
CONFLITO?

Muitas vezes fazemos a relação que para viver em har-
monia, não pode existir conflitos no ambiente. Os conflitos 
são inerentes as relações humanas, ainda mais no mundo 
que ainda habitamos de provas e expiações, mesmo es-
tando num período de transição. Lidar com os conflitos 
nos inquietam e muitas vezes geram sentimentos de im-
potência e insegurança, no entanto, a maneira de lidarmos 
com eles faz a diferença. Podem ser vistos como oportuni-
dades de construções de valores morais, já que essas situ-
ações conflituosas nos revelam os valores que não estão 
presentes e assim podemos favorecer reflexões da falta 
deles nas relações, em especial na educação das crianças 
e adolescentes que estão em formação. Para isso precisa-
mos de um ambiente que considere o respeito mútuo, fa-
voreça o diálogo, o reconhecimento dos sentimentos em 
detrimento de sermões, punições e coerção, sendo estes 
últimos tão presentes na educação atual, já que viemos, na 
grande maioria, de uma educação autoritária. 

Como educar para a paz com gritos, ameaças, castigos 
físicos ou psicológicos? Joana de Angelis no livro Cons-
telações familiares nos diz “A paz no mundo depende da 
educação da infância”. 

Como temos educado nossas crianças e adolescentes? 
Autores da psicologia moral apontam que o ambiente 

que se vive (família, escola, ambientes que se professam a 
fé, entre outros) influencia no desenvolvimento cognitivo 
e moral, já que este ocorre na interação do indivíduo com 
o meio que está inserido. Segundo Vinha (2000), um am-
biente cooperativo facilita as relações pautadas no respei-
to mútuo e possibilita a construção dos vínculos afetivos; 
a autora afirma que nenhum desenvolvimento moral terá 
resultado sem a construção desse vínculo.

Se viemos de uma educação pautada pelo autoritarismo 
como pensar em ações que eduque para a paz e favoreça 
a construção de valores morais?

Um importante procedimento na resolução de conflitos 
é o uso de uma linguagem adequada por parte do educa-
dor, valendo-se de uma linguagem descritiva, que consiste 
em descrever o que vê, ouve e sente, sem fazer julgamen-
to de valor. Silva e Vinha (2012) relatam que a linguagem 
descritiva favorece relações de confiança, além de auxiliar 
na reflexão de suas ações, consequências dos atos e de 
possibilitar a percepção do ponto de vista do outro. Gi-
nott (1973, p.57), ainda nos diz “[...] para alcançar a mente 
de uma criança, o educador deve-lhe alcançar o coração [...] 

Outra possibilidade de intervenção frente aos conflitos 
é sairmos da lógica da punição, e diante de uma ação que

Educação para a paz
POR SANDRA TRAMBAIOLI DE NADAI / TALITA BUENO SALATI LAHR

falte respeito, justiça, verdade, possibilite a(s) pessoa(s) en-
volvidas a reparação e as consequências próprias do ato.

Lembrando que uma educação pautada no respeito é 
aquela, que segundo Faber e Mazlish (1985), permitem-se 
os sentimentos, mas os atos e atitudes deverão ser sancio-
nados.

Joana de Angelis, p. 75 aponta que a criança e o ado-
lescente “necessitam de direcionamento gentil quando ne-
gativas e de estímulos positivos, se edificantes”.

Educar para a paz é olhar para dentro de cada um de 
nós, nos acolher, reconhecer nossos sentimentos, dores e 
potenciais. O autoconhecimento auxiliará a lidar primei-
ramente com nossas emoções e sentimentos, e assim, di-
ferenciar o que é nosso e o que é do outro. Autoconheci-
mento é um primeiro passo para a pacificação nossa e do 
outro, porque segundo a autora acima “A paz é construída 
no sentimento do ser humano, jamais podendo ser imposta. 
Por essa razão, a educação deve ter em mente a realização 
da paz, a pacificação interna dos tormentos, de forma que 
o indivíduo se transforme em pacificador onde se encontre.“ 
(Joana de Angelis, p. 76) 
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Carta aberta aos tarefeiros
POR VANESSA G. MORAES

Nesta estrada nebulosa em que 
ainda nos encontramos, ar-
rastamos uma incansável tra-

jetória de idas e vindas, lutas, vitórias, 
perdas...tantas desilusões equivocadas 
por tantas personalidades psíquicas 
que invadem nosso ser.

Muitas dores seriam absolutamen-
te desnecessárias se voltássemos a 
enxergar a Lei de Amor com mais 
compreensão e serenidade. Tería-
mos poupado tempo, cansaço, dores.

Após mais de 2000 anos da men-
sagem amorosa que Ele nos presen-
teou, ainda temos muitas dificul-
dades em nos alimentarmos deste 
Pão da Vida, matar a sede nesta fon-
te límpida, vestirmo-nos no manto 
quente de Jesus que nos agasalha 
durante o caminho nas noites frias. 

Em muitas vivências, preterimos o 
que nos salvaria de tantas quedas.

Ficamos presos às necessidades da 
carne, embora sua importância legíti-
ma, mas descuidados das responsabi-
lidades da saciedade da nossa alma. 

Cedemos aos caprichos da vaidade, 
da arrogância, do poder e por mais 
ínfimo destaque desses tropeços, a 
violência gratuita abalam e retardam, 
mutilam e causam deliberadamente a 
morte em vida. Sim! Faz parte do pro-
cesso evolutivo. Porém, neste trajeto 
mais longo que escolhemos percorrer 
em que quase nos perdemos do nosso 
porto, cansados e fadigados nos ajoe-
lhamos aos seus pés. Na lembrança da 
cruz que carregastes, suplicamos “Pai, 
perdoai-nos”.

A misericórdia chega aos filhos de-
satentos depois que o fundo do poço 
levou-os ao abismo da sofreguidão, do 
caminho largo. Morrer em vida é um 
trauma mas, uma lição talvez penosa 
que muitos de nós precisaram viver 
para se levantarem do tumulo da de-
sesperança. O abandono generalizado 
foi e muitas vezes é o remédio amargo 
para os que arrogantemente preteri-
ram da fonte da Vida ao lodo da incre-
dulidade. Diante da atitude de humil-
dade, de se entender pequeno diante 

de tudo e todos, retirando cirurgica-
mente a catarata do orgulho que nos 
cegava diante da Sua grandeza, nosso 
olhar interior curado nos faz enxergar 
a luz que nos enxertastes na alma. 
Desta centelha, agora reconhecida, 
eleva e vibra até onde precisa ser vista 
e sentida. “Vinde a mim, vóis que estais 
cansados e sobrecarregados que Eu vos 
aliviarei”. 

E Ele chega mais perto e traz consigo 
amigos. Quando aparentemente, tudo 
se perde, e a dor é dilacerante, vem o 
Bálsamo consolador revestido de gen-
te como a gente. Os amigos socorristas 
das almas acidentadas nos trazendo o 
oxigênio animador.

Vieram consolar o coração e a men-
te, acudir na necessidade, reanimar 
diante do futuro. São suas luzes na for-
ma encarnada que oferecem Vida para 
quem se encontrava amortizado. 

Estenderam a mão amiga, enxerga-
ram a dor como se fosse delas. Ope-
radores da luz Divina, trazem a ferra-
menta certa que aciona a claridade 
dos passos de quem está na escuridão 
do seu orgulho. Que trazem o pão que 
alimenta o corpo e a alma, que sacia a 
sede de amor, carinho e amizade, que 
limpam as chagas com o perdão no 
gesto da caridade.
Estes tarefeiros no bem, não prome-
tem a salvação porque ela está em 
cada ser, mas aliviam a pressão terrí-
vel que nos oprime e nos oferecem a 
medicação mais preciosa: o Evangelho 
Crístico na sua forma VIVA! A solidarie-
dade! Esta força moral que nos dará 
ânimo para prosseguirmos com mais 
leveza tranquilidade e esperança.

Aos que abraçaram sua obra e curva-
ram-se humildes e serenos, aclarados 
da Tua luz porque compreendem na 
essência a transitoriedade dos infortú-
nios e o elo magnético que nos ligam 
uns aos outros, mostrando assim quê, 
como há solidariedade nos mundos 
planetários, assim há nos que trazem 
suas Leis e as vivenciam e espalham. 

Mesmo diante das próprias dores, 
deixam suas razões de lado para aten-

der as necessidades do próximo. Agir e 
acolher. Quiça saberemos, a chaga no 
coração destes obreiros de amor...

Passaram e muitos ainda passam 
pelas violências psíquicas, pelos ame-
açadores vínculos do passado, pelos 
tormentos da alma. Os que se abalam 
momentaneamente, logo entram no 
contato celestial e amparador do Cris-
to, pois CREEM e se reequilibram, feliz-
mente!

E com o devido respeito devemos 
vê-los como modelos de força e cora-
gem, de grandeza de alma e perseve-
rança, que a luta muitas vezes silencio-
sa os invade. A estes, Co-criadores de 
amor, nossas orações e gratidão!

Oxalá, termos os modelos vivos co-
nosco e que sejamos também novas 
fontes de transformação espiritual 
motivadas pela sua incansável abne-
gação. 

Que sejamos Multiplicadores do Pão 
da Vida!

“Às vezes a presunção do nosso parco 
conhecimento, nos impede de ana-
lisarmos os desgostosos roteiros do 
orgulho e vaidade que nos autoge-
renciamos. A infalibilidade ilusória e as 
incertezas que retardam nossa habili-
dade de amar, advém do Ego que cul-
tivamos por Eras. Danosas fugas que 
aprisionam o melhor de nós, nossa 
essência Divina. O crivo da razão não 
pode ser levado a ferro e fogo, afastan-
do o benefício do aprendizado pelos 
testes inúmeros que a Espiritualidade 
nos oferta. Todos nos equivocamos, 
todos nós nos perdemos, todos nós 
em vários momentos violamos a Lei de 
Amor, mas graças a Misericórdia Divi-
na podemos enfim, reconhecermos 
nossa pequenez, perdoar e fazermos 
o retorno do filho pródigo ao Lar aco-
lhedor do Criador, porque somos uma 
grande família Universal.”
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Mundos TransitóriosMundos TransitóriosMundos Transitórios
POR CLÁUDIO CONTI

  EM UM OLHAR POUCO ATENTO, ao lermos sobre os mundos 
transitórios em O Livro dos Espíritos, tem-se a impressão de se tra-
tar apenas de locais de repouso ou “estações” na jornada, entre um 
mundo e outro, para os espíritos na erraticidade [1,2]. Contudo, no 
aprofundamento deste tema, podemos chegar à conclusões muito 
interessantes, demonstrando que, na Criação, tudo tem um motivo 
muito mais amplo para existir.

Como poderíamos esperar das Leis de Deus, o espírito está sem-
pre em condições de aprender e evoluir [3] e, sob esta premissa 
básica, não seria sensato crer que os mundos transitórios sejam lo-
cais de “descanso”. Desta forma, assim como o planeta Terra é local 
de trabalho, apesar do que muitos podem pensar, esses mundos 
também ensejam o progresso.

Contudo, podemos inferir que, enquanto servirem de morada 
para espíritos, por assim dizer, em “trânsito”, não abrigariam em seu 
seio os processos encarnatórios. Assim sendo, o que caracteriza um 
mundo de transição é o fato de não propiciar condições para que 
espíritos possam se expressar materialmente em uma estrutura or-
gânica, tal como conhecemos ou equivalente.

 A possibilidade de haver a encarnação está intimamente atrela-
da às condições de habitabilidade material de determinando local, 
isto é, a vida orgânica, ou equivalente, necessita de determinados 
requisitos para sua manutenção. Na Terra, por exemplo, necessita-
mos de água, ar, luz solar, alimento, dentre outros.

Os mundos transitórios, por sua vez, são estéreis [4]. Apesar da 
Terra ser um planeta fértil, já foi estéril nos primórdios da sua for-
mação. Assim sendo, por defi nição, há possibilidade da Terra ter se 
encontrado na categoria de transitório e é isto o que afi rmam os 
espíritos responsáveis pela Codifi cação [5,6].

No processo de elaboração dos mundos que venham a abrigar 
vida material, há algumas etapas bem defi nidas: a) formação; b) es-
terilidade; c) estruturação de matéria condizente com a vida física; 
d) surgimento da vida física em níveis mais simples e; e) surgimen-
to da vida em níveis mais complexos.

A formação é decorrente de fatores materiais, obedecendo às 
leis da Física e da Química, estáveis e constantes para o universo 
conhecido. Contudo, as condições de habitabilidade, aquelas  con-
dizentes com a vida física, serão decorrentes do tipo de vida em si 
mesma que, por sua vez, está relacionado com o tipo de espírito 
que se manifestará na matéria.

Na questão 234 de O Livro dos Espíritos, encontramos uma in-
formação crucial para o entendimento da função, do motivo pelo 
qual os mundos transitórios existem, além, é claro, de servir de lo-
cais de repouso.

A resposta da citada pergunta diz que “são, entre os outros mun-
dos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos 
espíritos que a elas podem ter acesso…” [1].  Vemos, portanto, que os 
mundos transitórios não são todos de uma única categoria, servin-
do de estação para todo e qualquer espírito, mas estão em níveis

intermediários em relação com os outros mundos. Assim, os es-
píritos que “descansam” neste ou naquele mundo deverão ser de 
condição específi ca, compatível com ele.

A presença destes espíritos dão ensejo para a terceira etapa, es-
truturação de matéria condizente com a vida física. Como foi dito, 
a vida física está relacionada com o tipo de espírito, desta forma, 
é preciso a presença de espíritos para moldar a matéria segundo 
seu psiquismo, mesmo que inconscientemente, através de um 
processo natural.

A quarta etapa - surgimento da vida física em níveis mais sim-
ples - é decorrente de um processo de elaboração das formas e 
que deve ser condizente com os espíritos que utilizarão estas mes-
mas formas. Por isso, este processo deverá ter como base a etapa 
anterior de adequação da matéria ao psiquismo dos espíritos para 
que, a estrutura física de manifestação possa estar adequada. Po-
demos supor que a matéria que inicialmente se adequou é aque-
la que foi denominada de “protoplasma” pelo espírito Emmanuel 
[7], que a descreve da seguinte forma: “Dizíamos que uma camada 
de matéria gelatinosa envolveu o orbe terreno em seus mais íntimos 
contornos. Essa matéria, amorfa e viscosa, era o celeiro sagrado das 
sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organiza-
ções do globo terrestre, e, se essa matéria, sem forma defi nida, cobria 
a crosta solidifi cada do planeta, em breve a condensação da massa 
dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras ma-
nifestações dos seres vivos”.

 A partir destes primeiros seres vivos, deu-se início a quinta eta-
pa - surgimento da vida em níveis mais complexos. Emmanuel 
diz que “milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus, nos 
serviços de elaboração das formas” [7].  É todo um longo processo 
de formação e adequação de mundos para que os espíritos nas 
diversas condições possam encontrar campo propício para sua 
evolução, a caminho da fi nalidade da Criação demonstrando que, 
como disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai [8].

Fontes: 1. Allan Kardec; O Livro dos Espíritos, questão 234.
2. Ibid.; 234a. 3. Ibid.; 235. 4. Ibid.; 236a. 5. Ibid.; 236d. 6. Ibid.; 236e. 7. Emma-

nuel (psicografi a de Francisco C. Xavier); A Caminho da Luz, Cap. II. 8.  Allan 
Kardec; O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. III.
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Homem-psi!Homem-psi!Homem-psi!
POR DR. RICARDO DI BERNARDI

Até alguns anos atrás, tínhamos uma 
concepção de um Homem espiritual 
e a sua contraposição no conceito de 
um homem-animal. Havia uma antro-
pologia espiritualista e, do lado opos-
to, uma antropologia  materialista.   

O avanço das pesquisas científi cas, 
no campo do conhecimento do Ser, le-
vou a uma solução do dilema espiritu-
alismo x materialismo. O homem psi-
cológico  de antes não pode mais hoje 
se restringir a rede animal dos sentidos 
convencionais. Teve, obrigatoriamen-
te, que se abrir ao extra-sensorial, da 
mesma forma como o universo físico 
se ampliou no universo Energético. 

O homem-psi é uma miniatura da 
nova concepção de universo. Além de 
tudo, a própria  concepção de energia 
mudou, ampliou-se. O homem-psi 
atual não destrói o homem-psicológi-
co, mas o amplia da mesma forma que 
o conceito universo físico foi superado 
pelo conceito de universo Energético.   

A psique ou alma não é mais uma en-
tidade meramente metafísica ou teoló-
gica nem um simples resultado das ati-
vidades bioquímicas do corpo. A alma 
passou a ser a mente, um elemento 
extrafísico do Homem, capaz de sobre-
viver à morte biológica e suscetível a 
investigação científi ca em laboratório. 

Na universidade de Cambridge, o 
professor Whately Carington, formu-
lou uma teoria post-mortem e Har-
ry Price da Universidade de Oxford, 
afi rma que a MENTE humana sobre-
vive após a morte e continua sendo 
capaz de transmitir telepaticamente.

Embora haja parapsicólogos com-
prometidos com instituições religiosas, 
muitos são independentes, portanto, 
livres para investigar. Assim, dentre as 
investigações mais signifi cativas citare-
mos as do Prof. Pratt da Duke Universi-
ty dando origem à classifi cação de um 
novo tipo de fenômeno paranormal, 
denominado teta - oitava letra do alfa-
beto grego, com a qual se escreve Ta-
nathos, que signifi ca morte. Quaisquer
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contatos com mentes que sobrevivem 
a morte estão inseridos nesse estudo.

Outro grupo de fenômenos pesqui-
sados são os relacionados com a exis-
tência de vidas passadas (reencarna-
ções), investigados em mais de 2000 
(duas mil) crianças que se recordavam, 
espontaneamente, de suas existências 
anteriores, um trabalho minucioso do 
Prof. Dr. Ian Stevenson da Universida-
de da Virgínia. Semelhante ao do Prof. 
Banerjee, da Universidade de Jaipur 
na Índia. Trata-se de MEC, memória 
extracerebral. Trabalhos rigorosíssi-
mos e cercados de inúmeros cuidados.  

Na Rússia, Dr. Vladimir Raikov tam-
bém investigou a MEC, embora consi-
dere como sendo fenômenos obtidos 
por alguma forma de sugestão hipnó-
tica, os denominou de “reencarnações 
sugestivas”.

Essas informações nos levam a 
crer que há uma tendência dos gran-
des grupos de parapsicologia do 
mundo em aceitar a possibilidade 
da “tese da sobrevivência da men-
te humana” após a morte biológica, 
principalmente o grupo ocidental. O 
casal Rhine da Duke University che-
ga a dizer que, além da mente ser 
extrafísica, sobrevive a morte física 
e, após a morte biológica, é capaz de 
transmitir comunicações telepáticas.

Atualmente, a Telepatia, clarividên-
cia, precognição (premonição), psico-
cinesia (ação da mente sobre a maté-
ria) estão comprovadas em laboratório. 

Sobrevivência após a morte, e reen-
carnação? As comprovações laborato-
riais estão a caminho. 

Como pessoas ligadas à ciência, im-
portante que tenhamos bom-senso 
e equilíbrio. Nem nos exaltarmos em 
voos com asa de cera, tal qual Ícaro 
que teve suas asas derretidas sob o sol, 
nem colocarmos chumbo nas asas do 
espírito. 

A visão independente dos fenôme-
nos paranormais nos faculta abrir os 
olhos diante do sol do esclarecimento

que nos traz inúmeras informações das 
escolas europeias e norte-americanas.  

A alma ou Espírito deixa de ser do 
outro mundo, passa a se integrar neste 
mundo. 

Gradativamente, o preconceito cien-
tífi co que embaraça as investigações 
vem reduzindo de intensidade.

Ao mesmo tempo, se reduz o preconceito 
religioso que se recusa a aceitar a investiga-
ções científi cas sobre questões espirituais.

* Dr. Ricardo Di Bernardi é médico pe-
diatra e homeopata. Palestrante e escri-
tor espírita. Presidente do ICEF - Instituto 
de Ciências Espíritas de Florianópolis. 
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Dramas da Obsessão Dramas da Obsessão Dramas da Obsessão  (Capítulo 5) (Capítulo 5) (Capítulo 5)

POR NICOLE S. NEVES

médio da telepatia ou da sugestão mental, 
é bem certo que o obsessor estabelece uma 
oculta infi ltração vibratória perniciosa, sobre 
o sistema nervoso do obsidiado, contami-
nando-lhe a mente, o perispírito, os pensa-
mentos, até o completo domínio das ações.”

Esses casos são difi cilmente curáveis por 
dois pontos: seja pela vontade da vítima 
em manter a relação, seja por ser ignora-
da essa infi ltração estranha. O tratamento, 
como afi rma, é moral, com a reeducação 
mental do enfermo. O médico espiritual 
nos lembra que ninguém nunca será in-
fl uenciado ou obsidiado por entidades se 
a estas não oferecer campo mental propí-
cio à penetração do mal, já que a obsessão 
nada mais é que duas forças simpáticas 
que se chocam e se conjugam em uma 
permuta de afi nidades.

Bezerra nos lembra de obsessões de que 
tratam os Evangelhos, em que obsidiados 
se tornam surdos e mudos, geralmente 
desde o nascimento ou a infância e não se 
tratam propriamente de doentes físicos, 
mas doentes psíquicos, atormentados por 
vezes desde antes da reencarnação. Diz 
que há casos curáveis, com a retirada dos 
algozes, mas a maioria não.

Aqueles que foram feridos, incapazes 
do perdão, tornam-se inimigos poderosos 
e rodeiam os que os feriram desde antes 
da encarnação e por vezes fazendo a per-
seguição por longos períodos. Mas é im-
portante que lembremos sempre: “A cada 
um segundo as próprias obras”: a lei da Cria-
ção assim o permite para que as criaturas 
aprendam a considerar as leis do dever e 
da justiça. Temos, porém, que considerar 
que nem sempre obsessores são entidades 
absolutamente más, já que muitas serão 
sofredoras, almas tristes, que se feriram no 
passado pelas atitudes daqueles que agora 
são suas vítimas.

Há outras possibilidades ainda: obsesso-
res que estão lá estão a mando de terceiro, 
que detém alguma antipatia ou ódio pelo 
obsidiado. Nesses casos nem sempre o ob-
sessor possui alguma animosidade contra 
o obsidiado. Passando para a atitude das 
“vítimas”, lembremos que a invigilância, o

desajuste mental do obsidiado, na sua vida 
cotidiana, são atitudes que podem auxi-
liar que o processo de obsessão se dê. Há 
aqueles que atraem pelo pensamento um 
desafeto ou mesmo um ser querido que se 
une à sua vibração e lá permanecem. No 
capítulo, o autor nos lembra que geralmen-
te as obsessões são curáveis por meio da 
prece, da meditação sadia e de uma dou-
trinação elevada e amorosa. É interessante 
que essas técnicas trazem a particularidade 
de benefi ciar melhor o obsessor do que o 
próprio obsidiado. 

O obsidiado fatalmente atrairá outros 
espíritos de baixa vibração se não efetuar 
mudanças em sua atitude: deve se dedi-
car à prática do bem para a renovação dos 
próprios valores morais. Chama atenção ao 
fi nal do capítulo em que se coloca que a 
todos aqueles desarmonizados à lei maior 
deverão os servos do Senhor, tanto encar-
nados, quanto desencarnados, esclarecer 
ou proteger com dedicação incansável, 
visando não somente méritos para si pró-
prios, mas acima de tudo ao cumprimento 
do dever sagrado, que “estabeleceu a justi-
ça do auxílio do mais forte ao mais fraco, do 
esclarecido ao ignorante, segundo rezam os 
dispositivos da lei de amor ao próximo como 
a si mesmo”.

Então, meu caro amigo, que esse desfe-
cho do capítulo possa preencher nossos 
corações de esperança, na certeza de que 
não estamos sozinhos e que se por um lap-
so nos desviarmos do caminho, sempre te-
remos amigos que nos auxiliarão a retornar 
à estrada reta.
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O CAPÍTULO 5, é mais doutrinário e nos 
traz inúmeras explicações que são difíceis 
de reproduzir em sua totalidade, razão pela 
qual novamente convido o leitor a folhear 
o livro.

O tema principal que trataremos é 
sobre os métodos para a catequese de 
obsessores. São diversos os métodos uti-
lizados e muitas das vezes se utilizam da 
própria reencarnação como recurso impor-
tante para solução do caso. É importante 
frisar que os amigos espirituais jamais nos 
abandonam. Para convencer os obsessores 
na reforma de si mesmos não usam de vio-
lência, eles aguardam que estejam prepa-
rados para a ação do remorso.

Para obsessões baseadas no ódio e na 
vingança, às vezes insolúveis em uma só 
etapa reencarnatória. Nesses casos, podem 
levar séculos de obsessão, inclusive se es-
tendendo para a vida no invisível, até que 
com sofrimentos excessivos, bem como a 
refl exão e o desejo de emenda, “obriguem 
os litigantes à renúncia do passado pela 
abnegação do porvir”. Para isso, durante 
a reencarnação futura, serão os inimigos 
então unidos por laços bem próximos, 
constantemente como irmãos, pais, fi lhos 
e mesmo cônjuges. Dessa forma, espera-se 
que se perdoem e se habituem a um con-
vívio pessoal. Isso leva muitas vezes ao es-
tabelecimento de vínculos de afetividade 
fortes.

Outro tipo de obsessão analisado é a 
obsessão por amor, que podem igualmen-
te levar a perseguições seculares, quando 
uma das partes falhou no dever de fi deli-
dade. Esse tipo de obsessão é comparável 
à obsessão por ódio.

Há obsessões sexuais, quando o atuante 
invisível dominar um encarnado, valendo-
-se das suas tendências inclinativas ao sexo. 
O obsessor age pelo simples prazer de, pe-
las vibrações materializadas da sua presa, 
que lhe concede clima vibratório propício, 
dar livre curso a apetites inferiores, o que 
lhe estimula a mente, inibindo-a do desejo 
de progresso e iluminação espiritual. 

Sobre a ação do obsessor, Bezerra ex-
plica: “Geralmente exercida tão só por inter-
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MEDIUNIDADE

Desafios da prática mediúnica nos dias atuaisDesafios da prática mediúnica nos dias atuaisDesafios da prática mediúnica nos dias atuais
PELA DIRETORIA EXECUTIVA DA USE/SP (Jornalista responsável A.J.Orlando – MTb 39.211)

NO DIA 24 DE ABRIL, a USE realizou uma live sobre o tema Desafi os da prática mediúnica nos dias atuais, integrando 
a série de prévias das Rodas de Conversa que ocorrerão no 18º Congresso Estadual de Espiritismo, em junho deste ano. 

Participaram desta Roda de Conversa virtual, Andréa Laporte, Julia Nezu, Marco Milani, Silvio Costa e Pascoal Bovino.
O instigante tema motivou o público, formado por pessoas de diferentes localidades de São Paulo, mas também de ou-

tros estados e até de Costa Rica, a contribuir com diversos comentários e perguntas no chat, os quais foram respondidos 
pelos convidados, promovendo uma ótima interação entre os participantes.

Dentre os assuntos tratados, a contínua necessidade de estudos das obras de Allan Kardec foi destacada por todos os 
debatedores, enfatizando-se como a ausência de compreensão dos princípios espíritas pode gerar distorções conceituais 
e práticas. Nesse sentido, a campanha Comece pelo Começo, da USE, foi lembrada e seu signifi cado enfatizado como pro-
posta para se reduzir ou eliminar os problemas decorrentes da imaturidade doutrinária.

Cada debatedor apresentou rapidamente os tópicos que considerava mais relevante para fomentar questões sobre a 
temática e, posteriormente, todos passaram a comentar as questões do público.

Alguns desafi os e oportunidades decorrentes do período de restrição presencial nas casas espíritas devido à pandemia 
da covid19 foram explorados com objetividade.

Considerando a atenção despertada para esse e demais temas previstos para as rodas de conversa do Congresso da USE, 
em junho, certamente as prévias cumprem o seu papel de levar à refl exão os colaboradores e dirigentes espíritas.

Link para a live: https://youtube.be/RjFFqlNnJZI
Fonte: USE Informativo Abril2022, pág.2
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LEIA, ASSISTA E APRENDA

Aprendendo com o livro “Ave, Cristo!”
PELO D.C.D.

Foi em 1953 que esta obra extraordinária 
veio à luz dos interesses humanos.

Contém belas e educativas páginas so-
bre a história do Cristianismo nascente.

Mais de dois séculos já se haviam passa-
do, desde a inesquecível tragédia do Gól-
gota.

Em que pesem as perseguições que se 
faziam cruéis, a candeia acesa por Jesus in-
sistia em projetar sua meridiana claridade 
na densa noite da ignorância que consu-
mia o planeta.

Roma prosseguia em sua desdita nos 
braços do poder temporal, embriagan-
do-se no mentiroso vinho da política 
dominadora e das fantasias religiosas.

Contrariamente, o Evangelho, como bús-
sola abençoada, continuava a mostrar o ca-
minho da libertação às almas desejosas de 
um mundo melhor.

Tudo começou em 217 d.C., quando Ca-
racala governava infl exível, com suas mãos 
criminosas, os interesses do Império.

A história gira em torno da dolorosa ex-
periência de Quinto Varro, que reencarnou 
obstinado pela salvação do fi lho amado e 
ingrato, que ainda se deixava seduzir pelos 
espetáculos sangrentos do circo, fi el aos 
deuses de barro de sua época.

Descrita com a magia literária do autor, 
envolve outros personagens notáveis da 
epopeia cristã, como Ápio Corvino e Átalo 
de Pérgamo, que foram mortos por teste-
munharem a nova fé.

Traído por seus familiares, enganado 
pela esposa, perseguido pelos inimigos e 
incompreendido nos seus ideais, jamais 
desistiu de sua gloriosa tarefa.

Sua fi delidade ao Cristo, sob dores acér-
rimas, é de emocionar os mais insensíveis 
corações.

Passados cem anos, que consumiram 
duas existências, Quinto Varro consegue 
trazer para junto de si o seu primogênito 
tão querido.

O livro termina descrevendo os momen-
tos derradeiros, dizendo-nos:

“Deslumbrante caminho descerra-se nos 
céus…”

“Embriagado de júbilo, Quinto Varro colou 
o fi lho de encontro ao peito e, rodeado pela 
grande assembleia de amigos, avançou para 
o alto, como um lutador vitorioso que conse-
guira subtrair ao pântano de sombra um dia-
mante castigado pelos cinzéis da vida, para 
fazê-lo brilhar à plena luz…”

Fonte: http://www.mundoespirita.com.br/?mate-
ria=ave-cristo



ANO 25 - Nº 264INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO JUNHO 2022  |  19

A impressionante história do médium mineiro José Pe-
dro de Freitas, o Arigó, será contada em Predestinado: 
Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, chega aos cinemas em 1º 
de setembro, com distribuição da Imagem Filmes.

Novo fi lme com Danton Mello e Juliana Paes, que ganha 
agora seu segundo trailer. Danton dá vida a Arigó e Juliana 
interpreta Arlete, esposa do médium, que esteve ao lado 
do marido quando ele aceitou seu destino e se tornou uma 
esperança de cura para milhares de pessoas. 

Zé Arigó recebeu orientações de Chico Xavier para o 
exercício da sua mediunidade. Foi um Homem de Bem, a 
seriedade do seu trabalho, a sua dedicação e o compro-
misso que tinha com a espiritualidade, salvou centena de 
milhares de pessoas. Atraiu atenção do mundo todo entre 
as décadas de 50 e 70 do século passado, como o primeiro 
médium a fazer cirurgias espirituais, fi cando conhecido em 
todo o Brasil e no mundo.

Sua dedicada vida e trabalho, ao bem do próximo, foi 
exaustivamente pesquisada e registrada em documentá-
rios, programas de TV, revistas e centenas de trabalhos de 
pesquisadores internacionais reconhecidos, incluindo o 
famoso fi lósofo Herculano Pires, que escreveu um livro ba-
seado nas suas pesquisas, comprovando a idoneidade da 
tarefa do paranormal mineiro.

Rodado em Congonhas, cidade natal do médium, Cata-
guases e Rio Novo, em Minas Gerais, o longa conta a vida 
de José Arigó, desde os pequenos sinais de mediunidade 
precoce na infância, sua adolescência de descobertas, até 
adulto, quando as visões e vozes do mundo espiritual o fi -
zeram aceitar seus dons e dar vazão às fantásticas cirurgias 
espirituais e processos de cura do médico espiritual, Dr. 
Fritz.

O longa conta ainda com Marcos Caruso, Alexandre Bor-
ges, Marco Ricca, Cássio Gabus Mendes, João Signorelli e 
James Faulkner no elenco. A roteirista Jaqueline Vargas 
usou como base o livro Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, escrito 
pelo jornalista e escritor inglês John G. Fuller, para ajudar 
a construir o roteiro do fi lme. A obra literária foi reeditada 
pela Editora Pensamento e seu novo lançamento acom-
panha a estreia do fi lme nos cinemas. Predestinado: Arigó 
e o Espírito do Dr. Fritz é produzido pela Moonshot Pictu-
res, de Roberto dAvila, FJProduções, de Fabio Golombek e 

The Calling Production, de James Guyer, e coproduzido 
pela Paramount Pictures e Camisa Listrada BH.

Sinopse:
Parece impossível, mas esta é uma história real. Através 

do espírito de Dr. Fritz, médico alemão falecido durante a 
Primeira Guerra Mundial, José Arigó (Danton Mello) se tor-
nou uma esperança de cura para milhões de pessoas ao 
redor do mundo. Ele foi alvo de críticas por parte dos mais 
céticos, mas com o apoio de sua esposa (Juliana Paes), con-
seguiu salvar inúmeras vidas por intermédio da cirurgia es-
piritual. Predestinado a ajudar sem receber nada em troca, 
Arigó é hoje reconhecido como um dos maiores fenôme-
nos mediúnicos da história.

Assista ao trailer:
https://youtu.be/mIvHCFDkCOc

Fonte: https://www.correioespirita.org.br/secoes-do-jornal/desta-
que/3601-predestinado-arigo-e-o-espirito-do-dr-fritz

ESPIRITISMO E MÍDIA

Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. FritzPredestinado: Arigó e o Espírito do Dr. FritzPredestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz
POR CRIS CLEZIA



ANO 25 - Nº 264INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

NOSSA GENTE

Conselho Deliberativo, Fiscal e Suplentes (2020 - 2022)
POR  NELSON SCHLOSSER  

ERIS GOMES RIBEIRO - idade 61 anos, casado, dois fi lhos e um neto. Conhe-
ceu o Espiritismo através da esposa que frequentava o Seareiros. “Eu sentia um 
vazio muito grande o qual foi preenchida por essa maravilhosa doutrina. Estou na 
casa há 22 anos. Faço parte do DAP (Departamento Admirativo Patrimonial) co-
ordeno um grupo de estudos às segundas-feiras, coordeno grupo mediúnico às 
quintas-feiras e também participo do Atendimento Fraterno às sextas-feiras como 
entrevistador. “ Eris deseja continuar estudando e principalmente colocando em 
prática os ensinamentos doutrinários que são muito importantes pois a doutrina 
espírita, segundo ele, “nos responde a muitas questões que sempre procurávamos 
respostas.”

LUIZ CARLOS AFFONSO - idade 66 anos, casado dois fi lhos (uma menina de 
34 anos e um menino com 23). Chegou ao Seareiros, através dos seus fundado-
res: Norinho e Valdir, era católico até então, e conheceu o espiritismo através, An-
tonio Durante e Marlene, que frequentavam o C.E. Paz e Amor do Sr. José Ram-
pazo e o levaram para conhecer a Doutrina Espírita. Isso na década de 70, como 
católico não tinha resposta sobre a espiritualidade. Posteriormente, começou a 
frequentar, O Centro Espírita Amor e Caridade. Onde conheceu o Sr. Benedito 
Pedroso, o tio do Orfanato Monteiro Lobato. Hoje, Luiz é coordenador de grupo 
de estudo e mediúnica, colaborador do I.P.V., participante do atendimento fra-
terno e membro do DAP. “Procuro o Progresso espiritual pelos estudos da Doutrina 
Espírita e é claro, poder vivencia-los através de nossas experiências. O crescimento e 
conhecimento da Doutrina Espírita se dá através de promessa de Jesus de enviar o 
Consolador que é a Doutrina Espírita, que a humanidade ainda não conhece, trans-
formará o Planeta Terra e aqueles que abrirem os olhos e os ouvidos conhecerão a 
paz.”

Apresentamos o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Suplentes, eleitos para o biênio de 2020 a 2022.
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EVENTO

POR VANILDE REAMI

Pizza do Bem! 33ª edição!

NO DIA 30 DE ABRIL, o Departamento de Eventos do C.E.S.J realizou a 33ª edição da PIZZA com uma novidade: a opção  
de LASANHA em três sabores. 

Tanto as Pizzas como as Lasanhas tiveram boa aceitação dos associados e as vendas foram praticamente todas realizadas 
pela Internet, porém a retirada presencial, permitindo a confraternização de companheiros afastados ainda pela pandemia. 

O evento ocorreu com muita organização e harmonia. Foram muitos voluntários trabalhando e a entrega foi com muita 
tranquilidade. 

Recebemos muitos elogios pela qualidade tanto das pizzas como das lasanhas.
Entre pizzas e lasanhas vendemos mais de 750 unidades. 
Agradecemos mais uma vez a todos que colaboraram para o sucesso do Evento!
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EVENTO

O Departamento de Eventos do Seareiros esteve bem ativo nos últimos dias. Tivemos no dia 07/05, a Edição do “Soli-
dariarte” do dia das Mães.  As voluntárias do Departamento de Autossustentação - DAS prepararam produtos confeccio-
nados com materiais recebidos por doações e as vendas foram realizadas nas dependências do Seareiros. 

Os associados tiveram oportunidade de além de apreciar e comprar nossos produtos, confeccionados com tanto cari-
nho, ainda foi possível reencontrar amigas(os). 

Agradecemos aos colaboradores que permitiram o sucesso também deste evento.

BAZAR SOLIDARIARTE
POR VANILDE REAMI


