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CULTURA & INFORMAÇÃO
LIVROS

RÁDIO

CURSO

NOSSO LAR
Chico Xavier
Após uma doença, o médico
André Luiz desperta em um
ambiente sombrio e desconhecido. Algum tempo depois é levado à colônia espiritual Nosso Lar, um lugar supreendentemente
semelhante à Terra. É nesta região de cura e
aprendizado que André Luiz passa a entender
que existe uma realidade à nossa espera após a
morte, uma nova forma de viver que representa
apenas o início de uma jornada.
FRANCISCO DE ASSIS
João Nunes Maia
O livro descreve momentos
desconhecidos da vida e obra
de Francisco de Assis e enfoca, à luz da reencarnação, a
ação inestimável dos espíritos
enobrecidos em favor da reforma íntima das
criaturas. São analisados, com riqueza de detalhes, fatos históricos como as Cruzadas e a
Inquisição, bem como sua nefasta influência
nos rumos do progresso, gerando sofrimento
e dor que se estendem até os nossos dias.
A
NH

PA
CAM

ENCONTRO

Kardec,
bom senso
reencarnado

EVENTO

Editorial pág. 02 e pág. 05

Atendimento Fraterno
Segundas às 18h
Terças às 14h
Quintas às 14h
Sábados às 16h

Estudo Introdutório
Quartas às 20h
Quintas às 14h
Sábados às 16h
Estudo de O Livro dos Espíritos
Segundas às 14h
Quartas às 15h e às 20h

Estudo Sistematizado de O
Evangelho Segundo o Espiritismo
Quartas às 8h40
Sábados às 16h

Estudo da Série Psicológica de
Joanna de Ângelis
(Pré-requisito: ESDE completo)
Quintas às 18h30

Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita (ESDE)
Quartas às 20h
Quintas às 14h
Sábados às 16h

Estudo da Mediunidade
(Pré-requisito: ESDE completo)
Quintas às 20h

Estudo Sistematizado de
O Céu e o Inferno
(Pré-requisito: ESDE completo)
Quartas às 18h30

Esperanto
Sábados às 14h

i Fitz
chell

Evangelização para gestantes,
bebês, crianças e jovens
Domingos às 10h (0 a 6 anos)
Segundas às 20h (07 a 10 anos)
Sábados às 18h (07 a 10 anos)
Sábados às 18h (11 a 21 anos)

CHÁ BENEFICENTE CASA DE JESUS
Domingo, dia 29 de outubro, às 15:30, será
realizado o tradicional chá beneficente promovido pelo Centro Espírita Casa de Jesus.
O local será o mesmo da edição passada,
no Centro Cultural Orfeu, localizado na
Rua Suíça, n° 487, bairro das Nações, Balneário Camboriú.
O convite custa R$ 35,00 e pode ser adquirido na recepção da Casa de Jesus.
Contamos com a sua presença!

o: Mi
raçã

ETRAMESC
Em outubro será realizado o Encontro dos
Trabalhadores da Mediunidade de Santa Catarina - ETRAMESC 2017.
O objetivo é congregar os espíritas catarinenses que atuam na área da Mediunidade e
demais espíritas interessados, para reflexões
em torno do tema: “Mediunidade – Obsessões
e transtornos mentais”.
O evento acontece no dia 7 de outubro,
sábado, no Lago da Serra Eventos, SC-418,
nº 5183, em Campo Alegre - SC.
Este ano foram convidados os seguintes
palestrantes: Marta Antunes (FEB), Marcia
Léon (AME-DF) e Jacobson Santana (FEB).
As inscrições custam R$ 30,00 podem ser
feitas até o dia 04, no site www.fec.org.br.

Doutrinas e Passes
Segundas às 18h15 e 20h
Terças às 15h30
Quintas às 15h30
Sábados às 18h
Domingos às 8h30

Evangelho no Lar
Quartas às 8h
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Dia 22 de outubro, domingo, será realizado o
sexto e último encontro do Curso Vida Familiar deste ano. O tema abordado nesta edição
será “Apertando os laços de família”. O horário
é o mesmo do mês passado, das 16h às 19h.
Um dos objetivos é despertar nos pais e responsáveis o desejo de protagonizar a tarefa de
aproximar seu núcleo familiar de Deus.

A Rádio Dengo Dengo, de Navegantes,
transmite todos os domingos, das 9h às 10h,
o programa Diálogo Espírita, com informações e reflexões espíritas sobre temas da
atualidade.
O programa é fruto da colaboração entre
os centros espíritas Casa de Jesus e Bezerra
de Menezes, de BC, e Allan Kardec, de Itajaí.
Para acompanhar, basta sintonizar na frequência 98,5 FM ou ouvir pela Internet em
dengodengofm.com.br.

Ilust

HORÁRIOS CASA DE JESUS
Rua 600, nº 123, Centro,
Balneário Camboriú

Ano 12, Nº 153, Outubro de 2017 - Centro Espírita Casa de Jesus

CRIANÇA: SOLO FÉRTIL
AGUARDANDO A
SEMEADURA DO BEM

A POLÊMICA QUEIMA
DE LIVROS ESPÍRITAS
EM 1861

A CASA ESPÍRITA
E O ATENDIMENTO
FRATERNO
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NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

EDITORIAL - GRATIDÃO A KARDEC
“Para crer não basta ver;
é necessário, sobretudo,
compreender”

A

frase que abre este editorial, escrita
por Allan Kardec no capítulo 19 do
Evangelho Segundo o Espiritismo, traduz
em poucas palavras o espírito da fé raciocinada que permeou a codificação da
Doutrina Espírita. Professor, conhecedor
profundo dos métodos científicos de pesquisa e da didática, Kardec organizou os
ensinamentos recebidos da espiritualidade
com clareza. Em linguagem elevada, mas
essencialmente clara e simples, para que
pudesse ser bem compreendida em todos
os tempos pela humanidade.
Neste mês de outubro, que marca os
213 anos do nascimento do codificador
em Lyon, na França, enviamos a ele nosso
profundo agradecimento e o reconhecimento pela bela e difícil missão, permeada
por calúnias e ingratidão. Homem de bom
senso, às inverdades e tentativas de difamação ele recomendava o desprezo.
Dono de uma moral elevada, e alertado
pela Espiritualidade sobre os espinhos e
as pedras que encontraria pelo caminho,
Allan Kardec manteve-se firme na tarefa
de codificar o Consolador prometido pelo
Cristo. Aceitou a tarefa com espírito de
doação e abnegação semelhante àquele com
que Maria recebeu Jesus, entregando sua
vida à vontade de Deus.
Abriu mão até mesmo de sua identidade para melhor servir à Espiritualidade.
Deixou de lado o nome pelo qual era conhecido e respeitado na França do século
19 – Hippolyte León Denizard Rivail, discípulo de Pestalozzi e autor de diversas obras
pedagógicas _ para dedicar-se, através do
pseudônimo, ao extenso trabalho de trazer
à luz a Doutrina Espírita. Uma renúncia
que remete ao ensinamento do Cristo: “Se
alguém quer vir a mim, tome sua cruz, e
siga-me” (Mateus, 16:24).
O editorial da Revista Espírita de maio
de 1869, dois meses após o desencarne do

codificador, relata o quão penosa foi sua
missão. Sofria de uma doença do coração,
que lhe exigia o repouso ao qual ele se negava, certo de que tinha uma grande tarefa
a cumprir. Enquanto trabalhou arduamente na codificação da Doutrina, mantevese ocupado também com o trabalho de
professor e com as aulas voluntárias que
ministrava a crianças que, à época, não
teriam condições financeiras de frequentar
a escola.
Abnegado, metódico e dono de uma moral firme, Kardec dedicou-se à codificação
da Doutrina Espírita com o mesmo apreço
com que conduzia todos os aspectos de sua
vida. “O Espiritismo não lhe veio trazer a
transformação súbita do caráter. Não veio
modificá-lo de chofre, dando-lhe imediatamente qualidades que não possuía. Já o
encontrou formado. Apenas o lapidou. Era
já um Espírito evoluído, com um longo
tirocínio de outras existências e de outras
missões, perfeitamente aparelhado, portanto, para desempenhar a nova missão
que trazia”, diz Crysanto de Brito na obra
“Allan Kardec e o Espiritismo”.
Ao observar as “mesas girantes”, fenômeno que entretinha a elite de Paris à sua
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época, Kardec compreendeu que estava
diante de uma inteligência que não se podia enxergar, e tomou para si a responsabilidade de estudar e compreender essas
manifestações _ o que descortinaria, enfim,
o mundo dos Espíritos e traria à razão os
conceitos da mediunidade, à luz do Evangelho de Jesus.
Para além de seus apontamentos, que
permeiam toda a codificação, permanece o exemplo de submissão de Kardec à
vontade de Deus e a compreensão de que
tinha uma missão maior a cumprir, que
estava muito além da transitoriedade da
vida na Terra. Usou todos os recursos de
que dispunha para garantir ao Espiritismo
o caráter de uma fé raciocinada, capaz de
encarar a razão face a face, e de nos tirar
das trevas da ignorância.
Que, como ele, saibamos compreender
a grande oportunidade que temos ao conhecer o Espiritismo e suas lições de amor,
fé e caridade.
Boa leitura!
Juliana Zucchetto,
presidente da Casa de Jesus

WALDEMAR PEREIRA: HOMEOPATIA E AMOR
AOS NECESSITADOS COMO MISSÃO NO NEES
Reportagem: Marcia Paranhos

O trabalho do médico homeopata Waldemar
Pereira se confunde com a história do próprio
NEES - Em 2017, Waldemar completa 20 anos
de trabalho na instituição, relação que trouxe
uma mudança significativa para os moradores
do bairro Conde Vila Verde, em Camboriú.
Tudo começou em 1995, na até então chamada
Casa da Sopa que distribuía o alimento para
quem precisava.
Eram tempos muito difíceis, onde o sistema
único de saúde não havia chego ao bairro. No
local, filas se formavam para todo o tipo de
ajuda, inclusive de assistência à saúde “Conheci
pessoas que nunca tinham se sentado à frente
de um médico na vida”, conta.
Muitos pacientes eram presidiários e familiares, além de outras vítimas de violência. Na
época, professor de um curso de pós-graduação, Pereira tentou angariar voluntários para o
atendimento. Poucos estudantes se arriscavam
e mesmo estes, não permaneciam. O medo
se sobressaía a vocação e o médico seguiu
sozinho.
Os atendimentos eram generalizados. Crianças, adultos e idosos com todo tipo de queixa
batiam a porta do NEES. Tinha de tudo. Um
certo dia, o médico foi chamado por uma
criança já que outra havia morrido e a família
não sabia o que fazer. “Ao chegar fizemos uma
oração e em seguida como havia sido médico
legista, fiz o documento para encaminhar o
corpo”, explica.
Os papeis eram diversos e iam além de médico, fazia-se o que fosse necessário para ajudar
a comunidade desassistida.

A homeopatia, segmento de atuação de Waldemar Pereira é a especialização que utiliza
medicamentos com fórmulas baseadas na
teoria de que mesmo quando um remédio é
diluído em água, este é capaz de manter seus
princípios ativos, uma vez que a água, mantém
a memória das substâncias das quais entrou em
contato. Pereira ajudou a fundar a Associação
Brasileira de Homeopatia. É uma abordagem
que trata a causa e não os sintomas, e por isso,
traz bons resultados, afirma o médico.
Para o futuro, continuar alicerçando o presente na ajuda aos pacientes é o objetivo do
profissional que vê o trabalho no NEES como
uma missão. “O trabalho feito na casa é digno
de parabéns e a responsabilidade é de uma
grande equipe de voluntários, abnegados.
Temos que aplaudir a capacidade de doação
destas pessoas. Se pude contribuir de alguma
forma, fico feliz”, comemora.

INSTITUTO BRASILEIRO
DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
Rua Idalina Pereira dos Santos, 67
Bairro Agronômica, Florianópolis / SC, Fone (48) 3028-0528

Atendimento fraterno:
Quarta às 14h30
Quinta às 14h30
Evangelização infantojuvenil:
Quarta às 14h (3 a 7 anos)
Quinta às 14h (3 a 7 anos)
Domingo às 15h (3 a 18 anos)

Campanha do alimento: Contribua
com alimentos não perecíveis para as
famílias assistidas pela Casa de Jesus.
Maiores informações na recepção.
Móveis e Utensílios: A Casa de Jesus
recebe móveis e utensílios usados em
bom estado para o bazar comunitário
do NEES. Informações pelos telefones
(47) 3360- 7708 / 9-8415-3397 (Com
Cláudio) ou na recepção da Casa de
Jesus.

Doutor Waldemar (segundo da esquerda para a direita) e equipe

NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT
Rua Amor Perfeito, nº 230, Conde Vila Verde - Camboriú
------------------------------------------Doutrinas e passes:
Quarta às 14h
Quinta às 14h

Imp

ortante!
O Centro Espírita
Casa de Jesus convida
todos a participarem das nossas
campanhas permanentes!

Doutrina e Evangelização:
Domingo às 15h
Atendimento a gestantes:
Quarta às 14h
Cursos artesanais:
Quinta às 14h
Bazar de roupas usadas:
10/06 Sábado das 08h às 11h
22/06 Quinta das 14h às 17h

ATENDIMENTO MÉDICO:
Odontologia: Segunda e sexta às
19h e última quarta às 14h
Pediatria: Sexta às 19h
Homeopatia: Última quarta às 14h.

Dia 11: A Parábola dos Talentos: Cimara

PALESTRAS: Domingos às 15h,
Terças e Quartas às 14h.
Dia 1: Parábola do Joio e Trigo: Rosani

Dia 19: Pedi e Obtereis: Agnes Arlow

Dia 4: Relação Familiar: Cláudio Souza
Dia 5: A Oração: Paulo Chiesorin
Dia 8: A Parábola dos Talentos: Suiara
Bresolin

Dia 15: Parábola do Semeador: Rogério
Rossol
Dia 18: Vinde a Mim os Pequeninos:
Jaime Nunes
Dia 22: Parábola do Fariseu e do Publicano: Cláudio Souza
Dia 25: Paciência e Resignação: Elaine
Raymundo
Dia 26: O Homem no Mundo: Rô Pacheco
Dia 29: Parábola da Figueira Seca: Rosani
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INFÂNCIA, JUVENTUDE E FAMÍLIA
e acessível para todos
em qualquer lugar, a
qualquer momento. Sua
apropriação mental deixa de ser um diferencial
competitivo, como o foi
outrora.
A educação que forma competências é a
tendência das escolas
e da academia. Competência de analisar,
interpretar, relacionar, aplicar o conhecimento e principalmente a competência de
se relacionar consigo e com o próximo de
forma ética e sustentável.

Desenvolvimento de
competências na
educação
infantojuvenil

N

a educação do Novo Milênio percebemos que cada vez mais o conteúdo
por si perde seu valor relativo.
A tecnologia democratiza o conhecimento. Este está cada vez mais difundido

Nessa perspectiva do relacionar-se com si
e com o próximo temos o conceito da inteligência emocional, uma grande contribuição
da ciência, e mais recentemente além do QI
(quociente de inteligência) e QE (quociente
de inteligência emocional), fala-se do QS
(quociente de inteligência espiritual).
Dentro desse contexto, remetemos ao Espiritismo, uma filosofia de vida eminentemente educadora, que muito antes de se
falar em QE e QS já propunha o autoconhecimento, a reforma íntima e a conduta
ética. Evangelize-se e evangelize seu filho
preparando-o para uma reencarnação de
sucesso.

PROTAGONISMO JOVEM
Empoderando nossa juventude
para que cada vez mais
participem das atividades,
assumindo responsabilidades.
A Coordenação da Família ofereceu aos
jovens a tribuna para levarem conteúdo deles aos pais, na última edição do Curso Vida
Familiar, no dia 17/Set, que teve como tema
“Juventude Saudável” adolescência | drogadição | delinquência | amor como profilaxia.
A proposta foi que eles se colocassem no
papel de seus pais, expressando de forma artística como manter seus filhos longe do mundo
do alcoolismo e da drogadição.
O resultado foi esse lindo poema feito pela
jovem Flavia Bianchini (14) com a contribuição do restante da turma:
De mãe para filho
Te ver crescer é um orgulho
Lembro que eu tentava te ensinar
E agora que você conhece o mundo, filho
Eu só quero que tente lembrar
Te ensinei como pude
Falei que o bem é o caminho certo
E mesmo que agora você mude
O futuro continua incerto
As chances são tantas
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E mesmo que você tente provar
Nós sempre continuaremos juntas
Afinal, eu sempre vou te amar
Filho, se o mau te atrair
E meu cuidado não te conter
Saiba que não vou te deixar cair
Pois nunca irei te perder
Se as más companhias te oferecerem
Falar que você já não é mais uma criança
Eles podem até não crerem
Mas em ti ainda há esperança
A juventude está se perdendo
E eu só posso rezar
Mas filho não me permita estar vendo
O caos em ti reinar
Aquilo que chamam de alívio
E parece ser a nova modinha
Só vai lhe dizer para que time jogas
O time que, no fim, te deixará sozinha
Amor da minha vida
Dádiva do meu ser
Por favor, faça boas escolhas

Porque nisso eu escolho crer
Sei que posso parecer chata
Uma velha que não consegue entender
Mas o que mais me mata
É ver uma lágrima em seu rosto a descer
Lembre que se algo saudade deixar
Mesmo que corroa seu coração
Sempre estarei aqui para te amar
E te dar a devida atenção
O mundo pode ser horrível
Parecer que só resta uma escolha
Mas nada é pra sempre durável
Igual uma pequena folha
Se depois disso tudo você não entendeu
Deixe eu me explicar
Filho amado meu
Eu só quero lhe alertar
Há sempre dois caminhos
Não importa onde seu olhar mirar
Meu doce rapazinho
De ti, sempre irei cuidar

Eliana Dellatorre

ACONTECIMENTOS
ESPÍRITAS DE
OUTUBRO:

A

os 05 de outubro de 1949, em reunião
entre Diretores da Federação Espírita
Brasileira – FEB – e representantes das Federativas Estaduais, firmava-se na sede da
Federação, no Rio de Janeiro, o acordo que
colocava fim às possibilidades de divergência
dentro da Doutrina Espírita. Surgia, dentro
dos princípios de união fraterna, solidariedade e tolerância, o Acordo de Unificação do
Movimento Espírita Brasileiro – Pacto Áureo.
Allan Kardec teve o cuidado de preparar a
Doutrina para que esta não tivesse margem
a interpretações ou fragmentação em seitas
estranhas. A unificação surge da vivência dos
princípios morais ensinados e exemplificados por Jesus. “O Evangelho, em sua imortal
sabedoria, adverte que uma casa dividida
contra si mesma caminhará fatalmente para
a ruína”. A unidade doutrinária e a união
fraterna e solidária dos adeptos são, portanto,
pressupostos fundamentais da Unificação.
Em artigo publicado em Reformador de
outubro de 1997, sob o título “O Conselho
Federativo Nacional e a Unificação do Movimento Espírita”, o presidente Juvanir Borges
de Souza declarava: “O Pacto Áureo, base para
o entendimento entre as Instituições Espíritas
do país do Cruzeiro, tornou possível uma
nova fase de difusão do Espiritismo no Brasil,
dentro do princípio da liberdade, intrínseco na Doutrina, viabilizando a convivência
fraterna entre irmãos muito próximos, sem
uniformização do pensamento e de ação”.
Coroando essa memorável reunião, o Espírito Bezerra de Menezes, em bela mensagem
psicofônica, pelo médium Divaldo Franco,
deixou-nos este alerta:” A Unificação dos
Espíritas é trabalho para todos os dias, para
todas as horas do nosso Movimento. Paulatinamente é conquista realizada, passo a passo,
urgente, porquanto se torna necessária, para
que a fragmentação, para que as dissensões,
para que o egotismo dos indivíduos e dos
grupos não semeiem discórdias graves nem
ameacem o patrimônio doutrinário”. O Pacto
Áureo é a expressão do entendimento entre
os praticantes do Espiritismo, que podem
divergir em pequenos e secundários pontos,
mas não podem fazer da divergência motivo
para alterações na Doutrina dos Espíritos. O
Pacto veio compatibilizar a vivência dos princípios da liberdade, tolerância, solidariedade
e amor fraterno. (www.febnet.org.br)

A CRIANÇA
“O vento sopra onde quer, e ouves a sua
voz, mas não sabes de onde vem, nem para
onde vai; Assim é todo aquele que é nascido
do Espírito.” (João, 3,8)

E

sta também é a realidade da criança, um
Espírito imortal, em trânsito, herdeiro
de si mesmo que traz consigo um patrimônio
de experiências. Ser biopsicoespiritual reencarnado em um contexto sócio-histórico-cultural, com potencialidades e necessidades em
fase de aperfeiçoamento. A doçura, a leveza
da ingenuidade infantil esconde, quase sempre, tendências e inclinações. São aspectos da
individualidade que precisam ficar quietos
para que não se erre de novo. Como a reencarnação, em si mesma, é um mecanismo de
educação, tem a finalidade fundamental do
aperfeiçoamento do Espírito. A delicadeza da
idade infantil torna o Espírito brando, acessível
aos conselhos da experiência dos que devem
fazê-lo progredir. É na fase infantil que, os caracteres são moldáveis e maiores possibilidades
existem de serem reprimidos os maus pendores. Santo Agostinho, no Evangelho Segundo
o Espiritismo, no capítulo XIV, fortalece essa
condição do espírito na infância e traz um
chamamento à responsabilidade dos pais. “
Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência
anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se.
Todos os males se originam do egoísmo e do
orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores
indício reveladores do gérmen de tais vícios
e cuidem de combatê-los, sem esperar que
lancem raízes profundas. (...)”
Na obra “O Consolador”, Emmanuel também
valoriza o período da infância nos dizendo que
“até os sete anos o Espírito ainda se encontra
em fase de adaptação para a nova existência
que lhe compete no mundo, inexistindo a conexão perfeita entre ele e a matéria orgânica.
Recorda mais vivamente o mundo que deixou
para trás, tornando-se, desse modo, mais suscetível de renovar o caráter e moldar novos
caminhos existenciais. Resulta daí ser a vida
no lar uma experiência muito importante”.
As crianças até os cinco anos vivem muito o
psiquismo de seus pais ou do ambiente onde
vivem porque não diferenciam seus impulsos e seus egos ainda em formação. Tudo está
sendo estruturado. Os conteúdos internos e
suas personalidades. Importantíssima foi a
contribuição de Emmanuel, em “Pensamento e
Vida”- 1958, “ As crianças confiadas a Terra ao
nosso zelo são portadora de aparelhagem nova

em sua estrutura orgânica, à feição de câmara
fotográfica devidamente habilitada a recolher
impressões. A objetiva, que na máquina dessa
espécie é constituída por um sistema de lentes
apropriadas, capaz de colher imagens corretas
sobre recursos sensitivos, é representada na
mente infantil por um espelho renovado em
que se conjugam visão e observação, atenção e
meditação por lentes da alma, absorvendo os
reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os
em si própria, como elementos básicos de conduta.” Salientamos com isso, a responsabilidade
dos pais e educadores no fenômeno da imitação
ou neurônios-espelhos para a ciência. A criança
observa o comportamento e tende assimilar.
Se for bom é uma excelente forma de ajudá-la
na sua transformação moral, permitindo que
cresça mais harmonizada consigo mesma e
com o próximo. Relevante também é que a
criança brinca, a criança imagina, a criança
aprende. Por isso, aproveitar a oportunidade
da atividade lúdica favorecendo a aprendizagem deve ser uma preocupação dos pais
e educadores, principalmente na mente dos
pais-espíritas, a evangelização iniciando na
mais tenra idade. Potencializando o nosso raciocínio sobre o tema, trazemos, para concluir,
Benedita Fernandes, em Antologia Espiritual,
na psicografia de Divaldo Franco: A educação
espírita – que se baseia no “amor” e na “instrução”, que iluminam a consciência e libertam
o ser das injunções perniciosas -, tem como
instrumento o exemplo do educador que deve
pautar a conduta pelo que ensina, superando-se
em atos, de modo que as sementes de que se
vale, de superior qualidade, manifestem-se em
forma de paz e realização nele próprio.
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A INQUISIÇÃO NA QUEIMA DE LIVROS ESPÍRITAS

Gravura da queima de livros em praça pública em Barcelona (09/10/1861)

Q

uando ocorreu esse retrógrado fato, de
uma forma indireta a igreja dominante
contribuiu para a expansão do espiritismo.
O denominado Auto de fé de Barcelona
foi a queima, em praça pública, de cerca de
trezentos livros espíritas, realizada no dia 9
de outubro de 1861. Allan Kardec publicou
na Revista Espírita daquele ano.
Maurice Lachâtre, editor francês, achava-se
estabelecido em Barcelona com uma livraria,
quando solicitou a Kardec, seu compatriota,
em Paris, a remessa de livros espíritas para
vendê-los na Espanha.

Quando os livros chegaram ao país, foram
apreendidos por ordem do Bispo de Barcelona, Antonio Palau Termes, sob a alegação de
que “A Igreja Católica é universal e, sendo os
livros contrários à fé católica, o governo não
pode consentir que eles pervertam a moral e
a religião de outros países”.
Ao invés de devolver, condenou as obras à
destruição pelo fogo. O ato correu, então, na
esplanada de Barcelona, às 10h30 da manhã, e
foram queimados os seguintes títulos: “Revue
Spirite”, dirigida por Allan Kardec; “A Revista
Espiritualista”, dirigida por Piérard; “O Livro

dos Espíritos”, por Allan Kardec; “O Livro
dos Médiuns”, por Allan Kardec; “O que é o
Espiritismo?”, por Allan Kardec; “Fragmento
de sonata”, atribuído ao Espírito de Mozart;
“Carta de um católico sobre o Espiritismo”,
pelo doutor Grand; “A História de Jeanne
d’Arc”, atribuído a Joana d’Arc pela médium
Ermance Dufaux e “A realidade dos Espíritos
demonstrada pela escrita direta”, pelo barão
de Guldenstubbé.
Foram convocados para o ato: um padre,
com as roupas sacerdotais, trazendo a cruz
numa mão e a tocha na outra; um notário
encarregado de redigir a ata do auto de fé; o escrevente do notário; um funcionário superior
da administração da alfândega; três serventes
da alfândega encarregados de manter o fogo
e um agente da alfândega representando o
proprietário das obras condenadas pelo bispo.
O evento, ainda sob o manto da inquisição,
causou viva impressão na imprensa de todo o
mundo à época, evocando as antigas fogueiras
do Santo Ofício, chamando a atenção ainda
mais para a Doutrina Espírita, tendo Kardec,
em decorrência deste episódio, comentado:
“Graças a esse zelo imprudente, todo o mundo, em Espanha, vai ouvir falar do Espiritismo
e quererá saber o que é; é tudo o que desejamos. Podem-se queimar os livros, mas não se
queimam as ideias; as chamas das fogueiras as
superexcitam em lugar de abafá-las.”

SAIBA MAIS: ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA

E

m nossa jornada reencarnatória, inúmeras vezes nos entregamos à melancolia, à tristeza e à sensação de desamparo.
Parece que o fardo que escolhemos carregar
é pesado demais para nossas forças, e sucumbimos à desesperança. Nesses momentos, a
Casa Espírita está pronta para nos receber e
amparar, tendo como norte, sempre, o Evangelho de amor de Jesus.
O Atendimento Fraterno é o momento em
que trabalhadores espíritas recebem, com
respeito e privacidade, quem precisa de esclarecimento, consolo, ajuda e assistência espiritual e moral. Não se trata de um atendimento
espiritual ou de uma conversa com espíritos
desencarnados, mas de um diálogo fraterno
com irmãos que, sob a luz da Doutrina Espírita, poderão prestar o auxílio necessário.
Sentimentos infelizes fazem parte, ainda,
de nosso grau evolutivo enquanto espíritos.
Imperfeitos, sucumbimos muitas vezes à culPágina 4

pa, ao desamor e faltamos com a fé. Por isso
é importante contar com o auxílio.
Não há fórmulas prontas, e a intenção
do Atendimento Fraterno não é distribuir
conselhos de maneira leviana. Mas ajudar a
enxergar os problemas através de uma nova
perspectiva. As recomendações podem incluir
a prece, o estudo, a prática do Evangelho no
lar.
Com o Cristo, aprendemos o valor do
perdão aos outros e a nós mesmos, a nos
sentirmos amados pelo Criador, que espera,
com a paciência de um Pai, que aprendamos
a caminhar sem tropeços pelos caminhos
sinuosos da vida na Terra.
A Casa Espírita é um lar de amor e solidariedade, escola e hospital de almas, onde a
espiritualidade amiga garante os fluidos salutares que nos renovam as forças. Em conjunto
com os esclarecimentos doutrinários, nos dão
a certeza de que nenhum de nós está sozinho.

“Vinde a mim todos vós que estais aflitos e
sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai
sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que
sou brando e humilde de coração e achareis
repouso para vossas almas, pois é suave o
meu jugo e leve o meu fardo” (Mateus, 11:28
a 30), diz o Mestre, lembrando-nos de que a
caridade cristã afasta o julgamento e aceita,
com o coração amoroso, aliviar o peso da
cruz que cada um encontra em seu caminho.
Na obra Momentos de Esperança, psicografada por Divaldo Franco, Joanna de Angelis
lembra-nos que muitas vezes a desesperança
é resultado de nossa própria insensatez e dos
fardos que nos impomos, como o orgulho,
a ganância e os vícios de toda ordem. A fé
é o caminho do consolo. ”Deixemos que a
esperança nos invada a alma, confiantes em
Deus, que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a
nossa redenção”, nos recomenda a benfeitora.

Fábio Iop

RIVAIL, KARDEC E NÓS

R

econhecemos que Hippolyte Léon Denizard Rivail reencarnou com uma
missão definida.
Sujeito, assim como todo que aquele que
está na condição de encarnado, a sofrer todas
as vicissitudes e experiências do caminho, podendo sem dúvida, falir diante do programa
que lhe fora confiado. Afinal, o livre-arbítrio,
a liberdade de escolher o próprio destino,
é respeitado por Deus, que nos concede a
todos sem prazo, o tempo de caminharmos
até Ele, tornando-nos aqui e ali, na alegria ou
na dor, na luz ou na treva a que empenhamos
o próprio coração.
Mas, Rivail, como todo aquele viajor que
já se deu conta de uma vida que transcende
os limites da matéria densa, compreendeu
a missão. O apóstolo da fé, desceu do mundo dos invisíveis para convidar o homem
de razão a apaziguar-se com a faculdade de
pensar. Emérito discípulo de Pestalozzi, viu
na pedagogia a arte de formar caracteres, nas
lides educacionais, dedicando-se de corpo
e alma a este objetivo por mais de 30 anos
consecutivos.
Nasce, na maturidade, Allan Kardec. Um
pseudônimo daquele que, desejando afastarse dos reconhecimentos mundanos, apresenta-se como “um dos mais lúcidos dos
discípulos dos Cristo”, segundo o próprio
Emmanuel. Em junho de 1856, Kardec mantém um diálogo com o Espírito de Verdade,
que confirma a missão que os outros Espíritos já lhe haviam anunciado e, o adverte:

“Previno-te de que é rude a tua [missão],
porquanto se trata de abalar e transformar
o mundo inteiro [...]. Suscitarás contra ti
ódios terríveis, inimigos encarniçados
se conjugarão para tua perda [...], as
tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas; por mais de uma
vez sucumbirás sob o peso da fadiga;
numa palavra: terás de sustentar uma
luta quase contínua, com sacrifício do
teu repouso, da tua tranquilidade, da
tua saúde e até da tua vida, pois sem
isso, viverias muito mais tempo. [...]
Exigem-se, por fim, devotamento,
abnegação e disposição a todos os
sacrifícios”.
O apóstolo do bom senso aceita,
sem restrições, e eleva a Deus uma
prece: “Senhor! Pois que te dignaste a
lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a
tua vontade! Estás nas tuas mãos a minha
vida, dispõe do teu servo [...].”
Quase treze anos depois, a obra que verteu
por suas mãos comprova a comunicação do
Espírito de Verdade. A humanidade tem agora, em um novo acondicionamento verbal, o
caminho seguro para soerguer-se do abismo
cavado por ela mesma.
A Revelação Divina desenvolve-se através
da alma do homem, já que a Sabedoria Infinita não nos violenta o coração nem a razão.
Ao preço do esforço e do trabalho, na escola
do progresso, habilitamo-nos a suportar o
conhecimento superior, edificando-nos o
santuário na própria alma, a custas da forja
ardente da própria entrega ao fogo das experiências.

HAVERÁ FALSOS
CRISTOS E
FALSOS PROFETAS
“O Cristo não vos disse: Reconhece-se uma
árvore pelo seu fruto? Se, pois, são amargos os frutos, sabeis que má é a árvore; se,
porém, são doces e saudáveis, direis: Nada
que seja puro pode provir de fonte má.”
(O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 21)

H

Não é veneração a um homem, é, sobretudo, reconhecimento da bondade Divina que
mais uma vez, se faz uso de um instrumento,
de um irmão mais experimentado, para nortear os nossos passos. Cabe-nos, usufruir da
vitalizante e regeneradora Doutrina Espírita,
a fim de que não nos percamos à distancia
dos verdadeiros propósitos de estarmos, hoje,
reencarnados, no processo de restauração do
próprio destino.

ouve falsos profetas na Terra, antes e
depois do Cristo? Sim, houve, com a
permissão de Deus, porque nada ocorre sem
a vontade do Pai.
Em todas as épocas da humanidade houve
falsos Cristos e falsos profetas, entre encarnados e desencarnados. Estes últimos, segundo
nos diz a Doutrina Espírita, são perigosos.
São espíritos enganadores, orgulhosos e
pseudossábios, que se aproveitam de nossas
fragilidades para nos enganar. Muitas vezes,
usando nomes de espíritos superiores como
Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, André Luiz,
Maria e até Jesus.
João, em sua 1ª Epístola, nos faz uma advertência para que não acreditemos em todos os
espíritos: “Meus bem amados, não acrediteis
em todos os Espíritos, mas experimentai se
os Espíritos são de Deus, porquanto vários
profetas se ergueram no mundo (São João,
1ª Epístola, capítulo 4).
Quando o Cristo veio à Terra, queriam que
Ele profetizasse. Mas Ele veio falar de amor,
de perdão e de discernimento. De um futuro
melhor, de um consolador que iria mudar os
pensamentos e as nossas atitudes.
Hoje constatamos que há espíritos orgulhosos e pseudossábios tanto nos fenômenos de
psicografia quanto de psicofonia, encarnados
e desencarnados _ médiuns que não estudam
e não se previnem dos embustes daqueles que
deturpam a Doutrina Espírita, que veio para
esclarecer e consolar os aflitos.
Os milagres não existem, nós temos que
fazer o movimento da transformação interior, para que sejamos as árvores que dão
bons frutos.
Tenhamos discernimento, não nos enganemos. Vamos estudar e compreender. Jesus,
o governador do planeta, disse “Eu sou o
caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao
Pai senão por mim”. Portanto, sigamos Jesus.

(*Allan Kardec, Obras Póstumas Segunda parte - Minha Missão)

Rita de Cássia Carvalheiro Falcão –
Coordenadora do Departamento de
Mediunidade da Casa de Jesus.

Ler Kardec...
Estudar Kardec...
Viver Kardec...
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