
EDITORIAL
Vivemos tempos de lutas. Não mais tanto as corporais, como

antigamente, mas principalmente as morais, através de conflitos

verbais e ideológicos. Estudam-se os mesmos textos, porém

defendem-se comportamentos diferenciados, cada um se sentindo

portador da verdade, alguns medindo a credibilidade das

interpretações na cronologia e na exaltação da defesa, apenas.

Como desvendar a Verdade?

Jesus nos ensinou que, para conhecermos a árvore, devemos

analisar os frutos. Sábia metáfora! Em vez de perdermos tempo e

energia discutindo a aparência das folhas ou a espessura do

tronco, observemos os frutos.

No serviço com o Cristo, precisamos seguir e aplicar os seus

ensinamentos. O estudo ou o tempo de filiação à Doutrina

precisam ter o fruto representado pelo auxílio aos que buscam o

consolo na Casa Espírita. E estes, quando efetivamente acolhidos

e auxiliados, transformam-se em voluntários e estudantes desta

Doutrina esclarecedora e consoladora. Iluminam-se e iluminam os

próximos que chegam, numa ampliação espontânea dos serviços

do Cristo. Foi com este trabalho de formiguinha que o

Cristianismo nascente semeou e se expandiu. Jesus não excluiu

ninguém, nem Judas; e seus apóstolos, não excluíram nem Saulo,

o perseguidor determinado. E este veio a se tornar o grande

divulgador da Doutrina do Cristo.

Todos ainda somos imperfeitos, mas Santo Agostinho, cujas

mensagens do plano espiritual estão inseridas nas obras da

Codificação espírita, estimula-nos a refletir diariamente se já

conseguimos trabalhar cada uma das imperfeições e analisar o

quanto elas estão determinando nosso comportamento e nossas

ações. Isto é de essencial importância para o ser em evolução,

em especial dentro da Casa Espírita. Estamos “matando” a

iniciativa dos demais voluntários? Estamos tentando excluir os

nossos companheiros de voluntariado por causa da nossa inveja,

vaidade ou necessidade de mando? Ou tentando impedir serviços

de caridade com medo de perdermos o controle da situação? Ou

encerrando grupos de estudo ou de atividade espiritual para que

possamos comandar de forma mais cômoda? Ou impedindo a

aplicação das orientações e vivências de Kardec com o

argumento de que não se tem experiência para tal, mas, ao

mesmo tempo impedindo o estudo, a pesquisa e o treinamento

necessários para que se atinja tal capacitação?

A prática da meditação agostiniana não serve para ser ostentada

a ninguém, pois nem Deus nem o nosso mentor individual irão nos

cobrar por isso, mas apenas a nossa própria consciência. E ela

nos acompanhará até o mundo espiritual e através das próximas

reencarnações, pela eternidade. Ou a nossa razão ainda não

aceitou verdadeiramente esta realidade?
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HOMENAGEM  AOS  176  ANOS  DE  NASCIMENTO  DE BEZERRA  DE  MENEZES

Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, conhecido como o Kardec

brasileiro, nasceu em Riacho de Sangue, Ceará, em 29 de agosto

de 1831 e, aos 20 anos de idade mudou-se para iniciar seu curso

na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ao graduar-se em

1856, aos 25 anos, foi trabalhar como assistente do Cirurgião-mor

do Exército Brasileiro e tornou-se membro titular da Academia

Imperial de Medicina no ano seguinte, onde ocupou a função de

redator dos Anais Brasilienses de Medicina por dois anos.

Casou-se em primeiras núpcias aos 27 anos, ficou viúvo quatro

anos após, com um casal de filhos, cuidados pela meia-irmã da

desencarnada e que veio a ser sua segunda esposa dois anos

depois, com quem teve mais sete filhos.

Foi vereador do Rio de Janeiro dos 30 aos 37 anos; e vereador,

deputado e prefeito interino dos 41 aos 54 anos de idade, quando

encerrou sua carreira política, dez anos após conhecer o

Espiritismo, por ocasião do lançamento da primeira tradução de O

Livro dos Espíritos, em 1875, quando recebeu um exemplar do

seu tradutor, João Carlos Travassos, também médico.

Aos 55 anos, frente a uma plateia de cerca de mil e quinhentas

pessoas, declarou ter abraçado o Espiritismo. Redigiu uma

coluna no jornal O Paiz, de maior circulação à época, durante seis

anos, sob o pseudônimo “Max”.

Em 1889, após quase uma década de divisão no Movimento

Espírita, entre o grupo que aceitava o aspecto religioso da

Doutrina e o que a rejeitava, Bezerra, adepto do primeiro e mais

numeroso dos dois grupos, foi percebido como o único capaz de

superar as divisões e eleito presidente da Federação Espírita

Brasileira, aos 58 anos de idade.

Citaremos aqui apenas o terceiro caso descrito pelo autor:

O terceiro fato é incompleto, mas dá tanta luz à questão, que o

preferimos a outros.

Antônio José Bruno, porteiro da Escola Municipal de São José,

nesta Capital, tem um filho de seu nome, que trabalhava como

marceneiro numa fábrica de móveis da rua da Conceição.

Um dia, fomos procuradas pela mulher de Bruno, para acudirmos

ao rapaz, que se tornara intolerável, procurando rixas com as

pessoas da família, e ultimamente fazendo atos de rematada

loucura.

O dia seguinte era o de nossos estudos experimentais, e, pois,

desconfiando da existência de uma influência estranha, dissemos

à mãe do rapaz que o trouxesse naquele dia, às dez horas da

manhã, para que examinássemos antes da sessão, que era às

quatro horas da tarde.

Veio com extraordinária relutância, e veio por nos dever respeito e

obediência, em razão de sermos antigo médico da família, que o

vimos nascer e crescer.

Veio, mas olhava-nos com olhos de tigre.

Não lhe arrancamos nem uma palavra, mas aproveitamos o

tempo, moralizando-o, e principalmente ao seu perseguidor, que

não tivemos dúvida sobre sua presença ali.

Em meio daquele trabalho, entrou na sala, onde se achava

conosco o Comendador Domingos Gonçalves Pereira Nunes, o

médium Brito Sarmento, que, mal foi tomando uma cadeira sem

saber do que se tratava, foi acometido pelo Espírito, com tal fúria,

que, se não fora Brito médium perfeitamente desenvolvido, teria

sido tomado.

A hora da sessão, tendo o rapaz voltado para casa, reuniram-se

na sala dos trabalhos o Dr. João Batista Maia de Lacerda,

Comendador João Gonçalves Pereira Nunes, Lourenço Rodolfo

de Ataíde, professor, e outros.

O médium Brito recebeu o Espírito que antes quisera tomá-lo de

surpresa, o qual começou, dizendo-nos: - Venho pagar-te o

sermão de hoje de manhã.

Não houve argumento, não houve razão, não houve esforço que

abalasse o infeliz. Firme como uma rocha, deu-nos o seu ultimato.

:

- Não há poder capaz de suspender minha vingança!

- Há, respondeu-lhe, pelo médium Lacerda, um Espírito superior,

há o poder da justiça do Senhor, que, em vista da humildade com

que tua vítima tem sofrido tua perseguição, retira-o de tua ação,

para não mais poderes fazer-lhe mal. Fazendo juras de mostrar

seu inquebrantável poder, saiu o perseguidor, mas o caso foi que

o perseguido apresentou-se-nos cinco dias depois, em perfeito

estado mental, e disse-nos que vinha agradecer-nos a cura, e que

dali seguia para a fábrica onde já havia retomado seu lugar.

Dissemos que esta observação não foi completa, porque temos

sempre conseguido a reconciliação da vítima com o algoz, o que

nos foi impossível neste caso. Entretanto, também dissemos que

dela ressaltava muita luz, o que se patenteia pela comparação

com as duas anteriores.

Do relato, percebe-se a relevância com que Bezerra tratava cada

caso de obsessão, inclusive com atendimento antecipado

individual. Partilhava do grupo que valorizava o aspecto religioso

do Espiritismo, no entanto, sem detrimento do seu aspecto

científico, seguia a visão do Codificador, que sempre enfatizou o

triplo aspecto da Doutrina.

Que isso nos sirva de exemplo!
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Nesse ano, implantou o

estudo sistemático de O Livro

dos Espíritos nas reuniões

públicas semanais da FEB,

redigiu o Reformador,

organizou e presidiu um

Congresso Espírita Nacional e

exerceu com entusiasmo a

tarefa de dialogador da

reunião de desobsessão.

Escreveu um livro em que

discorre sobre alguns pontos

filosóficos da Doutrina e

descreve alguns casos

vivenciados por ele nesta

reencarnação, demonstrando

seu interesse na área das

doenças mentais sob a visão

espírita.

Transcreveremos a seguir um trecho deste livro de publicação

póstuma e intitulado A Loucura sob novo prisma:

Pelos processos espiríticos, que são rigorosamente científicos,

pode verificar-se o fato com o mesmo rigor experimental com que

Crookes, Lombroso e outros verificaram o fato das manifestações

dos Espíritos.

A respeito das perseguições, possuímos grande cópia de

observações, capazes de firmarem inabalável convicção em

espíritos livres de preconceitos sistemáticos e de obcecação por

fanatismo.

Para não alongarmos, porém, este trabalho, citaremos apenas

três, que preferimos às demais, por estarem vivas e presentes as

testemunhas, caso alguém se abalance a impugná-las.



4° ENCONTRO  de  TRABALHADORES  do  ATENDIMENTO  ESPIRITUAL  da  SEMP

No sábado, 27 de maio, à tarde, os trabalhadores do Atendimento

Espiritual compareceram à sua reunião anual, cujo tema foi o

treinamento para acolhimento e tratamento do risco de suicídio,

em todas as faixas etárias.

O Atendimento Espiritual na SEMP é constituído de diversos

setores: Recepção, Acolhimento, Atendimento Fraterno pelo

diálogo individual e sigiloso, Evangelhoterapia, Passe, Irradiação

e Tratamento pelo Magnetismo. O atendente fraterno é treinado

para o diálogo consolador e esclarecedor nos moldes da Doutrina

Espírita, capacitado a encaminhar para os demais setores, como:

-Evangelhoterapia, que fortalece a alma fragilizada ou confusa

através dos ensinamentos do Evangelho à luz do Espiritismo;

- Tratamento pelo Magnetismo, que harmoniza energeticamente,

proporcionando a força necessária à luta da alma para o

progresso espiritual;

- Desobsessão, em que, através apenas do nome e idade da

pessoa, o grupo mediúnico desta área atua sobre influências

espirituais que costumam ocorrer nestes casos estimulando uma

tendência individual a ideias negativas e autodestrutivas.
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Na primeira parte do evento, foram apresentadas as estatísticas

mundiais e do nosso país, onde, embora o índice de suicídio não

seja comparativamente tão alarmante, tem crescido de forma

acelerada, principalmente entre os jovens, exigindo uma

prevenção antes que os níveis se equiparem aos de países social

e economicamente mais evoluídos.

Discorreu-se sobre as causas e a maneira de identificar

precocemente os portadores de risco nas diversas faixas etárias,

a melhor forma de acolhê-los e tratá-los, encaminhando-os para

os diversos serviços dentro do Atendimento Espiritual da Casa

Espírita e, em casos específicos, também a profissionais da área

médica, psicológica e terapêutica convencionais.

Através do embasamento nas obras da Codificação, em especial

O Livro dos Espíritos e O Evangelho segundo o Espiritismo, foi

enfatizada a compreensão de que o risco ocorre devido à visão

materialista predominante, sendo necessário o reforço da

divulgação da imortalidade da alma e das leis morais que regem o

universo onde vivemos.

Obras complementares como a do Espírito Joanna de Ângelis

foram citados para demonstrar a atualidade da visão espírita nos

processos da mente humana e seus desequilíbrios e sofrimentos

consequentes ao desconhecimento das leis divinas.

No intervalo de confraternização dos trabalhadores, todos tiveram

a oportunidade de estreitar os laços fraternos entre os setores.

A segunda parte do Encontro, através do formato “mesa-redonda”,

proporcionou a permuta de vivências e o esclarecimento de

dúvidas dos demais voluntários, de modo dinâmico e produtivo.

Os trabalhadores que compuseram a “mesa-redonda” são

coordenadores de grupo de estudo e da Evangelhoterapia, alguns

também profissionais da área da mente, cuja experiência mais

demorada com estes casos adicionou maior conteúdo às opiniões.

A diretora do Doutrinário comunicou a implantação de um grupo

de Evangelhoterapia específico para jovens aos domingos pela

manhã, das 10h às 11h30, a fim de suprir a procura por amparo

espiritual nestes casos de risco de suicídio, externada

anteriormente por pais frequentadores da SEMP.



4° ENCONTRO de TRABALHADORES do ATENDIMENTO  ESPIRITUAL  da  SEMP – cont.

A seguir, alguns trechos das obras da Codificação apresentadas

no Encontro:

1) O Evangelho segundo o Espiritismo - Cap. V

O suicídio e a loucura

16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, em resumo,

as ideias materialistas, são os maiores incitantes ao suicídio;

ocasionam a covardia moral. (...)

A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que

inocula em muitas pessoas o pensamento do suicídio.

E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas

assumem tremenda responsabilidade.

Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto

da vida. Aquele que crê sabe que a existência se prolonga

indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito

diversas; donde a paciência e a resignação que o afastam muito

naturalmente de pensar no suicídio; donde, em suma, a coragem

moral.

17. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado

igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os

próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que

se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de

Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida.

(...) O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor à idéia do

suicídio: a certeza de uma vida futura, em que, sabe-o ele, será

tanto mais feliz, quanto mais infeliz e resignado haja sido na

Terra; a certeza de que, abreviando seus dias, chega,

precisamente, a resultado oposto ao que esperava; que se liberta

de um mal, para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível;

(...) que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se

reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais

esperava encontrar; donde a consequência de que o suicídio, só

lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses.

O mal e o remédio - Santo Agostinho. (Paris, 1863.)

19. (...) Como desencarnados, quando pairáveis no Espaço,

escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para

as suportar. Por que agora murmurar?

A felicidade não é deste mundo - Cardeal Morlot, Paris, 1863  

20. (...) Em tese geral pode se afirmar que a felicidade é uma

utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente,

sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma

raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi

encontrado. (...)

A verdadeira infelicidade - Delphine de Girardin – Paris, 1861

24. Toda a gente fala da infelicidade, toda a gente já a sentiu e

julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que

quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é,

absolutamente, o que os homens, isto é, os infelizes, o supõem.

Eles a vêem na miséria, (...)

(na morte de um filho, na traição, na vaidade não satisfeita, etc..)

Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma

bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de

vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o

tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que

fazem calar a consciência, que comprimem

a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao

seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que

ardentemente procurais conseguir.
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E sobre a obsessão, muitas vezes associada:

(...) é de toda necessidade um magnetizador Espírita, agindo com

conhecimento de causa (...)

Allan Kardec, Revista Espírita, dezembro de 1862.

2) O Livro dos Espíritos: foram comentadas as questões 943 à

957.

Em relação ao risco de suicídio na fase infanto-juvenil, eis alguns

dos textos dentre as diversas obras complementares comentadas:

a) Temas da Vida e da Morte - Manoel Philomeno de Miranda:

Observemos suas ponderações, quando, referindo-se ao suicídio,

aduz que este "assume gravidade e constrangimento maiores,

quando crianças, que ainda não dispõem de discernimento, optam

pela aberrante decisão.

E o autor espiritual cita fatores que podem contribuir para isto:

Amadurecidas precipitadamente, em razão dos lares desajustados

e das famílias desorganizadas; atiradas à agressividade e aos

jogos fortes com que a atual vida social as brinda, extirpando-lhes

a infância não vivida, sobrecarregando-se de angústias e

frustrações que as desgastam, retirando-lhes da paisagem mental

a esperança e o amor. Vazias, desprovidas do afeto que alimenta

os centros vitais de energia e beleza, vêem-se sem rumo, fugindo,

desditosas, pela porta mentirosa do suicídio. Ademais, grande

número delas, suicidas do passado, renascem com as impressões

do gesto anterior e, porque desarmadas, na sua quase totalidade,

de equilíbrio, vendo, ouvindo e participando dos dramas em que

se enleiam os adultos que as não respeitam, antes considerando-

as pesados ônus que devem pagar, repetem o ato infeliz,

tombando nas refregas da dor, que posteriormente as trarão de

volta em expiações muito laceradoras. Uma análise mais íntima

do fenômeno autodestruidor leva também a sutis ou violentas

obsessões que o amor enlouquecido e o ódio devastador

fomentam, além da cortina carnal.

b) Adolescência e vida – Joanna de Ângelis:

Quando o lar se tornar escola de real educação, e a escola se

transformar em lar de formação moral e cultural, a realidade do

Espírito fará parte das suas programações éticas, sem o caráter

impositivo de doutrina religiosa compulsivo obsessiva, porém com

a condição de disciplina educativo

moralizadora que é, da qual ninguém se poderá evadir ou

simplesmente ignorar, então o suicídio na adolescência cederá

lugar à resistência espiritual para enfrentar as vicissitudes e os

desafios, mediante amadurecimento íntimo e compreensão dos

valores éticos que constituem a vida.



5° ENCONTRO do NÚCLEO de RECICLAGEM de DESOBSESSÃO

Na tarde do sábado, 10 de junho, a SEMP foi sede do 5° Encontro

do Núcleo de Reciclagem de Desobsessão, que reuniu

integrantes de 16 grupos que atuam nesta tarefa medianímica,

treinados pelo incansável trabalhador Rubens Denizar Figueira

dos Santos e pertencentes a seis Casas Espíritas de Curitiba.
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A equipe da SEMP, representando os quatro grupos de

desobsessão, apresentou o embasamento teórico nas obras de

Allan Kardec.

Rubens Denizar teceu considerações a respeito dos trabalhos e

presenteou a cada um dos integrantes dos grupos com um

exemplar do seu livro recém-publicado: Desdobramento

consciente no grupo mediúnico.

Os integrantes dos quatro grupos da SEMP, assim como os

demais grupos, fizeram questão de registrar o momento histórico

antes do intervalo, junto com os livros autografados e o próprio

autor, persistente mentor da reciclagem deste serviço no Paraná.

Cada Encontro proporciona maior troca de experiências, união e

firmeza de propósitos, aprimorando este árduo serviço espiritual.

No início da segunda parte do Encontro, a equipe da SEMP

apresentou a conclusão da pesquisa entre os dirigentes e a

integração da desobsessão com os demais serviços do

Atendimento Espiritual na SEMP, atendendo o encarnado através

do diálogo fraterno e encaminhando-o para a Evangelhoterapia e

o Tratamento pelo Magnetismo, conforme os ensinamentos de

Kardec. Foram explanados alguns casos interessantes, com

ênfase na confirmação do desdobramento consciente em conjunto

e na necessidade de ampliarmos a compreensão a respeito das

personalidades passadas que se comunicam nos trabalhos.

A parte final foi dedicada ao depoimento dos dirigentes dos

grupos mediúnicos de desobsessão que se fizeram presentes, os

quais também responderam a questionamentos dos demais

participantes.

Todos se sentiram estimulados a aprofundar ainda mais os

estudos para o 6° Encontro, em 2018, especialmente em relação

ao desdobramento em corpo mental e sua diferenciação com as

demais formas de emancipação da alma, reforçando-se a

orientação do Codificador, quando se refere ao “caráter

eminentemente progressivo da Doutrina”: assimilando todas as

ideias reconhecidas justas, de qualquer ordem que sejam, físicas

ou metafísicas, ela não será jamais ultrapassada, e aí está uma

das principais garantias de sua perpetuidade.(Constituição

transitória do Espiritismo – Revista Espírita, dezembro de 1868).



PRÓXIMO ENCONTRO do DOUTRINÁRIO

O Doutrinário agradece às Arteiras da Paz pela colaboração com

a confecção dos doces, salgados e café deliciosos nos dois

Encontros promovidos pelo Departamento aos seus voluntários,

que participaram apenas com o rateio dos ingredientes, sem

precisarem arcar nem com a limpeza do refeitório.

Esperamos poder contar com suas iguarias e gentilezas também

neste próximo evento, em agosto.

As Arteiras da Paz são também as responsáveis pela Cantina da

SEMP para voluntários e estudantes.
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A SEMP possui 18 grupos mediúnicos em atividade: seis no

período da tarde e os demais (o dobro) no período noturno.

Desde 2012, a Direção do Departamento Doutrinário promove

Encontros Fraternos entre os trabalhadores desta atividade, no

intuito de troca de experiências, atualização, reciclagem e

confraternização, estimulando a união, a vontade de

aprimoramento dos diversos carismas e o progresso do

conhecimento e do ânimo à pesquisa, conforme prescreveu o

Codificador e se perpetua no Estatuto da nossa Casa, no Artigo

2°, reproduzido a seguir:

Artigo 2º – Os objetivos da SEMP são:

a). o estudo teórico, experimental e prático do Espiritismo;

b). o ensino do Espiritismo a todos os interessados;

c). a pesquisa dos fenômenos espíritas e das suas consequências

filosóficas e religiosas;

d). a promoção humana, social e moral; dentro do que preceitua o

Espiritismo.

No primeiro ano deste evento, como havia uma carência reprimida

durante um século, foram realizados dois Encontros no mesmo

ano, um em cada semestre. Nos anos seguintes, um Encontro

anual tem suprido as necessidades e os objetivos acima referidos.

O Departamento Doutrinário solicita aos trabalhadores dos grupos

mediúnicos que colaborem com sugestões, seguindo a orientação

do pôster de divulgação.

Serão enviadas fichas a cada um dos dirigentes de grupos

mediúnicos, para que se mantenha atualizado o cadastro destas

atividades e de seus componentes, para o que contamos com a

gentileza de cumprirem o prazo que constará no pedido.

O cadastro atualizado tem também o objetivo de suprir as vagas

disponíveis em cada grupo, especialmente por ocasião do

encerramento do COEM, no fim de cada ano.

O prazo para entrega das sugestões encerra-se em 20 de julho e

o prazo para a entrega das fichas de recadastramento, em 31 de

julho.

Os estudantes do 2° ano de COEM, assim como nos anos

anteriores, poderão participar do 7° Encontro, como ouvintes, se

assim desejarem.

A primeira parte do Encontro será no formato de mini-grupos, para

a discussão fraterna dos temas; após o lanche, o relator de cada

mini-grupo apresentará as conclusões obtidas, que serão

colocadas em prática pelo Departamento, na medida do possível.

ARTEIRAS DA PAZ

MEMÓRIA DO BIMESTRE

Desencarnação de Eusápia Paladino em 9 de julho de 1918, em 

Nápoles. Nasceu na Itália em 1854 e sua

mediunidade aflorou aos 14 anos de idade, 

quando já era órfã de pai e mãe. Nunca se 

casou, era analfabeta e caridosa.

Sua apresentação ao mundo científico foi 

consumada em 1888, quando o professor 

Chiaia convidou Cesar Lombroso para 

examiná-la, 

Tornou-se famosa por ter sido a médium 

que passou pelo exame do maior número 

de cientistas, quase todos materialistas, 

que se renderam à evidência do Espiritismo  

graças aos 39 diferentes fenômenos físicos

que testemunharam através dela médium: Aksakof, Carl Du Prel,

Charles Richet, Oliver Lodge, Fredrich Myers, Ochorowicz, Albert

de Rochas, Camille Flammarion, Gabriel Delanne, Ernesto

Bozzano e outros.

Fonte: site da FEB



POESIA  PARA  A  NOSSA  REFLEXÃO

Raça adâmica

A Civilização traz o gravame

Da origem remotíssima dos Arias,

Estirpe das escórias planetárias,

Segregadas num mundo amargo e infame.

Árvore genealógica de párias,

Faz-se mister que o cárcere a conclame,

Para a reparação e para o exame

Dos seus crimes nas quedas milenárias.

Foi essa raça podre de miséria

Que fez nascer na carne deletéria

A esperança nos Céus inesquecidos;

Glorificando o instinto e a inteligência,

Fez da Terra o brilhante gral da Ciência,

Mas um mundo de deuses decaídos.

Homem da Terra

Na sombra abjeta e espessa das estradas,

Vive o homem da Terra adormecido,

No horrendo pesadelo de um vencido

Entre milhões de células cansadas.

Prantos sinistros! Loucas gargalhadas,

Pavorosos esgares de gemido,

E lá vai o fantasma embrutecido

Pelas sombras de lôbregas jornadas.

Homem da Terra! trágico segredo

De miséria, de horror, de ânsia e de medo,

Feito à noite de enigma profundo!...

Anjo da Sombra, mísero e perverso,

És o sentenciado do Universo

Na grade organogênica do mundo.

Civilização em ruínas

Todo o mundo moderno horrendo, em ruínas,

Deixa agora escapar o horrendo fruto

De miséria e de dor, de pranto e luto,

Feito de sânie e de cadaverinas.

Em vão, sobre o Calvário áspero e bruto,

Sangrou Jesus em lágrimas divinas,

Sob as ofensas torpes e tigrinas

A tentarem-lhe o espírito incorrupto.

Saturada de treva, angústia e pena,

A Civilização que se condena

Suicida-se num báratro profundo...

Porque na luz dos círculos da Terra,

Nos turbilhões fatídicos da guerra,

Ainda é Caim que impera sobre o mundo.

Augusto dos Anjos 

Parnaso de Além Túmulo, Francisco Cândido Xavier 

*Caim simboliza o assassinato, não apenas do corpo físico, mas

também da esperança e da oportunidade de iluminação das almas

irmãs.

Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao

mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se,

um dia, do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava

deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse

com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa.

Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade.

Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor.

Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma

advertência serena e carinhosa:

— Não temas — dizia a voz —, prossegue ensinando a verdade e

não te cales, porque estou contigo.

O Apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração.

Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta

ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A

alegria do momento dava para compensar todas as dores e

padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada

inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para

atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz

dulcíssima continuasse:

— Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural

que não possas assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo.

Mas é possível a todos satisfazeres, simultaneamente, pelos

poderes do espírito.

Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade

íntima de o conseguir. Entretanto, a voz prosseguia com brandura:

- Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em

meu nome; os de boa-vontade saberão compreender, porque o

valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas

no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da

sua vida.

Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti,

transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização

poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das

necessidades do mundo.

O dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira; o

silêncio voltara a reinar entre as paredes singelas da igreja de

Corinto; mas, como se houvera sorvido a água divina das

claridades eternas, conservava o Espírito mergulhado em júbilo

intraduzível. Recomeçaria o labor com mais afinco, mandaria às

comunidades mais distantes as notícias do Cristo.

(...) e recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à

divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e

Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas.

Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja

essência espiritual provinha da esfera do Cristo (...)

Paulo e Estêvão, cap. 7 – Emmanuel / Chico Xavier

Na atualidade do Movimento Espírita, atravessando dificuldades

semelhantes e tendo a chave de interpretação representada pela

Doutrina Espírita, cabe-nos lembrar que as Cartas de Paulo

representavam o pensamento do próprio Cristo a nos orientar no

trabalho da sua seara desde aquela época, assim como o

Espiritismo, através da clareza da Codificação, atualizou essas

instruções para a fase que ora atingimos, mais racional.

Escolher, dentre os ensinamentos, aqueles que se considera

correto e o que deve ser desprezado, significa considerar-se

acima de Kardec e do Cristo, colocando-se no lugar de Deus e

assim cometer os erros mais primários, filhos do orgulho e do

egoísmo, as maiores chagas da humanidade.
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ATIVIDADES PÚBLICAS da SEMP

DOMINGOS:

10h00 – Palestra doutrinária seguida de passes 

– Atendimento Fraterno pelo diálogo

– Evangelização de crianças e jovens 

– Evangelhoterapia familiar 

– Evangelhoterapia de jovens         

SEGUNDAS-FEIRAS:

14h00 – Estudo da apostila Mediunidade, da FEB

TERÇAS-FEIRAS:

13h45 – Exposição evangélico-doutrinária, passe e irradiação. 

– Atendimento Fraterno pelo diálogo   (recepção e  

acolhimento)

– Evangelhoterapia

14h00 – Bazar, brechó e trabalhos manuais 

15h00 – Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano

– Curso COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica) 

2 anos de duração. Pré-requisito: PBDE 

– ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) – 3 anos.  

Pré-requisito: PBDE 

– EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita) – 3 anos.  

Pré-requisito: ESDE 

– Estudo das Obras de André Luiz. Pré-Requisito: PBDE  

19h30 – Evangelhoterapia

– Estudo das Obras de André Luiz. Pré-requisito: PBDE       

20h00 – Exposição evangélico-doutrinária, passe e irradiação à 

distância

– Atendimento Fraterno pelo diálogo            

QUINTAS-FEIRAS:

13h30 – Trabalhos manuais de voluntárias. Assistência social.

14h00 – Bazar e brechó beneficentes 

– Atendimento Fraterno pelo diálogo 

15h00 – Estudo das obras da Codificação Espírita

18h45 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO

20h00 – Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano

– Curso COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica) 

2 anos de duração. Pré-requisito: PBDE 

– ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) – 3 anos

Pré-requisito: PBDE. 

– Estudo das Obras de André Luiz            

SEXTAS-FEIRAS: 

13h às 14h – Entrega das senhas para o Tratamento pelo 

Magnetismo

19h30 – Estudo da série psicológica de Joanna de Ângelis

20h00 – Curso Mediunidade sem Preconceito – última semana do mês. 

SÁBADOS: 

8h às 9h – Entrega de senhas para o Tratamento pelo Magnetismo 

– Atendimento Fraterno 

14h às 16h: Ensaio do Coral Paz e Luz – aberto a novos integrantes

15h00 – Estudo da Revista Espírita 

– Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO

16h30 – Evangelhoterapia

– Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano

– Curso COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica)  

Apenas 2° ano. Turma de 1° ano só em 2018. 

– Curso Magnetismo e Espiritismo – teórico e prático – 1 ano.     

Pré-requisito: 1° ano de COEM        

– ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) – 3 anos. 

Pré-requisito: PBDE
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PALESTRAS na SEMP – JULHO e AGOSTO 

Domingo

10h

Tema das obras de

Allan Kardec ou especial Palestrante

02/07 A indispensável vitória Gastão Kost

09/07 Destino, determinismo e livre arbítrio Cícero Villela

16/07 Espiritismo em nossas vidas Nilson Nazareno

23/07 Honrar pai e mãe Silvana do Carmo

30/07 Orgulho e humildade Cláudio Itacir

06/08 Triunfo pessoal Ilírio Kessler

13/08 Homenagem aos pais Sueli Britto

20/08 A piedade Valdecir Rozetti

27/08 Amor é o único caminho
Maria da Graça 

Rozetti

Terça

-feira
Hora Palestrante

Tema de 

O Evangelho Segundo o 

Espiritismo ou especial

04/07
13h45 Celso Carneiro As três revelações

20h Leonardo Silva Adolescência e suicídio

11/07
13h45 Jorge Rodrigues Código punitivo da vida futura

20h Cirlene Padilha Tema livre URE-Leste

18/07
13h45 Silvana do Carmo Perdão

20h Edson Macedo Planejamento reencarnatório

25/07
13h45 Jociely Kulcheski Comportamento humano

20h Wellington Silva Homem de bem

01/08
13h45 Osvaldo Costa Paciência

20h Fernando Petrosky Não julgueis

08/08
13h45 Paulo Sanito A beneficência

20h William Petrosky Tema livre URE-Leste

15/08
13h45 Márcia Abreu Ama, trabalha, espera e perdoa 

20h Márcia Abreu Ama, trabalha, espera e perdoa 

22/08
13h45 Paulo Cezar

Simplicidade e pureza de 

coração

20h Paulo Cezar
Simplicidade e pureza de 

coração

29/08
13h45 Jociely Kulcheski

Homenagem a Bezerra de 

Menezes

20h Aristeia Rau Tema livre


