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Presidente com 
a palavra

Caro Leitor,

é chegada a hora do 
balanço do ano! Momento em 
que costumamos perscrutar 
as ações que desenvolvemos 
ao longo do ano que termina 
para definir as metas para o 
próximo período.

Relendo a edição nº 3 da 
Candeia Espírita, pudemos 
relembrar os sentimentos que 
circundavam o nosso meio 
espírita na tão desejada volta 
ao modelo presencial: união, 
estar juntos presencialmen-
te, saudade, amizade... entre 
outros sentimentos que o 
isolamento nos trouxe. 

 Realizamos inúmeras 
ações presenciais, tais como: 
Dia de Allan Kardec, Sema-
na da Família, seminário de 
atendimento fraterno, semi-
nário de educação infantil, 
ESDE, MEP e Feira do Livro.  
Mas, infelizmente, e em al-
guns momentos, os assuntos 
partidários entraram dentro 
nossas instituições levando ao 
afastamento de alguns com-
panheiros pela não concor-

dância com o posicionamento 
pessoal de alguns. Isto tudo 
precisa também ser repensa-
do, haja visto que para haver 
união é necessário a tolerân-
cia. 

 Deixamos como re-
flexão a mensagem de Allan 
Kardec em agradecimento à 
carta de ano novo dos Es-
píritas lioneses “A natureza 
dos trabalhos espíritas exige 
calma e recolhimento. Ora, 
isto não é possível se somos 
distraídos pelas discussões e 
pela expressão de sentimentos 
malévolos. Se houver fraterni-
dade, não haverá sentimentos 
malévolos, mas não pode ha-
ver fraternidade com egoístas, 
ambiciosos e orgulhosos. Com 
orgulhosos que se chocam e se 
ferem por tudo; com ambicio-
sos que se desiludem quando 
não têm a supremacia; com 
egoístas que só pensam em si 
mesmos, a cizânia não tarda-
rá a ser introduzida. Daí, vem 
a dissolução. É o que queriam 
nossos inimigos e é o que 
tentarão fazer” 1 e enfatiza: 
“Reconhecei, pois, o verda-
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deiro espírita pela prática da 
caridade em pensamentos, 
palavras e atos, e dizei a vós 
mesmos que aquele que em 
sua alma nutre sentimentos 
de animosidade, de rancor, 
de ódio, de inveja e de ciú-
me mente para si mesmo se 
deseja compreender e praticar 
o Espiritismo.” 1

A todos os companheiros, 
desejamos um próximo ano 
profícuo e convidamos a você, 
caro leitor, companheiro de 
ideal, que se sente conos-
co à mesa, para que juntos 
possamos continuar o nosso 
trabalho de divulgação da 
Doutrina.

Daniel Camasmie

Presidente da
USE Intermunicipal de São 

José dos Campos
Gestão 2021 - 2024



A clareza de Kardec é no-
tável. Seus argumentos, 

a fundamentação moral que 
utiliza em seus comentários 
e a fidelidade aos princípios 
norteadores do Espiritismo 
são, sem dúvida, sua grande 
marca pessoal, acrescidas de 
sua grande inteligência e de-
dicação a causa que sinalizam 
a grandeza de sua missão.

Em discurso na renovação 
do ano social, proferido a 
1º de abril de 1862, na sede 
da Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas, e publicado 
na Revista Espírita, edição de 
junho de 1862, entre valiosas 
e oportunas considerações, 
detemo-nos na apreciação da 
Autoridade da Experiência.

Antes de quaisquer comen-
tários, transcrevemos trecho 
parcial do discurso:

“(...) coloca-se naturalmente 
uma observação importante 
sobre a natureza das relações 
que existem entre a Socieda-
de de Paris e as reuniões, ou 
sociedades, que se fundam 
sob os seus auspícios, e que 

erradamente se consideraria 
como sucursais. A Sociedade 
de Paris não tem sobre elas 
outra autoridade senão a 
da experiência; mas, como 
disse em outra ocasião, ela 
não se imiscui em nada nos 
seus negócios; seu papel se 
limita a conselhos oficiosos, 
quando lhe são solicitados. 
O laço que as une é, pois, 
um laço puramente moral, 
fundado sobre a simpatia e 
a semelhança das ideias; não 
há, entre elas, nenhuma filia-
ção, nenhuma solidariedade 
material; uma só palavra 

de ordem é a que deve unir 
todos os homens: caridade 
e amor ao próximo, palavra 
de ordem e que não poderia 
levar desconfiança. (...)”

Que exemplo! Que coerên-
cia! Que fidelidade à própria 
Doutrina Espírita!

Notemos o detalhe de de-
terminado trecho: conselhos 
oficiosos, quando lhe são 
solicitados. Eis o princípio 
da democracia, do respeito à 
liberdade alheia e mesmo o 
espírito da unificação, tão de-

Fundamentos 
da união
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Orson Peter Carrara
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Orson Peter Carrara é escritor 
e palestrante espírita, hoje, resi-
dente na cidade de Matão-SP.

fendido e necessário em nosso 
movimento.

O exemplo partiu do próprio 
Codificador, ao referir-se à 
Sociedade por ele mesmo 
fundada. Autoridade apenas 
da experiência de instituição 
mais antiga, digamos. Laços 
fundados na simpatia de vis-
tas, puramente morais. Sem 
quaisquer outras filiações 
oficiais. Apenas o princípio 
basilar norteando os rela-
cionamentos e intercâmbios: 
caridade e amor ao próximo.

Vejamos que as dificuldades 
do movimento originam-se 
da tentativa de imposição 
de ideias, prática totalmente 
incoerente com a índole do 
Espiritismo, por si só respei-
tador da individualidade e da 
liberdade de quem quer que 
seja, inclusive de instituições 
fundadas e mantidas sobre 
sua própria inspiração.

Eis o fundamento de união 
dos espíritas e das sociedades 
inspiradas pelo Espiritismo.
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Olho para minha estante e vejo alguns livros importantes, que me aju-
daram a definir o homem e o espírita que sou.

Noto alguns de autoria de Hermínio Miranda. Foram mais de 40 obras dei-
xadas por esse notável estudioso, um dos maiores pensadores que conheci.

Mais adiante, contemplo os livros de Suely Caldas Schubert, amiga e ins-
trutora. Ao todo, escreveu 18 trabalhos, todos embasados na mais profunda 
análise dos postulados kardequianos.

Some a isso tudo os mais de 420 livros psicografados por Chico Xavier, e 
os cerca de 250 nascidos da mediunidade de Divaldo Franco, e teremos, 
em um breve passar de olhos, um manancial de luzes, a traduzir as nuan-
ces da realidade espiritual para os olhos atentos do espírita estudioso, 
necessitado de entender a relação dinâmica e intensa entre os dois planos 
da vida.

Mesmo com todo esse patrimônio literário, vejo que estamos, nos dias 
atuais, diante de um grande desafio: um perigoso e progressivo afastamen-
to do espírita da leitura das obras fundamentais para o estudo da doutri-
na.

O desafio de
divulgar o livro espírita

Carlos Abranches
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Numa breve análise desse 
fato, é pertinente considerar 
que os tempos mudaram, 
e a necessidade de se obter 
um livro físico foi paulatina-
mente sendo substituída por 
outras maneiras de se alcan-
çar os conteúdos literários.

É inegável a influência 
da internet na pulverização 
do prazer de ter um livro 
nas mãos. Com as inúmeras 
formas de acesso aos ma-
teriais, como plataformas 
de leitura online, os livros 
virtuais estão hoje sendo 
muito mais procurados do 
que antes, numa clara forma 
de substituição da leitura 
física do volume pelo acesso 
eletrônico ao mesmo.

Conheço pessoas que 
não tem mais tempo para 
folhear um livro, preferindo 
obtê-lo através de um áudio 
book, por exemplo, que dá 
pra ouvir no carro, em meio 
ao percurso de casa para o 
trabalho, ou durante uma 
viagem, exatamente para de-
sobrigá-la de ter de folhear 
a obra em algum momento 
do dia.

Outros preferem acessar 
os capítulos pelo youtube, 
para assimilar os conteúdos 
pelos slides ou artes expli-
cativas, que acompanham 
essas divulgações.

Assim como os cha-
mados long playings (os 
LPs) ficaram para trás na 
história fonográfica, o que 
vende mesmo são as canções 
comercializadas individual-

mente, em que através de 
plataformas como Apple 
Music ou Spotify, o consu-
midor “compra” apenas a 
música que lhe interessa. 

Certamente, essa nova 
forma da indústria se rela-
cionar com o mercado vem 
mudando também a relação 
do leitor com seus escritores 
preferidos. 

Diante disso, voltamos 
à pergunta que está na 
inspiração desse artigo: o 
que fazer para resgatar no 
espírita o prazer pela leitura 
das obras doutrinárias? 

Acredito que não há mais 
volta nesse caminho híbrido 
entre a obra física e o acesso 

a ela por meios eletrônicos.
Noto que o mercado 

editorial espírita vem ra-
pidamente se adaptando 
a essa realidade, deixando 
disponíveis ao estudioso seus 
sites de compras, além de 
outras formas dele ter acesso 
aos volumes de conteúdo 
doutrinário.

Quanto à divulgação 
pelo movimento espírita, 
a pergunta é: o que seria 
interessante fazer, para além 
da citação da obra do mês, 
durante a preleção, ou do li-
vro-referência da palestra da 
noite, ou do grupo de estudo 
dessa ou daquela obra?

-Áudio books podem ser 
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Carlos Abranches é jornalista 
e psicanalista, palestrante e 
escritor espírita. Trabalhador do 
Centro Espírita Jesus de Nazaré, 
de São José dos Campos.

gravados? Sim, considerada a 
parceria com as editoras das 
obras, em respeito aos direi-
tos autorais.

-Que tal alguma casa 
espírita, ou o movimento or-
ganizado da cidade ou região, 
criar podcasts para leitura 
e estudo dos livros do mês? 
Pode ser uma boa ideia.

-Valeriam as editoras ou o 
movimento organizado criar 
canais de divulgação no you-
tube, com os próprios autores 
lendo e comentando suas 
obras? Seria muito impor-
tante, desde que as editoras 
fossem parceiras e estimulas-
sem os leitores a participar, 
com links de acesso a seus 
próprios sites.

-Com a multiplicação das 
formas de se chegar até os 
conteúdos, como ficam as 
feiras, que trabalham basi-
camente com livros impres-
sos? Possivelmente, terão de 
oferecer acesso eletrônico a 
alguns conteúdos, elaborados 
por seus próprios organiza-
dores ou editoras, a fim de 
estimular a compra desta ou 
daquela obra. O importante é 
sugerir ao leitor que adquira 
o volume físico, aprofundan-
do seus estudos por algum in-
termédio virtual, caso queira.

Exemplo:: durante a feira, 
os televisores do local mos-
tram vídeos (que podem ser 
enviados pelas editoras, ou 
gravados pelos próprios or-
ganizadores), que comentam 
sobre algumas obras, esti-
mulando o visitante a checar 
fisicamente o que foi estimu-

lado a conhecer. 
Todos os esforços são vá-

lidos, nesse momento em que 
os meios de acesso à produ-
ção literária mudaram, e o 
interesse dos leitores também. 

Perguntas a serem refleti-
das:

-Que livros atraem mais 
o consumidor? A despeito da 
cultura dele, que pode privile-
giar preferencialmente ro-
mances e conteúdos motiva-
cionais, de assimilação mais 
fácil, quais obras não podem 
nunca sair das prateleiras das 
feiras ou bancas espíritas? 

-Quais filtros as editoras 
devem aprimorar, para não 
publicar trabalhos de baixa 
qualidade doutrinária, que 
acabam aumentando a quan-
tidade de “joio”, em prejuízo 
à escolha pelo “trigo” da boa 
leitura?

Para garantir a qualida-
de da divulgação, é preciso 
também ressignificar a visão 
crítica da qualidade do pro-
duto que está sendo oferecido. 
É considerável a quantidade 
de frequentadores das casas 
espíritas que nunca leram as 
obras básicas, mas sabem de 
cor os últimos lançamentos 
deste ou daquele autor famo-
so, por causa de sua presença 
maciça nas redes sociais, 
mas de conteúdo duvidoso e 
precário.

Notem que a reflexão vai 
longe. 

Pensemos com maturidade 
e ponderação. 

Digamos não à censura 
prévia, que ofende nosso 

compromisso básico com a 
liberdade de expressão, mas 
entoemos um “sim” ao direito 
de analisar criticamente o que 
consideramos bem escrito, a 
expor de maneira compreensí-
vel e elevada os fundamentos 
da doutrina que tanto ama-
mos.

E mãos à obra, sabedores 
que somos, sob o olhar amo-
roso de Emmanuel, que “a 
maior caridade que podemos 
fazer para com a Doutrina é 
sua divulgação”. 

* Xavier, F.C. & Vieira, W. 
Estude e Viva. Por Espíritos 
diversos. 5ª ed. Brasília: FEB, 
1985, cap. 40 – “Socorro 
oportuno” (Emmanuel).
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N avegar é preciso, viver não é preciso! 
Frase atribuída a Pompeu, general e 
político romano, aos marinheiros re-

ceosos que recusavam se lançar ao mar, segun-
do o historiador Plutarco.  O poeta português, 
Fernando Pessoa (1888-1935), no seu poema 
Navegar é preciso, diz que

“viver não é necessário; o que é necessário é 
criar.” 

Outra interpretação comum deste poema diz 
respeito ao fato de a navegação ter resultado 
de uma atitude racionalista do mundo ociden-
tal: a navegação exigiria uma precisão que a 
vida poderia dispensar ¹. 

Pessoa inicia o seu belo poema dizendo que 
queria para ele o espírito da frase; transfor-
mada. E é a partir daí que traçaremos nossa 
propositiva.

O que podemos depreender então da frase 
de Pompeu e do pensamento de Pessoa? Esco-
lhemos dois pontos, dos muitos possíveis. Pri-
meiro, o da necessidade da mudança, que seria 
uma constante em nossas vidas e, segundo, a 
não exigência de uma precisão severa durante a 
mudança. 

Robson Luiz Rocha

navegar é preciso

Parece que muitos de nós estamos parali-
sados diante dos quadros que se apresentam 
no mundo em geral. Ficamos assistindo, quase 
que inertes, acontecimentos que fogem muito 
da perspectiva lógica. Ficamos olhando muito 
para fora e nos esquecemos de olhar para den-
tro. Dentro de nós mesmos! Ora, a mudança 
que desejamos, as modificações que gostaría-
mos para o mundo, necessariamente precisam 
acontecer primeiro em nós. Não há outro 
caminho. Os desafios são muitos, no entanto, 
as possibilidades são maiores. Não devemos 
temer o mar aberto da dúvida e do medo, como 
os marinheiros de Pompeu. Precisamos romper 
a barreira da inércia. Temos de navegar! 

É imperioso descobrir primeiro como na-
vegar. O conhecimento é primordial para 
o enfrentamento do nosso oceano interior. 
Enfrentar as nossas “sombras”, de acordo 
com o pensamento de Jung e partirmos para a 
mudança. Termos a coragem de dar o primei-
ro passo e vencermos o medo paralisante. A 
literatura espírita oferece excelente apoio nesse 
processo de aprendizado e não devemos des-
prezar, certamente, outras fontes. 

Heráclito, de Éfeso, (540-470 a.C.) um filóso-
fo pré-socrático, dizia:

“Navigare necesse; vivere non est necesse”
Pompeu, 106-48 a.C.
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“Nós não podemos nunca 
entrar no mesmo rio, pois, 
como as águas, nós mesmos 
já somos outros.”

Mais ainda:

“Tudo flui, nada persiste nem 
permanece o mesmo.” 

É considerado o filósofo da 
mudança.

Portanto, precisamos ur-
gentemente compreender que, 
se quisermos ficar em estado 
de sofrimento, basta apelar-
mos para a inércia, ou seja, fi-
carmos ali, atracados ao cais. 
E, infelizmente, acusando aos 
outros da nossa situação. 

Mas, ao decidirmos soltar 
as amarras da nossa embar-
cação e nos lançarmos ao 
mar interior de nossas vidas, 
termos em mente que há 
várias possibilidades de rotas. 
Sofreremos se insistirmos ape-
nas em uma direção, mesmo 
percebendo, depois de lon-
go tempo, que não estamos 
recebendo aquilo que estamos 
buscando. Aí então desistimos 
e não consideramos outras 
possibilidades, seja por rigi-
dez de nossa conduta em não 
aceitar outra via, devido ao 
orgulho, ou por negligência. 

Joanna de Ângelis ² nos 
diz:

“[...] renova-te sempre e 
caminharás com segurança 
no rumo da plenitude... tudo 
quanto não se renova, inevi-
tavelmente morre. Renovação 
é vida, e mudança de conduta 
para melhor é impositivo do 
processo da evolução [...]. ”

Fernando Pessoa diz que 
é necessário criar, viver não 
é necessário. De fato, pois, 
quando estamos em processo 
criativo, certamente estamos 
vivendo. E que não precisa-
mos ser tão rígidos em nossa 
mudança, quanto uma nave-
gação exigiria. 

Sempre podemos recome-
çar, navegar por outros qua-
drantes, em busca do porto 
seguro.

Robson Luiz Rocha é psicólogo 
e expositor espírita, trabalhador 
da União Espírita Cristã, de Lo-
rena/SP.

Bibliografia

1.PESSOA, Fernando. Wi-
kipédia Fernando Pessoa.

2.ÂNGELIS, Joanna de 
(psicografado por Divaldo 
P. Franco). Seja feliz hoje. 1ª 
ed.  Salvador: Editora LEAL, 
2017.
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A família de Guzman
Denise Corrêa de Macedo / Arnold Nu-
miers, Espírito

A família de Guzman vive período de grande 
sofrimento e readaptação após a morte trágica de 
Andrea, filha caçula que, atormentada pela in-
fluência de seu perseguidor desencarnado, Arnold 
de Numiers, comete suicídio atirando-se ao mar do 
alto de um penhasco.
Em A família de Guzman vamos acompanhar os 
acontecimentos que se sucederam a essa tragédia, 
com relatos sobre personagens também retratadas, 
antes, por Yvonne Pereira; vamos reconhecer em 
Victor de Guzman, irmão de Andrea, um espírito 
forte e determinado a transformar esse aconteci-
mento fatídico em motivo de superação, e sua luta 
para encaminhar a família para o entendimento 
da finalidade da vida, que é o aperfeiçoamento do 
espírito.

Preço de capa    R$ 54,20

Livros do mês
DezemBRO

Autocura à luz do Espiritismo
Juliano Pimenta Fagundes

Autocura à luz do espiritismo é um livro de estudo 
muito esclarecedor, que visa mostrar ao leitor o 
quanto somos capazes de interferir em nossa saúde 
física e emocional apenas com nossos pensamentos 
e movimentando as energias existentes no universo.
Ao tratar da possibilidade real da autocura, dentro 
de comprovações científicas e avaliadas sob a luz 
renovadora dos conhecimentos espíritas, o autor 
nos descortina um mundo extraordinariamente 
fascinante onde aprenderemos como auxiliar a nós 
mesmos, e aos outros, a encontrar um equilíbrio 
entre mente e corpo, desde que nos esforcemos 
para entender a ligação entre nossa vida material e 
espiritual.

Preço de capa    R$ 47,30

no Clube do livro apenas R$ 30,00
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Segundo o dicionário 
Aulete, a palavra 

“Evangelização” signifi-
ca “Ação ou resultado de 
evangelizar, de pregar o 
Evangelho” e, se levarmos 
essa definição à risca, o 
trabalho de Evangelização 
Espírita Infantil deveria es-
tar circunscrito aos ensinos 
morais de Jesus trazidos 
pelo O evangelho segundo 
o espiritismo.

Talvez por esse moti-
vo muitas casas Espíritas 
entendem que o trabalho 
da Evangelização deve se 
limitar ao aspecto moral da 
Doutrina que, mesmo sen-
do uma parte fundamental 
do trabalho de Kardec, não 
abrange todo o ensinamen-
to contido na codificação.

Entendemos, portanto, 

que o estudo de todos os li-
vros da codificação deveria 
ser o objetivo dos trabalhos 
de evangelização nas casas 
espíritas, pois é a melhor 
forma de propiciarmos 
uma visão global do Espiri-
tismo desde a infância.

Contudo, para que esse 
precioso ensinamento 
possa ser absorvido pelas 
crianças, é necessário que a 
forma esteja de acordo com 
a idade de cada uma delas, 
propiciando o entendimen-
to dos conceitos de forma 
lúdica e dinâmica.

A boa notícia é que há 
farto material que pode 
ajudar os evangelizadores 
a se prepararem para essa 
empreitada. Entre eles, há 
os livros do pedagogo e 
professor, já desencarnado, 

na EVANGELIZAÇÃO
só se estuda o
evangelho?

Flávio de Oliveira
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Walter de Oliveira Alves que, entre outros livros, es-
creveu: Introdução ao Estudo da Pedagogia Espírita 
e a série de três volumes intitulada Prática Pedagó-
gica na Evangelização, que traz uma série de suges-
tões de como trabalhar diversos temas adaptando as 
atividades de acordo com as idades de cada turma.
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Nesses livros ele mostra 
a relação entre o conteúdo 
de O livro dos espíritos com 
as demais obras da codifi-
cação, sugerindo uma abor-
dagem de temas que consi-
deram toda a codificação. 
Dessa forma, não há temas 
esparsos, mas um conteúdo 
que pode ser trabalhado 
de forma mais abrangente, 
trazendo um melhor enten-
dimento aos evangelizan-
dos dos ensinamentos que 
Kardec nos trouxe.

Por mais de 30 anos o 
professor Walter conduziu 
um curso de evangelização 
durante o período do car-
naval na sede do Instituto 
de Difusão Espírita (IDE) 
em Araras, que continua 
sendo ministrado mesmo 
após seu desencarne, fruto 
do precioso exemplo que 
ele deixou e dos evangeli-
zadores que ele ajudou a 
formar.

Reiteramos então que 
ensinar a Doutrina Espírita 
para as crianças desde a 
mais tenra idade é funda-
mental para que ajudemos 
a construir um mundo 
melhor, mostrando aos nos-
sos pequenos a beleza da 
justiça Divina, a benção da 
reencarnação, a tranquili-
dade que nos traz saber que 
somos Espíritos imortais e 
que as pessoas que amamos 
não vão simplesmente dei-
xar de existir, pois a morte, 

de verdade, não existe.

Ao descortinarmos todo 
esse conhecimento às crian-
ças estaremos lhes propor-
cionando uma base muito 
sólida que os acompanhará 
por toda sua vida e lhes 
dará muitas ferramentas 
para lidar com as agruras 
que com certeza hão de vir, 
mas que serão transpostas 
mais suavemente, pois des-
de muito cedo foram orien-
tadas no caminho a seguir.

Estudar Kardec é preciso
Para adultos e crianças

Conhecendo as verdades da vida
Teremos conforto e esperança

Flávio de Oliveira  é evange-
lizador, frequentador do CE 
Seara de Luz e participante do 
Departamento de Evangelização 
Infantil da USE Intermunicipal 
de São José dos Campos.
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E m O evangelho segundo 
o espiritismo”, Allan Kar-

dec incluiu as palavras acima 
do Cristo, escritas pelo evan-
gelista Mateus, no capítulo 
XVIII – Muitos os chamados 
e poucos os escolhidos, item 
3 – A porta estreita.

Os 28 capítulos do Evange-
lho, que representam a parte 
moral do tríplice aspecto do 
Espiritismo, são plenamente 
aplicáveis em nosso processo 
de autoevangelização, e em 

particular, nos tempos atuais, 
são imprescindíveis em nos-
sas vidas, frente ao momento 
transicional planetário pelo 
qual estamos passando.

De modo geral, vivemos 
em uma sociedade plural, 
com relações interpessoais 
multifacetadas, onde cada 
Espírito reencarnado na 
Terra, a partir de sua própria 
condição evolutiva, age e/ou 
reage, na razão direta de seus 
instintos, impulsos, desejos e 

vontade, no exercício de seu 
livre-arbítrio, sendo este, uma 
concessão de nosso Pai, que 
fundamenta a lei do mérito, 
do “a cada um, segundo suas 
obras”, regra áurea da Justiça 
Divina.

Refletir sobre a porta 
estreita, e também a porta 
larga, buscando um referen-
cial interpretativo ético, que 
nos indique um caminho 
libertador, despertando a 
consciência para nossa reali-
dade espiritual, faz-se neces-
sário e urgente, porque a hora 
é chegada, e sem atrasos, 
precisamos tomar as decisões 
mais acertadas, porque isso 
define nosso futuro de filhos e 
filhas de Deus, criados para a 
Eternidade.

A estreiteza da porta, con-
forme a expressão evangélica, 
leva-nos ao entendimento de 
que viver de conformidade 
com os ensinamentos cristãos, 
na verdade, as leis divinas, re-
quer sacrifícios, exige postura 
firme em nossos propósitos 
de nos tornarmos criaturas 
melhores, homens de bem, 
atendendo aos caracteres des-
critos no item 3 – O Homem 
de Bem - capítulo XVII – 
Sede Perfeitos (O evangelho 

A porta que estamos 
entrando ...

João Luiz do
Nascimento Ramos

“Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e 
o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela 
entram. Como a porta da vida é pequena! Como o caminho que 

a ela conduz é estreito! E como há poucos que a encontram!” 
São Mateus, capítulo VII, versículos 13 e 14.
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segundo o espiritismo).
Em contrapartida, alguns 

podem pensar, que o agir 
mediante a metáfora da porta 
larga, refere-se tão somente 
àqueles que se entregam aos 
vícios, às más paixões, dei-
xando de perceber ou esque-
cendo-se, e até ignorando, de 
que toda e qualquer forma de 
desequilíbrio ou desvio dos 
bons costumes, pode também 
representar a nossa passagem 
pelos caminhos mais espa-
çosos da permissividade, da 
utilização do livre-arbítrio 
sem responsabilidade.

Em muitos casos, alega-
-se que por diversos fatores, 
como liberdade de expressão, 
autenticidade, franqueza, ou 
mesmo idade cronológica 
avançada, pode-se falar o 
que quiser ou fazer como dá 
vontade, justificando “me-
lhor colocar para fora, do 
que ficar doente”. Agindo ou 
reagindo assim, deixam de 
respeitar padrões de educação 
e de civilidade, assumindo 
para si mesmos, o risco e o 
ônus dos efeitos causados 
por suas expressões orais e/
ou por suas atitudes compor-
tamentais, hoje sabidamente, 
reconhecidas como energias 
que são lançadas e se iman-
tam em processo de sintonia e 
de atração, formando e cons-
tituindo a ambiência mental e 
espiritual do orbe terrestre.

Alguns autores espirituais, 
compondo textos históricos 
(psicografados) da época em 
que o Cristo esteve na Terra, 
iniciam o primeiro parágrafo 

Candeia espírita   [  18  ]



com as seguintes palavras: 

“Aqueles eram tempos difí-
ceis!”

Diante do cenário viven-
ciado hoje em nosso Plane-
ta, podemos parafrasear as 
nobres Entidades Superiores, 
afirmando:

“Estes são tempos difíceis!”

Entendemos que, o chama-
do “fim dos tempos”, con-
forme profetizado nas Escri-
turas, nos traria momentos 
conflituosos, em virtude de 
nossas próprias escolhas do 
passado, fazendo-nos colher 
obrigatoriamente o que livre-
mente semeamos em nossa 
caminhada, como aprendi-
zado real da Lei de Causa e 
Efeito.

De outro lado, parece-nos 
que, muitas criaturas huma-
nas, resolveram realizar uma 
catarse individual e coletiva, 
expurgando seus estados 
íntimos de revolta, de violên-
cia nos seus diversos matizes, 
querendo de algum modo, 
agredir a todos, a sociedade, 
vociferando seus preconceitos 
e instintos primitivos, e com 
isso, autoagredindo-se, em 
proporção correspondente, 
não só gerando aflições para 
agora, como em futuras expe-
riências reencarnatórias.

Seria isso, então, necessá-
rio, para “separar o joio do 
trigo”?

É a hora de “mostrar a 
cara” (ser realmente quem é)?

Candeia espírita   [  19  ]



É uma fase de autoencon-
tro, como diz a Veneranda 
Joanna de Ângelis, em seus 
livros de linha Psicológica 
Transpessoal. O “conhece-te 
a ti mesmo”, de Sócrates, para 
viabilizar o autoenfrenta-
mento, a fim de cuidarmos de 
nossos pontos nevrálgicos, os 
“nós da alma”, aparando as 
arestas íntimas, caldeando os 
sentimentos e sublimando os 
nossos ideais.

Como seres imperfeitos, 
porque inacabados e incom-
pletos, procedemos de acordo 
com nosso estado evolutivo, 
“a boca fala do que está cheio 
o coração”; “uma árvore boa 
não pode dar frutos maus, 
nem uma árvore má pode 
produzir frutos bons.”

“Portanto, pelos seus frutos, 
vós os conhecereis.” (Mateus, 
7:20)

Não nos esqueçamos de 
que, Jesus trouxe-nos o roteiro 
da Boa Nova, com seu Verbo 
lúcido e generoso, convidan-
do-nos como ovelhas dantes 
perdidas, a encontrarmos o 
caminho real da felicidade, 
retornando ao bom redil, sob 
a proteção do Bom Pastor.

O Sermão da Montanha, 
as Bem-Aventuranças, como 
um Código de Paz e Luz, para 
libertação dos cativos de seus 
erros pretéritos, visando sua 
transformação moral, fazen-
do surgir seres novos, éticos, 
justos, bons, compromissados 
com Deus; o que naturalmen-
te, depende de aceitarmos 

passar pela porta estreita, e 
não nos deixarmos seduzir ou 
iludir, pelas portas escancara-
das do desequilíbrio coletivo, 
que podem nos gerar fatal-
mente, dores e infortúnios.

O convite do Messias ain-
da soa aos nossos ouvidos: 

“Vinde a mim, todos vós que 
sofreis e que estais sobrecar-
regados e eu vos aliviarei. 
Tomai meu jugo sobre vós, 
e aprendei de mim que sou 
brando e humilde de coração, 
e encontrareis o repouso de 
vossas almas; porque meu 
jugo é suave e meu fardo é 
leve.” (Mateus, 11: 28,29 e 30)

O importante é seguir ca-
minhando, mas, com foco na 
porta que estamos querendo 
entrar.

Assim nos ensina a Doutri-
na Espírita.

João Luiz do Nascimento Ramos 
é expositor espírita, secretário de 
Doutirina da União Espírita Ca-
choeirense e vice-presidente da 
USE Regional de Cachoeira Pau-
lista.
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parece que estamos 
sozinhos !

Jamais vos sintais sozinhos na luta. Esta-
mos convosco e seguiremos ao vosso lado. 

Invisibilidade não significa ausência.  O Mestre 
espera que façamos do coração, o templo desti-
nado à Sua presença divina

Eurípedes Barsanulfo, Espírito

Paramos para refletir, por alguns minu-
tos, em silêncio e ouvindo bem baixinho uma 
música.

Recordo-me das visitas bimestrais à cidade 
de Sacramento, interior de Minas Gerais, terra 
do querido Professor Eurípedes Barsanulfo.

Ao adentrar em seu “famoso quartinho”, 
na chácara, sentávamo-nos na cadeira, fechá-
vamos os olhos e começávamos a sentir, ouvir 
e até em raras oportunidades, ver, sim, ver os 
Benfeitores Espirituais amparando a todos nós 
que ali estávamos.

Uma sensação verdadeiramente incrível, 

fantástica, pois Eles iam em busca de remé-
dios, medicamentos e demais produtos da 
natureza e traziam até aquele local, como 
também levavam ao Salão de Palestras, ao 
lado, para aplicar em todos nós, curando as 
nossas feridas espirituais, acalmando os nossos 
corações e tirando de nossas mentes as “nuvens 
energéticas negativas”, que nos impediam de 
seguir adiante com esperança e fé.

Foram momentos que nunca mais esqueci 
e resolvi compartilhar neste artigo, pois, ao 
olhar para o nosso Planeta e para o nosso país 
neste momento, parece que uma grande parte 
das almas aqui reencarnadas se sentem com-
pletamente desamparadas e perdidas em sua 
caminhada diária.

Essa simples mensagem do Professor Eu-
rípedes vem nos oferecer um momento de 
reflexão bem profundo para esse instante da 
Humanidade, pois nos pede tranquilidade, paz 
e acima de tudo, confiança e fé.

Em muitos momentos até nos parece difícil 
e impossível, mas basta um momento de paz 
interior, sim, um momento de paz interior, 
quando nos recolhemos conosco mesmo, senti-
mos o pulsar do coração, a respiração calma e 

David Ascenço

Candeia espírita   [  21  ]



a mente completamente aliviada.
O Professor Eurípedes nos pede confiança, 

mostra-nos que para muitos a invisibilidade 
para com os chamados “mortos”, não significa 
a ausência de cada um deles, mas ainda, uma 
não devida preparação de nossa parte para 
poder enxergá-los e senti-los ao nosso lado.

Quando nos colocamos nessa condição, 
através de estudo e treinamento, passamos a 
entender a outra parte dessa mensagem aci-
ma, quando o Professor nos pede, em nome de 
Jesus, que preparemos os nossos corações, com 
carinho e atenção, para que ele se transforme 
no grande Templo para a Presença Divina, ou 
seja, para a presença verdadeira de Jesus em 
nossas vidas.

E quando esse Templo está devidamente 
preparado, como que num “passe de mágica”, 
passamos a ver, ouvir e sentir de maneira mais 
abrangente e constante, não só os Benfeitores 
Espirituais, mas a presença contínua de Jesus 
em nossas vidas diárias, comprovando-nos que 
jamais estivemos, estamos ou estaremos sozi-

David Ascenço é presidente do Centro Espírita 
Caridade e Amor André Luiz e do Grupo Cairbar 
Schutel de Divulgação Espírita de Pindamonhanga-
ba. Responsável pelo Programa Espiritismo e Vida 
no YouTube e pela Web Rádio Espiritismo e Vida.

nhos.
Talvez esse texto possa nos parecer uma 

“receita de bolo”, mas não é.
É um convite para que todos nós modifique-

mos o nosso padrão vibratório, de pensamento, 
se sentimento, de palavras e de ações a cada 
dia, não “receita”, mas “treinamento”, diário, 
constante e disciplinado, para atingirmos esse 
padrão, pois o “Templo” citado pelo Professor 
Eurípedes é um “Templo Especial”, da qual 
vai abrigar, nada mais e nada menos, do que o 
Mestre Jesus.

Faça um esforço, experimente por alguns 
dias ou por algumas semanas e depois relate 
a todos nós a sua experiência, pois será, com 
certeza, incentivo as demais almas que nos 
rodeiam a cada dia de vida.
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O brasil é o coração 
do mundo e a pátria 
do evangelho?

No final do século XIV, Jesus, governador 
espiritual da Terra, em sua visita ao planeta 

com os seus ministros (XAVIER, F.C. Brasil Co-
ração do Mundo e Pátria do Evangelho, cap. 1, 
ditado pelo espírito Humberto de Campos), ava-
liou que o objetivo estabelecido para cristianizar 
a Europa não havia sido alcançado. As guerras 
se sucediam interruptamente, particular- mente, 
as campanhas militares contra os muçulmanos 
(1095 - 1291) e, a guerra dos 100 anos (1337 - 
1453), que estava ocorrendo entre a França e a 
Inglaterra. O clero romano havia se desviado do 
cristianismo primitivo, optando pelas conquistas 
materiais em detrimento dos valores espirituais. 
Observando esse cenário, e com a sua visão de 
futuro sobre aquele continente, Jesus avaliou 
que a estagnação dos sentimentos limitaria a sua 
população, com hábitos cristalizados no mate-

rialismo e na violência, a liderar o movimento 
de cristianização da Terra. O livre-arbítrio 
individual e coletivo da Europa assinalava 
um carma doloroso nos séculos vindouros, que 
apenas o sofrimento despertaria sentimentos 
mais nobres. De fato, os conflitos bélicos não 
se encerraram, e a inquisição estabelecida pela 
Igreja Católica Romana implicou em mais 
débitos perante a justiça divina. 

A previsão de Jesus se confirmou. Apenas 
no século passa- do, a Europa provocou duas 
Guerra Mundiais, ceifando mais de 100 mi-
lhões de vidas e destruindo inúmeras cidades. 
Segundo o espírito Emmanuel (XA- VIER, F.C. 
Emmanuel), o resgate cármico desse conti-
nente ainda não foi concluído. A evolução 
científica e tecnológica não foi acompanhada 

Álvaro Vargas
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na mesma proporção pelos valores morais. 
Exemplo marcante foi o Holocausto de seis 
milhões de judeus pelos nazistas. Segundo 
historiadores, durante as torturas e extermínio 
de suas vítimas, os algozes ouviam músicas 
clássicas, demonstrando refinamento artístico 
e cultural, mas desprovido de moralidade. Em 
um evento considerado o maior massacre de 
prisioneiros em um único dia (3/11/ 1943), em 
Majdanek, na Polônia, com o codinome “Fes-
tival da Operação Colheita”, 18 mil homens, 
mulheres e crianças judias, foram fuziladas, 
ao som de valsas vienenses (The Conversation, 
01/04/2021, Edward B. Westermann). Difícil 
para a ciência oficial explicar esse paradoxo 
do comportamento humano, onde uma socie-
dade super alfabetizada, desenvolva guerras 
e atrocidades dessa natureza. Felizmente, o 
Espiritismo elucida essa aparente contradição 
humana, esclarecendo que somos espíritos 
imperfeitos, vivenciando um processo evo-
lutivo. Não desenvolvemos os sentimentos e 
inteligência simultaneamente. Como Deus nos 
concedeu o livre-arbítrio, temos a opção de 
decidir as ações pretendidas, que nem sempre 
são edificantes. Entretanto, estamos subme-
tidos à lei de causa e efeito, que atuam em 
consonância com a justiça divina, e através das 
reencarnações, conduz os recalcitrantes no mal 
para nascerem nos locais em condições neces-
sárias à sua expiação e para ressarci- mento 
dos equívocos praticados. 

Jesus, seguindo a vontade de Deus, demons-
trou a sua sapiência ao preparar um novo 
povo mais propício a assimilar o seu Evange-
lho. As terras virgens do planeta, habitadas 
pelos silvícolas (Humberto de Campos, op. 
Cit.). O Mestre aproveitou o ele- mento nativo, 
que não possuía as taras europeias, e conduziu 
para esse local a mão de obra africana, cons-
tituída, inicialmente, pelos próprios europeus 
(senho- res feudais, inquisidores etc.), reencar-
nados na África, que se- riam redimidos dos 
desvios morais do passado, através do trabalho 
escravo. Portugal, o povo mais humilde e tra-

balhador da Europa (na época), foi incumbido 
da nossa colonização. Embora a nossa nação 
possua a formação geográfica similar à de um 
coração, a tarefa de Jesus ainda não está con-
cluída. Felizmente, a reencarnação de milhares 
de espíritos espíritas em nosso solo, permitiu a 
consolidação e difusão do verdadeiro cristia-
nismo, o Espiritismo, preparando o Brasil para 
se tornar a Pátria do Evangelho em futuro 
próximo.

Álvaro Vargas é presidente da USE Regional de 
Piracicaba, palestrante e radialista espírita .
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Toda realização grandiosa começou com 
uma ideia, um sonho e uma vontade.

Tudo começa no pensamento para depois 
ganhar vida no mundo das possibilidades.

Pensar bem, pensar grande, é construir 
antes da construção, é acreditar no que pode 
vir a ser, é mover o mundo para que o melhor 
se realize.

Carlos Drummond de Andrade construiu 
seu futuro, acreditando na melhoria dos ho-
mens, dizendo:

Alguém observou que cada vez mais o ano 
se compõe de dez meses. Imperfeitamente em-
bora, o resto é Natal.

É possível que, com o tempo, essa divisão 
se inverta: dez meses de Natal e dois meses de 
ano vulgarmente dito. E não parece absurdo 
imaginar que, pelo desenvolvimento da linha, 
e pela melhoria do homem, o ano inteiro se 
converta em Natal, abolindo-se a era civil, com 
suas obrigações enfadonhas ou malignas.

Será bom. Então nos amaremos e nos 
desejaremos felicidades ininterruptamente, de 
manhã à noite, de uma rua a outra, de conti-
nente a continente.

Governo e oposição, neutros, super e subde-
senvolvidos, marcianos, bichos, plantas entra-
rão em regime de fraternidade.

Os bens serão repartidos por si mesmos en-
tre nossos irmãos, isto é, com todos os viventes 
e elementos da terra, água, ar e alma. Não 
haverá mais cartas de cobrança, de descom-
postura, nem de suicídio.

O correio só transportará correspondência 
gentil, de preferência postais de Chagall, em 
que noivos e burrinhos circulam na atmosfera, 
pastando flores; toda pintura, inclusive o bor-
rão, estará a serviço do entendimento afetuoso.

A poesia escrita se identificará com o perfu-

me das moitas antes do amanhecer, despojan-
do-se do uso do som.

Para que livros? Perguntará um anjo e, sor-
rindo, mostrará a Terra impressa com as tintas 
do sol e das galáxias, aberta à maneira de um 
livro.

A música permanecerá a mesma, tal qual 
Palestrina e Mozart a deixaram. Equívocos e 
divertimentos musicais serão arquivados, sem 
humilhação para ninguém.

Com economia para os povos desaparecerão 
suavemente classes armadas e semiarmadas, 
repartições arrecadadoras, polícia e fiscais de 
toda espécie. Uma palavra será descoberta no 
dicionário: paz.

O trabalho deixará de ser imposição para 
constituir o sentido natural da vida, sob a ju-
risdição desses incansáveis trabalhadores, que 
são os lírios do campo.

Salário de cada um: a alegria que tiver me-
recido. Nem juntas de conciliação nem tribu-
nais de justiça, pois tudo estará conciliado na 
ordem do amor.

Todo mundo se rirá do dinheiro e das arcas 
que o guardavam, e que passarão a depósito de 
doces, para visitas.

Haverá dois jardins para cada habitante, 
um exterior, outro interior, comunicando-se 
por um atalho invisível.

A morte não será procurada nem esquiva-
da, e o homem compreenderá a existência da 
noite, como já compreendera a da manhã.

O mundo será administrado exclusivamente 
pelas crianças, e elas farão o que bem entende-
rem das restantes instituições caducas.

E será Natal para sempre.
Redação do Momento Espírita (momento.com.br) 

com base em texto do livro Cadeira de balanço, de Car-
los Drummond de Andrade.

E será natal para 
sempre
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Notas na Candeia Espírita

Após ter sido fundada no 
final do século 19 por um 

dos pioneiros do espiritismo 
na França – Pierre Gaëtan 
Leymarie –  e sobrevivido às 
duas grandes guerras, a cente-
nária livraria Leymarie encer-
rou definitivamente suas por-
tas em dezembro de 2021.

Ela funcionou por mais 
de 120 anos em uma das ruas 
mais antigas da cidade de Pa-
ris, na margem esquerda do rio 
Sena, à rue Saint-Jacques. Ao 
longo das décadas, passou por 
diferentes proprietários e teve 
suas atividades paralisadas 
em alguns períodos, até chegar 
à sua última gestão com a fa-
mília Chigot.

Felizmente, antes da entre-
ga do ponto comercial, a pin-
tura a óleo do professor De-

Quadro raro de allan Kardec é doado a centro de
cultura, de São Paulo
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nisard Hippolyte Léon Rivail, 
que adornou uma das paredes 
da livraria por mais de um sé-
culo, foi adquirida pelo museu 
AKOL – AllanKardec.onli-
ne, de São Paulo.

Este importante quadro é 
parte da história e da memó-
ria do espiritismo, trazendo a 
imagem do professor Kardec 
em seu ambiente de trabalho. 
A cena foi imortalizada pelo 
pintor St. Georges, cuja com-
pleta identidade precisa de 
maiores pesquisas por parte 
dos experts no assunto.

No último dia 7 de agosto, 
em evento de comemoração ao 
18º ano de existência do Cen-
tro de Cultura, Documentação 
e Pesquisa do Espiritismo – 
Eduardo Carvalho Monteiro, 
a obra foi entregue à presi-

dente da casa, Julia Nezu, que 
recebeu a placa comemora-
tiva das mãos do curador do 
museu AKOL, Adair Ribeiro 
Jr., formalizando a doação da 
pintura ao acervo. 

A pintura, que mede cerca 
de 1,70 m X 1,20 m, deverá 
passar por  processo de análi-
se por peritos para identificar 
a possível data de criação, a 
identificação completa do ar-
tista,  o reconhecimento das 
técnicas de pintura utilizadas 
e também ajudar a definir a 
melhor forma de preservação. 

Todo cuidado será pouco, 
diante desta rara peça de arte 
que enriquece a memória do 
espiritismo, trazendo cenas 
que protagonizaram o traba-
lho de Allan Kardec em sua 
grande tarefa da codificação.

Izabel Vitusso,
do Correio Fraterno
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Centro Espírita Amor e Caridade Jacob - CEACJ
Rua Cel. José Monteiro, 816 - Centro - São José dos Campos
Palestra Pública: Quinta-feira, às 20h.

Centro Espírita Amor e Caridade - CEAC
Avenida Rui Barbosa, 1046 - Santana - São José dos Campos
Palestra Pública: Segunda-feira, às 19h

Centro Espírita Divino Mestre - CEDM
Rua Rubião Júnior, 640 - Centro - São José dos Campos
Palestras Públicas: Terça-feira, às 14h30; Quarta e Sábado, às 20h;
Domingo, às 9h30.

Centro Espírita Dr. Ivan de Souza Lopes - CEISL
Rua Letônia, 100 - Vila Nair - São José dos Campos
Palestra Pública: Quarta-feira, às 20h.

Centro Espírita Jesus de Nazaré - CEJEN
Rua Minas Gerais, 291 - Vila Maria - São José dos Campos
Palestra Pública: Segunda-feira, às 20h.

Centro Espírita Nosso Lar - CENL
Rua Antônio J. da Costa Guimarães, 104 - Santana - São José dos Campos
Palestra Pública: Quinta-feira, às 20h.

Centro Espírita Seara de Luz - CESEL
Rua Ana Gonçalves da Cunha, 30A - Jardim Paulista - São José dos Campos
Palestra Pública: Sexta-feira, às 20h.

Comunidade Espírita Maria João de Deus - CEMAJODE
Rua Mário Alves de Almeida, 226 -Jardim Satélite - São José dos Campos
Palestra Pública: Quarta-feira, às 19h; Domingo, às 9h.

Casa Espírita Recanto de Luz - CERLUZ
Rua Irineu de Mello Neto, 740 - Massaguaçu - Caraguatatuba
Palestra Pública: Terça-feira, às 19h.

Grupo Espírita Nossa Casa
Rua Maria A. P. dos Santos, 471 - Jardim Morumbi - São José dos Campos
Palestra Pública: Quinta-Feira, 20h.

Centros Espíritas Unidos



“Aspas

“Jesus é uma realidade e, ao mesmo tempo, um símbolo. Ele é a 
verdade, é a justiça, é o amor. Onde predominarem estes elementos, 
ele aí estará, embora não hajam invocado seu nome. De outra sor-
te, onde medra e impera a hipocrisia, a iniquidade e o egoísmo sob 
suas multiformes modalidades, ele em tal meio não se encontrará, 
ainda que solicitado, louvado e endeusado pela boca dos homens.”

em Em torno do mestre, item Jesus e o seu Natal, Pedro de Camargo (Vinícius), pag. 187, 6a ed. FEB.  

“É nesta noite que, no mundo cristão, se festeja o nascimento do Menino 
Jesus. Mas vós, meus irmãos, deveis também alegrar-vos e festejar o nasci-
mento da nova Doutrina Espírita. Vê-la-eis crescer como essa criança. Ela 
virá, como ele, esclarecer os homens e lhes mostrar o caminho que devem 

percorrer. Em breve vereis os reis, como os magos, virem pessoalmente a esta 
doutrina pedir o socorro que não encontram nas ideias antigas. Eles não vos 
trarão incenso e mirra, mas prosternar-se-ão de coração ante as ideias novas 
do Espiritismo. Já não vedes brilhar a estrela que deve guiá-los? Coragem, 

pois, meus irmãos! Coragem! Em breve, com o mundo inteiro, podereis cele-
brar a grande festa da regeneração da Humanidade..”

de São Luiz, Espírito, psicografia do médium Sr. N., em Revista Espírita, abril de 1863, na 
Sociedade Espírita de Tours, 24 de dezembro de 1862. 

“Numa época em que o planeta estava sob o guante da opressão, da licencio-
sidade, do vício; quando os césares dominavam Roma, e quando Roma do-

minava o mundo, um grande clarão fulgiu para os lados da Palestina.”
em Religião, item O Cristo, de Carlos Imbassahy, pag. 200, 3a. ed. FEB..
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Natal! ... Um tempo novo se inicia...
 Entre belos clarões renovadores,

Nasce Jesus, em meio dos pastores
Que cantam inflamados de alegria.

O Enviado de Deus às nossas dores!...
Ei-lo que nos instrui, consola e guia,

Indiferente às tramas e rancores,
Nas agressões da treva que o vigia...

Carrega sem protestos ou lamentos
A cruz de dor dos últimos momentos
Sob o rigor da lei, sem que a degrade.

Natal!... Por nós, Jesus está de volta
Sem pompa, sem troféu e sem escolta,
Promovendo a união da Humanidade.

Novo Natal, de Maria Dolores, Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier, 
em reunião pública do Grupo Espírita da Prece, na noite de 23/09/1989,

em Uberaba, Minas Gerais.

“Senhor Jesus!
Diante do Natal, que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradecemos: a 
música da oração; o regozijo da fé; a mensagem de amor; a alegria do lar; o 

apelo à fraternidade; o júbilo da esperança; a bênção do trabalho; a confiança no 
bem; o tesouro de tua paz; a palavra da Boa Nova e a confiança no futuro!…

Entretanto oh! Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te 
suplicamos algo mais!…

Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a preci-
sa coragem de seguir-te os exemplos!.”

em À luz da oração, Algo mais no Natal, Emmanuel, Espírito, psicografia de Chico Xavier.

“Neste Natal, por algum momento, pacifica a tua alma para re-
ceber as vibrações de amor que te falam de um tempo excepcio-
nalmente afortunado à Humanidade. Distante de formalidades e 
comemorações exteriores, medita no significado real desta data 
e começa a trabalhar na renovação da forma que te é própria de 
saudar o Natal.”

André Luiz, Espírito.
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Austrália
Em Assembleia Geral realizada 
ao final de outubro, dia 30, o 
Conselho Espírita Internacional 
aprovou a entrada de mais uma 
federativa nacional. A Austrália é 
a mais nova integrante do Con-
selho, sendo representada pela 
Australian Spiritist Federation. 
Com mais esta representação, o 
CEI conta com 22 países mem-
bros e com 11 países partici-
pantes, mas ainda oficialmente 
não-membros.

Yvonne
No dia 26 de novembro, a USE 
Intermunicipal de São José dos 
Campos realizou a 12a Semana 
de Estudos Espíritas, com uma 
live com o palestrante e biógrafo 
de Yvonne do Amaral Pereira, 
Pedro Camilo 
de Figueiredo, 
falando sobre a 
vida e obra da 
médium carioca, 
desencarnada 
em  1984. A 
transmissão foi 
pelos canais do 
YouTube e Face-
book do órgão 
de unificação.

Congresso
Com o tema: 
#filosofia-es-
pírita: ética e 
saberes para um 
novo ser, será 
realizado nos 

dias 3 e 4 de dezembro de 2022, 
no Ribalta, no Rio de Janeiro, o 
3o Congresso Espiritismo.net. 
Haverá transmissão on-line do 
evento presencial e mais dois 
blocos apenas on-line. Mais 
informações em espiritismo.net/
congresso.

Perispírito
Aberta a chamada de trabalhos 
para o 18o Encontro Nacional da 
Liga de Pesquisadores do Espiri-
tismo, que em 2023 será reali-
zado na cidade mineira de Juiz 
de Fora. O tema é Perispírito: 
concepções e pesquisas. Serão 
aceitos trabalhos que tratem 
do conceito e de fenômenos 
associados às propriedades do 
períspirito, conforme definidas 
na obra de Allan Kardec. Estudar 

C u r t a s
as dimensões metafísica, cosmo-
lógica, as possíveis implicações 
cientificas e a evolução histórica 
do conceito são alguns dos obje-
tivos do 18o Enlihpe. A data final 
para submissão de trabalhos é 
15 de março de 2023.

Promoção
Durante o mês de dezembro, 
como acontece em todos os 
anos, a Banca do Livro Espírita 
Allan Kardec, localizada na Praça 
Afonso Pena, no centro da cida-
de, tem promoção de até 50% 
de descontos. Aproveite e faça 
do livro espírita o seu presente 
especial para este Natal. 

Progresso
A humanidade tem realizado, 
até o presente, incontestá- veis 
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http://www.espiritismo.net/congresso
http://www.espiritismo.net/congresso


progressos. Os homens, por 
sua inteligência, chegaram a 
resultados que jamais haviam 
alcançado sob o ponto de 
vista das ciências, das artes e do 
bem-estar material. Resta- -lhes 
ainda um imenso progresso a 
realizar: o de fazer reinar entre 
si a caridade, a fraternidade, a 
solidariedade, para assegurar o 
bem-estar moral.
A gênese, os milagres e as predi-
ções segundo o espiritismo - Cap. 
XVIII - Os tempos são chegados, 

item 6
Allan Kardec.

Espíritos em investigação
Carlos Seth, pesquisador espí-
rita de Jacareí, está lançando o 
livro Espíritos sob investigação 
- resgatando parte da história 
pela Editora CCDPE-ECM, de São 
Paulo. Para adquirir seu exem-
plar, acesse aqui. “O que nos 
moveu a fazer a pesquisa que 
originou este livro foi a falta de 
informações sobre os médiuns 
utilizados por Allan Kardec, o 
Espírito encarnado responsável 
pela doutrina espírita. Depois 
disso, ampliamos o escopo para 
os períodos pré e pós-Kardec. A 
bibliografia disponível até então 
era falha. Por exemplo, não 
mencionava a passagem pela 
Guarda Nacional de Paris ou por 
uma agenciadora de artistas, de 
Rivail, nome verdadeiro de Allan 
Kardec. Os médiuns, apesar da 
influência que exercem sobre as 
comunicações eram totalmente 
desconhecidos, nada se sabia 
sobre as suas origens, suas ocu-
pações, suas idades”, comenta 
Carlos Seth na introdução..
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O Grupo Espírita Paulista - GEP, formado pela Aliança Espírita 
Evangélica (AEE), Federação Espírita do Estado de São Paulo (FEESP), 
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo (USESP) e 
União Fraternal (UF), realiza nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, o seu 2o 
Encontro com o tema Espiritismo no 3o Milênio, com as participa-
ções de Divaldo Franco, José Carlos de Lucca, Eulália Bueno, Heloísa 
Pires, Victor Hugo, Alberto Almeida, Emanuel Cristiano, além de roda 
de conversa e apresentações artísticas. Transmissões pelo canal do 
GEP no YouTube.

https://ccdpe.org.br/produto/espiritos-sob-investigacao-resgatando-parte-da-historia/



