
Dia 14 de setembro! 

Editorial 
“[...] Dissemos que o Espiritismo é toda 
uma ciência, toda uma filosofia. Quem, 
pois, seriamente queira conhecê-lo de-
ve, como primeira condição, dispor-se a 
um estudo sério e persuadir-se de que 
ele não pode, como nenhuma outra 
ciência, ser aprendido a brincar.”¹ Será 
que estamos estudando realmente, 
essa Doutrina, com a seriedade que ela 
exige? Será que estamos dando o devi-
do respeito as tarefas que nos propo-
mos a realizar na Casa Espírita? E co-
mo já dizia o filósofo na antiguidade: 
“tudo que sei, é que nada sei”. Não 
podemos esquecer que é a Doutrina 
dos Espíritos; portanto, foi elaborada 
por Espíritos designados pelo próprio 
Cristo. Isso nos leva a crer a grandiosi-
dade e a profundidade dos conheci-
mentos que ela contém. Daí a respon-
sabilidade que nos cabe hoje, como 
herdeiros e usufrutuários desse manan-
cial de bênçãos, de consolo, de enten-
dimento e principalmente da busca da 
fé raciocinada. “Estudai, comparai, a-
profundai. Incessantemente vos dize-
mos que o conhecimento da verdade 
só a esse preço se obtém.”² Queridos 
confrades, não nos esqueçamos de 
que o conhecimento tem que entrar em 
nossos cérebros, temos que entender 
todos os conhecimentos.Mas depois, é 
necessário que esses conhecimentos 
passem pelos nossos corações, para 
serem burilados pelo cadinho do amor. 
E só depois então, sair através de nos-
sas mãos, pelas atitudes renovadas, 
transformadas. Lembrando sempre de 
que “reconhece-se o verdadeiro Espíri-
ta, através da sua transformação moral 
e pelos esforços empreendidos para 
dominar as suas más inclinações”³. 
Portanto, a palavra sensibiliza, enquan-
to o exemplo arrasta. 
Referências. 
¹ KARDEC, Allan. Manifestações inteli-
gentes. In: O Livro dos Médiuns. FEB. 
²_________. Contradições e mistifica-
ções. In:  O Livro dos Médiuns. FEB. 
³_________.Sede Perfeitos. O Evangelho 
Segundo o Espiritismo. LUMEN. 
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PALESTRA DIA 04  
DE SETEMBRO, ÀS 19H30. 
“A VIDA TE CHAMA” 

Médium, escritor e expositor 

 ADEILSON S. SALLES  
Natural de Guarujá-SP 

Centro Espírita Caminheiros do Bem. 
Realização: Aliança Municipal Espírita de Araxá 

ESPIRITISMO NO CINEMA  
 

E A VIDA CONTINUA... O Filme 
 Baseado na obra de 
André Luiz, psicografia de 
Chico Xavier, com estreia 
dia 14 de setembro. Direção 
de Paulo Figueiredo e pro-
dução de Oceano Vieira de 
Melo. Participação especial 
de Lima Duarte.  

XVIII 
MECESG 

“Fora da caridade não há salvação!” 

27, 28 e 29 de julho de 2012 

Aconteceu em 
São Gotardo-MG 

Página 4 

Página 3 

AME - Internacional 
AME - Portugal 

Associação Médico Espírita – AME 

VII Jornadas de Medici-
na e Espiritualidade 

“A ação dos sentimentos 
sobre a saúde” 

Lisboa - Portugal 
20 e 21 de outubro/2012 
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 2º PREVIA DA  
49º COMMETRIM  

DELTA – MG 
 Aconteceu em Delta – MG, no 
último dia 05 de Agosto de 2012, na 
sede do Centro Espírita “Eurípedes 
Barsanulfo”, a segunda reunião dos 
preparativos para a realização da 49º 
COMMETRIM — Confraternização 
das Mocidades e Madurezas Espíri-
tas do Triangulo e Alta Paranaíba. 
Este ano o evento acontecerá na ci-
dade de Conceição das Alagoas no 
dia 20 de Outubro. 
 Estiveram presente no evento, 
representantes de cidades dos CREs 
— Conselhos Regionais Espíritas — 
Sul, Norte, Planalto e Pontal do Trian-
gulo. A reunião ocorreu em um clima 
de paz, amor e entendimentos. Tudo 
pautado em o Evangelho de Jesus. 
 O tema desse ano será: “As 
Viagens de Paulo e Kardec: Divul-
gação e Unificação do Cristianis-
mo e do Espiritismo” . Terá como 
presidente a confrade Sônia Maria de 
Almeida Barsante. 
 Teremos a presença do Sr. 
Antônio Cesar Perri de Carvalho (vice 
Presidente da FEB — Federação Es-
pírita Brasileira), Sr. Haroldo Dutra 
Dias e Kemper da União Espírita Mi-
neira.   
 Presença confirmada! Vamos? 

    Folha Espírita 
Francisco Caixeta 
      Editado pela  
  Associação Espírita  

Obras Assistenciais  “Francisco Caixeta”  

Grupo Editorial  

Carlos Humberto Martins 
Fábio Augusto Martins 
Lívia Cristina Martins 

Todos colaboram gratuitamente. 

Rua Cônego Cassiano, 802 
38183-122 Centro Araxá-MG 

Impressão: Gráfica CMA 
Tiragem: 1000 exemplares 
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2 ESTUDE EMMANUEL! 

10ª MOSTRA BRASILEIRA  DE 
TEATRO TRANSCENDENTAL   

 Acontece no estado do Ceará a 
10ª Mostra Brasileira de Teatro Trans-
cendental. Em Fortaleza, nos dias 23 a 
26 de agosto de 2012,no Theatro José de 
Alencar e 31 de agosto, 1º e 2 de setem-
bro no Teatro via sul. Haverá, também, a 
mostra itinerante no interior cearense. 
 Com apenas 2kg de alimento e 
um livro pode ser realizada a troca do 
ingresso. 
 Essa mostra de teatro é um even-
to artístico/cultural, com fins solidários, 
realizados anualmente no estado do Cea-
rá. O destino do resultado do evento é 
para instituições beneficentes. O objetivo 
é estabelecer uma cultura de paz, de 
valorização da vida, de respeito ao meio-
ambiente e aos animais, promovendo, 
com dignidade e plenitude, a sobrevivên-
cia da vida em nosso planeta para as 
gerações futuras. Uma promoção da As-
sociação Estação Luz. 

AMOR FRATERNO 
“Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos Saduceus, reu-
niram-se; e um Deles, que era Doutor da Lei, para o tentar, propôs-
lhe esta questão: “Mestre, qual o mandamento maior da Lei? – Jesus 
respondeu: “Amaras o Senhor teu Deus de todo o Teu coração, de 
toda a Tua alma e de todo o Teu  coração, de toda a Tua alma e de 
todo o Teu Espírito; Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui 
tendes o segundo, semelhante a esse: Amarás o Teu próximo, como 
a Ti mesmo. – Toda a Lei e os Profetas se acham contidos nesses 
dois mandamentos.” (S. Mateus, cap. XXII, vv. 34 a 40).” 

 
 Ao estudar esse capítulo do Evangelho de Jesus à luz da Doutrina 
Espírita, que se encontra no capítulo XI de O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo, “Amar o próximo como a si mesmo”, fazemos algumas reflexões: Sa-
bemos que não há possibilidade de apenas amar a Deus sobre todas as 
coisas. Porque para amar a Deus é necessário passar pelo amor Fraterno, 
ou seja, o amor desinteressado; amar o próximo. Ai, perguntamos: O que é 
amar o próximo? Então há a necessidade de compreender o que é o verda-
deiro amor. Que na verdade é fraterno. Para isso é necessário termos a co-
ragem de fazer a nós mesmos alguns questionamentos: 

1º Eu aceito o meu próximo como ele é? 
2º Eu procuro cultivar a paciência para com o próximo? 
3º Eu tento fazer ao outro aquilo que gostaria de receber? 
4º Eu sou a mesma pessoa no lar e fora do lar? 
5º No lar como no trabalho, no lazer, onde estiver tento ajudar a to-

dos? 
6º Quando tenho oportunidade de auxiliar, faço até com aqueles que 

não simpatizo? Que não tenho afeto, amizade?... 
 Poderíamos enumerar centenas de questionamentos, mas para pen-
sarmos já basta. 
 Vamos criar o hábito de em nosso cotidiano, diariamente, eleger um 
desses itens listados acima e começar a trabalhar em nossas vidas, nos 
policiando a todo instante. 
 Se propusermos isso, em um determinado período da encarnação 
começaremos a ver resultados. Esses que passam, por nós mesmos como 
melhora física e espiritual. Assim estaremos mais harmoniosos, solícitos e 
fraternos, proporcionando uma melhora nos ambientes em que frequenta-
mos. Agindo assim, estaremos contribuindo para a melhora do nosso plane-
ta. 

Carlos Humberto Martins 

XI FEMEU 
Festival de música espírita de Uberaba   
 Acontecerá em Uberaba, dia 29 
de setembro de 2012, às 19h no Teatro 
Sesi Minas (Pça. Frei Eugênio, 231 - São 
Benedito) com entrada franca. 

5º ENCONTRO NACIONAL  
DOS AMIGOS DE CHICO XAVIER E 

SUA OBRA 
 Essa edição, acontecerá 
em Votuporanga/SP,  nos dias 
8 e 9 de setembro de 2012. O 
encontro será realizado no Vo-
tuporanga Clube, com o tema: 

 “A Obra de André Luiz ”. 



4º CONGRESSO  
ESPÍRITA BRASILEIRO  
 A 4ª edição do Congres-
so Espírita Brasileiro foi apro-
vada pelo Conselho Federativo 
Nacional da FEB - Federação 
Espírita Brasileira, para ser re-
alizado simultaneamente em 
quatro regiões do Brasil, nos 
dias 11, 12 e 13 de abril de 
2014. Foram definidas as cida-
des que sediarão as seções 
regionais do evento: 

• Região Centro: Belo Hori-
zonte; 

• Região Nordeste: Fortale-
za; 

• Região Norte: Manaus; e 
• Região Sul: Campo Gran-

de. 

Foi definido, também, o 
tema central do Congresso so-
bre o Sesquicentenário de O 
Evangelho Segundo o Espiritis-
mo. 

(Conforme Reformador, agosto/2012) 

Zequinha Ramos 

ATIVIDADES DO CENTRO ESPÍRITA 

 “F RANCISCO CAIXETA”  
Rua Cônego Cassiano, 802 

38183-122 Centro Araxá/MG 
 

Segunda-feira às 19h30  
Reunião aberta ao público 

O Livro dos Espíritos/Passes 
Terça-feira às 19h15  

Reunião fechada ao público 
Desobsessão 

Quarta-feira  às 19h30  
Reunião aberta ao público 

O Evangelho Segundo o Espiritismo/
Passes 

Evangelização da Criança e Mocidade 
das 19h30 às 20h30 

Quinta-feira às 19h15  
Reunião fechada ao público 

Desobsessão 
Sexta-feira  às 19h30  

Reunião aberta ao público 
O Evangelho Segundo o Espiritismo/

Passes 
Sábado às 18h  

Estudo sistematizado da Doutrina Espírita 
Evangelização da Criança - 16h30 

Domingo às 18h  
Reunião aberta ao público 

Grupos de Estudos da Doutrina 
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E A VIDA CONTINUA... 
 EMMANUEL, em Uberaba, 18 de Abril de 
1968, prefaciou esta grandiosa obra do Espírito 
André Luiz, através da abençoada psicografia 
de Chico Xavier: 

 Leitor amigo: 
 Nada te escrevemos, aqui, no intuito de 
apresentar ou recomendar André Luiz, o amigo 
que se fez credor de nossa simpatia e reconhe-
cimento pelas páginas consoladoras e construti-
vas que vem formulando do Mundo Espiritual 
para o Mundo Físico. 
 Entretanto, é razoável se te diga que nes-
te volume, em matéria de vida “post-mortem”, 
ele expõe notícias diferentes daquelas que ele próprio colheu em “Nosso 
Lar”, estância a que aportou depois da desencarnação. 
 Conquanto as personagens da história aqui relacionada – todas elas 
figuras autênticas, cujos nomes foram naturalmente modificados para não 
ferir corações amigos na Terra – tenham tido, como já dissemos, experiên-
cias muito diversas daquelas que caracterizam as trilhas do próprio André 
Luiz, em seus primeiros tempos na Espiritualidade, é justo considerar que os 
graus de conhecimento e responsabilidade variam ao infinito. 
 Assim, é que planos de vivência para os habitantes do Além se perso-
nalizam de múltiplos modos, e a vida pra cada um se especifica invariavel-
mente, segundo a condição mental em que se coloque. 
 Compreensível que assim seja. 
 Quanto maior a cultura de um Espírito encarnado, mais dolorosos se 
lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Quanto mais rebelde a cria-
tura perante a Verdade, mais aflitivas se lhe revelarão as consequências da 
própria teimosia. 
 Além disso, temos a observar que a sociedade, para lá da morte, car-
rega consigo os reflexos dos hábitos a que se afeiçoava no mundo. 
 Os desencarnados de uma cidade asiática não encontram, de imedia-
to, os costumes e edificações de uma cidade ocidental e vice-versa. 
 Nenhuma construção digna se efetua sem a cooperação do serviço e 
do tempo, de vez que a precipitação ou a violência não constam dos Planos 
Divinos que supervisionam o Universo. 
 Para não nos alongarmos em apontamentos dispensáveis, reafirma-
mos tão-somente que, ainda aqui, encontraremos, depois da grande renova-
ção, o retrato espiritual de nós mesmos com as situações que forjamos, a 
premiar-nos pelo bem que produzam ou a exigir-nos corrigenda pelo mal 
que estabeleçam. 
 Leiamos, assim, o novo livro de André Luiz, na certeza de que surpre-
enderemos em suas páginas muitos pedaços de nossa própria história, no 
tempo e no espaço, a solicitar-nos meditação e autoexame, aprendendo que 
a vida continua plena de esperança e trabalho, progresso e realização, em 
todos os distritos da Vida Cósmica, ajustada às leis de Deus. 

TARDE ESPÍRITA COM 
TADEU 

 Domingo dia 26 de agos-
to, às 14h, Tadeu do “Hospital 
Casa do Caminho” - Araxá, 
fez palestra em São Paulo, no 
Clube de Campo Associação 
Atlética Guapira - Bairro Jaça-
nã. O evento contou com a 
participação do Coral Espírita 
“Terezinha Flores”. 

4º CONGRESSO  
MÉDICO-ESPÍRITA DO RS 

 
CONECTANDO CIÊNCIA,  

SAÚDE E ESPIRITUALIDADE 

 Aconteceu, na capital gaú-
cha, nos dias 25 e 26 de agosto, o 4º 
Congresso Médico-Espírita do Rio 
Grande do Sul. 



 XVIII MECESG 
“Fora da caridade não 

há salvação!” 
São Gotardo-MG 

SEXTA-FEIRA 27/07/2012 
18:30 às 20:00 h.: Recepção  
20:00 às 21:00 h.:  Jantar  
21:00 às 21:15 h.:  Prece, Leitura do 
Evangelho 
21:15 às 22:15 h.: Palestra: Quincas 
Veloso - O Maior Mandamento  
22:15 às 22:30 h.: Culto e Prepara-
ção para dormir. 
 
20:00 às 21:00 h: Palestra no Centro 
Espírita Emmanuel: Wellerson - 
“Senhor, que quereis que eu faça?” 
 
SÁBADO 28/07/2012 
07:30 às 08:00 h:  Café da manhã 
08:00 às 08:10 h:  Música 
08:10 às 08:30 h:  Boas  Vindas e 
Prece Inicial 
08:30 às 09:15 h:  Integração 
09:15 às 09:45 h:  Evaldo: Objetivos 
do Encontro 
09:45 às 11:00 h:  Oficinas 
11:00 às 11:15 h:  Intervalo 
11:15 às 12:30 h:  Grupos de Estudo 
12:30 às 14:00 h:  Almoço 
14:00 às 15:30 h:  Oficinas 
15:30 às 16:30 h:  Palestra: Aluízio: 
“O Senhor das Estrelas” 
16:30 às 16:50 h:  Lanche 
16:50 às 18:00 h:  Grupos de Estudo 
18:00 às 20:00 h:  Banho e Jantar 
20:00 às 21:15 h:  Palestra: José A-
maral: “Fora da Caridade não há                            
Salvação”. 
21:15 às 22:15 h:  Sarau 
22:15 às 22:30 h:  Culto e preparação 
p/ dormir  
 
DOMINGO 29/07/2012 
07:00 às 07:30 h: Café da manhã 
07:30 às 07:45 h: Música, Prece Inici-
al,  Leitura do Evangelho 
07:45 às 08:30 h: Integração / Reuni-
ão CRE 
08:30 às 09:30 h: Palestra: Sebastião 
Camargo: “O vaso escolhido”. 
09:30 às 10:30 h: Oficinas 
10:30 às 10:45 h: Intervalo 
10:45 às 11:45 h: Grupos de Estudo 
11:45 às 12:45 h: Palestra: Weller-
son: “A Caridade por Chico e                                
Francisco de Assis”                               
12:45 às 13:00 h: Música 
13:00 às 13:15 h: Considerações Fi-
nais e Prece Final 
13:15 h: Almoço                      

 “M aravilha natureza, energia 
sublime do ser (...) Mestre, isso lembra 
você.”  
 Realizou-se nos dias 27, 28 e 29 
de julho de 2012, na Fazenda do nosso 
querido Gilmar Cândido e família, sob os 
auspícios da Espiritualidade Maior, o XVI-
II Micro Encontro e Confraternização Es-
pírita de São Gotardo, com o tema “Fora 
da Caridade Não Há Salvação”.  
 Os queridos irmãos do Centro Es-
pírita Emmanuel, organizadores do en-
contro, nos receberam com um largo sor-
riso e, de braços abertos, nos acolheram 
em seus corações.  

Amigos provenientes dos mais 
recônditos cantos de Minas Gerais se 
reuniram, mais uma vez, com o único 
objetivo de relembrar a figura do Mestre 
Amado Jesus.  
 Ao adentrarmos a fazenda obser-
vamos que o local fora, cuidadosamente, 
preparado para nos receber.  As 
flores perfumadas e graciosas, o céu lím-
pido e azul e a brisa suave nos convida-
vam a profundas reflexões.  

 Reconhecíamos, naquele ambi-
ente de luz, que Deus, em sua infinita 
bondade e misericórdia, permitiu que nos-
sos corações sedentos de paz recebes-
sem as bênçãos que a Espiritualidade 
amiga nos ofertava como prova de pro-
fundo amor.  

Cada palavra, cada abraço, cada 
ensinamento, cada música despertavam 
em nossos corações emoções que ape-
nas o Espírito pode apreender. Os ami-
gos, a vibração e o ambiente nos relem-
bravam, inegavelmente, a figura amada 
de JESUS.  

Sentíamos que, por razões que 

apenas o Pai conhece, estávamos reuni-
dos e unidos por laços espirituais de fra-
ternidade sincera, buscando compreender 
a mensagem deixada pelo Mestre do A-
mor.  

O tema “Fora da Caridade não 
há Salvação” foi abordado pelos pales-
trantes com muito amor e singeleza 
(Euripedes Veloso, Aluízio Elias, José 
Amaral, Sebastião Camargo e Wellerson 
Santos), por meio deles fomos convida-
dos a seguir os passos do Senhor das 
Estrelas (Jesus) e, sobretudo fomos con-
clamados a vivenciar o primeiro manda-
mento de Deus à Humanidade: o AMOR.  

O encontrou encerrou-se no dia 
29 de julho de 2012 com uma maravilho-
sa mensagem psicofônica, por intermédio 
do médium e palestrante Wellerson San-
tos, do nosso querido Bezerra de Mene-
zes, o qual nos convidou a propagar, tra-
balhar e vivenciar os postulados espirita-
cristãos.  

As reflexões desse maravilhoso 
encontro espírita ainda ecoam em nossos 
espíritos e nos dizem que a nossa maior 
felicidade consiste, indubitavelmente, em 
cumprir os ensinamentos de Jesus quan-
do e onde quer que estejamos hoje, ago-
ra e sempre.  

Agradecemos aos nossos queri-
dos amigos do Grupo Espírita Emmanuel 
pela acolhida e carinho, à espiritualidade 
amiga pelas bênçãos recebidas e ao nos-
so Pai pela misericórdia em nos conceder 
a oportunidade de conhecer, nesta encar-
nação, a Doutrina Espírita. Obrigada Pai 
por tantas bênçãos recebidas, que Jesus 
nos ampare hoje e sempre.  

Jacqueline Ferreira Oliveira 

 
XVIII MECESG – MICRO ENCONTRO E  

CONFRATERNIZAÇÃO ESPÍRITA DE SÃO GOTARDO 

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO  

Aninha, Sheila, Jacqueline e Daniele. 
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VII JORNADAS PORTUGUESAS DE  
MEDICINA E ESPIRITUALIDADE 

 Durante o mês de julho, a Folha 
teve o prazer de manter contato, com 
Maíra e Luciano Diniz, ambos brasileiros 
e residentes em Chaves (Portugal), e 
frequentadores do Centro de Estudos 
Espirituais de Chaves. Na oportunidade 
tiveram a gentileza de falar sobre o traba-
lho desenvolvido naquela cidade, na di-
vulgação da Doutrina Espírita. 
Folha: Luciano, como você conheceu a 
Doutrina Espírita? 
Luciano:  Eu nasci no Brasil, em Minas e 
quando vim para Portugal já era espírita e 
conheci a Doutrina como a maioria das 
pessoas, através da prova obsessiva. O 
Espiritismo em Portugal, não é muito re-
cente, o Divaldo Franco vem aqui há mais 
de 40 anos, mas a aceitação, esta é re-
cente e difícil ainda... 
Folha: Portugal, pelo que pudemos per-
ceber em Vila Real, é um país extrema-
mente católico. Há poucos grupos estu-
dando a Doutrina Espírita. No grupo aí de 
Chaves, são apenas portugueses que 
frequentam ou há brasileiros? 
Luciano: A maioria são portugueses e é 
um grupo com mais de 20 anos e vem 
muitas pessoas de Vila Real. 
Folha: Quais são as atividades da Casa 
aí em Chaves? Quais são os dias da se-
mana e horários das reuniões? 
Luciano: Temos atividades todos os dias 
da semana, exceto aos Domingos. Se-
gunda, temos estudo de O Livro dos Espí-
ritos, seguido e sistematizado. Terça, 
temos o estudo de O Evangelho Segundo 
o Espiritismo. Quarta, trabalhos fechados 
de desobsessão.  Quinta,  estudo da me-
diunidade.  Sexta, tratamentos espirituais. 
Sábado, temos palestras. 
Folha: Qual a localização do Centro aí 
em Chaves? 
Luciano: Centro de Estudos Espirituais 
de Chaves. Rua de Cabanas, Edf. Sotto 
Mayor, nº 1, sala 1, 5400 Chaves – Portu-
gal. Queria apenas acrescentar que pes-
soas como Divaldo Franco e Raul Teixei-
ra, fazem um trabalho pioneiro da divulga-
ção da Doutrina Espírita fora do Brasil e 
Portugal não foi exceção e depois, muitos 
brasileiros que vieram tentar a vida por 
aqui, foram fundando pequenos núcleos, 
mas hoje temos Centros em todo o país, 
conforme podem consultar os sites da 
FEP - Federação Espírita Portuguesa 
(www.feportuguesa.pt) ou da ADEP - As-
sociação de divulgadores de Espiritismo 
de Portugal (www.adeportugal.org). As-
sim que os brasileiros que estiverem de 
passagem ou venhas para Portugal, en-
contrará as Casas Espíritas de braços 
abertos... 
Folha: Fica aqui nossos agradecimentos 
pelo carinho e a atenção a nós dispensa-
dos, e que Jesus continue iluminando a 
todos vocês da divulgação do Evangelho 
de Jesus à luz da Doutrina Espírita. 

 Nos dias 20 e 21 de outubro de 

2012, em Lisboa, acontecerá as VII Jor-
nadas portuguesas de Medicina e Espiri-
tualidade. Com o tema “A AÇÃO DOS 
SENTIMENTOS SOBRE A SAÚDE” o 
evento acontecerá no auditório da Facul-
dade de Medicina Dentária da Universi-
dade de Lisboa - Cidade Universitária 
1649-003 - Lisboa. As Inscrições são 
limitadas a um preço de € 20,00 e po-
dem ser realizadas através do site 
www.verdadeluz.com. 

PROGRAMAÇÃO  
www.ameportugal.org 

Sábado, 20 de outubro de 2012  
9h: Abertura solene. 
9h30: Construindo a Espiritualidade na 
Saúde com as Lições do Cristo - Dra. 
Marlene Nobre (Médica, presidente da 
AME-Brasil e AME-Internacional). 
10h20: Física Quântica e Espiritualidade 
- Dr. Décio Iândoli Jr (Doutor em Medici-
na, presidente da AME-MS) 
11h15: Intervalo. 
11h45: Evidências Científicas da Reen-
carnação: as marcas e os defeitos de 
nascença do Dr. Ian Stevenson - Dr. 
João Ascenso (Psicólogo Social e Neu-
rocientista, pesquisador da Rede Labs D’ 
Or, no Rio de Janeiro) 
12h30: Intervalo Almoço. 
14h: Demência e Finitude - Dr. Roberto 
Lúcio Vieira de Souza (Psiquiatra, diretor 
clínico do Hospital Espírita “André Luiz” 
de BH - Vice-presidente da AME-Brasil). 
14h45: Suicídio: doloroso engano - Dra. 
Ana Catarina Tavares Loureiro 
(Nefrologista, presidente da AME-ES.) 
15h30: O que dizem os que voltaram da 
morte. Dr. João Jacinto (Cirurgião em 
Ortopedia, presidente da AME-Portugal). 
16h15: Intervalo. 

Painel: As doenças à luz do  
paradigma médico-espírita 

• 16h45: A Esclerose Múltipla e a 
presença da culpa - Dr. José Hen-
rique Rubim de Carvalho (Clínico 
Geral e Medicina do trabalho, 
presidente da AME-Friburgo/RJ). 

• 17h30: A Esclerose Lateral Amio-
trófica, ELA - Escafandro do cor-
po, mas não da alma - Dra. Paula 
Costa e Silva (Médica mestra em 

Cuidados Paliativos, Vice-
presidente da AME-Portugal.) 

18h15: Obesidade: Aspetos Espirituais - 
Dr. Jorge Cecílio Daher Jr. 
(Endocrinologista, membro da AME-GO). 
19h: Encerramento. 

Domingo, 21 de outubro de 2012  
9h: Humanidade e Futuro: a evolução 
orgânica e moral do ser - Dra. Irvênia de 
Santis Prada (Médica doutorada pela 
Universidade de São Paulo). 
9h45: A importância de André Luiz para 
a ciência do terceiro milênio - Dr. Décio 
Iândoli Jr. 
10h30: Do estado terminal até a morte - 
Dra. Paula Costa e Silva. 
11h15: Intervalo. 
Painel: Perdão, Amor e Transformação 
(Homenagem aos 70 anos do livro 
“Paulo e Estevão) 

• 11h45: O Perdão como instru-
mento terapêutico - Dr. Roberto 
Lúcio Vieira de Souza. 

• 12h20: Paulo e Estevão: Amor e 
Transformação - Dr. João Ascen-
so. 

13h: Intervalo Almoço 
14h30: Enfermagem no Mundo Espiritual 
- Cláudia Isabel Monteiro (Licenciada em 
Enfermagem, membro da AME-Portugal, 
do Grupo Espírita Batuíra - Algés). 
Painel: Como os nossos sentimentos 
afetam a saúde. 

• 15h: Personalismo Inferior: entra-
ve milenar à saúde da alma - Dr. 
José Henrique Rubim de Carva-
lho. 

• 15h30: Ódio, Raiva,Inveja - portas 
abertas à doença e ao desequilí-
brio - Dra.Irvénia de Santis Prada. 

• 16h: Tristeza, Queixa, Maledicên-
cia, Padrões mentais doentios - 
Dr. Jorge Cecílio Daher. 

16h30: Intervalo. 
17h: Esperança e Encorajamento, ala-

vancas indispensáveis à Saúde Inte-
gral - Dra. Ana Catarina Tavares 
Loureiro. 

17h30: Maria de Magdala: Infertilidade, 
Amor e Transformação - Dra. Marle-
ne Nobre. 

17h45: Perguntas e Respostas com 
todos os oradores. 

18h30: Encerramento. 
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ESPIRITISMO EM PORTUGAL 
 



 

Biblioteca “Irmã Inez”  
Segundas, quartas e sextas  

das 18h30 às 19h30 
 Rua Cônego Cassiano, 802 

38183-122 - Centro - Araxá/MG 

PROGRAMA ENTRE A TERRA E O CÉU  
Aos domingos, às 8h, pelas on-
das do rádio. Rádio Imbiara de 

Araxá. 900KHz 
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Política Divina 
"Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve." - Jesus. 

(LUCAS, 22:27.) 

 O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima 
da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é co-
metido. 
 O Governador da Terra, entre nós, para atender aos objetivos da 
política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do 
coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis 
embora. 
 Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. 
Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. 
 Amou profundamente os semelhantes e, nessa tarefa sublime, 
testemunhou a sua grandeza celestial. 
 Que seria das organizações cristãs, se o apostolado que lhes diz 
respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos 
transitórios? 
 Se desejas penetrar, efetivamente, o templo da verdade e da fé 
viva, da paz e do amor, com Jesus, não olvides as plataformas do Evange-
lho Redentor. 
 Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e en-
tendimento. 
 Ama o próximo como a ti mesmo. 
 Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. 
 Faze o bem aos que te fazem mal. 
 Abençoa os que te perseguem e caluniam. 
 Ora pela paz dos que te ferem. 
 Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado infe-
rior. 
 Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os 
menos afortunados e mais pobres do caminho. 
 Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. 
 Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. 
 Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desa-
lento. 
 Levanta os caídos. 
 Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. 
 Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, 
sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. 
 Ama, compreende e perdoa sempre. 
 Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à o-
bra? 
 Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, 
na maioria das vezes, veneráveis prepostos da Sabedoria Imortal, amparan-
do os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo; todavia, 
não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na 
execução das quais devemos edificar o Reino Divino, dentro de nós mes-
mos.  

Emmanuel 
Do livro Vinha de Luz 

Psicografia de Francisco Cândido Xavier 

SAÚDE E  
ESPIRITUALIDADE  NO 

MUNDO 
• 4º Congresso Médico Espírita 

dos Estados Unidos. 
Washington, DC. EUA. 8 e 9/9/2012 
4th U.S. Spiritist Medical Con-
gress. “Spiritual Therapy in Inte-
grative Medicine”.  
Setember 8-9, 2012. 
Site: www.sma-us.org 

• 5º Congresso Francophone de 
Medicina e Espiritualidade 
Paris - França. 27 e 28/10/2012 
Les 27 et 28 Octubre 2012 
5ème Congrès Francophone de 
Médicne & Spiritualité — Inter-
connection Médicine - Spiritualité. 
Paris - France. 
Site: congres.lmsf.org 

• 3º Congresso Espírita de Medi-
cina e Espiritualidade 
Amsterdam - Holanda. 3/11/2012 
DERDE NEDERLANDSE CON-
GRES OVER GENNESKUNDE 
EM SPIRITUALITEIT. Brug tus-
sen Geneeskunde em Spirituali-
teit 
Site: www.psyche-geneeskunde.org 

• V Congresso Alemão de Medi-
cina da Alma. 
Bonn - Rottgen, Alemanha.  
3 e 4/11/2012 
5. Deutscher Kongress für Psy-
choMedizin. 
Ein neues Paradigma in der The-
rapie psychischer Störungen Koo-
perative Methoden Von Medizin 
und Spiritualität 
Psychische Störungen oder ener-
getischer Fremdeinfluss 
Site: www.kongress-psychomedizin.com 

• VII Jornadas Portuguesas de 
Medicina e Espiritualidade. 
Lisboa - Portugal. 20 e 21/11/2012 

“A AÇÃO DOS SENTIMENTOS 
SOBRE A SAÚDE”. 
Site: www.ameportugal.org 

REVISTA ESPÍRITA 
Jornal de Estudos Psicológicos 

Contêm: 
O relato das manifestações materiais 

ou inteligentes dos Espíritos, aparições, 
evocações, etc., bem como todas as 
notícias relativas ao Espiritismo. – O 

ensino dos Espíritos sobre as coisas do 
mundo visível e do invisível;  Sobre as 

ciências, a moral, a imortalidade  

da alma, a natureza do homem e o seu 
futuro. – A história do Espiritismo na 
Antiguidade; suas relações com o 

magnetismo e com o sonambulismo; a 
explicação das lendas e das crenças 
populares, da mitologia de todos os 

povos, etc. 
Publicada sob a direção de  

Allan Kardec 

Estude a Revista Espírita, o 
laboratório de Allan Kardec!  



70 ANOS DO LIVRO 
PAULO  E ESTÊVÃO 

 Sábado, 30 de junho, aconte-
ceu na Sede da FEB - Federação 
Espírita Brasileira (Brasília-DF), uma 
atividade comemorativa dos 10 anos 
de desencarne do médium mineiro 
Francisco Cândido Xavier e os 70 
anos de publicação do romance his-
tórico do Espírito Emmanuel, “Paulo e 
Estêvão”, através da psicografia do 
médium de Pedro Leopoldo (MG). 
 Esse magnífico romance, das 
primeiras horas do cristianismo, trata 
da envolvente história de Saulo de 
Tarso, o  perseguidor do Cristo e a 
sua mudança radical após aquele 
que pode-se dizer ser um dos mais 
relevantes fatos ocorridos na história 
do Cristianismo — o diálogo de Jesus 
e Saulo às portas de Damasco — 
promovendo a mais autêntica e bri-
lhante transformação do homem, que 
após visitar Pedro, na “Casa do Ca-
minho”, passou a se chamar Paulo. 
 Essa obra apresenta também, 
o primeiro mártir do Cristianismo — 
Estêvão — pseudônimo de Jesiel, 
irmão de Abigail, amada de Saulo, o 
doutor da lei, que ocupava destacada 
posição no Sinédrio, conhecido por 
grande defensor da Lei de Moisés. A 
relevância de Estêvão está demons-
trada na assertiva do Espírito Emma-
nuel: “Sem Estêvão, não teríamos 
Paulo de Tarso”¹.  Condenado por 
Saulo ao apedrejamento, conforme a 
tradição para aqueles que desonras-
se a lei mosaica, Estêvão, por divul-
gar o ensinamentos de Jesus, desen-
carnou. Após o encontro ás portas de 
Damasco, e consequente transforma-
ção, Paulo de Tarso teve como orien-
tador espiritual, da sua missão de 
divulgação do Cristianismo, o mártir 
da primeira hora Estêvão.² 
 O livro “Paulo e Estêvão” faz 
parte de uma série de romances his-
tóricos do Espírito Emmanuel, recebi-
do psicograficamente pelo médium 
Chico Xavier, que devem ser lidos e 
estudados como “Há dois mil anos”, 
“50 anos depois”, “Paulo e Estêvão”, 
“Ave Cristo!” e “Renúncia”. 
 Um fraternal abraço! 

Fábio Augusto Martins 

 
¹ Xavier, F. C. Breve notícia. In: Paulo e Estê-
vão. Pelo Espírito Emmanuel. 4ªed. Rio de 
Janeiro: FEB, 2010, p.9 . 
²CARVALHO, F. R. Estêvão e o Evangelho.  
Reformador. FEB, 2012, agosto, p.18. 
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  REUNIÃO DO  
COFEMG EM IBIÁ  

 Aconteceu na cidade de 
Ibiá (MG) no dia 18 de Agosto 
de 2012, na sede do Centro 
Espírita “Paulo e Estêvão” mais 
uma reunião do COFEMG 
(Conselho Federativo Espírita 
de Minas Gerais).  
 A reunião tem como ob-
jetivo reunir os CREs (Conselho 
Regional Espírita), do Triângulo e Alto Paranaíba, que são os CRES: Norte 
(Uberlândia), Sul (Uberaba), Pontal (Ituiutaba), Planalto (Araxá) e Alto Para-
naíba (Patos de Minas). 
 No primeiro momento, Henrique Kemper (1ºVice-Presidente da União 
Espírita Mineira) Trabalhou o tema Unificação do Movimento Espírita em 
Minas Gerais, a fim de facilitar o intercâmbio dos problemas existentes em 
comuns. 
 No segundo momento aconteceu a separação dos dirigentes dos 
CREs, para discutirem propostas de trabalho para os próximos períodos. 
Ficou definido que as propostas de trabalho do Movimento Espírita em Mi-
nas Gerais serão elaboradas a partir dos problemas levantados pelos CREs. 
Ficou definido que acontecerá outra reunião do COFEMG em Uberlândia no 
dia 18 de novembro de 2012.  
 Em outro ambiente reuniram-se os trabalhadores responsáveis pelos 
departamentos, que também discutiram temas pertinentes ao desenvolvi-
mento das atividades nos Centros Espíritas. 
 No término os responsáveis pelas atividades divulgaram os temas 
debatidos e realizou-se a prece finalizando o encontro com muita fraternida-
de.  
Agradecemos o carinho em que todos foram recebidos pelos confrades de 
Ibiá e também a disponibilidade dos irmãos da União Espírita Mineira que se 
deslocaram de Belo Horizonte para participar desse evento.  

Carlos Humberto Martins 

3º CONGRESSO ESPÍRITA 
DO RIO DE JANEIRO 

 A 3ª edição do Congresso 
Espírita do Rio de Janeiro, a reali-

zar-se de 12 a 14 de outubro, no Clube Monte Líbano - RJ, terá 
como tema central: “O que é a Vida para você?” 
 O evento contará com a participação de expositores de 
diversas regiões do Brasil, como: Nestor João Masotti, 
(presidente da FEB - Federação Espírita Brasileira), Antônio Ce-
sar Perri de Carvalho (Secretário da FEB),  Haroldo Dutra Dias 
(Belo Horizonte/MG), Alberto Almeida (Belém/PA), André Tri-
gueiro (Rio de Janeiro/RJ), Dalva Silva e Souza (Vitória, ES), 
Darcy Neves Moreira (Rio de Janeiro/RJ), Gerson Simões Mon-
teiro (Rio de Janeiro/ RJ) e Cesar Soares (presidente do Institu-
to de Cultura Espírita do Brasil). 
 O evento é uma realização do Conselho Espírita do Esta-
do do Rio de Janeiro com apoio da Federação Espírita Brasilei-
ra. 

Informações: 
http://www.congressoespiritarj.com.br/ 
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 SERVIR PARA MERECER 

Finalizando as nossas atividades na noite de 4 de agosto de 1955, tivemos a palavra 
do grande companheiro Antônio Gonçalves Batuíra, denodado pioneiro do Espiritis-
mo no Estado de São Paulo, que, de modo vibrante, nos convocou ao valor moral 

para mais alto padrão de eficiência da nossa tarefa espírita. 

 Meus irmãos, que a divina bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo 
seja louvada. 
 Pedir é mais que natural, no entanto, é razoável saber o que pedimos. 
 Habitualmente trazemos para o Espiritismo a herança do menor esfor-
ço, haurida nas confissões religiosas que nos viciaram a mente no culto ex-
terno excessivo, necessitando, assim, porfiar energicamente para que a vo-
cação do petitório sistemático ceda lugar ao espírito de luta com que nos 
cabe aceitar os desafios permanentes da vida. 
 No intercâmbio com as almas desencarnadas, procedentes da esfera 
que vos é mais próximas, sois surpreendidos por todos os tipos de queda 
espiritual. 
 Sob tempestades de ódio e lágrimas, desesperação e arrependimen-
to, consciências culpadas ou entorpecidas vos oferecem o triste espetáculo 
da derrota interior a que foram atiradas pelo próprio desleixo. 
 É que, soldados da evolução, esqueceram as armas do valor moral e 
da vontade firme com que deveriam batalhar na Terra, na aquisição do pró-
prio aprimoramento, passando à condição parasitária daqueles que recebem 
dos outros sem darem de si e acabando o estágio humano, à feição de fan-
tasmas da hesitação e do medo, a se transferirem dos grilhões da preguiça 
e da pusilanimidade à escravidão àquelas Inteligências brutalizadas no cri-
me que operam, conscientemente, nas sombras. 
 Levantemo-nos para viver como alunos dignos do educandário que 
nos recolhe! 
 Encarnados e desencarnados, unamo-nos no dinamismo do bem para 
situar, sempre mais alto, a nossa oportunidade de elevação. 
 É inútil transmitir a outrem o dever que nos compete, porque o tempo 
inflexível nos aguarda, exigindo-nos o tributo da experiência, sem o qual não 
nos será possível avançar no progresso justo. 
 Todos possuímos escabroso pretérito por ressarcir, e, dos quadros 
vivos desse passado delituoso, recolhemos compulsoriamente os reflexos 
dos nossos laços inferiores que, à maneira de raízes do nosso destino, pro-
jetam sobre nós escuras reminiscências. 
 Todos temos aflições e dúvidas, inibições e dificuldades, e, sem elas, 
certamente estaríamos na posição da criatura simples, mas selvagem e pri-
mitivista, indefinidamente privada do benefício da escola. 
 Clareemos o cérebro no estudo renovador e limpemos o coração com 
o esmeril do trabalho, e, então, compreenderemos que o Senhor nos em-
prestou os preciosos dons que nos valorizam a existência, não para render-
mos culto às facilidades sem substância, engrossando a larga fileira dos pe-
dinchões e preguiçosos inveterados, mas sim para que sejamos dignos com-
panheiros da luz, caminhando ao encontro do seu amor e de sua sabedoria, 
com os nossos próprios pés. 
 Saibamos, assim, aprender a servir para merecer. 

Batuíra 
Do livro Vozes do Grande Além  

Psicografia de Francisco Cândido Xavier  

QUANTOS somos? 
Dados do censo brasileiro revelam o  
crescimento do número de espíritas. 

 O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística - IBGE - divulgou 
no início de julho os dados do último 
censo demográfico, realizado em 
2010. Em 2000, os espíritas repre-
sentavam 1,38% da população, algo 
em torno de 2,3 milhões de pessoas. 
O acréscimo na participação foi de 
0,62 ponto percentual (45%), pois 
hoje representamos 2% da popula-
ção brasileira, um número em torno 
de 3,8 milhões de espíritas. Esse 
aumento de 45% na participação do 
espírita, do total da população brasi-
leira em 2010, estabelece um cresci-
mento da população espírita de 
65%, em 10 anos. 
 O censo revelou, também, 
que a população espírita tem os se-
guintes indicadores de educação: 
31,5% dos que se declararam espíri-
tas tem nível superior completo e os 
que se declararam espíritas sem 
instrução foram apenas 1,8%. 
 O senso revelou, ainda, que 
8% da população, o equivalente a 
pouco mais de 15 milhões de brasi-
leiros, se declararam sem religião 
em 2010. 
 Veja você mesmo, acesse o 
site do IBGE. 

www.censo2010.ibge.gov.br 

SEMANA ESPÍRITA DE 
VITÓRIA DA CONQUISTA 

NA BAHIA 
 Entre os dias 2 e 9 de 
setembro, no Centro de Con-
venções Divaldo Franco, o-
corre a 59ª Semana Espírita 
de Vitória da Conquista (BA).  
O tema desse ano é 
“Responsabilidade ante a Era 
Nova”.  
 Participam das ativida-
des, Divaldo Franco, Alberto 
Almeida, Haroldo Dutra Di-
as,Suely Caldas Schubert, 
André Peixinho, Sandra Della 
Pola, Simão Pedro, Eliseu 
Florentino, João Neves, Nilo 
Calazans e José Ferraz. 

Site: www.uevc.com.br 

Nos combates ciclópicos, titânicos, 
Que eu às vezes na Terra empreendia, 
Nos vastos campos da Psicologia, 
Buscava as almas, seres inorgânicos; 
 
Nas lágrimas, nos risos e nos pânicos, 
Nos distúrbios sutis da hipocondria, 
Nas defectividades da estesia, 
Nos instintos soezes e tirânicos, 

Somente achava corpos na existência, 
E o sangue em continuada efervescência 
Com impulsos terríficos e tredos. 
 
Enceguecido e louco então que eu era, 
Que não via, dos astros à monera, 
As luzes d'alma em trágicos segredos. 
 

Augusto dos Anjos 

Do Livro Parnaso de Além Túmulo 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier 

Alma 


