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“O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei
de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza.”¹

Conta-nos a história, que em todas as
eras da Humanidade, o Criador —“inteligência
suprema, causa primária de todas as coisas”²;
nunca nos deixou órfãos nessa Escola de Amor...
Sempre teve em cada ponto do Orbe alguém a
nos ensinar e esclarecer. Nós é que devido a
nossa rebeldia, ainda continuamos a não ter olhos e nem ouvidos para as verdades eternas. O
Evangelho de Jesus, é um código de conduta de
caráter universal, porque é baseado nas leis de
Deus. E não muito distante, no fim do Século
XIX, tivemos um desses astros celestes, que
esteve encarnado entre nós, vivenciando em
todas as circunstâncias a Lei de justiça, de amor
e de caridade. Este astro de primeira grandeza,
enxergava os doentes, aqueles irmãos em sofrimento, com os olhos do coração. Como profissional era conhecido como o “Médico dos Pobres”.
Aquele senhor de barbas brancas e olhos verdes,
que mais pareciam um par de esmeraldas. Quando pousava aquele olhar sobre os caídos do
mundo,os desolados, sem saúde, sem lar, sem
trabalho, sempre tinha algo a ofertar. E quando
os seus bolsos estavam totalmente vazios, dava
“aquele abraço”. Não uma abraço qualquer, mas
um abraço recheado de amor, de fé e de esperança. Ninguém que precisasse dele, saia sem
receber algo. Isto porque ele vivenciava o Evangelho de Jesus na sua maior pureza. Vivia como
se cada dia fosse o último. Nunca pensou em
guardar, em amontoar fortuna, pensando no dia
de amanhã. Pelo contrário, dizia: “Deus há de
prover”. Quando usava a tribuna espírita, falava
com autoridade moral, com seriedade, poucas
vezes foi visto brincando. Apesar de ser sempre
calmo, tranquilo em qualquer situação. Foi a pedido de Ismael, o Anjo protetor do Brasil, que
trabalhou diuturnamente na Federação Espírita
Brasileira, com o propósito de Unificação do Movimento Espírita. Seu lema era: “Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos
ponto de vista.”³ Adolfo Bezerra de Menezes,
grande trabalhador do Cristo, apóstolo do bem e
da paz! Nossa homenagem, nossa gratidão, nossos melhores sentimentos... Que a Luz Divina
continue a brilhar em seu caminho agora e sempre...
¹ Kardec, A. Item 3 - O homem de bem. In: O Evangelho Segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. FEB.
² ______Deus - Q.1. In: O Livro dos Espíritos, Das causas primárias. FEB.
³ GAMA, R.Lindos casos de Bezerra de Menezes.

150 anos de esclarecimento e consolação
Realização Simultânea
Manaus - Campo Grande - João Pessoa - Vitória

Inscrições e informações:

www.febnet.org.br/4congresso/
COMMETRIM REVISTA ESPÍRITA
2ª PRÉVIA
Aconteceu,

em
Patos de Minas - MG,
dia 4 de agosto a segunda
Prévia
da
COMMETRIM, a realizar-se, 1º e 2 de novembro em Araxá.
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O LABORATÓRIO DE KARDEC

Dia

18 de agosto,
deu início mais um grupo
de estudos no Francisco
Caixeta. Sempre aos domingos, das 18 ás 19 h.
30, as atenções estarão
direcionadas ao laboratório de Allan Kardec.
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AÇÃO NO BAIRRO
Aliança

Municipal Espírita de Araxá, mais uma vez
participou da Ação no Bairro, evento promovido pela TV
Integração, afiliada da Rede Globo.
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VEJA NESTA EDIÇÃO
AME Araxá esclarece - p.5
AME Sacramento - p.2
Entrevista com Heigorina - p.6
Livro novo de Suely Caldas - p.3
Desencarnou - p.7
Bezerra de Menezes - p.4
Aconteceu em São Gotardo - p.8

ASSOCIAÇÃO MÉDICO ESPÍRITA
SACRAMENTO - MG
Há quatro meses foi fundada a AME —
Associação Médico Espírita — da cidade de Sacramento em Minas Gerais. Com o intuito de divulgação,
de estudo e de aprendizado em grupo da Doutrina
Espírita, a AME-Sacramento organizou nos dias 19,
20 e 21 de julho o 1º Encontro, com a presença da
ilustre Doutora Marlene Nobre, que está presidente
da AME-Brasil e da AME-Internacional. Com temas
atuais e importantes, como: a glândula pineal, o ectoplasma e os diversos tipos de mediunidade. Ela com
sua grandiosa capacidade de ensinar nos alertou
também sobre a transição planetária que estamos
em pleno processo, embasada no seu livro “Não será
Marlene Nobre e Thaíssa Martins
em 2012”. Ela ainda encorajou essa nova Associação
que ainda é uma sementinha, mas que já é uma grandiosa árvore em potencial e que dará valiosos frutos para a
sociedade.
No dia 15 de agosto aconteceu, em Sacramento, a quarta reunião da AME. O evento ocorreu no Centro Espírita “Eurípedes Barsanulfo” e contou com a participação de aproximadamente vinte pessoas. O tema estudado da
noite foi “O períspirito”, com o subtema “O perispírito e a anestesia”, que foi muito bem explicado e aprofundado pelo Professor Doutor Carlos Poggetti - Franca/SP. Esse estudo foi à continuação da reunião passada, que ocorreu na
terceira quinta-feira de julho e que terá ainda mais duas partes nas próximas terceiras quintas-feiras dos meses seguintes.
Estaremos lá!
Thaíssa Martins

AÇÃO NO BAIRRO
N

o dia 6 de julho, aconteceu,
em Araxá, mais uma Ação no Bairro,
evento promovido pela TV Integração
- afiliada da Rede Globo. Essa foi a
segunda Ação neste ano de 2013.
Como aconteceu no dia 13 de abril,
no bairro Santo Antônio, dessa vez o
evento ocorreu no bairro São Geraldo. Mais uma vez, a Aliança Municipal Espírita de Araxá participou dessa promoção. Na oportunidade, foram distribuídos aproximadamente
150 exemplares de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”, 100 do “O

Folha Espírita
Francisco Caixeta
Editado pela
Associação Espírita

Livro dos Espíritos”, 30 do “O Livro
dos Médiuns”, 20 da “A Gênese”, 20
de “Obras Póstumas”, 20 do “O Céu
e o Inferno” e 80 livros de vários autores espíritas oferecidos pela Federação Espírita Brasileira (FEB). Foram distribuídos, também, inúmeros
livretos educativos (Aborto, Suicídio,
Paz, Evangelho no Lar, Eutanásia,
Violência) oferecidos pela FEB. O
Departamento de Infância e Juventude, mais uma vez, esteve presente
com a evangelização da criança, contando histórias.
A Aliança Municipal Espírita de
Araxá, através do Departamento de
Comunicação Social, agradece a TV

Integração pela oportunidade de participar, mais uma vez, desse evento.
Os agradecimentos, também, são
direcionados aos colaboradores que
direta ou indiretamente contribuíram
para esse acontecimento, em especial à Federação Espírita Brasileira,
Associação Assistencial Espírita de
Araxá, Banca do Livro Espírita Chico
Xavier e Folha Espírita Francisco
Caixeta.
Já está agendada a próxima
Ação no Bairro, que acontecerá no
mês de novembro no bairro Urciano
Lemos. Até lá!
Departamento de Comunicação Social da
Aliança Municipal Espírita de Araxá

5º CONGRESSO MÉDICO-ESPÍRITA
DO RIO GRANDE DO SUL

Obras Assistenciais “Francisco Caixeta”

SAÚDE E ESPIRITUALIDADE NA VISÃO ESPÍRITA

Grupo Editorial

21 e 22 de setembro

Carlos Humberto Martins
Fábio Augusto Martins
Lívia Cristina Martins

Todos colaboram gratuitamente.
Rua Cônego Cassiano, 802
38183-122 Centro Araxá-MG
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LANÇAMENTO
E

ntre os dias 9 e 15 de setembro, Suely
Caldas Schubert fará palestra e lançamento do
livro “Nas fronteiras da Nova Era”, em São Paulo e interior.
“Como e quando ocorrerá a tão propalada
transição planetária? De onde virão os Espíritos
que irão reencarnar para ajudar o nosso planeta? Eles são diferentes dos terrícolas? Como é o processo da reencarnação desses
visitantes? Quem os convidou para vir ao planeta Terra? Como são escolhidos os futuros pais desses Espíritos?
“Por que muitos Espíritos que desencarnaram na tragédia do tsunami, ocorrido
no Oceano Índico, ficaram algum tempo presos aos despojos?
“Por que os Espíritos se apresentam com a forma ovoidal? Eles se comunicam na reunião mediúnica? Como
resgatar um Espírito que está nas regiões trevosas? Que tipo de influência exercem os Espíritos malévolos sobre as
Sociedades espíritas? Como evitar o assédio desses Espíritos? Como se apresenta uma “cracolândia” sob a visão
espiritual? Que Espíritos atuam sobre os traficantes e usuários em geral? Como são realizadas as reuniões mediúnicas no mundo espiritual?
“Estas e muitas outras respostas são esclarecidas por Suely Caldas Schubert neste seu novo livro.
“A autora inova ao comentar e desdobrar duas notáveis obras de Manoel Philomeno de Miranda: Transição
Planetária (Leal, 2010) e Amanhecer de uma Nova Era (Leal, 2012), psicografadas por Divaldo Franco, trazendo
contribuições pessoais ao relatar casos de sua vivência mediúnica, proporcionando esclarecimentos de real interesse para os que desejam conhecer os aspectos fascinantes das comunicações mediúnicas.
“Nas páginas iniciais os leitores irão encontrar uma importante pesquisa de Suely Caldas Schubert, acerca do grandioso projeto espiritual que enseja a transição planetária. Este é o tempo em que o pensamento mágico,
aos poucos amadurecido, se transforma em algo concreto, livre das peias
dogmáticas, para penetrar na cosmovisão das verdades eternas.
“Esse o novo olhar, que abre perspectivas luminosas para a Humanidade, aproximando-nos das fronteiras da Nova Era, que já se anunciam.”

ATIVIDADES DO CENTRO ESPÍRITA

“FRANCISCO 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
Zequinha Ramos

QUEM LÊ, ATENDA
"Quem lê, atenda." - Jesus.
(MATEUS, 24:15.)

Assim como as criaturas, em
geral, converteram as produções sagradas da Terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo
se verifica no mundo, com referência
aos frutos do pensamento.
Freqüentemente as mais santas leituras são tomadas à conta de
tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com
o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas.
Raríssimos são os leitores que
buscam a realidade da vida.
O próprio Evangelho tem sido
para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas.
Quantos olhos passam por ele,
apressados e inquietos, anotando
deficiências da letra ou catalogando
possíveis equívocos, a fim de espa-

lharem sensacionalismo e perturbação? Alinham, com avidez, as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora.
A recomendação de Jesus, no
entanto, é infinitamente expressiva.
É razoável que a leitura do homem
ignorante e animalizado represente
conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade
precisa penetrar a leitura séria, com
real atitude de elevação.
O problema do discípulo do
Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer
a Escritura para transformá-la em
arena de esgrima intelectual, mas, o
de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a Divina Vontade.
Emmanuel
Do livro “Vinha de Luz”
Psicografia de
Francisco Cândido Xavier
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BEZERRA DE MENEZES
O HOMEM DE BEM
“O verdadeiro homem de bem é o que
cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. (...)”¹

Foi na madrugada do dia 29
de agosto de 1831, que nascia em
Riacho do Sangue, no Estado do Ceará, esse que viria a ser um verdadeiro “homem de bem”, um cristão na
sua mais profunda acepção da palavra, um gigante nas virtudes mais
doces que alguém poderia ter, mais
conhecido como “Médico dos Pobres”. Ramiro Gama, com muita propriedade, nos relata parte de sua palavra: - “Um médico não tem o direito
de terminar uma refeição, nem de
escolher hora, nem de perguntar se é
longe ou perto, quando um aflito lhe
bate à porta. O que não acode por
estar com visitas, por ter trabalhado
muito e achar-se fatigado, ou por ser
alta noite, mau o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro; o que
sobretudo pede um carro a quem não
tem com que pagar a receita, ou diz a
quem lhe chora à porta que procure
outro, - esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para
recolher capital e juros dos gastos da
formatura. Esse é um desgraçado,
que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e
lhe trazia a única espórtula que podia
saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá
nos vais-e-vens da vida.” E Ramiro
Gama continua a sua reflexão: “Que
página formosa, emocionante, digna
de um apóstolo! Deveria ser lida, relida e treslida por quantos fazem da
medicina um negócio lucrativo, por
isto mesmo que sem assistência espiritual, enterram os talentos e agravam suas missões. Seus doentes
saem de seus consultórios mais doentes, mais descrentes, mais desesperados... Os verdadeiros Médicos,
como os verdadeiros professores,
procuram curar e encaminhar Espíritos ao Roteiro do Bem, à disciplina do
Amor, ao carreiro da Caridade. E tornam-se cada vez mais ricos da amizade dos clientes e alunos, das bênçãos de Deus, adquirindo uma boa
consciência e a Paz do dever cumprido como sucedera com o caroável
Médico dos Pobres.
Certa vez em Sessão no Grupo
Ismael, da Federação Espírita Brasileira, Bezerra psicofonicamente reafirmou que: “as horas que passei sem
Serviços do Senhor, trazem-me hoje,

aqui, amarguras e remorsos, ao passo que me trazem bênçãos aquelas
que me relembram as lágrimas que
verti e os sofrimentos que recebi lutando pelo bem de meu próximo e
pela efetivação de um sábio Espiritismo, restabelecendo o Cristianismo
puro de Cristo, nas terras benditas do
Brasil, como o desejou seu abnegado
Codificador.” Ramiro nos leva a reflexão: “Que lição de humildade e também de grandeza espiritual, tanto
mais sabendo que Bezerra, em sua
vida na Terra, bastantemente, aproveitou seu Tempo, o tabernáculo de
seu corpo, para seu iluminado espírito fazer, como fez, tantos benefícios,
tantas demonstrações de amor ao
próximo e de gratidão ao Divino Trabalhador! Encheu os segundos, os
minutos, as horas, as semanas, os
meses e os anos de sua existência
com o ministério do Bem. Aproveitou,
sobremodo, a graça do Tempo. E
nós, que nem sempre vestimos o
nosso dia de bons exemplos, que não
temos quase que nenhuma hora, na
Ficha da Espiritualidade, registrando
devotamento aos necessitados, noites de vigílias votivas aos enfermos,
atos de conversação sadia no amparo moral aos que despoliciam a língua, testemunhos sinceros e humildes de passos à frente em nossa ascenção espiritual, no combate às nossas paixões! ... E ficamos a meditar,
profundamente, na lição recebida...”
Francisco Acquarone, relata
que no dia 11 de abril de 1900, dia
esplendente de sol e de radiosidade,
Bezerra de Menezes vivia os seus
últimos momentos. O gigante de olhos verdes, de cabelos e barbas
brancas, serrava os olhos para a matéria. “Naquele olhar onde luziam os
derradeiros lampejos de esmeralda,
traduzia ele o anseio descomedido do
seu espírito para o voo eterno, nos
espaços.” [...]
Conta-nos Ramiro Gama, que
em maio de 1951, à noite ao término
da sessão do Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, Bezerra ofereceu esta
belíssima mensagem através do nosso amado Chico Xavier intitulada Migalhas: “Amigo de Cristo, não olvides
nosso dever de cooperação com o
Senhor! Ninguém te pede o impossível, entretanto é justo nasçam em
tuas mãos, cada dia, as migalhas de
amor com que o mundo se elevará do
vale de sombra ao cimo da redenção.
Lembra-te de viver a santa prerrogativa de tua fé. Faze algo. O Mestre não

exige te convertas no refúgio de todas as crianças do mundo, mas espera que teus braços se disponham a
recolher, por instantes embora, algumas dessas pobres aves humanas,
sem ninho que as reconforte... não te
reclama a cura indiscriminada de todos os enfermos da senda, no entanto, solicita de teu esforço um caldo
para o faminto, ou uma palavra de
ânimo para o agonizante desamparado... não te roga assistência para todos os escravos da prova e do sofrimento, que vagueiam, contudo aguarda de ti um leve olhar de consolo
e esperança, em favor do companheiro infortunado, que precisa erguer-se
e avançar... Uma esmola de tolerância... Uma prece... Uma gota de bálsamo... Uma referência fraterna...
Uma flor de carinho... Um sorriso...
Quem será tão miserável no mundo
que nada possa dar, quando o verme
é um benfeitor da terra, que produz a
excelência do pão. Detém-te, sim, na
antevisão do porvir e sonda-lhe a
grandeza, mas não olvides do presente, que nos cabe medir com os
próprios passos! Demora-te na contemplação das estrelas e extasia-te
perante a magnitude do Universo, no
entanto não te esqueças de acender
a vela humilde, ao redor de ti mesmo,
para que as trevas não senhoriem o
chão. Amigo de Cristo, o oceano é
uma coleção imensa de gotas d’água,
e o Reino do Senhor será o conjunto
das migalhas de amor que lhe possamos oferecer! Não te faças tardio na
compreensão, para que a tua felicidade brilhe mais cedo. O Eterno Amigo
espera por nós no caminho de nossos próprios irmãos. Traze no Benfeitor Celestial as sementes de tua vontade e, algo fazendo na tarefa redentora, estejamos mais convictos de
que Jesus fará o resto.” Ramiro Gama conclui: “É, como vemos, um inspirado e tocante Roteiro, que guardamos com muito amor e humildade no
cofre do Espírito para o exercer hoje,
amanhã e sempre. Que o querido
leitor o considere e com as Migalhas
de amor e luz exerça, no discipulado
cristão, em silêncio e com abnegação, a Caridade Desconhecida!”
_______
¹ KARDEC, A. Item 3 - O homem de bem
- Cap. XVII. In: O Evangelho Segundo o
Espiritismo. 112ª ed. Rio de Janeiro:
FEB.
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COMMETRIM/2013
A

conteceu no dia 4 de agosto, em Patos de Minas, a 2ª
Prévia da COMMETRIM 2013. Na
oportunidade ficou definido a estrutura dos seminários e dos momentos de artes. A programação
do evento — que acontecerá nos
dias 1º e 2 de novembro de 2013,
em Araxá, no Centro de Convivência “Dr. Cristiano Barsante” do
Uniaraxá — ficou assim definida:
Abertura
Sexta-feira (1º/11) às 19h30.
 Momento artístico (20 minutos)
 Homenagem aos fundadores
da COMMETRIM (10 minutos).
 Palestra de abertura com Manuel Tibúrcio Nogueira - Ituiutaba
Tema:
50 anos com Jesus,
Kardec e Chico.



 12h30 almoço

Sábado (2/11)
Período da tarde
 14h momento artístico.
 14h30 – 3ª Conferência: Saúde

e Espiritualidade (Roberto Lúcio Vieira de Souza – BH)
 15h20 – 4ª Conferência: Medi-

unidade e seus escolhos
(Wagner Gomes da Paixão –
BH)
 16h10 intervalo (cafezinho).
 16h30 mesa redonda com a

Café da manhã a partir das 8 h



Abertura às 9 h. – Momento
Artístico.

9h30 – 1ª Conferência: A comunicação social espírita na

divulgação e difusão da mensagem de Jesus (Célio Alan 
Kardec de Oliveira – BH)




ESCLARECIMENTO

Interação com o público:
CRE Planalto.





11h30 mesa redonda com a
participação
do
público
(mediadores: CRE Sul e CRE
Aliança Municipal EspíNorte – Conferencistas: Célio
rita de Araxá, recebeu, na see Sandra).

A

Sábado (2/11)
Período da manhã



Confraternização de Mocidade e Madureza
Espírita do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

pa r t ic ipação do púb lic o
(mediadores: CRE Alto Paranaíba e CRE Pontal – Conferencistas: Roberto e Wagner).
Interação com o público:
CRE Planalto.
17h30 Avaliação do evento e
escolha da COMMETRIM/2014
18h30 lanche ou jantar.
20h Momento Artístico

20h30 – 5º Conferência: Novos
olhares sobre a família e a es10h20 – 2ª Conferência: A ecola (José Conceição Amaral
vangelização da criança e do
– Divinópolis)
jovem na família, no Centro
Espírita e no Movimento Espírita (Sandra Borba Pereira – Obs.: Haverá controle rigoroso do
Natal)
tempo em todo o evento.
11h10 intervalo (cafezinho).

30ª FEIRA DO LIVRO ESPÍRITA DE ARAXÁ

Aconteceu, de 15 a 20 de julho, a 30ª FLE de Araxá. Esta é uma
atividade de divulgação da Doutrina Espírita, com promoção e realização
da Aliança Municipal Espírita de Araxá. A Feira esteve instalada no hall de
entrada da “Casa do Poeta”. Entre livros, CDs e DVDs, foram vendidos
aproximadamente 1000 itens. Os preços melhores e a opção de comprar
no cartão de crédito, em até 5 vezes, propiciou um aumento substancial,
referente a edição de 2012. Isso proporcionou atingir um público maior,
pois a ideia da Feira não é vender, mas divulgar a Doutrina Espírita.
Deus abençoe a todos aqueles que contribuíram para esse feito.

gunda metade do mês de agosto, um comunicado do
SESC estabelecendo alterações no calendário de atividades da instituição. Essas alterações, que foram definidas
hierarquicamente no topo, a
nível estadual, inviabilizou a
realização da COMMETRIM,
nas dependências dessa renomada instituição.
A Aliança Municipal Espírita de Araxá, em nome da comunidade espírita araxaense,
agradece ao SESC a acolhida
do nosso interesse em realizar
o evento em suas dependências e demonstra a compreensão das mudanças, que inevitavelmente impossibilitaram o
cumprimento da reserva, anteriormente confirmada.
Em virtude dos acontecimentos, supra citados, a Aliança Municipal Espírita de Araxá,
procurou solucionar o efeito
indesejável, referente ao local
a realizar-se a COMMETRIM
2013. Buscou no Centro de
Convivência “Cristiano Barsante” do Centro Universitário do
Planalto de Araxá - Uniaraxá, a
melhor alternativa para a realização do evento. Fica aqui, antecipadamente, os nossos agradecimentos à gentil acolhida que tivemos por essa renomada instituição de ensino.
Gostaríamos de agradecer antecipadamente, também,
ao CEFET - Unidade Araxá,
pelo apoio na acomodação e
se colocando pronto para outros fins.
Carlos Humberto Martins
Presidente da AME - Araxá
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ENTREVISTA¹

A

entrevistada é nossa compa-

nheira de ideal Heigorina Cunha, residente em Sacramento, MG. É filha de Ataliba
José da Cunha e de Eurídice Miltan da
Cunha, conhecida por “Sinhazinha”, irmã
do grande vulto do Espiritismo Eurípedes
Barsanulfo. Heigorina reside em Sacramento onde dirige o Recanto da Prece e
também a Casa "Bezerra de Menezes",
na Fazenda Santa Maria.
Gobbo: D. Heigorina, pode nos fazer a
sua auto apresentação?
Heigorina: Heigorina Cunha, filha de
Ataliba José da Cunha e Eurídice Miltan
da Cunha, neta de D. Meca e Mogico,
nomes familiares de meus avós, pais de
tio Eurípedes.
Gobbo: Qual a sensação de ser sobrinha
de Eurípedes Barsanulfo?
Heigorina: É uma alegria muito grande
em ser sobrinha de Eurípedes Barsanulfo
quanto a parentela material, porque a
espiritual ainda não mereço. Todas as
pessoas que se aportam a nossa Sacramento eu lhes falo que são elas que pertencem a família dele, pois possuem uma
fé inabalável, ao chegar na sua terra Natal, o berço do apóstolo de Jesus!
Gobbo: Embora Eurípedes tenha desencarnado antes de seu nascimento a senhora conviveu com muitas pessoas que
trabalharam ao lado do grande apóstolo
sacramentano. Que resumo faria do que
ouviu desses contemporâneos do seu tio?
Heigorina: Das inúmeras pessoas que
trabalharam com Tio Eurípedes, eu convivi com muitas delas, inclusive a minha
mãe que é irmã dele. Trabalhando doze
anos com ele, ela teve uma renúncia muito grande, pois nem pensava em assumir
um compromisso de matrimônio, sua dedicação era total, até a vinda do jovem
Ataliba José da Cunha, sendo primo da
família. Foi um reencontro espiritual entre
o casal.
Gobbo: Poderia nos contar algum episódio, algum caso do tio Eurípedes que
mais a marcou?
Heigorina: Um caso marcante em minha
vida é o nascimento da primeira Heigorina
que faleceu com pouco mais de um ano.
O Tio Eurípedes assistiu minha mãe no
parto e é seu padrinho, foi quem lhe deu
este nome “Heigorina”. Após o desencarne da menina, papai e mamãe ficaram
muito desolados. A pequena Heigorina
deu uma comunicação através do Tio
Eurípedes, dizendo que ela tinha vindo
para um período muito curto na terra e já
estava na escola hábil de São Vicente de

Paula, ajudando o padrinho. A pequena
menina partiu para se efetuar nossa presente reencarnação, pois é um espírito de
muita luz e trabalha sempre com a equipe
do Tio Eurípedes. Eu sou um machadinho
sem cabo, jogando na água vai para o
fundo do mar...
Gobbo: Como foi a sua infância e a convivência com a paralisia infantil?
Heigorina: Quanto à paralisia infantil,
tivemos a informação, através da Tia Amália, secretária de Tio Eurípedes, nos
afirmando que eu pedi esta prova, e me
sinto feliz por nascer em um lar Espírita e
ter os meus pais que souberam me libertar desta paralisia, pois psicologicamente
ela nunca me traumatizou, a mamãe sempre me ajudou a superar as dificuldades;
foi e é um anjo maternal de minha vida na
Terra e no céu.
Gobbo: O Espiritismo a ajudou na superação das limitações físicas?
Heigorina: Totalmente.
Gobbo: Poderia nos sintetizar sua trajetória pelo movimento Espírita?
Heigorina: Quanto a minha trajetória,
iniciou aos sete anos, com minha mãe
dando-me o dever de confeccionar roupinhas “pagãozinhos” dos recém-nascidos
(costura era feita na mão). Com o tempo
foram aumentando as atividades, que
permanecem até a presente data na confecção de enxovais para as gestantes.
Minha paralisia apareceu com pouco mais
de 1 ano de idade e a minha recuperação
começou em 1946 após as grandes cirurgias recomendadas pelo Dr. Bezerra de
Menezes. As cirurgias foram feitas no
Hospital Matarazzo em São Paulo e o
êxito foi total, graças a orientação e a
presença espiritual desse Benfeitor Celeste.
Regressando ao meu lar em Sacramento, após o culto diário das nove
horas, estava eu junto com mamãe, Dr.
Bezerra fazia-se presente indicando os
exercícios para minha recuperação, o que
mais tarde gerou o livro “Força da Mente”.
Observe que humildade e bondade de
nosso Dr. Bezerra:
NOTA DE AMIGO
Diante deste livro, cuja formação
acompanhamos, agradecemos aos nossos amigos da Vida Maior a oportunidade
de trabalho que nos conferiram e recordamos as palavras de Jesus: "Todo o bem
que realizais em favor dos pequeninos é
a mim que o fazeis." BEZERRA DE MENEZES. (Página recebida pelo médium
Francisco Cândido Xavier, em reunião da
noite de 12-1-88, em Uberaba-MG).
Mediante esta manifestação do
nosso querido Dr. Bezerra de Menezes,

nada ainda fizemos para recompensá-Lo
deste carinho e abnegação. Quando Ele
me recuperou o físico, aos 23 anos, com
os exercícios indicados fiquei perfeita;
obedecendo horários para recuperar os
movimentos e libertar da paralisia; pois
tudo tem que obedecer a disciplina do
plano espiritual e material.
Após todo este trabalho, me sinto
com o dever de passar aos meus irmãos
em prova, os exercícios que ele nos deixou. Estes exercícios podem ser feitos
nos próprios lares com a cobertura espiritual de nosso Divino Mentor do Plano
Maior, que irá obter o mesmo resultado
que eu obtive, nunca se esquecendo de
Jesus - “Pedis e Obtereis” com fé.
Assim, estamos mais tranquilos
em deixar para todos estes irmãos o que
nós recebemos do nosso querido e amado protetor de tantas horas, Dr. Bezerra
de Menezes. Estes exercícios constam do
livro “A Força da Mente”.
OBS. Este livro não só liberta nosso físico da enfermidade, como também,
auxilia as pessoas portadoras de problemas físicos ou mentais, libertarem-se na
frase de Jesus, “ Vai que a tua fé te curou”.
Todo o trabalho do nosso anjo
maternal, mãe Sinhazinha, não foi interrompido. A tarefa dos enxovais permanece desde os meus 7 anos. Juntamente a
este trabalho, iniciamos em nosso lar a
tarefa de recuperação das crianças mediante um surto de Paralisia Infantil que
afetara nossas crianças de Sacramento.
Este trabalho baseava-se no trabalho de
Dr. Bezerra de Menezes.
Mais tarde, após o desencarne de
mamãe, os atendimentos das crianças
foram transferidos para o Recanto da
Prece, na Chácara Triângulo, onde há até
hoje a Sala Bezerra de Menezes.
Hoje, definitivamente estes atendimentos são feitos na Fazenda Santa Maria onde foi possível trazer do Plano Maior
a planta da CASA ASSISTENCIAL DR.
BEZERRA DE MENEZES para as crianças de Jesus de 0 a 14 anos com deficiência físicas ou mentais.
Neste ano comemoramos o centenário de nascimento de Chico Xavier.
Qual sua apreciação sobre a vida e a
obra do grande medianeiro?
Na nossa pequenez não temos
capacidade de apreciar a grandeza da
obra de Jesus que ele nos deixou...
_________
¹ Entrevista para Ismael Gobbo ao Notícias do
Movimento Espírita - Disponível em:
ismaelgobbo.blogspot.com.br/2010/08/
(Continua...)
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Gobbo: No momento está sendo rodado
o filme “Nosso Lar” a partir da obra ditada
por André Luiz e psicografada por Chico
Xavier. Sabemos que a senhora mediunicamente recebeu informações e elaborou
imagens daquela cidade do espaço.
Heigorina: Na realidade eu trouxe a planta da Cidade Nosso Lar após um desdobramento......
Gobbo: Chico Xavier fez alguma apreciação do material que a senhora recebeu?
Heigorina: Sim. Observar que o livro
“Cidades no Além” está redigido por Chico Xavier e Heigorina Cunha sob cooperação espiritual de André Luis.
Gobbo: Como estão as reuniões na casa
Dr. Bezerra de Menezes que a senhora
dirige? Muitos visitantes?
Heigorina: Na Casa Assistencial Bezerra
de Menezes, não há acesso aos visitantes, por causa da disciplina dos exercícios
mentais com as crianças que requerem
muita concentração mental e principalmente espiritual.
Gobbo: Algo mais que queira acrescentar?
Heigorina: Os meus eternos agradecimentos ao Alto e que Jesus continue iluminando todas estas crianças, cumprindo
com os dizeres do Mestre quando disse
“deixai vir a mim os pequeninos”. Nossos
agradecimentos para os cooperadores da
Seara de Jesus que trabalham conosco
na Casa Assistencial Dr. Bezerra de Menezes e todos os irmãos que colaboram
direta ou indiretamente, no anonimato,
para a manutenção da Casa e nas tarefas
que nos foram confiadas; tão pequeninas
diante de tanto que tenho recebido dos
dois planos da vida. Que o Mestre dos
Mestres, nosso Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando hoje e na eternidade. Fraternalmente a menor das menores
irmãs em Jesus.
Heigorina Cunha.
Entrevista para Ismael Gobbo ao Notícias do
Movimento Espírita

ismaelgobbo.blogspot.com.br/2010/08/

O SER INTEGRAL
Seminário de Medicina
e Espiritualidade
Lugano/Suíça 30/10/13
Hotel Pestalozzi
Piazza dell’Indipendenza, 9 6900 Lugano
Participação: Dr. Marlene Nobre, Dr.
Décio Iandoli Jr., Dr. Irvênia Prada

RETORNO AO
PLANO MAIOR
Domingo, 11 de agosto de 2013, desencarnou a Heigorina Cunha, mulher de
fibra, trabalhadora na seara espírita. Sobrinha de Eurípedes Barsanulfo, Heigorina nasceu em Sacramento - MG no dia 16 de abril
de 1923.
Heigorina, apesar de suas limitações
físicas, consequência de uma paralisia infantil, foi muito atuante no movimento espírita. Foto: ismaelgobbo.blogspot.com.br
Autora de vários livros, como “Cidade no
Além” e “Imagens do Além”, sob a orientação do Espírito Lúcios, em desdobramento, na década de 70, observou e descreveu através de desenhos
algumas cidades espirituais, como “Nosso Lar”. Seus desenhos foram endossados pelo médium Francisco Cândido Xavier que serviu, em 2010, de
inspiração para o cenário do filme “Nosso Lar”.
Deus abençoe!

“Não sabeis vós que sois o templo
de Deus e que o Espírito de Deus
habita em vós?” Paulo.
(1ª Epístola aos Coríntios, 3:16.)

educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho
dos milênios.
Somente o coração enobrecido no grande entendimento
pode vazar o heroísmo santificante.

Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor.
No coração da terra há melodias da fonte.
No bloco de pedra há obras
-primas de estatuária.
Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente
cristalina pede aquedutos para
transportar-se incontaminada.
A jóia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da Divindade.
Deus está em nós, quanto
estamos em Deus.
Mas, para que a luz divina
se destaque da treva humana, é
necessário que os processos

Apenas o cérebro cultivado
pode produzir iluminadas formas de pensamento.
Só a grandeza espiritual
consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz
balsamizante.
Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de
nosso acrisolamento.
Educa e transformarás a
irracionalidade em inteligência,
a inteligência em humanidade e
a humanidade em angelitude.
Educa e edificarás o paraíso na Terra. Se sabemos que o
Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de
manifestá-lo.
Emmanuel

EDUCA

ESTUDE
EMMANUEL

Do Livro “Fonte Viva”
Psicografia de Francisco Cândido Xavier
PROGRAMA ESPÍRITA
ENTRE A TERRA E O CÉU
Aos domingos, às 8h, pelas
ondas do rádio. Rádio Imbiara
de Araxá. 900KHz
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10º ENCONTRO ESPÍRITA DA
AMIZADE CHICO XAVIER
Aconteceu, em São Gotardo
(MG), no dia 6 de julho de 2013 o 10º
Encontro Espírita da Amizade Chico Xavier, uma promoção e realização do Conselho Regional Espírita Planalto. Nesse ano,
em comemoração ao 10º encontro, José
Amaral discorreu sobre o tema: Lei de
Ação e Reação: Justiça e Misericórdia. A
escolha do palestrante se deu em virtude
de ter participado como um dos expositores do 1º encontro, realizado na cidade
de Pratinha, há uma década.
Essa edição de 2013, aconteceu
no Salão de Eventos “Irineu Ferreira Cândido”, na Chácara Viquinho. Aproximadamente 400 companheiros, de ideal espírita, estiveram presentes representando
Divinópolis, São Gotardo, Ibiá, Pratinha,
Araxá e Perdizes.
O próximo evento acontecerá na
cidade de Pratinha, em 2014.
Até lá!

XIX
MECESG
Foi realizado nos dias
26, 27 e 28 de julho de 2013,
na cidade de São Gotardo,
mais um MECESG. O tema
central dessa edição foi:
Chico: Um Cisco de Deus.
As atividades foram
divididas em várias oficinas
de estudos da lavra de Chico
Xavier (Nosso Lar, Boa NoJulio e amigos¹
va, Há 2000 anos). Esse ano o evento contou com a presença dos seguintes palestrantes: Emerson Pedersoli (BH) e Simão Pedro (São Gotardo). Com um público
aproximado de 350 pessoas, sendo a maioria jovens, as atividades foram extremamente proveitosas.
Agradecemos, em nome da comunidade espírita do CRE Planalto, ao casal
amigo e anfitrião — Juliana e Gilmar — que gentilmente sempre proporciona uma
fraternal acolhida. Deus os abençoe!
Para quem não conhece esse evento, fica aqui um convite para se inteirar
das atividades de estudos e aprimoramento doutrinário que, de forma fraterna, em
um ambiente natural nos engrandece a alma.
¹ Facebook do Julio
Em 2014 estaremos lá!

REVISTA ESPÍRITA
JORNAL DE ESTUDOS PSICOLÓGICOS
“Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente.
O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito.” Allan Kardec

A Diretoria do “Francisco Caixeta”, sempre em consonância com os princípios doutrinários apresentados pelo
insigne codificador Allan Kardec, tem a
alegria de disponibilizar mais uma oportunidade de estudar a Doutrina Espírita, o
Consolador prometido por Jesus. Domingo, 18 de agosto, aconteceu, das 18 às
19 h 30, a primeira atividade do novo
grupo de estudos do Caixeta — Revista
Espírita: O Laboratório de Kardec.
A Revue Spirite (Revista Espírita)
foi criada por Allan Kardec, a partir de 1º
de janeiro 1858 e foi editada mensalmente, com a sua assinatura, até abril de
1869. Após esse período, a Revista Espírita, continuou sendo editada por aqueles
que o sucederam e assumiram a liderança do Movimento Espírita na Sociedade
Parisiense de Estudos Espíritas (a primeira do mundo) que foi criada por Allan
Kardec em 1º de abril de 1858.
Nessa revista, Kardec relata as
atividades da Sociedade Parisiense, as
atas das reuniões, os trabalhos, as pesquisas, todos os estudos que eram realizados na primeira sociedade espírita do
mundo.
Em Obras Póstumas consta o
artigo “Allan Kardec e a Nova Constituição”, em que o codificador faz o seguinte
relato: “(..) A Revista foi, até agora, e não
podia deixar de ser, uma obra pessoal,
visto que fazia parte das nossas obras

doutrinárias, constituindo os anais do
Espiritismo. Por seu intermédio é que
todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo. Era, pois,
necessário que conservasse seu caráter
individual, para que se estabelecesse a
unidade. (...)”. Apesar de algumas pessoas não aceitarem, fica evidente que a
Revista Espírita faz parte da Obra Doutrinária de Kardec. Portanto, o estudo da
Revista Espírita é fundamental para a
compreensão da Doutrina Espírita, pois,
há coisas nela que não há nas outras
obras da codificação. Portanto, ao estudá
-la vamos percebendo que, ao longo dos
14 anos, a Doutrina foi sendo constituída,
elaborada.
Na Revista de Janeiro de 1858, na
sua introdução, Kardec faz o seguinte
esclarecimento: “Nossa Revista será,
assim, uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas da
mais estrita conveniência. Numa palavra:
discutiremos, mas não disputaremos. As
inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos de pessoas
sensatas; é a arma dos que não possuem
algo melhor, voltando-se contra aqueles
que dela se servem”. Portanto, Allan Kardec se preocupou, desde o início, em
jamais estabelecer debates inúteis. Dessa forma, esse novo grupo de estudos
seguirá os conselhos do Codificador.
Em O Livro dos Médiuns, no item
35 - Cap. 3, Do método - Kardec aconse-

Biblioteca “Irmã Inez”
Segundas, quartas e sextas
das 18h30 às 19h30
Rua Cônego Cassiano, 802
38183-122 - Centro - Araxá/MG
lha aos que desejam adquirir o conhecimento do Espiritismo que leiam as seguintes obras:
1ª O que é o Espiritismo, contendo uma
sumária exposição dos princípios da Doutrina Espírita.
2ª O Livro dos Espíritos, contendo a Doutrina completa, como a ditaram os Espíritos, com toda a filosofia e as consequências morais.
3ª O Livro dos Médiuns, contendo um
guia para aqueles que desejam entregarse à prática das manifestações.
4ª A Revista Espírita. “Variada coletânea
de fatos, de explicações teóricas e de
trechos isolados, que completam o que
se encontra nas duas obras precedentes,
formando-lhes, de certo modo, a aplicação. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente com a daquelas obras, porém,
mais proveitosa será, e, sobretudo, mais
inteligível, se for feita depois de O Livro
dos Espíritos.¹” Portanto, esse são os
motivos que nos leva a estudar a Revista.
Para maiores esclarecimentos
sobre a estrutura e importância da Revista Espírita, para a compreensão da Doutrina codificada por Allan Kardec, sob a
égide do Cristo, veja os vídeos de Cosme
Massi disponível:
http://www.youtube.com/watch?
v=iR0OY2DGk34

¹De Kardec são ainda as obras: O Evangelho
segundo o Espiritismo. — O Céu e o Inferno. — A Gênese. — Obras Póstumas.
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