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Editorial

ACONTECEU NA PRATINHA - MG

“O amor resume inteiramente a
Doutrina de Jesus, porque é o sentino dia 20 de julho de 2014,
mento por excelência, e os sentimeno 11º Encontro Espírita da
tos são os instintos elevados à altura
Amizade
“Chico Xavier”.
do progresso realizado. [...]¹”. Quando
Jesus enfatizou o verbo Amar; é porHenrique Kemper, presidenque nele estão contidas todas as virtute da União Espírita Mineira,
des. Porque quem ama, perdoa; quem
desenvolveu o tema: "O Eama é benevolente, dócil, manso, pacívangelho:
uma proposta
fico; quem ama é grato, indulgente pade vivência prática." Página 4
ra com as imperfeições alheias. Tudo
isso consiste em “amar ao próximo
como a si mesmo”. Fazer ao outro o EXPLORE: THE JOURNAL OF SCIENCE AND HEALING
que gostaria de receber. “O Espiritismo ARTIGO CIENTÍFICO ANALISA PSICOGRAFIA DE CHICO XAVIER
a seu turno vem pronunciar uma sePágina 3
gunda palavra do alfabeto divino; estais atentos, porque esta palavra ergue
a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte,
revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual; não é mais ao suplícios que ela o conduz, mas à concontecerá, de 7 a
quista do seu ser, elevado e transfigucontecerá em Ibiá a
rado.”² Portanto, coube à Allan Kardec 13 de novembro de 2014, 51ª Confraternização de
a tarefa de descortinar, através do Es- a 13ª SEMEAR, que realiMocidade e Madureza
piritismo, esta segunda palavra que é a
zar-se-á
no
Teatro
MuniciEspíritas do Triângulo
reencarnação — mais um ato de Amor.
pal
de
Araxá.
O
evento,
Isso mesmo, a reencarnação é a maior
Mineiro e Alto Paranaíba.
prova de amor que nos foi dada. Por- este ano, contará com paPresença confirmada:
que só através dela, que é uma oportu- lestras e seminários:
nidade, que nos é dada pelas bênçãos
de Deus para repararmos nossos erros
e assim galgarmos a cada nova exis(Sacramento - MG) Médium e
tência um degrau a mais na nossa es- Escritora Espírita. Administradora da
cala evolutiva. Que nós possamos
Escola Eurípedes Barsanulfo.
compreender verdadeiramente o significado do verbo amar. Lembrando sem(São Paulo/SP) Mestre em Física.
pre que só conseguiremos amar a nós
mesmos através do “conheça-te a ti
mesmo”. E que a maior caridade que (Curitiba/PR) Doutor em Lógica e
Filosofia da Ciência.
podemos fazer é com a nossa própria
transformação moral; e que seremos
http://www.commetrim.net
reconhecidos como verdadeiros cris- (Belo Horizonte/MG) Presidente da
tãos pelos esforços que fizermos para
União Espírita Mineira.
Página 2
alcançar essa transformação.

XIII SEMEAR

51ª COMMETRIM

SEMANA ESPÍRITA
DE ARAXÁ

Ibiá/MG

A

31/10 a 2/11/2014
A

Alzira Bessa F. Amui
André Luiz Ramos
Cosme Massi

Henrique Kemper

Haroldo Dutra Dias
Simão Pedro de Lima
Rossandro Klinger
Jacobson Santanta
Manoel Tibúrcio
Inscrições e
informações em

VEJA NESTA EDIÇÃO

¹ KARDEC, A. O Evangelho Segundo o
Espiritismo. Cap. XI - item 8 - Instru- Programação COMMETRIM - p.2
Mediunidade de Chico - p.3
ções dos Espíritos - Lázaro. FEB.
Entrevista
com Kemper - p.4
²________

XXI Fórum em Leiria/Portugal - p.5
1 ano de estudo da Revista Espírita - p.6
FEB rádio - p.7
13º Encontro de Amsterdã/Holanda - p.8

51ª COMMETRIM IBIÁ/MG
Domingo, 3 de agosto, aconteceu em São Gotardo (MG) a 2ª Prévia da COMMETRIM - Confraternização de Mocidade e Madureza Espíritas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Na oportunidade ficou definido
os últimos detalhes do formato e das
atividades que acontecerão no evento, que este ano acontecerá em Ibiá,
conforme proposta apresentada na 1ª
Prévia (30/05/2014) quando definiu o
tema central: “O Evangelho Segundo
o Espiritismo: código de vida eterna”.
As atividades acontecerão nas
dependências da Praça de Esportes
de Ibiá.
As inscrições já estão sendo
realizadas através do seguinte endereço: http://www.commetrim.net
Faça já a sua inscrição, são
apenas 800 vagas.

CARAVANA ARAXAENSE

A

Aliança Municipal Espírita
de Araxá está organizando uma caravana para a 51ª COMMETRIM.
Os ônibus sairão da Praça da
Estação, sábado (01/11) às 7h com
retorno às 22h, e no domingo (02/11)
sairão às 7h com retorno após o encerramento do evento.
Garanta o seu lugar. Se informe com a direção da Casa Espírita
que você frequenta.
O valor estimado para o pacote (sábado e domingo) é de R$40,00.

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

PROGRAMAÇÃO DA 51ª COMMETRIM
“O Evangelho Segundo o Espiritismo: código de vida eterna”
reza
10h às 11h: Simão Pedro de Lima
20h: Palestra de abertura
Simão Pedro de Lima – Patrocínio/ Tema: Vícios e virturdes
10h às 12h: Respostas
MG.

31-10-2014

Tema: “O Evangelho Segundo o Es12h às 14h: Almoço
piritismo: código de vida eterna”

PROGRAMAÇÃO – ADULTO
01-11-2014

14h às 15h: Atividade de integração
15h às 16h: Rossandro Klinjey
Tema: Em busca de si mesmo
08h: Abertura
08h30 às 09h45: Haroldo Dutra Dias 16h às 16h30: Intervalo
16h30 às 18h: Rossandro Klinjey
– Belo Horizonte/MG.
Tema: De Paulo à mocidade e madu- Tema: Em busca de si mesmo
reza
09h45 às 11h: Simão Pedro de Lima 18h às 20h – Jantar
Tema: Vícios e virturdes
20h às 22h Apresentação musical
11h às 12h: perguntas e respostas
Grupo Musicalidade – São Gotardo/
MG.
12h às 14h: Almoço
Família Costa – Ituiutaba/MG.
14h às 15h: Rossandro Klinjey – Tim e Vanessa – Belo Horizonte/MG.
(confirmar)
Campina Grande/PB.
Tema: Em busca de si mesmo
02-11-2014
15h às 16h: Jacobson Santana Tro- 8h30 às 11h30 – Haroldo Dutra Dias
vão – Goiânia/ Go.
Seminário lítero-musical: “Brasil, CoTema: Mediunidade com Jesus
ração do Mundo, Pátria do Evange16h às 16h30: Intervalo
lho”.
16h30 às 18h: Painel: Coordenação 11h30m: Encerramento
de Manoel Tiburcio Nogueira –
Ituiutaba/MG. Participação de todos
PROGRAMAÇÃO – CRIANÇA
os expositores.

01-11-2014

18h às 20h – Jantar

Folha Espírita
Francisco Caixeta
Editado pela
Associação Espírita
Obras Assistenciais “Francisco Caixeta”

Grupo Editorial
Carlos Humberto Martins
Fábio Augusto Martins
Lívia Cristina Martins

20h às 22h Apresentação musical
Grupo Musicalidade – São Gotardo.
Família Costa – Ituiutaba – MG.
12h às 14h: almoço
Tim e Vanessa – Belo Horizonte –
MG. (confirmar)
Salas para crianças de 6 a 8 anos e
de 9 a 11 anos
02-11-2014
8h30 às 11h30 – Haroldo Dutra Dias 14h às 16h: Atividades em sala
Seminário lítero-musical: “Brasil, Co- 16h às 16h30: Intervalo
ração do Mundo, Pátria do Evange- 16h30 às 18h: Atividades em sala
lho”.

Todos colaboram gratuitamente. 11h30m: Encerramento
Rua Cônego Cassiano, 802
38183-122 Centro Araxá-MG
Impressão: Gráfica CMA
Tiragem: 1000 exemplares

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Salas para crianças de 6 a 8 anos e
de 9 a 11 anos
08h às 12h: Atividades em sala

PROGRAMAÇÃO – JOVEM
01-11-2014
08h: Abertura
08h30 às 10h: Haroldo Dutra Dias
Tema: De Paulo à mocidade e madu-

02-11-2014

Salas para crianças de 6 a 8 anos e
de 9 a 11 anos
08h30 às 11h30: Atividades em sala.

Inscrições e informações
http://www.commetrim.net
Estaremos lá!
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EXPLORE: THE JOURNAL OF SCIENCE AND HEALING
ARTIGO CIENTÍFICO ANALISA PSICOGRAFIA DE CHICO XAVIER

O periódico Explore: The Journal of Science & Healing aborda os
princípios científicos com base em
provas práticas de cura de uma ampla variedade de fontes, incluindo as
medicinas convencional, alternativa e trans-cultural. É uma revista interdisciplinar que explora as artes de
cura, consciência, espiritualidade,
questões eco-ambiental e de ciência
básica — como todos esses campos
estão relacionados com a saúde.
O artigo (jun/2014) intitulado
Investigating the Fit and Accuracy of
Alleged Mediumistic Writing: A Case
Study of Chico Xavier’s Letters¹
(Investigando o Fit e a exatidão da
suposta escrita mediúnica: Um Estudo de Caso das cartas de Chico Xavi-

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

er), dos pesquisadores Dr. Alexandre
Caroli Rocha, Dra. Denise Paraná e
Dr. Alexander Moreira-Almeida
(NUPES - Núcleo de Pesquisa em
Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora), Dr.
Francisco Lotufo Neto (Instituto de
Psiquiatria da Faculdade de Medicina
da USP) e Dra. Elizabeth Schimitt
Freire (School of Education, University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland,
UK). “O estudo da mediunidade é
importante porque se as capacidades
mediúnicas forem reais, elas fornecem suporte empírico para as teorias
não-reducionistas da mente, tendo
assim grandes implicações para o
nosso entendimento da relação mente-cérebro. Este estudo investigou a
suposta mediunidade de Chico Xavier, um "médium" muito prolífico e influente no Brasil.” O objetivo da pesquisa foi “investigar a exatidão das
informações transmitidas nas cartas
‘psicografadas’ de Xavier (isto é, cartas supostamente de autoria de uma
personalidade falecida) e para explorar as explicações possíveis para isso.”
Os autores utilizaram a seguinte metodologia: “Depois de uma busca sistemática de cartas psicografadas de Xavier, foi selecionado um
conjunto de 13 cartas supostamente
escritas por um mesmo autor espiritual (JP). As cartas foram inicialmente
testadas para a identificação de elementos de informação que foram objetivamente verificáveis. A exatidão
da informação transmitida por esses
itens e a probabilidade estimada de
acesso do Xavier à informação através de meios comuns foram classificados por meio de escalas Fit e vazamentos com base em documentos e
entrevistas realizadas com a irmã e
amigos de JP.”
A pesquisa proporcionou alguns resultados interessantes.
“Foram identificados 99 itens de informações verificáveis transmitida nestas 13 cartas; 98% desses itens foram classificados como ‘Fit claro e
preciso’ e nenhum ponto foi classificado como ‘sem Fit’. Concluímos que
as explicações comuns para a exatidão da informação (ou seja, a fraude,
o acaso, o vazamento de informações e leitura fria) foram apenas remotamente plausíveis. Estes resultados parecem fornecer suporte empíri-

co para as teorias não-reducionistas
da consciência. Certamente, mais
pesquisas sobre o fenômeno mediúnico é necessária, e nós recomendamos que mais pesquisas sobre outras
cartas psicografadas por Xavier seja
realizada, a fim de expandir o escopo
desta investigação. Outros estudos
controlados sobre os médiuns, como
excepcionalmente talentosos, como
Xavier também são fundamentais.
Como Chalmers² apontou: ‘A possibilidade de explicar a consciência nãoreducionista continua em aberto. Este
seria um tipo muito diferente de explicação, exigindo algumas mudanças
radicais na maneira como pensamos
sobre a estrutura do mundo. Mas se
fizermos estas mudanças, o início de
uma teoria da consciência pode tornar-se visível à distância’.”
Sabemos que a ciência espírita, segundo Kardec, não é da alçada
das Ciências ordinárias. Mas, à medida que o objeto de estudo desta última se alargar além da matéria, ela
dará um salto em direção à comprovação, segundo seus métodos, do
que os fatos já disseram por si. “O
Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma
ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática ele
consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os Espíritos; como
filosofia, compreende todas as morais que dimanam dessas mesmas
relações. Podemos defini-lo assim: O
Espiritismo é uma ciência que trata
da natureza, origem e destino dos
Espíritos, bem como suas relações
como o mundo corporal.”³
¹http://dx.doi.org/10.1016/j.explore.2014.06.002
²CHALMERS, D.J. The Conscious Mind:
In Search of a Fundamental Theory Oxford University Press, Oxford (1996)
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11º ENCONTRO ESPÍRITA DA AMIZADE “CHICO XAVIER”
nhecidos dos próprios dirigentes dos
trabalhos de mediunidade e dos ména Pratinha (MG), o 11º Encontro
diuns e O Evangelho Segundo o EsEspírita da Amizade “Chico Xavier”.
piritismo. Poucos conhecem O Céu e
Este ano, a realização do eo Inferno, poucos conhecem A Gênevento, que é promovido anualmente
se. Ah! É um livro muito técnico. Não
pelo CRE-Planalto (Conselho Regioé? Ele trata, também, de Evangelho
nal Espírita Planalto), ficou a cargo
no seu final. E pouquíssemos trabada AME - Pratinha (Aliança Municipal
lham a Revista Espírita. Mas, a ReEspírita da Pratinha) contou com a
vista Espírita é um manancial de sapresença de mais de 200 pessoas.
bedoria. Questões que estão colocaAs atividades acontecedas nos livros da codificação,
ram nas dependências do Clutem na Revista Espírita o seu
be Social da cidade e contou
desenvolvimento e nós vamos
com a presença do presidente
entender por que que isso
da União Espírita Mineira,
chegou lá. Eu fico, às vezes,
Henrique Kemper, que proferiu
refletindo por que que nós eso seminário: "O Evangelho:
píritas não abraçamos as ouma proposta de vivência prábras de Allan Kardec. Porque
tica." Na primeira etapa, Kemé o “chão seguro” para o nosper discorreu sobre o tema
so conhecimento. A Revista
proposto. Após o intervalo, o
Espírita, abre o horizonte do
orador respondeu inúmeras
Espiritismo para nós. Evidenindagações do público, que
temente que alguns contestam
participou intensamente do
alguns artigos que ele coloPúblico presente na Pratinha no
momento de perguntas, rescou e modificou. Até esta be11º Encontro Espírita da Amizade “Chico Xavier”
postas e contribuições.
leza ela tem. Da contradição,
No intervalo, Kemper
que
nós podemos comparar
nheiros que os auxiliaram, seus conconcedeu entrevista que aqui regis- temporâneos como Léon Denis, Ga- com as obras da codificação e nos
tramos.
briel Delanne, Camille Flammarion, dão a sustentação e a compreensão
Folha: Como você vê o Movimento que contribuíram para a obra. Nesse de como tudo isso foi erigido. EspíriEspírita na região do Alto Paranaíba? contexto, nós temos cerca de 600 tas sem conhecer as obras de Allan
Henrique Kemper: O Movimento obras. A pergunta que a gente faz é: Kardec, todas, é muito difícil de a
Espírita nesta região, principalmente quantas que você consegue estudar, gente dizer que seja espírita verdaquando se caminha para o Triângulo nesta encarnação? Então, por quê deiro. Claro que está no caminho.
Mineiro, Alto Paranaíba envolvendo mais? Se nós não soubermos a base Mas, isso é questão de tempo. Portodas essas áreas, tem frutificado nós não poderemos desfrutar de ou- que uma encarnação é muito pouco
imensamente. É uma alegria quando tras informações, que muitas vezes, para a gente conseguir entender todo
a gente encontra os companheiros e estão nesses livros repetidas. Nós esse processo.
percebe que o trabalho ao invés de temos muitos romances. Na lavra da Folha: Muito obrigado! Deus lhe aestacionar, está crescendo. E isso é obra de Francisco Cândido Xavier bençoe.
que é mais importante, o crescimento não existe nenhum romance, muito
das atividades espíritas, o crescimen- embora a gente diga que os de Emto da consolação aos corações que manuel são romances. Mas, são
necessitam deste amparo, como nós. compêndios de comportamento e
A gente tem percebido que isso ocor- organização.
re com muita força neste ponto.
Folha: Nós verificamos na sua apreFolha: Um dos grandes desafios do sentação, aqui na Pratinha (MG), que
Movimento Espírita está em estudar você utilizou de referências da Revisas obras fundamentais da Doutrina ta Espírita. O que temos observado é
Espírita e as subsidiárias da lavra do uma grande dificuldade do espírita,
Chico Xavier. Como a União Espírita que não conhece a Revista Espírita Mineira percebe esta dificuldade do que nós a tratamos de o verdadeiro
Movimento, em estudar para compre- laboratório de Kardec, tamanha a sua
ender Kardec, vivenciar Kardec, en- importância. Como podemos difundir
fim, vivenciar Jesus?
mais esse manancial de Kardec?
Henrique Kemper: Nós estamos per- Henrique Kemper: Nós vemos com
Henrique Kemper
cebendo que o avanço do processo tristeza, que muitos espíritas não coeditorial de livros, tem crescido muito. nhecem algumas das obras básicas
Para se ter uma ideia, temos hoje, (fundamentais). De modo geral, se eu
PROGRAMA ESPÍRITA
ENTRE A TERRA E O CÉU
estatísticas que me foram apresenta- falar, com todo respeito que nós dizeAos domingos, às 8h, pelas
das, cerca de 7.000 títulos espíritas, mos isso, O Livro dos Espíritos, O
ondas do rádio. Rádio Imbira
em venda. Com o nome de espíritas, Livro dos Médiuns, que é ainda code Araxá. 900KHz

Aconteceu, no dia 20 de julho,

mas quando nós vamos olhar uns e
outros, percebemos que da essência
mesmo, às vezes tem pouca coisa. A
orientação que nós temos dado na
União Espírita Mineira e em todos os
lugares que passamos, nem chega a
ser uma orientação, mas um conselho é que nós permanecemos com
Jesus, Kardec e Chico Xavier. Quando nós falamos de Kardec, naturalmente nós falamos de seus compa-
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FEB NA BIENAL
INTERNACIONAL DO
LIVRO DE SÃO PAULO
De 22 a 31 de agosto, no Anhembi, grande público visitou o estande da FEB na Bienal Internacional
do Livro em São Paulo. O destaque
da FEB, este ano, girou em torno do
tema “150 anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo”. Com lançamentos de livros e um vultoso acervo o
estande da FEB chamou atenção das
pessoas que movimentavam intensamente a Bienal. Várias editoras espíritas, também, estiveram presentes.

Estande da FEB na Bienal Internacional do Livro

Livro edificante!
Um belo presente.
Compre essa ideia.

XXI FÓRUM ESPÍRITA NACIONAL
LEIRIA - PORTUGAL
13 E 14 DE SETEMBRO DE 2014

CONSTRUINDO O
BEM ESTAR
UM ESTUDO PSICOLÓGICO E
ESPÍRITA DOS TRANSTORNOS
MENTAIS E OS CAMINHOS
PARA A CONSTRUÇÃO DE
UMA VIDA SAUDÁVEL

Dr. Henrique Fernandes

VONTADE
C

omparemos a mente humana — espelho vivo da consciência lúcida
— a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço.
Aí possuímos o Departamento do Desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estimulo ao trabalho; o Departamento da
Inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura; o Departamento da Imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade;
o Departamento da Memória, arquivando as súmulas da experiência, e outros, ainda, que definem os investimentos da alma.
Acima de todos eles, porém, surge o Gabinete da Vontade.
A Vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os
setores da ação mental.
A Divina Providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras
do instinto.
Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de
todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento.
A eletricidade é energia dinâmica.
O magnetismo é energia estática.
O pensamento é força eletromagnética.
Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as
manifestações da Vida Universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as Metas Supremas, traçadas pelo Plano Divino.
A Vontade, contudo, é o impacto determinante.
Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina.
O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria; no entanto, na Vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino.
Sem ela, o Desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento, a Inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade, a Imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra, e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação
que a Natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento.
Só a Vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do
espírito.
Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se
trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem.
Emmanuel
Livro: Pensamento e vida
Psicografia de Francisco Cândido Xavier

V SIMPÓSIO ESPÍRITA DE
BRAGANÇA PAULISTA E
REGIÃO

“Retorno a vida espiritual”
Abertura musical, sexta, dia 12/09 - 19h - Dannilu
Sexta, dia 12/09 - 20h Richard Simonetti - “Quem tem medo da morte?”
Sábado, dia 13/09 - 20h Flávio Leme - “Mitos e verdades sobre o desena
carne sob a ótica médico-espírita”.
ad a
r
t
Encerramento musical, domingo, dia 14/09 - 19h - Vansan
En anc
fr
Arrecadação de alimentos não perecíveis
Inscrições e informações:
http://aeleiria.com/wp/?p=1162
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DE LEIRIA

Local: Av. Euzébio Savaio, 995 - Jd. Sta. Libânia
Salão da Casa da Bênção
Informações: 99642 - 8083 / 99883 - 9862
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Banca do Livro Espírita
“Chico Xavier”
Segunda à sexta - das 9h às 17h
Sábados - das 10h às 12h
Av. Antônio Carlos s/n. Araxá/MG

ACONTECEU EM COROMANDEL
De 28 a 31 de agosto, aconte-

XVII ENCONTRO ESTADUAL
DE ESPIRITISMO
Acontecerá, nos dias 22 e 23
de novembro o XVII Encontro Estadual de Espiritismo, em Salvador (BA).
Com o tema “Vivendo o Evangelho
em Comunidade Espírita”, o evento
contará com os seguintes palestrantes: Denise Lino (PB), Rossano Klinger (PB), Mareanete Águila (SP), Mirian Dusi (DF), Creuza Lage (BA), Marcel Mariano (BA), André Peixinho
(BA), Nadia Matos(BA) e Ruth Mesquita (BA).

ceu a 3ª Jornada Espírita de Coromandel (MG). Com o tema central
“Um desafio chamado família”, o evento que realizou-se na Casa da
Cultura, contou com a participação
dos seguintes oradores: Simão Pedro
de Lima, Públio Carisio, Marcel Mariano e Joamar Zanolini Nazareth.
Conferência:
A jornada contou com o apoio
Divaldo Pereira Franco
da Federação Espírita Brasileira, UniAs atividades acontecerão no
ão Espírita Mineira e Conselho RegiCentro de Convenções da Bahia.
onal Espírita do Alto Paranaíba, com
Informações:
transmissão da Rádio Fraternidade.
http://www.febnet.org.br/
Maravilha!

GRUPO DE ESTUDO NO “FRANCISCO CAIXETA”
REVISTA ESPÍRITA: O LABORATÓRIO DE ALLAN KARDEC
No dia 18 de agosto de 2013, nas dependências do “Francisco Caixeta”, acontecia a 1ª reunião do Grupo de Estudos da Revista Espírita, o laboratório de Kardec. Se passou um ano de estudos. Hoje, 17 de agosto de
2014, sempre aos domingos, das 18 às 19h30, o estudo sequencial dessa
obra admirável de Kardec, segue rigorosamente as orientações do fundador
do Espiritismo:
• “De muitas dificuldades se mostra inçada a prática do Espiritismo e nem
sempre isenta de inconvenientes a que só o estudo sério e completo
pode obviar.”¹;
• “A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e conseqüências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia, que reclamam estudo sério, perseverante e aprofundado.”²;
• “Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia.
Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, 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.”3;
• “O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá;”4
• “O estudo sério do Espiritismo leva precisamente o homem a se desembaraçar de todas as superstições ridículas.”5;
• “Os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos
não se acham entre si de acordo; que nem todos partilham das mesmas
crenças; numa palavra: que se contradizem. Ponderam eles: se o ensino
vos é dado pelos Espíritos, como não se apresenta idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir estes argumentos ao seu
justo valor”.6;
Assim, caminhamos a promover um estudo sério a fim de instruir-nos
para conseguirmos a nossa tão almejada transformação interior e podermos
ser reconhecidos como espíritas conforme sugere Kardec: “Reconhece-se o
verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más.”7
É preciso ler Kardec, estudar Kardec, sentir Kardec, viver Kardec. Assim, conseguiremos mais facilmente vivenciar o pensamento de Jesus.
¹KARDEC, A. O Livro dos Médiuns. Introdução.
² _________ O Livro dos Médiuns. Do maravilhoso e do sobrenatural - Cap. II.
³ _________ O Livro dos Médiuns. Do método - Cap. III.
4
_________ O Livro dos Espíritos. Introdução - VIII item. FEB.
5
_________ O Livro dos Médiuns. Das manifestações visuais - Cap. VI.
6
_________ O Livro dos Médiuns. Das contradições e das mistificações - Cap. XXVII
7
_________ O Evangelho Segundo o Espiritismo - Os Bons Espíritas - Cap. XVII

DIA DE DEUS
Pensando em Deus, pensa
igualmente nos homens, nossos
irmãos.
Detém-te, de modo especial,
na simpatia e no amparo possível,
em favor daqueles que se fizerem
pais ou tutores.
As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto
aos sonhos de cada filho, mas é
preciso não esquecer que os pais
também amam.
Esse perdeu a juventude,
carregando as responsabilidades
do lar; aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre;
outros se escravizaram a filhinhos
doentes; muitos foram banidos do
refúgio doméstico, às vezes, pelos
próprios descendentes, exilados
que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a
cabeça branca por fora, e, em muitas ocasiões, alquebrada por dentro, sob a carga de lembranças difíceis que conservam, em relação
aos infortúnios que atravessaram
para que a família sobrevivesse, e,
ainda outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardais da alegria e da
segurança de filhos alheios!...
Compadece-te de nossos
irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos, a benefício daqueles
que lhes receberam os dons da
vida.
Ainda mesmo aqueles que
se transviaram ou enlouqueceram,
sob a delinqüência, na maioria dos
casos, nos merecem respeitoso
apreço pelas nobres intenções que
os fizeram cair.
A vida comunitária, na Terra
de hoje, instituiu datas de homenagens às profissões e pessoas.
Lembrando isso, reconhecemos,
por nós, que o Dia das Mães é o
Dia do Amor, mas reconhecemos
também que o Dia dos Pais é o Dia
de Deus.
Emmanuel
Seara de Fé.
Autores diversos
Francisco Cândido Xavier
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NOVAS INSTALAÇÕES
Domingo, 3 de agosto, aconteceu no Centro Espírita “Luz e Consolação”(Araxá), reunião festiva de inauguração das novas instalações da
Casa da Sopa. Grande público compareceu para prestigiar as atividades
desenvolvidas pelas crianças e jovens. Muita alegria!

“Fora da caridade
não há salvação”
“Qual o verdadeiro sentido da palavra
caridade, como a entendia Jesus?
‘Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas’.”
Público presente no “Luz e Consolação”

3º CONGRESSO
ESPÍRITA DO MARANHÃO
26 a 28/09/2014
São Luiz - MA
Crianças e jovens no “Luz e Consolação”

AUGUSTO DOS ANJOS
PARAIBANO. Nasceu em 1884 e
desencarnou em 1914, na cidade de
Leopoldina. Minas. Era professor no
Colégio Pedro 2º, inconfundível pela
bizarria da técnica bem como dos assuntos de sua predileção, deixou um só
livro – Eu – que foi, alias, suficiente
para lhe dar personalidade original.

Centro de Convenções da
UFMA - Campus do Bacanga
Tema:

“Espiritismo e Evangelho”
com
Divaldo Pereira Franco
Alberto Almeida
Marcel Mariano
Sandra Borba
Participação Especial:
Raul Teixeira

Evolução
Se devassássemos os labirintos
Dos eternos princípios embrionários, A
cadeia de impulsos e de instintos, Rudimentos dos seres planetários;
Tudo o que a poeira cósmica elabora
Em sua atividade interminável,
O anseio da vida, a onda sonora, Que
percorrem o espaço imensurável;

Informações e
inscrições
www.femar.org.br

“O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. pois amar o
próximo é fazer-lhe todo o bem que nos
seja possível e que desejáramos nos
fosse feito. Tal o sentido destas palavras
de Jesus: Amai-vos uns aos outros como
irmãos.
“A caridade, segundo Jesus, não
se restringe à esmola, abrange todas as
relações em que nos achamos com os
nossos semelhantes, sejam eles nossos
inferiores, nossos iguais, ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência,
porque da indulgência precisamos nós
mesmos, e nos proíbe que humilhemos
os desafortunados, contrariamente ao
que se costuma fazer. Apresente-se uma
pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que
não precisa preocupar-se com ela. No
entanto, quanto mais lastimosa seja a
sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar, aos seus
próprios olhos, aquele que lhe é inferior,
diminuindo a distância que os separa.”
(Q. 886 de O Livro dos Espíritos - Caridade e amor do próximo - Cap. IX Da Lei de
Justiça de Amor e de Caridade)

Federação Espírita Brasileira
lançará a FEB Rádio

Será lançada oficialmente no início de seVeríamos o evolver dos elementos, Das tembro a FEBrádio, a rádio da Federação Espíriorigens às súbitas asceses, Transforta Brasileira. Iniciada no início de agosto em camando-se em luz, em sentimentos,
ráter de testes, a iniciativa por meio de áudio
No assombroso prodígio das esteses;
conta com programação de conteúdo e qualidade, voltado à informação, estudo
No profundo silêncio dos inermes, Infee consolo com transmissão via web. Produzida e alimentada pela Assessoria de
riores e rudimentares,
Nos rochedos, nas plantas e nos ver- Comunicação da FEB, contará com formatos variados para atendimento a diversos públicos, desde o infantil até o adulto, seja espírita ou simpatizante, com foco
mes,
A mesma luz dos corpos estelares!
também na divulgação literária espírita, por meio dos títulos da FEB Editora.
Pensamento em Prece, Boletim da FEB, Momento FEB, Mensagem da
É que, dos invisíveis microcosmos,
Semana são algumas das produções que poderão ser conferidas na grade de
Ao monólito enorme das idades,
Tudo é clarão da evolução do cosmos, programação da FEBrádio que tem como objetivo divulgar a Doutrina Espírita de
Imensidade nas imensidades!
modo leve, para alcance de todos, com conteúdo, qualidade e tradição das produções da FEB.
Nós já fomos os germes doutras eras,
Acesse https://soundcloud.com/feb_radio/ e confira mais esta super noviEnjaulados no cárcere das lutas;
Viemos do principio das moneras, Bus- dade!
cando as perfeições absolutas.
Augusto dos Anjos
Parnaso de Além Túmulo
Psicografia de Francisco Cândido Xavier

Já está no ar a FEBtv
Acesse:
http://www.febtv.com.br/
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11 DE OUTUBRO NA UEM - SEMINÁRIO ESDE E ESPERANTO
Horário: 8h 30 - Local: União Espírita Mineira
Av. Olegário Maciel, 1627 - Belo Horizonte
“Compartilhando

experiências de acolhimento,
consolo, esclarecimento, e orientação”.

Carlos Campetti (FEB) - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Said Albuquerque (UEM) - Esperanto
Informações e inscrições: www.uemmg.org.br

O que é o Espiritismo
“O ESPIRITISMO É, AO MESMO TEMPO, UMA CIÊNCIA DE OBSERVAÇÃO E UMA DOUTRINA FILOSÓFICA. COMO CIÊNCIA PRÁTICA ELE CONSISTE NAS RELAÇÕES QUE SE ESTABELECEM ENTRE NÓS E OS ESPÍRITOS; COMO
FILOSOFIA, COMPREENDE TODAS
AS CONSEQÜÊNCIAS MORAIS
QUE DIMANAM DESSAS MESMAS
RELAÇÕES.

“Podemos defini-lo assim:
O Espiritismo é uma ciência que trata
da natureza, origem e destino dos
Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.”

“O Espiritismo, longe de negar
ou destruir o Evangelho, vem, ao
contrário, confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas leis da Natureza, que revela, tudo quanto o Cristo disse e fez; elucida os pontos
obscuros do ensino cristão, de tal
sorte que aqueles para quem eram
ininteligíveis certas partes do Evangelho, ou pareciam inadmissíveis,
as compreendem e admitem, sem
dificuldade, com o auxílio desta doutrina; vêem melhor o seu alcance e
podem distinguir entre a realidade e
a alegoria; o Cristo lhes parece maior já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino.”
Allan Kardec

“O Espiritismo é a ciência nova
que vem revelar aos homens, por meio
de provas irrecusáveis, a existência e a
natureza do mundo espiritual e as suas
relações com o mundo corpóreo. Ele nolo mostra, não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das
forças vivas e sem cessar atuantes da
Natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o
domínio do fantástico e do maravilhoso.
É a essas relações que o Cristo alude
em muitas circunstâncias e daí vem que
muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O
Espiritismo é a chave com o auxílio da
qual tudo se explica de modo fácil.”

Item 41/Cap. I/Caráter da Revelação Espírita
Livro: A Gênese - FEB

Item 5/Cap. I/Não vim destruir a lei
Livro: O Evangelho Segundo o Espiritismo

REUNIÃO COMEMORATIVA
DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA
DO PARANÁ - 112 ANOS
Dia 23 de agosto a Federação Espírita do Paraná comemorou 112 anos de trabalhos de difusão da Doutrina Espírita e fomento do Movimento
Espírita no Brasil.
Deus abençoe!

Allan Kardec
Preâmbulo
Livro: O que é o Espiritismo
Editora FEB

Allan Kardec

IMAGEM NA PAREDE
Por que vivemos cada vez
mais pensando apenas nas coisas materiais e pouquíssimo nas
espirituais?
O homem atual vive deslumbrado com os bens materiais
que são colocados à sua disposição pela tecnologia que avança a
cada dia através de uma propaganda que ensina em colocá-los
como caminho da felicidade. Porém, quando os adquirimos, não
compramos a solução para os
verdadeiros problemas da alma,
que são as frustrações, as angústias, a solidão e tantos outros. Entretanto, espiritualizar-se não significa ser miserável, nem tão pouco deixar de desfrutar, de maneira
racional, os bens materiais que o
homem com sua inteligência e
com seu trabalho já criou. Espiritualizar-se e conduzir a vida no
caminho do bem, do amor ao próximo e da caridade material e espiritual, e fazer esforço constante
para corrigir seus defeitos e domar seus maus instintos, enfim, e
fazer crescer o reino de Deus
dentro de nós.
Francisco Cândido Xavier
Entrevista na TV Tupi
(Imagem capturada em uma parede de
certa Casa Espírita e apresentada por
Henrique Kemper na sua fala na Pratinha - MG, no dia 20/07/2014, no 11º
Encontro Espírita da Amizade “Chico
Xavier”.)

13º. ENCONTRO ESPÍRITA NACIONAL – 2014 AMSTERDÃ, HOLANDA
Nationale Bijeenkomst

7 de setembro de 2014
7 september 2014

de 9h30 às 16h30
9:30 tot 16:30 uur

O DESAFIO DA EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI:
Thema: De uitdaging van de opvoeding in de 21ste eeuw
•
A educação mudando vidas
De opvoeding die levens verandert
•

O Espiritismo e a educação do ser imortal
Het spiritisme en de opvoeding van de onsterfelijke ziel

Spreker (Palestrante): Lúcia
Biblioteca “Irmã Inez”
Segundas, quartas e sextas
das 18h30 às 19h30
Rua Cônego Cassiano, 802
38183-122 - Centro - Araxá/MG

Moyses

(Doutora em Ciências Humanas - PUC-RJ)
(doctoraal onderzoeker in de geesteswetenschap)
Locatie (Local): Buurtcentrum De Horizon
Adres (Endereço): Hembrugstraat 156, 1013 XC Amsterdam
Informatie (Informações): http://nrsp.nl/nationale-bijeenkomst/
Inschrijfformulier (Inscrições): http://nrsp.nl/inschrijvingsformulier/
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