
De onde vem o termo Natal? 
Por que 25 de dezembro? 
Desde quando se comemora o Natal nesta data? 
Qual o espírito do Natal? 
Qual o significado dos presentes, das árvores e do Pa-
pai Noel? 
Sérgio Biagi Gregório, pesquisador voluntário em 
Filosofia e Espiritismo, desenvolvendo atividades no 
Centro Espírita Ismael,  de São Paulo, tencionando 
desenvolver este assunto, analisando o nascimento de 
Cristo, o espírito natalício e os subsídios oferecidos 
pelo Espiritismo, para uma melhor interpretação da 
sua simbologia, brinda-nos com um importante arti-
go que publicamos nas páginas 04 e 05.
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 “Creio que a importância 
do Evangelho de Jesus em nossa 

evolução espiritual é semelhante 
à´importância do Sol na sustentação 

da nossa vida física.
  Chico Xavier”

Fundado em julho de 1993.

CONHEÇA A AME
Órgão de unifica-
ção do Movimento 
Espírita em Araxá, 
a Aliança Munici-
pal Espírita de Ara-
xá - AME congrega 
atualmente quinze 
Centros Espíritas, 
promovendo en-
contros, feiras, se-
minários e outras 
atividades, promo-
vendo a divulgação 

da Doutrina Espíri-
ta.
Fique por dentro das atividades! 
Calendários, jornais e muitas outras informações 
sobre o Movimento Espírita bem como o endere-
ço e atividade das Casas Espíritas de nossa cidade 
encontram-se no site.

.        Visite: www.amearaxa.org.br

Eurípedes Barsanulfo
Eurípedes Barsanulfo nasceu em 
Sacramento, na região do Triân-
gulo/Alto Paranaíba, Estado de 
Minas Gerais, em 1º de maio 
de 1880. Filho de Hermógenes 
Ernesto de Araújo e Jerônima 
Pereira de Almeida, manifestou 
bem cedo profunda inteligên-
cia e senso de responsabilidade, 
acervo conquistado natural-
mente nas experiências de vidas 
pretéritas.
Ainda bem moço, porém muito 
estudioso e com tendências para 
o ensino, foi incumbido pelo seu 
mestre-escola de ensinar aos 
próprios companheiros de sala 
de aula.

Veja artigo ná página 08.

Somos seres essencialmente afetivos. Logi-
camente, sentimos-nos bem se nosso lado 
profissional vai bem, se conseguimos dar 
andamento a algum projeto pessoal e se a 
saúde vem colaborando. 
Mas de nada adiantam tais coisas se não es-
tivermos bem sob o ponto de vista afetivo. 
Assim, familiares queridos cercando-nos, 
amigos compartilham conosco os dias, to-
dos trazendo-nos alegria, satisfação e par-
ceria afetiva que alimentam e iluminam 
nossos dias. Ocorre nos primeiros contatos 
(sempre tão agradáveis e cheios de expec-
tativas), no namoro, na tessitura de planos 
para a união mais sólida, no casamento que 
preenche intensamente nosso viver, com-
pletado pela vinda dos rebentos queridos 

aos nossos dias. 
Ah, família gasta muito, é o que ouvimos 
dizer, mas acrescentamos: de que adianta 
ganhar dinheiro se não o gastarmos com os 
que nos nutrem de afeto, carinho e amor? A 
alimentação afetiva é a mais séria em nossa 
vida. 
Por isso, quando, invigilantemente, envol-
vemo-nos numa discussão, numa “briga” 
com uma pessoa querida, sentimo-nos tão 
abatidos, desanimados, aborrecidos. Parece 
que arrancaram o brilho do viver dentro de 
nós... Aí sentimos a popular “fossa”, ficamos 
“down”, tudo pra baixo... 
Mas, não precisamos prolongar esse sen-
timento. Amadurecer significa avaliar as 
ações, e tomar providências para corrigi-

rem-se os equívocos. E, ainda, reavaliar 
posições, buscar o perdão, admitir os erros, 
quebrar o orgulho de querer ser o vence-
dor de todas as discussões, aprendendendo 
com o erro. De nada adianta sofrer se não 
aprendermos com as dores. 
Sendo imperfeitos ainda são naturais even-
tuais discussões. Só não podem ser habitu-
ais e nem prova de nossa teimosia. É me-
lhor perder nesses momentos para ser mais 
feliz no conjunto da vida. 

Joamar Zanolini Nazareth (jonazareth@
mednet.cuom.br) 

Série: Desistir, Jamais!
        012 – DISCUSSÕES AFETIVAS

Joamar Zanolini Nazareth
Uberaba-MG 
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UM DESAFIO CHAMADO FAMÍLIA
Cada qual

HISTÓRIA QUE A VIDA CONTA
De pé os mortos

Senhor!
O Brasil é o coração do Mundo e o co-

ração nunca dorme.
É a Pátria do Evangelho, é a Terra espi-

ritual do testemunho.
Confiaste-lhe a Árvore de Teu Infinito 

Amor e no País da Fraternidade estende-
ram-se-lhe os ramos verdes e fartos, aco-
lhendo as criaturas.

Abençoaste os que choram. O Brasil in-
corporou torturados e oprimidos de outras 
raças à sua família generosa.

Atendeste a injustiçados. O Brasil sem-
pre abrigou os perseguidos, proporcionan-
do-lhes vida nova.

Exaltaste os pacíficos. O Brasil exer-
ceu, em todo tempo, a bondade e a tole-
rância, perdoando criminosos, anistiando 
rebeldes, esquecendo traições e calúnias, 
por acolher irmãos bem-amados.

Elevaste os limpos de coração. O Brasil 
nunca tingiu as mãos no sangue fratricida, 
nas horas culminantes de renovação políti-
ca, aceitando-Te os desígnios nos instantes 
solenes de sua história.

-o-
Determinaste que os homens se amem 

uns aos outros, como nos amaste. O Brasil 
abriu suas portas de oito mil quilômetros 

de extensão à frente do mar e recebeu fra-
ternalmente os filhos de todos os povos do 
globo, sem preconceitos de cor, de sangue, 
de nacionalidade, de religião.

-o-
Agora, Senhor, neste momento grave 

do mundo, o Teu grande Brasil, nossa Pá-
tria, foi chamado à defesa da verdade con-
tra a mentira e a impostura.

Não Te reclamamos a assistência ne-
cessária. Sabemos que Tuas mãos mi-
sericordiosas pousam no leme, guiando 
aqueles que governam o destino dos filhos 
do Cruzeiro; mas, nesta hora de suprema 
determinação histórica, reafirmamos-Te 
confiança e pedimos derrames Tua luz em 
cada coração, em cada anseio materno, em 
cada recanto do lar, para que todo o Bra-
sil compreenda que esta não é uma guerra 
de irmãos contra irmãos, porém, a da luz 
contra as sombras, da civilização contra a 
barbaria, do direito contra a força, do equi-
líbrio contra a demência.

-o-
Sabemos  que preservarás a Pátria do 

Evangelho, desde o vale do Amazonas às 
coxilhas do Rio Grande, envolvendo-a 
nas dobras do pendão auriverde, em que 
colocaste um coração azul enfeitado de 

estrelas, símbolo de Tuas sagradas espe-
ranças; que irás de norte a sul, inspirando 
os que administram, orientando resoluções 
sábias, encorajando as mães, iluminando o 
conselho dos velhos, renovando energias 
da juventude, unificando o pensamento 
nacional. Entretanto, rogamos esclareças a 
todos os brasileiros, para que cada um se 
integre no espírito de serviço que dignifica 
o dever, a responsabilidade, o trabalho, a 
ordem e a disciplina. Auxilia-os a fazerem 
cessar neste momento as paixões, con-
tendas, suspeitas, opiniões individualis-
tas, interpretações políticas e sectarismos 
religiosos, a fim de que paire, acima das 
preocupações inferiores, a visão do Brasil 
imperecível, na integridade gloriosa dos 
bens que nos confiaste.

-o-
Nós, os “mortos” da Pátria, estamos 

igualmente de pé.
   Irmão X
Paz a todos!

Do livro Histórias e Anotações - Psicogra-
fia de Francisco Cândido Xavier

“Ora, há diversidade de dons, mas o 
Espírito é o mesmo.” – Paulo. (1ª Epís-

tola aos Coríntios, 12:4.)
Em todos os lugares e posições, cada qual 
pode revelar qualidades divinas para a edi-
ficação de quantos com ele convivem.
Aprender e ensinar constituem tarefas de 
cada hora, para que colaboremos no en-
grandecimento do tesouro comum de sa-
bedoria e de amor.
Quem administra, mais freqüentemente 
pode expressar a justiça e a magnanimida-
de.
Quem obedece, dispõe de recursos mais 
amplos para demonstrar o dever bem cum-
prido.
O rico, mais que os outros, pode multipli-
car o trabalho e dividir as bênçãos.
O pobre, com mais largueza, pode amea-

lhar a fortuna da esperança e da dignidade.
O forte, mais facilmente, pode ser genero-
so, a todo instante.
O fraco, sem maiores embaraços, pode 
mostrar-se humilde, em quaisquer ocasi-
ões.
O sábio, com dilatados cabedais, pode aju-
dar a todos, renovando o pensamento geral 
para o bem.
O aprendiz, com oportunidades multipli-
cadas, pode distribuir sempre a riqueza da 
boa vontade.
O são, comumente, pode projetar a carida-
de em todas as direções.
O doente, com mais segurança, pode plas-
mar as lições da paciência no ânimo geral.
Os dons diferem, a inteligência caracteri-
za-se por diversos graus, o merecimento 
apresenta valores múltiplos, a capacidade 

é fruto do esforço de cada um, mas o Es-
pírito Divino que sustenta as criaturas é 
substancialmente o mesmo.
Todos somos suscetíveis de realizar muito, 
na esfera de trabalho em que nos encon-
tramos.
Repara a posição em que te situas e atende 
aos imperativos do Infinito Bem. Coloca a 
Vontade Divina acima de teus desejos, e a 
Vontade Divina te aproveitará.

  Emmanuel
Paz a todos!

Livro Fonte Viva, psicografia de Francisco 
Cândido Xavier

Marcelino Pereira da Cunha
Araxá-MG

Marcelino Pereira da Cunha
Araxá-MG

Suicida
Preso e liberto, em treva e luz, a simultâneo
Jogo de angústia e horror, junge-se à carne morta…
Varara a sepultura, agredindo-lhe a porta,
Estraçalhara a tiro as tênebras do crânio.

Desencarnado, enfim, mas cativo à comporta
Da consciência a esvurmar-lhe o cérebro vulcâ-
neo,
Foge à furna e recua a terror instantâneo,
Chora e espanta-se mais, grita e se desconforta…

Suicida!… Morto e vivo, arrasta-se, tateia,
Ergue-se, treme, cai… Respira lodo e areia,
No recinto abismal, sofre a verdade crua…

E, lá fora, a esperá-lo, o caminho opulento,
O céu, a terra, o lar, a fonte, a flor, o vento…
Buscara a morte em vão… A vida continua!…

   Honório Armond

Do livro: Poetas Redivivos - Autores Diversos - 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier

Rimas de Esperança

Esperança em qualquer nível,
Entre devotos e ateus,
É a medicina invisível
Agindo em nome de Deus.

 Antônio de Castro

Do livro Chão de Flores - 
Psicografia de Francisco 

Cândido Xavier
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PINGO DE LUZ
 Natal diferente

Teremos Natal em meio ao isolamento ne-
cessário durante o processo pandêmico?
Há 21 séculos  comemoramos a vinda  do 
Cristo. A humanidade dedica um dia do 
ano para comemorar a chegada do menino 
Jesus. 
Nem mesmo no período das grandes guer-
ras  as comemorações do Natal foram in-
terrompidas.
Nos momentos mais tormentosos e de 
grandes sofrimentos,  a visita do meigo 
Nazareno deve ser  festejada com gratidão.  
Jesus esclarece-nos o propósito da sua 
vinda e estadia por alguns anos no plano 
físico.
“Os sãos não necessitam de médico, mas, 
sim, os que estão doentes; eu não vim cha-
mar os justos, mas, sim, os pecadores ao 
arrependimento.” Marcos 2:17

Sim, teremos o Natal em meio à pandemia, 
em 2020, mas a comemoração do natalício 
de Jesus será diferente.
Em cada lar, provavelmente o espírito do 
Natal de Jesus prevalecerá, evitando os ex-
cessos no consumo de alimentos, bebidas 
e presentes supérfluos.
Transcrevemos a seguir reflexões sobre o 
verdadeiro sentido do Natal, convidando-
nos a comemorar a presença do Cristo en-
tre nós de forma diferente.

E se esse Natal fosse diferente?¹
“Chega o Natal e quase tudo se repete: as 
mesmas rotinas; as mesmas preocupações 
com presentes; a mesma falta de tempo; as 
mesmas reuniões familiares; as mesmas 
conversas. Tudo muito igual.
Mas, e se esse Natal fosse diferente?
E se nesse Natal, ao invés dos presentes 
serem comprados prontos, nós nos dispu-
séssemos a fazê-los?
Sim, os famosos amigos secretos familia-
res poderiam propor que cada um ofere-
cesse algo de si, utilizando uma habilidade 
que tem.
Nesse processo, que demoraria mais tem-
po do que uma simples compra de loja, 
obviamente, teríamos a chance de pensar 
naquela pessoa, colocando na pequena 
lembrança o que realmente desejamos para 
ela nesse Natal.
O presente teria muito mais de nós, muito 
mais valor.
Se nos falta habilidade, poderíamos nos 
propor a aprender algo apenas para doar-
mo-nos naquele mimo específico. Os re-
sultados seriam surpreendentes, tenhamos 
plena certeza.
E se nesse Natal, as reuniões em volta da 
mesa fossem mais simples? 
Que tal dar prioridade ao encontro e às 
conversações ao invés de gastarmos altos 
valores e grande quantidade de tempo nas 
preparações?

Quanto desperdício vemos nas mesas na-
talinas, quantos exageros. Quantos manja-
res no dia seguinte vão parar nas lixeiras.
E se nesse Natal, além de passar momen-
tos felizes com nossos amores, nossa fa-
mília também nos propuséssemos a ser a 
família temporária de alguém?
Poderia ser numa visita, num passeio, 
numa refeição que nós mesmos prepa-
rássemos e doássemos para aqueles que, 
muito provavelmente, passarão a data so-
zinhos.
E se nesse Natal as conversas também fos-
sem diferentes? Que tal convencionarmos 
que temas como política, futebol e notícias 
ruins não pudessem ser abordados, pelo 
menos nessa comemoração?
Poderíamos combinar e dar prioridade aos 
temas edificantes, amenos, às alegrias da 
família, ao balanço positivo do ano, aos 
elogios, aos planos para o futuro.
E, detalhe importante, que sejam total-
mente proibidas a maledicência e a fofoca.
E se esse Natal fosse diferente também no 
que diz respeito a Jesus? Afinal, não é pos-
sível que celebremos a data, chamemos de 
natal e nem sequer lembremos do aniver-
sariante.
Não se trata de uma questão de religiosida-
de, mas de coerência. Se for uma reunião 
natalina, pelo menos alguma citação, algu-
ma lembrança, alguma pequena homena-
gem precisa ser feita a quem está aniver-
sariando.
Alguns realizam preces, o que já é um bom 
começo. Mas, que tal relembrar alguma de 
suas excelentes lições?
Um dos seus feitos bastaria. Perceberemos 
que os ares domésticos mudarão, que algo 
dentro de nós irá querer despertar.
Sim, pois tanto Jesus como Seus inúmeros 
trabalhadores do mundo dos Espíritos ale-
gram-se quando encontram essas peque-
nas oportunidades de falar-nos ao coração.
Em momentos como esses, eles relem-
bram-nos de compromissos que assumi-
mos antes do berço, que reforçam em nós 
princípios valorosos.
Muitas vezes se servem dessas ocasiões 
para nos despertar do sono materialista em 
que nos encontramos na Terra.
Proponhamo-nos a um Natal diferente. 
Proponhamo-nos ser diferentes. Não nos 
deixemos levar pelas rotinas hipnotizan-
tes, pela balbúrdia do mundo.
Natal é convite para nascer de novo, para 
fazer de novo, e por que não: diferente?”

Natal²
“Glória a Deus nas Alturas, paz na Terra 
e boa vontade para com os homens.”  Lc. 
2.14

“ As legiões angélicas, junto à Manjedou-
ra, anunciando o Grande Renovador, não 

apresentaram qualquer palavra de violên-
cia.
Glória a Deus no Universo Divino. Paz na 
Terra. Boa vontade para com os Homens.
O Pai Supremo, legando a nova era de se-
gurança e tranquilidade ao mundo, não de-
clarava o Embaixador Celeste investido de 
poderes para ferir ou destruir.
  Nem castigo ao rico avarento.
  Nem punição ao pobre desesperado.
  Nem desprezo aos fracos.
  Nem condenação aos pecadores.
  Nem hostilidade para com o fariseu or-
gulhoso.
  Nem anátema contra o gentio inconscien-
te.

Derramava-se o Tesouro Divino, pelas 
mãos de Jesus, para o serviço da boa von-
tade.
A justiça do “olho por olho e do dente por 
dente”  encontrara, enfim, o Amor disposto 
à sublime renúncia até à cruz.
Homens e animais, assombrados ante a luz 
nascente na estrebaria, assinalaram júbilo 
inexprimível… Daquele inolvidável mo-
mento em diante a Terra se renovaria. O 
algoz seria digno de piedade. O inimigo 
converter-se-ia em irmão transviado. O 
criminoso passaria à condição de doente.
Em Roma, o povo gradativamente extin-
guiria a matança nos circos. Em Sídon, os 
escravos deixariam de ter os olhos vazados 
pela crueldade dos senhores. Em Jerusa-
lém, os enfermos não mais seriam relega-
dos ao abandono nos vales de imundície.
 Jesus trazia consigo a mensagem da ver-
dadeira fraternidade e, revelando-a, transi-
tou vitorioso, do berço de palha ao madei-
ro sanguinolento.
 Irmão, que ouves no Natal os ecos sua-
ves do cântico milagroso dos anjos, recor-
da que o Mestre veio até nós para que nos 
amemos uns aos outros.
 Natal! Boa Nova! Boa vontade!…
 Estendamos a simpatia para com todos e 
comecemos a viver realmente com Jesus, 
sob os esplendores de um novo dia.”

Referência Bibliográfica:
1-Redação do Momento Espírita, em 
24.12.2018.
2-Fonte Viva - Emmanuel - Psicografia de 
Francisco Cândido Xavier - cap.180.

Sulamita de Almeida
Araxá-MG

Programa Espírita 
Entre a Terra e o Céu.

Aos domingos, 8h, pelas ondas 
da Rádio Imbiara de Araxá, 91,5 
FM e pela internet www.radioim-

biara.com.br
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Natal e Espiritismo
1. INTRODUÇÃO
De onde vem o termo Natal? Por que 25 
de dezembro? Desde quando se comemora 
nesta data? Qual o espírito do Natal? Qual 
o significado dos presentes, das árvores e 
do Papai Noel? Tencionamos desenvolver 
este assunto analisando o nascimento de 
Cristo, o espírito natalício e os subsídios 
oferecidos pelo Espiritismo, para uma me-
lhor interpretação da sua simbologia.

2. CONCEITO
Natal - Do latim natale significa nascimen-
to. Dia em que se comemora o nascimento 
de Cristo (25 de dezembro). 

3. HISTÓRICO
As Igrejas orientais, desde o século IV, ce-
lebravam a Epifania (“aparição” ou “ma-
nifestação”), em 6 de janeiro, cujo simbo-
lismo referia-se ao mistério da vinda ao 
mundo do Verbo Divino feito homem. Em 
Roma, desde o tempo do Imperador Aure-
liano (274), o dia 25 de dezembro (solstí-
cio de Inverno, no calendário Juliano) era 
consagrado ao Natalis Solis Invicti, festa 
mitríaca do “renascimento” do Sol. A Igre-
ja romana não tardou em contrapor-lhe a 
festa cristã do Natale de Cristo, o verda-
deiro “sol de justiça”. Esta festa, pronto, 
estendeu-se por todo o Ocidente, não tar-
dando também em ser adotada por todas as 
igrejas orientais. (Enciclopédia luso-Brasi-
leira de Cultura)
O nascimento de Cristo sempre esteve en-
volvido em controvérsias. Para uns, seria 
1.º de janeiro; para outros, 6 de janeiro, 25 
de março e 20 de maio. Pelas observações 
dos chineses, o Natal seria em março, que 
foi quando um cometa, tal qual a estrela 
de Belém, reluziu na noite asiática no ano 
5 d.C. Como data festiva, é um arranjo in-
ventado pela Igreja e enriquecida através 
dos tempos pela incorporação de hábitos e 
costumes de várias culturas: a árvore na-
talina é contribuição alemã (século VIII); 
o Papai Noel (vulgo São Nicolau) nasceu 
na Turquia (século IV); os cartões de na-
tal surgiram na Inglaterra, em meados do 
século XIX. (Estado de São Paulo, p. D3)

4. NASCIMENTO DE JESUS
4.1. A MANJEDOURA
Conta-se que Jesus nascera numa manje-
doura, rodeado de animais. Um monge diz 
que isso não é verdade, pois como a casa 
de José era pequena para abrigar toda a sua 
família, o novo rebento deu-se no estábulo. 
Em termos simbólicos, a manjedoura reve-
la o caráter humilde e simples daquele que 
seria o maior revolucionário de todos os 
tempos, sem que precisasse escrever uma 
única palavra. Os exemplos de sua simpli-
cidade devem nortear os nossos passos nos 
dias que correm. De nada adianta dizermo-
nos adeptos de Cristo e agirmos de modo 
contrário aos seus ensinamentos.

4.2. ANÚNCIO PROFÉTICO
O nascimento de Jesus fora anunciado pe-
los profetas da antiguidade, nos seguintes 

termos: “Eis que a virgem conceberá e dará 
à luz um filho, e ele será chamado pelo 
nome de Emanuel (que quer dizer: Deus 
convosco)”. Na época predita veio ao mun-
do o arauto, o Salvador, aquele que tiraria 
os “pecados” do mundo.  Os judeus, con-
tudo, não entenderam a grande mensagem 
do Salvador: esperavam-no na condição de 
rei, de governador. Ele, porém, dizia ser 
rei, mas não deste mundo. Enaltecendo a 
continuidade desta vida, vislumbrava-nos 
a expectativa da vida futura, muito mais 
proveitosa e sem as dificuldades materiais 
da vida presente.  

4.3. UMA NOVA LUZ 
O nascimento de Jesus coincide com a 
percepção de uma nova luz para a humani-
dade sofredora. Os ensinamentos de Jesus 
devem servir para transformar não ape-
nas um homem, mas toda a Humanidade. 
Numa simples visão de conjunto, observa-
mos o que era planeta antes e no que se 
transformou depois de sua vinda. O Espíri-
to Emmanuel, em Roteiro, diz-nos que an-
tes de Cristo, a educação demorava-se em 
lamentável pobreza, o cativeiro era consa-
grado por lei, a mulher aviltada qual ali-
mária, os pais podiam vender os filhos etc. 
Com Jesus, entretanto, começa uma era 
nova para o sentimento. Iluminados pela 
Divina influência, os discípulos do Mestre 
consagram-se ao serviço dos semelhantes; 
Simão Pedro e os companheiros dedicam-
se aos doentes e infortunados; instituem-
se casas de socorro para os necessitados 
e escolas de evangelização para o espírito 
popular etc. (Xavier, 1980, cap. 21)  

5. A SIMBOLOGIA DO NATAL 
5.1. PAPAI NOEL 
Papai Noel, símbolo do Natal, é usado pe-
los comerciantes, a fim de incrementar as 
vendas dos seus produtos no final de cada 
ano. O espírito do natal, segundo a propa-
ganda, está relacionado com a fartura da 
mesa, a quantidade de brinquedos e outros 
produtos que o consumidor possa ter em 
seu lar. À semelhança dos reflexos condi-
cionados, estudados por Pavlov, há repeti-
ção, intensidade e clareza dos estímulos à 
compra, dando-nos a entender que estamos 
comemorando o renascimento de Cristo. 
Se não prestarmos atenção, cairemos na 
armadilha do consumismo exacerbado, di-
ficultando a meditação e a reflexão durante 
esta data tão especial para a Humanidade.  

5.2. O ESPÍRITO DO NATAL 
O espírito do Natal deve ser entendido 
como a revivescência dos ensinos de Cris-
to em cada uma de nossas ações. Não há 
necessidade de esperarmos o ano todo 
para comemorá-lo. Se em nosso dia-a-
dia estivermos estendendo simpatia para 
com todos e distribuindo os excessos de 
que somos portadores, estaremos apli-
cando eficazmente a “Boa-Nova” trazida 
pelo mestre Jesus. “Não se pode servir a 
Deus e a Mamon”. A perfeição moral exi-
ge distinção entre espírito e matéria. A ri-

queza existe para auxiliar o homem no seu 
aperfeiçoamento espiritual. Se lhe dermos 
demasiado valor, poderemos obscurecer 
nossa iluminação interior. Útil torna-se, 
assim, conscientizarmo-nos de que somos 
usufrutuários e não proprietários dos bens 
terrenos.  

5.3. NUMA VÉSPERA DE NATAL 
Conta-nos o Espírito Irmão X que Emi-
liano Jardim, cujas noções materialistas 
estragavam-lhe os pensamentos, viera a 
sofrer uma dor de paternidade, ao ver o seu 
filho arrebatado pela morte. Abatido pela 
dor, começa a se interessar pelo Catolicis-
mo. Porém, repelia veemente todos os que 
pensavam de forma diferente a respeito do 
Cristo. Do Catolicismo passa para o Pro-
testantismo, mas sem que o Mestre pene-
trasse no seu interior. Depois de longa luta, 
Emiliano sente-se insatisfeito e ingressa 
nos arraiais espiritistas. Emiliano, como 
acontece à maioria dos crentes, vislumbra 
a verdade dos ensinamentos de Jesus, an-
seia por vê-lo nos outros homens, antes de 
senti-lo em si mesmo.  
Com o passar do tempo, teve outros reve-
zes. 
Numa véspera de Natal, em que o ambien-
te festivo falava-lhe da ventura destruída 
do coração, Emiliano quis por termo à pró-
pria vida.  
Na hora amargurada em que o mísero dis-
punha-se a agravar as próprias angústias, 
uma voz fez-se ouvir no recôndito de seu 
espírito:
“— Emiliano, há quanto tempo eu busca-
va encontrar-te; mas sempre me chamavas 
através dos outros, sem jamais me procu-
rar em ti mesmo! Dá-me tua dor, reclina 
a cabeça cansada sobre o meu coração!... 
Muitas vezes, o meu poder opera na fra-
queza humana. Raramente meus discí-
pulos gozam o encontro divino, fora das 
câmeras do sofrimento. Quase sempre é 
necessário que percam tudo, a fim de me 
acharem em si mesmos”.
Emiliano estava inebriado. E a voz conti-
nuou:
“— Volta ao esforço diário e não esqueças 
que estarei com os meus discípulos since-
ros até ao fim dos séculos! Acaso poderias 
admitir que permaneço em beatitude iner-
te, quando meus amigos dilaceram-se pela 
vitória de minha causa? Não posso esta-
cionar em vãs disputas, nem nas estéreis 
lamentações, porque necessitamos cuidar 
do amoroso esclarecimento das almas. É 
por isso que estou, mais frequentemente, 
onde estejam os corações quebrantados e 
os que já tenham compreendido a grande-
za do espírito de serviço. Não te rebeles 
contra o sofrimento que purifica, apren-
de a deixar os bonecos a quantos ainda 
não puderam atravessar as fronteiras da 
infância. Não analises nunca, sem amar. 
Lembra-te de que quando criticares teu ir-
mão, também eu sou criticado. Ainda não 
terminei minha obra terrestre, Emiliano! 
Cntinua na página 05.

Sérgio Biagi Gregório
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Continuação da página 04.
Ajuda-me, compreendendo  a  grandeza  
do  seu objetivo e entendendo a fragilida-
de dos teus irmãos”. (Xavier, 1982, p. 40) 

6. A MENSAGEM DO CRISTO ATRA-
VÉS DO ESPIRITISMO.
6.1. UM CONQUISTADOR DIFEREN-
TE.
A história está repleta de conquistadores: 
Sesóstris, em seu carro triunfal, pisando 
escravos e vencidos, em nome do Egito 
sábio; Nabucodonosor, arrasando Nínive e 
atacando Jerusalém; Alexandre, à maneira 
de privilegiado, passa esmagando cidades 
e multidões; Napoleão Bonaparte, atacan-
do os povos vizinhos. A maioria desses 
homens fizeram as suas conquistas à custa 
de punhal e veneno, perseguição e força, 
usando exército e prisões, assassínio e tor-
tura.
“Tu, entretanto, perdoando e amando, le-
vantando e curando, modificaste a obra de 
todos os déspotas e legisladores que proce-
diam do Egito e da Assíria, da Judéia e da 
Fenícia, da Grécia e de Roma, renovando o 
mundo inteiro. Não mobilizaste soldados, 
mas ensinaste a um punhado de homens 
valorosos a luminosa ciência do sacrifício 
e do amor. Não argumentaste com os reis 
e com os filósofos; entretanto, conversas-
te fraternalmente com algumas crianças e 
mulheres humildes, semeando a compre-
ensão superior da vida no coração popu-
lar”. (Xavier, 1978, cap. 49, p. 261) 

6.2. O ESPIRITISMO COMO REVI-
VESCÊNCIA DO CRISTIANISMO. 
De acordo com os princípios doutrinários 
do Espiritismo, Jesus foi o personificador 
da segunda revelação da lei de Deus, pois 
a primeira viera com Moisés, no monte Si-
nai, onde recebera a tábua dos Dez Man-
damentos. Como Moisés misturou a lei 
humana com a lei divina, Jesus veio para 
retificar o que de errado havia, como é 
o caso de transformar a lei do “olho por 
olho” e a do “dente por dente” na lei do 
amor e do perdão. A sua pregação da boa 
nova veio ensinar ao homem a lei de causa 
e efeito e da justiça divina, quer seja nes-
ta ou na outra vida, ou seja, a vida futura. 
Allan Kardec, com o auxílio dos Espíritos 
superiores, deu continuidade a esta grande 
obra de elucidação dos caminhos da evo-
lução. 

6.3. FESTA DE NATAL PARA OS ES-
PÍRITAS.
Na noite em que o mundo cristão festeja a 
Natividade do Menino Jesus, os espíritas 
devem se lembrar de comemorar o nas-
cimento da Doutrina Espírita, entendida 
como a terceira revelação, um novo marco 
no desenvolvimento espiritual da humani-
dade, em que todos os problemas, todas as 
dúvidas, todas as dores serão explicadas à 
luz da razão e do bom senso. Dentro deste 
contexto, a lei da reencarnação é um dos 
princípios fundamentais para o perfeito 
entendimento do sofrimento e da dor. De 
acordo com a reencarnação ou a diversida-
de das vidas sucessivas, temos condições 

de melhor vislumbrar o nosso futuro, que 
nada mais é do que uma continuidade da-
quilo que estivermos fazendo nesta vida. 
Optando pela prática do bem, teremos uma 
vida futura feliz; escolhendo o mal, tere-
mos que sofrer as suas consequências, no 
sentido de adaptarmo-nos à lei do progres-
so, que é inexorável.  

7. CONCLUSÃO.
Jesus, através de seus emissários, está 
sempre falando conosco, no sentido de  in-
centivar-nos a amar cada vez mais o nosso 
próximo, independentemente de como este 
esteja nos tratando. Pergunta-se: que van-
tagem há em amarmos os que nos amam?  
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Natal e Espiritismo

Dica de Leitura
A SEMENTE DE MOSTARDA - Emmanuel - Psicografia 
de Francisco Cândido Xavier - Muitos amigos solicitam-
nos a formação de livros constituídos de trechos 
significativos e curtos que lhes forneçam a compreensão 
da vida, dentro da exiguidade do tempo de que dispõem 
e aqui está uma coleção de trechos dessa natureza, 
independentes uns dos outros, que lhes atendem aos 
desejos. “A Semente de Mostarda” é um volume assim, 
dedicado a reflexões rápidas e pensamentos longos 
e profundos. Um livro com o qual nos será possível o 
diálogo de nossos próprios sentimentos com os nossos 
raciocínios, ensinando-nos a extrair as melhores e mais 
autênticas conclusões a nosso próprio respeito. Que estas 
lições ligeiras possam beneficiar-te tal como auxiliaram 

a nós mesmos, são os nossos votos.

EXPEDIENTE

O  Notícias da Mocidade, de publicação mensal, constitui-se 
num instrumento de divulgação doutrinária da Mocidade Es-
pírita André Luís da Silva, do Grupo Espírita da Amizade, si-
tuado à R. Araguari, nº 270, bairro Santa Luzia -  CEP 38.184-
080 - Araxá - MG.
Presidente do Grupo Espírita da Amizade: Marcelino Pereira 
da Cunha. 
Coordenadora da Mocidade Espírita André Luís da Silva: 
Márcia Montandon de Lima Chaves. 
Redator: José Ribeiro Chaves Filho. 
Montagem e Diagramação: José Ribeiro Chaves Filho. 
Revisora: Sandra Maria Oliveira Rocha.
Impressão: Gráfica São Geraldo.
Os colaboradores não recebem remuneração a qualquer

 título.

Súplica de filho
 
  Não me procures, mãe, sob o jazigo
  Que recobres de joias e açucenas!…
  Fita o campo das lágrimas terrenas,
  Levanta-te da lousa e vem comigo.

  Aqui, chora a viuvez amargas penas,
  Ali, geme a orfandade ao desabrigo,
  Ergamos para a dor um pouso amigo
  E as nossas dores ficarão pequenas!…

Transformemos o luxo, mãe querida,
Em consolo, agasalho, pão e vida,
Na inspiração do bem que nos governa!…

E seguiremos juntos, dia a dia,
Convertendo a saudade escura e fria
Em bendito calor de luz eterna.

  Luís Roberto

Do livro Poetas Redivivos - Autores Di-
versos - Psicografia de Francisco Cândido 

Xavier

Caridade
Não faças da caridade

Palavra linda mas vã…
Faze hoje, ampara agora,
Não deixes para amanhã.

Jesus Gonçalves

Do livro Chão de Flores - Autores Diver-
sos - Psicografia de Francisco Cândido 

Xavier
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Reuniões virtuais e/ou lives nas casa espíritas de Araxá
Em face da paralisação temporária das 

reuniões presenciais nas Casas Espíritas 
e, consequentemente, não havendo a vi-
sita de expositores, ocuparemos o espaço 
destinado a escala de expositores da AME 
para informar os links das reuniões virtu-
ais das casas espíritas de Araxá.

GRUPO ESPÍRITA DA AMIZADE:
Está realizando reuniões virtuais de se-

gunda a sexta-feira, às 19:30h. 
Todos os dias pelo link https://meet.

google.com/phw-cpix-mzu?authuser=5: 
reunião de estudo de O Livro dos Espíri-
tos;

Terça Feria: evangelização para crian-
ças e adultos;

Quarta feira: reunião de estudo de O 
Livro dos Médiuns;

Quinta feira: reunião de Estudo Minu-
cioso de O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo;

Sexta Feira: reunião de Estudo Siste-
matizado da Doutrina Espírita - ESDE.

C. E. ESTUDANTES DO EVANGE-
LHO:

Está realizando reuniões pelo Whats
-App (interagindo por áudio) às segundas, 
terças, quartas e sextas feiras das 19:30 às 
20:30h. Contato com Mariana, pelo telefo-
ne (34) 99104 5738.

C. E. LUZ E CONSOLAÇÃO:
Está realizando live e reuniões de es-

tudo, as segundas, terças e quintas-feiras 
e nos domingos às 19;30h, pelo facebook 
e pelo aplicativo meet. Quem quiser par-
ticipar entrar em contato com Euripa pelo 
whatsapp (34)98821-5005.

Segunda-feira: live;

Terça e quinta-feira e domingos: reu-
niões de estudo.

C. E. LUZ DA SEARA:
Esta desenvolvendo suas atividades 

pelo instagram, link https://instagram.
com/luzdaseara?igshid=140jft2cgc336

Segunda-feira: momento de arte espí-
rita;

Terça-feira: estudo de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo;

Quarta-feira: evangelização com Je-
sus;

Quinta-feira: momento de reflexão.
O link do estudo de terça-feira é passa-

do pelo instagram.

C. E. Dr. BEZERRA DE MENEZES:
Está realizando uma live por semana. 

O roteiro é música, prece de abertura, lei-
tura/reflexão de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, passe à distância e encerra-
mento. O link: https://meet.google.com/
fuy-wkzb-pjo

C. E. FRANCISCO CAIXETA:
Está realizando reuniões virtuais pelo 

google meet às segundas, quartas e sexta´-
feiras, às 19:30h. O link é fornecido no dia 
da reunião pelo grupo de WhatsApp do C. 
E. Francisco Caixeta. 

Contato com Carlinhos, pelo telefone 
(34) 99955-5215.

Segunda-feira: estudo de O Livro dos 
Espíritos;

Quarta-feira: estudo de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo;

Sexta-feira: palestra sobre um tema 
extraído de O Evangelho Segundo o Es-
piritismo.

C. E. GUMERCINDO GIMENEZ:
Está realizando reuniões virtuais às se-

gundas, terças, quartas e sextas feiras, às 
19:30h, e nos sábados às 17:30h. O link é 
fornecido no dia pelo WhatsApp. Contato 
com Mário pelo telefone (34) 99192-5915.

Segunda-Feira: estudo de O Evange-
lho Segundo o Espiritismo;

Terça-feira: estudo de O Livro dos Es-
píritos;

Quarta-feira: Prece;
Sexta-feira: estudo do livro O Céu e o 

Inferno;
Sábado: estudo do tema Conheça a Ti 

Mesmo.

C. E. CHICO XAVIER:
Está realizando reuniões virtuais de 

estudo às segundas e quartas-feiras, às 
19:30h pelo Skype. Contato com Iris pelo 
telefone (34)98418-6369.

Segunda-feira: estudo de O Livro dos 
Espíritos;

Quarta-feira: estudo de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo.

C. E. CAMINHEIROS DO BEM
Está realizando reuniões virtuais de es-

tudo da seguinte forma:
Segunda-feira: O Livro dos Espíritos. 

- Link: https://meet.google.com/ods-omhi
-bjb

Terça-feira: O Livro dos Médiuns. - 
Link: https://meet.google.com/efr-mtm-
d-wyi

Quarta-feira: O Evangelho Segundo 
o Espiritismo. - Link:https://meet.google.
com/amt-nrgs-cco

Sexta-feira: Evangelização(Culto para 
a Família). - Link: https://meet.google.
com/amt-nrgs-cco

MENSAGEM DO NATAL
"Gloria a Deus nas Alturas, paz na Terra e 
boa vontade para com os homens". (Lucas, 
2:14)

O cântico das legiões angélicas, na Noite 
Divina, expressa o programa do Pai acerca 
do apostolado que se reservaria ao Mestre 
nascente.

***
O louvor celeste sintetiza, em três enuncia-
dos pequeninos, a plataforma do Cristianis-
mo inteiro.

***
Gloria a Deus nas Alturas, significando o 
imperativo de nossa consagração ao Senhor 
Supremo, de todo o coração e de toda a alma.
Paz na Terra, traduzindo a fraternidade que 
nos compete incentivar, no piano de cada 
dia, com todas as criaturas.
Boa vontade para com os homens, definindo 
as nossas obrigações de serviço espontâneo, 
uns a frente dos outros, no grande roteiro da 
Humanidade.

***
O Natal exprime renovação da alma e do 

mundo, nas bases do Amor, da Solidariedade 
e do Trabalho.

***
Dantes, os que se anunciavam, em nome de 
Deus, exibiam a púrpura dos triunfadores 
sobre o acervo de cadáveres e despojos dos 
vencidos.
Com o Enviado Celeste, que surge na Man-
jedoura, temos o Divino vencedor arreba-
nhando os fracos e os sofredores, os pobres 
e os humildes para a revelação do Bem Uni-
versal.

***
Dantes, exércitos e armadilhas, flagelos e 
punhais, chuvas de lodo e lama para a con-
quista sanguinolenta.
Agora, porém, e um Coração armado de 
Amor aberto a compreensão de todas as do-
res, ao encontro das almas. Não amaldiçoa.
Não condena.
Não fere.
Fortalece as boas obras.
Ensina e passa.
Auxilia e segue adiante.
Consola os aflitos sem esquecer-se de consa-
grar o jubilo esponsalício de Caná.
Reconforta-se com os discípulos no jardim 

doméstico, todavia não desampara a multi-
dão na praça publica.
Exalta as virtudes femininas no Lar de Pe-
dro, contudo não menospreza a Madalena 
transviada.
Partilha o pão singelo dos pescadores, mas 
não menoscaba o banquete dos publicanos.
Cura Bartimeu, o cego esquecido, entretanto 
não olvida Zaqueu, o rico enganado.
Estima a nobreza dos amigos, contudo não 
desdenha a cruz entre os ladrões.
Cristo, na Manjedoura, representava o Pai na 
Terra.
O cristão no mundo e Cristo dentro da vida.

***
Natal! Gloria a Deus! Paz na Terra! Boa 
Vontade para com os Homens!

***
Se já podes ouvir a mensagem da Noite 
Inesquecível recorda que a Boa Vontade 
para com todas as criaturas é o nosso dever 
sempre.
   Emmanuel

Livro Segue-me – Francisco Cândido Xavier
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RELENDO O LIVRO “NO MUNDO MAIOR”
Capítulo XVIII - Velha Afeição

Aquele bando de espíritos constituídos 
de antigos negociantes, que haviam acu-
mulado dinheiro para satisfazer a própria 
cupidez  sem beneficiar à ninguém durante 
suas jornadas terrenas continuavam com a 
ideia fixa de ganhar dinheiro que não mais 
encontrariam.
 André e Calderaro depararam-se com 
uma assembleia de velhinhos com expres-
sões nos rostos de aspecto lamentável, se-
gurando junto ao peito porções de lama.
 Acreditavam que aquela lama consistia em 
um grande tesouro em ouro que deveriam 
esconder de possíveis ladrões.  A mente 
fixa em enriquecer ainda persistia após a 
perda do corpo físico. Eram verdadeiros 
fantasmas da avareza.
De repente, um daqueles velhinhos ava-
rentos questionou a possibilidade de esta-
rem vivenciando um pesadelo. Perguntava, 
a si mesmo, se não estavam enlouquecen-
do.Quanto tempo estariam fora do lar?
 Ao ouvir aquela voz, André Luiz fixou os 
traços do rosto daquele velhinho que reco-
nheceu a possibilidade de ser Cláudio, seu 
avô paterno.
Aquela voz era muito semelhante a do avô 
que ele era afeiçoado desde criança e cuja 
presença acalmava as crises nervosas.
Durante a vida, Cláudio fizera conside-
rável riqueza em ágios escandalosos e era 
extremamente apegado ao dinheiro.No es-
tágio final de sua vida na Terra via ladrões 
e delatores em toda a parte. Aflito, o pai de 
André Luiz trouxe-o para sua casa onde 
sua mãe auxiliou a vencer os derradeiros 
padecimentos.
 André Luiz relembrou seu decesso. Fora 
trazido do colégio onde fazia o curso se-
cundário para oscular-lhe, pela última vez, 
as mãos frias.Em sua memória, o gesto das 

mãos curvadas sobre o peito parecendo 
guardar algum tesouro oculto.
 Ao longo do tempo, André veio a saber 
que seu avô deixara valioso patrimônio fi-
nanceiro que a parentela usufruía de forma 
nababesca. Enquanto refletia seu passado, 
André Luiz ouviu pronunciarem o nome 
Cláudio e não teve mais dúvidas. Aquele 
velhinho era de fato seu avô Cláudio.
Calderaro retirou  André Luiz daquele sus-
to, dizendo ali que entendia o porquê de 
irmã Cipriano conduzi-lo àquela região 
sombria.
Deveriam agir rapidamente uma vez que o 
velhinho achava-se receptivo aos esclareci-
mentos. Calderaro ministrou passes na vi-
são de Cláudio para que este os enxergasse. 
Ao que inquiriu sobre quem eram aqueles 
estranhos, pensou que eram sacerdotes.
Calderaro apresentou-se chamando-o pelo 
nome Cláudio M... antigo fazendeiro nas 
vizinhanças de V… Sabendo que o conhe-
ciam, Cláudio, aliviado, declarou estar em 
região misteriosa e cheia de perigos mas 
abundante em ouro,  muito ouro.
Alegou  querer sair daquele lugar e voltar 
a ver seus parentes. De joelhos, implorava 
por ajuda.
Calderaro explicou o engano em que vivia, 
já havia deixado o mundo terreno há 40 
anos. Sensibilizado, Cláudio raciocinava 
sobre seu ouro acumulado com tanto suor. 
Convidado a reconhecer que aquele ouro 
que abraçava era lama, ele ficou aterrori-
zado. Imediatamente identificou o fato de 
lesar sua irmã Ismênia,  cujos direitos es-
pezinhou.
 E então, confessou que tinha uma irmã  
ilegítima que fora cuidada por sua mãe.
 Ao morrer, seu pai lhe confiou a irmã pe-
dindo que dela cuidasse.

 Entretanto, expulsou-a de casa e apro-
priou-se da herança que a ela cabia, cau-
sando-lhe miséria e sofrimento.
Mais uma vez, Cláudio questionou o por-
quê de não terem dito sobre a vida futura 
após a morte.  Voltou a falar sobre sua fa-
mília,  sobre onde estaria e o que fizeram 
de sua fortuna. Sentiu-se sem ninguém e 
reconheceu que estava com medo. Cons-
tatou que somente sua esposa estenderia 
as mãos para auxiliá-lo nestas condições 
atuais.
Esclareceu, ainda, que seu neto André Luiz 
era”a luz de seus olhos”. Dizia que era seu 
desejo que ele consagrasse-se na medicina 
para que fizesse o bem que ele,  homem ig-
norante, não fizera.
Tendo lesado a irmã, acreditava que o neto 
de seu coração, utilizando o dinheiro que 
deixara, beneficiasse a todos, em seu futu-
ro como médico dos pobres .Seu neto seria 
belo, querido e respeitado.
Enxugando as lágrimas, pediu a Calderaro, 
a quem chamou de mensageiro de Deus, 
se poderia levar a André notícia dos males 
que o devoraram durante tanto tempo.
André, em pranto irreprimível, dirigiu o 
olhar a Calderaro rogando-lhe perdão e 
relembrando o carinho de seu avô e o des-
velo com que ele  almejava o sucesso na 
profissão de médico e perguntou:
 -Vovô Cláudio, pois o senhor não me co-
nhece mais? 
Era impossível descrever o que se passou…  
diante de tanta comoção,  André Luiz sus-
tentou seu avô nos braços  e, com intensa 
alegria, carregou o precioso fardo, que era 
doce e leve ao coração.

Regina Lanne
Araxá-MG

Quanto puderes, mantém-te no grupo 
doméstico do Evangelho.
A grande lavoura, no campo enorme, 
não prescinde do viveiro minúsculo para 
as sementes.
Os homens que fulguram nos cenáculos 
da fama precisam do pequenino espaço 
de um lar, em que se refaçam para a luta.
A ascensão da cultura exige o incessante 
intercâmbio com o livro. Assim também, 
a obra da espiritualidade em nossa vida.
Indiscutivelmente, podemos partilhar o 
serviço precioso das doutrinações espe-
taculares, integrando a equipe dos prega-
dores ou a assembleia dos ouvintes, mas, 
não podemos dispensar a fonte oculta do 
estímulo à compreensão e à fraternida-
de, entre os corações mais extremamente 
afinados com o nosso.
O culto público da fé religiosa é o mos-
truário brilhante do conhecimento e da 
educação, mas o culto em casa é a la-

boriosa oficina de aperfeiçoamento do 
caráter, na qual perdemos antigas e con-
tundentes arestas, melhorando-nos em 
espírito, uns à frente dos outros.
Atendamos, assim, ao grupo familiar 
do Evangelho que nos corrige atitudes e 
elimina defeitos, auxiliando-nos a atrair 
entidades amigas do bem e a conquistar 
os valores da simpatia, que constituem os 
alicerces da nossa verdadeira felicidade.
No templo da fé pública, instruirás o ra-
ciocínio. Na igreja em casa, elevarás o 
sentimento.
No santuário da praça, o Mestre fala-nos 
à inteligência, mas, no altar doméstico, o 
Senhor fala-nos ao coração.

   Emmanuel

Do livro Indulgência - Psicografiade 
Francisco Cândido Xavier
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Eurípedes Barsanulfo
Eurípedes Barsanulfo nasceu em Sacramento, 
na região do Triângulo/Alto Paranaíba, Estado 
de Minas Gerais, em 1º de maio de 1880. Filho 
de Hermógenes Ernesto de Araújo e Jerônima 
Pereira de Almeida, manifestou bem cedo pro-
funda inteligência e senso de responsabilidade, 
acervo conquistado naturalmente nas experi-
ências de vidas pretéritas.
Ainda bem moço, porém muito estudioso e 
com tendências para o ensino, foi incumbido 
pelo seu mestre-escola de ensinar aos próprios 
companheiros de sala de aula.
Respeitável representante político de sua co-
munidade, tornou-se secretário da Irmanda-
de de São Vicente de Paulo, tendo participado 
ativamente da fundação do jornal Gazeta de 
Sacramento e do Liceu Sacramentano. Logo, 
viu-se guindado à posição natural de líder, por 
sua segura orientação quanto aos verdadeiros 
valores da vida.
Não foi, de pronto, um espírita. Por meio de 
um dos seus tios, Mariano da Cunha (Tio Si-
nhô) - de quem recebeu de presente o livro De-
pois da Morte, de autoria de Léon Denis -, Eu-
rípedes tomou conhecimento da existência dos 
fenômenos espíritas e das obras da Codificação 
Kardequiana. Mariano fazia parte do grupo de 
pessoas que estudavam o Espiritismo na fazen-
da Santa Maria, propriedade localizada a cerca 
de 14 km de Sacramento.
Na sexta-feira da Paixão do ano de 1904, Eurí-
pedes Barsanulfo, acompanhado do amigo José 
Martins Borges, foi assistir a uma sessão espíri-
ta na Fazenda Santa Maria, segundo narra Co-
rina Novelino no livro Eurípedes, o Homem e 
a Missão.
Encantado com o que vira e sentira, dias de-
pois, Eurípedes volta a Santa Maria, onde as-
siste a nova sessão. Na ocasião, recebeu de Vi-
cente de Paulo uma mensagem que o convoca 
a assumir a Doutrina dos Espíritos. "Meu filho, 
as portas de Sacramento vão fechar-se para 
você. Os amigos afastar-se-ão. A própria famí-
lia voltar-se-á. Mas, não se importe. Proclame 
sempre a Verdade, porque, a partir desta hora, 
as responsabilidades deseu Espírito ampliarão-
se-ão ilimitadamente", dizia o benfeitor.
Eurípedes, então, retorna a Sacramento, pro-
cura o vigário da Igreja Matriz, onde prestava 
sua colaboração, e desliga-se da congregação 
Vicente de Paulo, colocando à disposição o 
cargo de secretário da Irmandade. Voltou to-
talmente suas atividades para a nova Doutrina, 
pesquisando e estudando, por todos os meios e 
maneiras, até desfazer totalmente suas dúvidas. 
É mal entendido por familiares e amigos.
Diante da repercussão de tais acontecimentos, 
em poucos dias, começou a sofrer as conse-  
quências de sua atitude incompreendida por 
familiares e amigos. Persistiu lecionando e, en-
tre as matérias, incluiu o ensino do Espiritis-
mo, provocando reação em muitas pessoas da 
cidade, sendo procurado pelos pais dos alunos, 
que chegaram a oferecer-lhe dinheiro para que 
voltasse atrás quanto à nova matéria e, ante sua 
recusa, os alunos foram retirados um a um.
MEDIUNIDADE
Sob pressões e perseguições de toda ordem, 
Eurípedes Barsanulfo sofreu forte trauma, re-
tirando-se para tratamento e recuperação em 
uma cidade vizinha, época em que nele desa-
brocharam várias faculdades mediúnicas, em 
especial, a de cura. Um dos primeiros casos 
de cura ocorreu, justamente, com sua própria 
mãe, que, restabelecida, tornou-se valiosa as-
sessora em seus trabalhos.
A mediunidade de Eurípedes desenvolveu-se 

de forma notável, espontânea e multiforme, 
como só acontece com espíritos especialmente 
preparados para isto e que tenham uma missão 
especial, como a dele. Desdobramento, vidên-
cia, psicofonia, psicografia, curas, efeitos físi-
cos, receituário foram surgindo e tornando-se 
habituais em sua vivência.
A produção de vários fenômenos fez com que 
fossem atraídas para Sacramento centenas de 
pessoas de outras regiões. A todos Barsanulfo 
atendia e ninguém saía sem algum proveito, no 
mínimo, o lenitivo da fé e a esperança renova-
da.
A capacidade de desdobramento era tão co-
mum em sua vida, que atendia enfermos que 
se encontravam em outros locais, entrando em 
transe e indo, em espírito, aonde estes se en-
contravam.
ESPIRITISMO E TRABALHO NO BEM
Sentindo a necessidade de divulgar o Espi-
ritismo, Eurípedes fundou o Grupo Espírita 
Esperança e Caridade, no ano de 1905, tarefa 
na qual foi apoiado pelos seus irmãos e alguns 
amigos, passando a desenvolver trabalhos in-
teressantes, tanto no campo doutrinário, como 
nas atividades de assistência social.
Algum tempo depois, sob a orientação de Be-
zerra de Menezes, fundou a Farmácia Espírita 
Esperança e Caridade, que era totalmente gra-
tuita e cuja manutenção fazia-se com o salário 
do moço e com a ajuda espontânea de confra-
des abastados.
A farmácia contava, ainda, com laboratório 
próprio e Eurípedes adquiria os medicamentos 
homeopáticos e o instrumental necessários nas 
melhores firmas especializadas do ramo, em 
São Paulo e no Rio de Janeiro. Em nenhuma de 
suas atividades visava retorno pecuniário.
Recebia milhares de cartas, oriundas de todo 
o Brasil, trazendo comovedoras solicitações de 
enfermos do corpo e do espírito, chegavam-lhe 
às mãos. E, em cada uma, Barsanulfo apunha 
receitas ou orientações de Bezerra, conforme 
a circunstância. Diariamente, eram enviados, 
para numerosas cidades do território nacional, 
pelos Correios, sob registro, centenas de remé-
dios manipulados na farmácia.
No dia 1º de abril de 1907, Eurípedes fundou o 
Colégio Allan Kardec. A instituição tornou-se 
verdadeiro marco no campo da educação, ensi-
nando, entre outras disciplinas, Astronomia e 
Fundamentos da Doutrina Espírita.
O educandário tornou-se conhecido em todo 
o Brasil, tendo funcionado ininterruptamente 
desde a sua inauguração, com a média de 100 
a 200 alunos, até o dia 18 de outubro, quando 
foi obrigado a fechar suas portas por algum 
tempo, devido à grande epidemia de gripe es-
panhola que assolou nosso país.
Entre 1907 e 1912, Eurípedes Barsanulfo foi 
vereador de Sacramento. Trabalhou, e muito, 
em beneficio da comunidade. Apesar de sua 
dedicação aos pobres, não foi compreendido 
por gente da Igreja e acabou sendo perseguido.
PERSEGUIÇÃO
Fortalecia-se o Movimento Espírita na região 
e esse fato incomodava sobremaneira o clero 
católico, passando este, inicialmente, de for-
ma velada e logo após, declaradamente, a de-
senvolver uma campanha difamatória contra 
Eurípedes e o Espiritismo. Barsanulfo, por sua 
vez, defendeu suas ideias por meio das colunas 
do jornal Alavanca, discorrendo principalmen-
te sobre o tema: "Deus não é Jesus e Jesus não 
é Deus", com argumentação abalizada e incon-
testável.
Diante dos acontecimentos, a Igreja enviou a 

Sacramento, direto de Campinas, Estado de 
São Paulo, o Reverendo Feliciano Yague, famo-
so por suas pregações e conhecimentos, con-
vencida de que as argumentações e convicções 
dele infringiriam o golpe derradeiro no Espiri-
tismo. E foi assim que o referido padre desafiou 
Eurípedes para uma polêmica em praça públi-
ca, aceita e combinada em termos.
No dia marcado, o padre Yague iniciou suas 
observações, insultando o Espiritismo e os es-
píritas: "doutrina do demônio e seus adeptos, 
loucos passíveis das penas eternas"; era um tes-
temunho público do ódio e demonstração de 
intolerância e sectarismo.
Eurípedes, por sua vez, aguardou serenamen-
te a oportunidade de falar, iniciando com uma 
prece sincera, humilde e bela, implorando paz 
e tranquilidade para uns e luz para outros, tor-
nando o ambiente propício para inspiração e 
assistência do plano maior e, em seguida, ini-
ciou a defesa dos princípios nos quais se alicer-
çavam seus ensinamentos.
Com delicadeza, lógica, e dando vazão à sua 
inteligência, descortinou os desvirtuamentos 
doutrinários apregoados pelo Reverendo, e foi 
corroborado pela manifestação alegre e ruido-
sa da multidão. Ao terminar a famosa polêmica 
e reconhecendo o estado de alma do Reveren-
do, Eurípedes aproximou-se dele e abraçou-o 
fraterna e sinceramente.
DESENCARNE
Eurípedes Barsanulfo seguiu com dedicação as 
máximas de Jesus Cristo até o último instante 
de sua vida terrena, por ocasião da pavorosa 
pandemia de gripe espanhola que assolou o 
mundo em 1918, ceifando vidas, espalhando 
lágrimas e aflição, redobrando o trabalho do 
grande missionário, que a previra muito antes 
de invadir o continente americano, sempre fa-
lando na gravidade da situação que ela acarre-
taria.
Vitimado pela referida doença, Barsanulfo de-
sencarnou às 18 horas do dia 1º de novembro 
de 1918, aos 38 anos de idade, rodeado de pa-
rentes, amigos e discípulos. Manifestada em 
nosso continente, a gripe veio encontrá-lo à ca-
beceira de seus enfermos, auxiliando centenas 
de famílias pobres. Havia chegado ao término 
de sua missão terrena. Em verdadeira romaria, 
Sacramento em peso acompanhou-lhe o corpo 
material até a sepultura, sentindo que ele res-
surgia para uma vida mais elevada e sublime.
Há quem afirme que Eurípedes, conhecido 
como o "Apóstolo do Triângulo", fora a reen-
carnação do escravo Rufo, um cristão pratican-
te que aparece no livro Ave Cristo, de Emma-
nuel, psicografia de Chico Xavier.
Eurípedes deixou uma história rica, humana e 
profunda. Continua ele sendo, no Plano Espi-
ritual, um dos maiores missionários do Espi-
ritismo.
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