
O Céu e o Inferno
Se a lógica conduz-nos à individu-
alidade da alma, nos leva também 
a outra consequência: que o destino 
de cada alma deve depender de suas 
qualidades específicas, porque seria 
irracional admitir que a alma atra-
sada do homem estivesse no mes-
mo patamar que a do homem sábio 
e a do homem bom. Por justiça, as 
almas devem ter a responsabili-
dade de seus atos. Para que sejam 
responsáveis, é preciso que sejam 
livres para escolher entre o bem e 
o mal. Sem livre-arbítrio há fatali-
dade, e com a fatalidade não haveria 
responsabilidade.

Veja artigo na pag. 04.
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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.

Nascimento de Bezerra de Menezes
“Unidos seremos resistência, fragmentados seremos vencidos em nossos 
objetivos essenciais.”

Adolfo Bezerra de Menezes nasceu em 29 de agosto de 1831, em Riacho 
do Sangue, CE, e desencarnou no dia 11 de abril de 1900.  
Trabalhou em benefício dos mais necessitados e ficou conhecido como 
“o médico dos pobres”. 
Desenvolveu diversos trabalhos em prol da união e da liberdade dos es-
tudiosos da Doutrina, tendo sido por duas vezes presidente da Federação 
Espírita Brasileira.
Legou a todos nós memoráveis ensinamentos e, acima de tudo, deixou-
nos o seu exemplo de trabalhador da Seara de Jesus, amando e servindo, 
em especial aos mais sofredores.
Foi político, ocupando cargos importantes no Estado do Rio de Janeiro, 
para onde transferiu residência ainda jovem para estudar.
Conheceu o Espiritismo e transformou-se no servidor de Jesus até a mor-
te do seu corpo físico.

Veja artigo na pg.05. 

Grupo Espírita da Amizade 31 
Anos de Fundação

O Grupo Espírita da Amizade completaará no mês de se-
tembro próximo 31 anos de sua fundação. 
Para comemorar esta importante data, elaborou-se a se-
guinte programação:
Dia 1º/09/2020 - Terça-feira, às 19:30h: Culto Especial 
em comemoração ao aniversário, a cargo da evangelizado-
ra espírita Sulamita de Almeida;

Dia 07/09/2020 – Segunda-feira, às 19:30h – Palestra 
com Sônia Barsantes, de Araxá, residente em Uberaba;
Dia 21/09/2020 – Segunda-feira, às 19:30h – Palestra 
com Daniel Nascimento, de Ibiá;
Dia 28/09/2020 – Segunda-feira, às 19:30h, Palestra com 
Marco Aurélio Batuíra, de Sacramento.
Todas as palestras serão virtuais e o link para acesso em 
todos os dias é: https://meet.google.com/dko-ghey-tkz.
Todos estão convidados para participar desta importante 
data.
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UM DESAFIO CHAMADO FAMÍLIA
A Insatisfação

HISTÓRIA QUE A VIDA CONTA
A conta da vida

Passo para sua apreciação, essa mensa-
gem extraída o livro Alvorada Cristã; de 
Neio Lúcio, Psicografia Chico Xavier, A 
Conta da Vida, Página 77.

A Conta da Vida
Quando Levindo completou vinte e um 

anos, a Mãezinha recebeu-lhe os amigos, 
festejou a data e solenizou o acontecimen-
to com grande alegria.

No íntimo, no entanto, a bondosa se-
nhora estava triste, preocupada.

O filho, até a maioridade, não tolerava 
qualquer disciplina.

Vivia ociosamente, desperdiçando o 
tempo e negando-se ao trabalho.

Aprendera as primeiras letras, a preço 
de muita dedicação materna, e lutava con-
tra todos os planos de ação digna.

Recusava bons conselhos e inclinava-
se, francamente, para o desfiladeiro do ví-
cio.

Nessa noite, todavia, a abnegada Mãe 
orou mais fervorosa, suplicando a Jesus o 
encaminhasse à elevação moral. Confiou-o 
ao Céu, com lágrimas, convencida de que 
o Mestre Divino lhe ampararia a vida jo-
vem.

As orações da devotada criatura foram 
ouvidas, no Alto, porque Levindo, logo 
depois de arrebatado pelas asas do sono, 
sonhou que era procurado por um mensa-
geiro espiritual, a exibir largo documento 
na mão.

Intrigado, o rapaz perguntou-lhe a que 
devia a surpresa de semelhante visita. O 

emissário fitou nele os grandes olhos e res-
pondeu:

- Meu amigo, venho trazer-te a conta 
dos seres sacrificados, até agora, em teu 
proveito.

Enquanto o moço arregalava os olhos 
de assombro, o mensageiro prosseguia:

- Até hoje, para sustentar-te a existên-
cia, morreram, aproximadamente, 2.000 
aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros 
e 3.000 peixes diversos. Nada menos de 
60.000 vidas do reino vegetal foram con-
sumidas pela tua existência, relacionando-
se as do arroz, do milho, do feijão, do tri-
go, das várias raízes e legumes.

- Em média calculada, bebeste 3.000 li-
tros de leite, gastaste 7.000 ovos e comeste 
10.000 frutas.

- Tens explorado fartamente as famílias 
de seres do ar e das águas, de galinheiros e 
estábulos, pocilgas e redis.

- O preço dos teus dias nas hortas e po-
mares vale por uma devastação.

- Além disso, não relacionamos aqui os 
sacrifícios maternos, os recursos e doações 
de teu pai, os obséquios dos amigos e as 
atenções dos vários benfeitores que te ro-
deiam.

- Em troca, que fizeste de útil?
- Não restituíste ainda à Natureza a mí-

nima parcela de teu débito imenso.
- Acreditas, porventura, que o centro do 

mundo repousa em tuas necessidades indi-
viduais e que viverás sem conta nos domí-
nios da Criação?

- Produze algo de bom, marcando a tua 
passagem pela Terra.

- Lembra-te de que a própria erva en-
contra-se em serviço divino.

- Não permitas que a ociosidade para-
lise-te o coração e desfigure o espírito!...

O moço, espantado, passou a ver o des-
file dos animais que havia devorado e, sob 
forte espanto, acordou...

Amanhecera...
O Sol de ouro como que cantava em 

toda parte um hino glorioso ao trabalho 
pacífico.

Levindo escapou da cama, correu até à 
genitora e exclamou:

- Mãezinha, arranje-me serviço! Arran-
je-me serviço!...

- Oh! meu filho - disse a senhora num 
transporte de júbilo -, que alegria! como  
estou contente!... que aconteceu?

E o rapaz, preocupado, informou:
- Nessa noite passada, eu vi a Conta da 

Vida.
Daí em diante, converteu-se Levindo 

num homem honrado e útil.
Paz a todos

É realmente incrível como vivemos insa-
tisfeitos com tudo na vida.
Basta iniciar um pequeno diálogo e  logo 
surgem os indícios da insatisfação.
Uns estão insatisfeitos por terem casado 
(campeão dos campeões), outros por esta-
rem solteiros.
Os jovens reclamam dos pais; os pais re-
clamam dos jovens.
O estudante reclama da escola; o diretor 
reclama da falta de atenção dos alunos.
O motorista reclama do trânsito e da má 
conservação das estradas (com razão), o 
guarda de trânsito reclama dos condutores 
de veículos.
O desempregado reclama da falta de tra-
balho; o trabalhador reclama de tanto tra-
balho.
Alguém reclama da solidão; outro, de ter 
por perto tanta gente.
Reclamamos da profissão escolhida, do 
restaurante escolhido para o jantar, da 
praia selecionada para o lazer.
A dona de casa reclama do trabalho de ro-
tina, dos filhos bagunceiros; os filhos re-

clamam da rigidez da mãe.
O marido reclama da falta de atenção da 
esposa; a esposa reclama da falta de cari-
nho do companheiro.
Uns reclamam dos patrões; outros recla-
mam por não terem patrão.
Reclamamos do calor, do frio, da chuva, 
reclamamos de tudo.
Deus, por certo, está procurando um aba-
fador de insatisfação.
É preciso buscar recursos para substituir 
esse lado pessimista que está habitando 
nosso mundo íntimo.
Por certo, temos que ver nosso lado de 
sombra, mas é necessário também, com 
prioridade, buscarmos sempre aumentar 
nosso lado de luz.
Cada ser vive daquilo que alimenta.
Mergulhados neste planeta de expiações 
e provas, temos por obrigação saber lidar 
com o lado da imperfeição. E para tanto  
devemos buscar no nosso próprio aprimo-
ramento os recursos para mudarmos o que 
precisa ser mudado.
Tudo depende de nós. Deus colocou junto 

de  cada um tudo de que precisa para criar 
o recurso a ser usado para sanar todos os 
males.
Dentro da observação segura e precisa, va-
mos descobrindo que a solução do proble-
ma está muito perto de nossas mãos.
Agindo com bom-senso e paciência, dis-
cernimento e atenção, aceitando o tempo 
como um valoroso cooperador, mudare-
mos a rotina da insatisfação, substituindo
-a pelo prazer de uma vida mais valorosa 
e mais feliz.
Satisfação ou insatisfação: tudo depende 
da escolha de cada um.
Fazer escolhas é direito de todos, mas in-
terferir na satisfação dos outros, com o 
nosso pessimismo e com a nossa insatisfa-
ção, é falta de caridade.
Colheremos amanhã toda realização do dia 
de hoje.
Pense nisso e tenha a vida repleta de ale-
gria e  de harmonia.

Marcelino Pereira da Cunha
Araxá-MG

Marcelino Pereira da Cunha
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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PINGO DE LUZ
Indulgência X Execração

Atualmente, vivemos momentos tormento-
sos em que a lição da dor faz-se presente em 
todo o planeta.
Paralelo à lição coletiva da pandemia, os 
dramas individuais de sofrimento e profunda 
dor ocorrem na intimidade dos lares.
Alguns desses fatos traumáticos são expos-
tos nas redes de comunicação, provocando 
desequilibrada comoção popular.  Debates 
de “pseudo-especialistas”, julgamentos, 
execração e revolta são manifestados em 
desfavor dos envolvidos diretamente nesses 
dramas íntimos.
Nestes dias, de caridade andamos todos pre-
cisados. 
A questão 886 de O Livro dos Espíritos, 
Kardec perguntou:
“Qual o verdadeiro sentido da palavra cari-
dade, como a entendia Jesus?”
E os Espíritos responderam:
“Benevolência para com todos, indulgência 
para as imperfeições dos outros, perdão das 
ofensas.”
O ser em aflição e em sofrimento físico ou 
moral carece de misericórdia, piedade, in-
dulgência e perdão.
A seguir, transcrevemos os apontamentos 
sobre a caridade real, feitos por Emmanuel, 
André Luiz e Meimei.

Campanha na campanha(1)
Reunião pública de 23 de Outubro de 1959
Q.886 de “O Livro dos Espíritos”
“Campanha”, além de outros significados 
na sinonímica, pode também figuradamente 
expressar “esforço para conseguir alguma 
coisa”.
 Possuímos, desse modo, campanhas múlti-
plas no terreno da solidariedade, como sim-
ples dever; todas, porém, rogando a campa-
nha da indulgência, no âmago de si mesmas.
 Ouçamos, assim, o que nos diz semelhante 
campanha íntima.
 Ajuda a construir o templo de tua fé, mas 
não creias que os outros devam crer confor-
me crês.
 Ergue um lar que recolha os infortunados 
da via pública; entretanto, não expulses do 
coração as vítimas do mal, para que o mal 
não as aniquile.
Agasalha a epiderme desnuda do compa-
nheiro; todavia, não exponhas a vida do pró-
ximo às rajadas mortíferas da censura.
 Estende o prato reconfortante ao faminto; 
contudo, não te falte apoio moral para os se-
dentos de compreensão.
Traze a cadeira de rodas à necessidade do 
paralítico; no entanto, não deixes de levantar 
os caídos em desapreço.
Protege os obsidiados como puderes, mas 
desculpa incondicionalmente os amigos per-
turbados da própria rota, quando te compli-
quem a experiência.
 Dá remédio aos enfermos; entretanto, não 
negues algum bálsamo de esperança aos co-

rações tombados no vício.
Ampara a criança menosprezada; contudo, 
não a escravizes à tua exigência.
 Promove a pregação da virtude; no entanto, 
atende ao culto incessante da gentileza para 
com todos, começando da própria casa.
 Presta serviço aos irmãos do caminho, mas 
não lhes cobres favores especiais.
Realmente, em quaisquer campanhas de re-
denção, não te despreocupes da campanha da 
indulgência na campanha a que te afeiçoes.
 Indulgência exprime “entendimento” e “en-
tendimento” quer dizer “simpatia fraterna”.
 Jesus, entre os homens, partilhou campanhas 
diversas, inclusive aquelas do amor pelos 
inimigos e da oração pelos que perseguem 
e caluniam.  Entretanto, fosse na tolerância 
aos sarcasmos da rua ou no perdão aos in-
gratos, em momento algum se esqueceu da 
própria consagração à campanha da bênção.

*******
Indulgência(2)
O Evangelho Segundo o Espiritismo - cap. 
X- item 8.
A luz da alegria deve ser o facho continua-
mente aceso na atmosfera das nossas expe-
riências.
 Circunstâncias diversas e principalmente as 
de indisciplina podem alterar o clima de paz, 
em redor de nós, e dentre elas destaca-se a 
palavra impensada como forja de incompre-
ensão, a instalar entrechoques.
Daí o nosso dever básico de vigiar a nós 
mesmos na conversação, ampliando os re-
cursos de entendimento nos ouvidos alheios.
 Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos 
perdão. Se outros erraram, perdoemos-lhes 
hoje, suscitará o mal para nós, amanhã.
A mágoa não tem razão justa e o perdão anu-
la os problemas, diminuindo complicações e 
perdas de tempo.
 É assim que a espontaneidade no bem esta-
belece a caridade real.
 Quem não reconhece as próprias imperfei-
ções, demonstra incoerência.
Quem perdoa, desconhece o remorso.
Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, 
por isso, não pede aversão, mas, entendi-
mento.
O erro, nosso, requer a bondade alheia; erro 
,de outrem, reclama a clemência nossa.
A Humanidade dispensa quem a censure, 
mas necessita de quem a estime.
 E ante o erro, debalde se multiplicam jus-
tificações e razões, antes de tudo, é preciso 
refazer, porque o retorno à tarefa é a conse-
quência inevitável de toda fuga ao dever.
Quanto mais conhecemos a nós mesmos, 
mais amplo em nós o imperativo de perdoar.
Aprendamos com o Evangelho, a fonte ine-
xaurível da Verdade.
Você, amostra da Grande Prole de Deus, ca-
rece do amparo de todos e todos solicitam-
lhe amparo.

Saiba, pois, refletir o mundo em torno, re-
cordando que se o espelho, inerte e frio, 
retrata todos os aspectos dignos e indignos 
à sua volta, o pintor, consciente, buscando 
criar atividade superior, somente exterioriza 
na pureza da tela os ângulos nobres e cons-
trutivos da vida.

******
Violência(3)
Violência não está unicamente nos proces-
sos da vida física. Acha-se igualmente oculta 
nos recessos de nossa vida íntima.
 Sabemos que quase todas as ocorrências 
começam nas fontes do pensamento. Reflete 
nisso e auxilia a ti mesmo, auxiliando aos 
outros.
Façamos o propósito de fixarmo-nos tão so-
mente no bem.
Se alguém errou, abstenhamo-nos de drama-
tizar o episódio, mentalizando males satéli-
tes em torno do acontecido. 
Seja a compaixão o início do nosso conhe-
cimento em torno do assunto, elegendo no 
silêncio a prioridade de nossa atitude.
Se a falta é grave, não nos desloquemos do 
silêncio para o comentário desairoso ou in-
feliz.
 Se já dispomos da felicidade de orar, bus-
quemos envolver as vítimas do caso no bene-
fício da prece e aguardemos da Providência 
Divina o socorro que lhes faça necessário.
 Fantasiar minudências, em derredor do pro-
blema, é criar dificuldades em nosso prejuí-
zo, de vez que a fraqueza é inerente ao nosso 
próprio modo de ser; e favorecendo abertu-
ras para o mal, estaremos ameaçados de cair 
nas tentações em que se arremessaram aque-
les mesmos companheiros que pretendemos 
julgar precipitadamente.
 A indulgência, com o serviço fraterno em 
prol de quem errou, é um dos mais impor-
tantes caminhos para a sustentação da paz.
Compadeçamo-nos uns dos outros. Soli-
citou-nos o Cristo: “Não julgueis”. Neste 
apelo do Divino Mestre, saibamos incluir a 
violência mental.

*****
Jesus nos convida a observarmos o mundo 
com empatia e compaixão a fim de exercer-
mos a verdadeira caridade.
 Assim fazendo, estaremos construindo o 
Reino de Deus em nós, pois de indulgência e 
de perdão andamos todos precisados.

Sulamita de Almeida
Araxá-MG
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O Céu e o Inferno
Parte do conjunto de cinco obras da Co-

dificação Espírita, o livro O céu e o inferno 
ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo 
foi compilado por Allan Kardec e publica-
do pela primeira vez em 1º de agosto de 
1865, em Paris, França.

Comenta Kardec1: 
O título desta obra indica claramen-

te o seu objetivo. Nela reunimos todos 
os elementos destinados a esclarecerem 
o homem quanto ao seu destino. Como 
em nossas publicações anteriores sobre a 
Doutrina Espírita, nada colocamos neste 
livro que seja produto de um sistema pre-
concebido ou de concepção pessoal, que 
aliás, não teria nenhuma autoridade. Tudo 
foi deduzido da observação e da concor-
dância dos fatos.

Foi destacado pelo Codificador, na pá-
gina de abertura, a citação de Ezequiel2: 

Por mim mesmo juro – disse o Senhor 
Deus – que não quero a morte do ímpio, 
senão que ele se converta, que deixe o mau 
caminho e que viva.

De seu conteúdo destacamos trecho no 
qual Claire, Espírito3, manifesta-se nestes 
termos:

O mal não está fora de mim, reside em 
mim, devendo ser eu que me transforme e 
não as coisas exteriores. Em nós e conosco 
trazemos o céu e o inferno.

Já no Código Penal da Vida Futura4, 
lê-se:

O inferno está por toda parte em que 
haja almas sofredoras, e o céu igualmente 
onde houver almas felizes.

*
Estes simples destaques levam-nos, 

compreensivelmente, ao alcance da cita-
ção de Joanna de Ângelis5: 

O céu ou o inferno, são, pois, estados 
de consciência.

Nós fazemos nossas escolhas, e essas 
escolhas acabam nos fazendo.

A cada momento, temos acesso a uma 
infinidade de escolhas. Algumas são feitas 
de forma consciente, outras não. Infeliz-
mente, muitas de nossas escolhas, por te-
rem sido feitas sem consciência, não nos 
parecem escolhas – no entanto, são.

A vivência delas traz resultados. Uns 
alegres, outros não. Uns saudáveis, outros 
não. Uns felizes, outros não.

Há milhares de anos, no Vedas, em sua 
parte final, no Upanishad, foi escrito6:

 O que for a profundeza do teu ser, as-
sim será teu desejo.

O que for o teu desejo, assim será tua 
vontade.

O que for tua vontade, assim serão teus 
atos.

O que forem teus atos, assim será teu 
destino.

 
O livro O Céu e o Inferno, com seus 

154 anos de edição, é um convite à Vida 
mas, especialmente, à aquisição da cons-
ciência das razões da Vida e do viver, em 
que, ainda para nós, precisamos da noite 
para divisar a claridade das estrelas, até 
em certo dia, não muito distante, perce-
bermos a Unidade que abriga tanto a noite 
como o dia.

Essa caminhada rumo ao pleno desper-
tar da consciência, qual planta que busca o 
sol, ou como aqueles que buscam o Céu, 
vem expressa por Martin Luther King, 
pastor protestante e ativista político esta-
dunidense, um dos mais importantes líde-
res do movimento dos direitos civis dos 
negros nos Estados Unidos, e no mundo:

 A covardia coloca a questão: “É segu-
ro?”

O comodismo coloca a questão: “É po-
pular?”

A etiqueta coloca a questão: “É elegan-
te?”

Mas a consciência coloca a questão: “É 
correto?”

 
E chega uma altura em que temos de 

tomar uma posição que não é segura, não 
é elegante, não é popular, mas o temos de 
fazer porque a nossa consciência diz-nos 
que é essa a atitude correta.

 
Vem como impulso às nossas ações 

renovadoras, rumo ao Céu, em forma de 
esperança e estímulo para realizações no 
bem, a anotação do Apóstolo Pedro7:

Mas, sobretudo, tende ardente amor 
uns para com os outros; porque o amor co-
brirá a multidão de pecados.

Todos estamos fadados, pelo finalismo 
Divino, à felicidade.

Escreveu o Evangelista Mateus8: 
Assim também não é vontade de vosso 

Pai, que está nos céus, que um destes pe-
queninos se perca.

Caminhemos, pois, sempre em frente 
e para o Alto, em permanente renovação 
moral para melhor, como leciona Allan 
Kardec9: 

Reconhece-se o verdadeiro espírita 
pela sua transformação moral e pelos es-
forços que emprega para domar suas incli-
nações más.

E por fim, recita-nos o renomado poeta 
Gibran Khalil Gibran10:

A consciência de uma planta no meio 
do inverno não está voltada para o verão 
que passou, mas para a primavera que irá 
chegar. 

A planta não pensa nos dias que já fo-

ram, mas nos que virão. 

Se as plantas estão certas de que a pri-
mavera virá, por que nós – os humanos – 
não acreditamos que um dia seremos capa-
zes de atingir tudo o que queríamos?
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XVII, item 4.
10. GIBRAN, Khalil. Cartas de amor do Pro-
feta. São Paulo: EDIOURO, 1999.

Fonte:  Página Mundo Espírita - FEP (Fede-
ração Espírita do Paraná) - 
Não constava o autor. - http://www.mundoes-
pirita.com.br/?materia=o-ceu-e-o-inferno

RECIPROCIDADE

   Emmanuel

O discípulo abeirou-se do orientador 
e queixou-se magoado: - Instrutor 
amigo, o pior de tudo em meu apren-
dizado é adquirir a ciência do relacio-
namento.
Creio estar lutando inutilmente con-
tra a animosidade alheia... Auxilie-
me, por favor.
De que modo agir para viver com a 
intolerância e com o azedume dos 
outros?
O mentor refletiu, por alguns mo-
mentos, e esclareceu:
- Sim a indagação é justa. Mas para 
que tenhamos uma resposta clara, é 
importante considerar que os outros, 
igualmente, precisam viver contigo.

Do Livro: Caminhos,psicografia de 
Francisco Cândido Xaavier.
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Dr. Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres
Nascido em Riacho do Sangue, no 

estado do Ceará, no dia 29 de agosto de 
1831, Adolfo Bezerra de Menezes Caval-
cante, aos 19 anos de idade, completados 
em 1851, transferiu residência para o Rio 
de Janeiro a fim de realizar o sonho de ser 
médico. 

Em 1852, iniciou seu trabalho na medi-
cina, como praticante interno no Hospital 
da Santa Casa de Misericórdia.

Em março de 1857, solicitou sua ad-
missão no Corpo de Saúde do Exército, 
assentando praça em 20 de fevereiro de 
1858, como cirurgião tenente.

Ainda em 1857, candidatou-se ao qua-
dro dos membros titulares da Academia 
Imperial de Medicina com a memória "Al-
gumas considerações sobre o cancro, en-
carado pelo lado do seu tratamento", sen-
do empossado em sessão de 1º de junho. 
Nesse mesmo ano, passou a colaborar na 
"Revista da Sociedade Físico-Química".

Em 6 de novembro de 1858, casou-se 
com a Sra. Maria Cândida de Lacerda, que 
desencarnou no início de 1863, deixando-
lhe um casal de filhos. 

Em 1859 passou a atuar como redator 
dos "Anais Brasilienses de Medicina", da 
Academia Imperial de Medicina, atividade 
que exerceu até 1861. 

Em 21 de janeiro de 1865, casou-se, em 
segunda núpcias com Dona Cândida Au-
gusta de Lacerda Machado, irmã materna 
de sua primeira esposa, com quem teve 
sete filhos.

O Espiritismo, qual novo maná celeste, 
já vinha atraindo multidões de crentes, a 
todos saciando na sua missão de consola-
dor. 

Logo que apareceu a primeira tradução 
brasileira de “O Livro dos Espíritos”, em 
1875, foi oferecido a Bezerra de Menezes 
um exemplar da obra pelo tradutor, Dr. 
Joaquim Carlos Travassos, que se ocultou 
sob o pseudônimo de Fortúnio. 

E conhecendo o Espiritismo, o abra-
çou para nunca dele afastar-se, legando à 
posteridade o seu exemplo de verdadeiro 
seguidor do Cristo. 

Contribuíram, também, para torná-lo 
um adepto consciente, as extraordinárias 
curas que ele conseguiu, em 1882, do fa-
moso médium receitista João Gonçalves 
do Nascimento.

Como trabalhador da Doutrina dedicou 
o resto dos seus dias no corpo físico a cui-
dar dos necessitados, dos mais carentes, 
dos escravos, de todos aqueles que experi-
mentavam na pobreza e na enfermidade as 
suas maiores provas.

Mais que um adepto, Bezerra de Me-
nezes foi um defensor e um divulgador da 
Doutrina Espírita, por sua obra literária e, 
principalmente, por sua obra de amor ao 
próximo.

Em 1883, recrudescia, de súbito, um 
movimento contrário ao Espiritismo e, na-
quele mesmo ano, fora lançado por Augus-
to Elias da Silva o “Reformador”, órgão 
oficial da Federação Espírita Brasileira e 
o periódico mais antigo do Brasil, ainda 
em circulação. Elias da Silva consultava 
Bezerra de Menezes sobre as melhores di-
retrizes a seguir em defesa dos ideais espí-
ritas. O venerável médico aconselhava-o a 
contrapor-se ao ódio, o amor, e a agir com 
discrição, paciência e harmonia. Bezer-
ra não ficou, porém, no conselho teórico. 
Com as iniciais A. M., principiou a cola-
borar com o “Reformador”, emitindo co-
mentários judiciosos sobre o Catolicismo.

Sua conversão oficial ao Espiritismo  
deu-se somente em 16 de agosto de 1886, 
aos 55 anos de idade, quando, perante 
grande público, em torno de 1.500 a 2.000 
pessoas, no salão de Conferência da Guar-
da Velha, em longa alocução, justificou a 
sua opção definitiva de abraçar os princí-
pios da consoladora doutrina.

Daí por diante, Bezerra de Menezes foi 
o catalisador de todo o movimento espírita 
na Pátria do Cruzeiro, exatamente como 
preconizara Ismael. Com sua cultura pri-
vilegiada, aliada ao descortino de homem 
público e ao inexcedível amor ao próximo, 
conduziu o barco de nossa doutrina por so-
bre as águas atribuladas pelo iluminismo 
fátuo, pelo cientificismo presunçoso, que 
pretendia deslustrar o grande significado 
da Codificação Kardequiana. 

Presidente da FEB em 1889, ao espi-
nhoso cargo foi reconduzido em 1895, 
quando mais se agigantava a maré da dis-
córdia e das radicalizações no meio espí-
rita, nele permanecendo até 1900, quando 
desencarnou.

Escreveu em jornais como “O Paiz”, re-
digiu “Sentinela da Liberdade”, os “Anais 
Brasilienses de Medicina”, colaborou na 
“Reforma”, na “Revista da Sociedade Físi-
co-química” e no “Reformador”. Utilizava 
os pseudônimos de Max e Frei Gil.

O dicionarista J. F. Velho Sobrinho 
alinha extensa bibliografia de Bezerra de 
Menezes, relacionando para mais de qua-
renta obras escritas e publicadas. São te-
ses, romances, biografias, artigos, estudos, 
relatórios, etc. 

Bezerra de Menezes desencarnou em 
11 de abril de 1900, às 11h30min., tendo 
ao lado a dedicada companheira de tantos 
anos, Cândida Augusta. 

Morreu pobre, embora seu consultório 
estivesse cheio de uma clientela que ne-
nhum médico queria; eram pessoas pobres, 
sem dinheiro para pagar consultas. Foi 
preciso constituir-se uma comissão para 
angariar donativos visando a possibilitar 
a manutenção da família. A comissão fora 
presidida por Quintino Bocayuva. 

Por ocasião de sua morte, assim se pro-
nunciou Leon Denis, um dos maiores dis-
cípulos de Kardec: “Quando tais homens 
deixam de existir, enluta-se não somente o 
Brasil, mas os espíritas de todo o mundo”.

Nossa gratidão eterna ao Dr. Bezerra de 
Menezes, o Médico dos Pobres, pelos en-
sinamentos e, principalmente, pelo exem-
plo que nos legou do verdadeiro trabalha-
dor da Seara do Mestre, levando o pão a 
quem tem fome, o agasalho a quem tem 
frio, a assistência e o remédio ao enfermo 
e, acima de tudo, distribuindo o amor a 
mãos cheias a todos aqueles que cruzarem 
o nosso caminho.

Trabalho adaptado do artigo “Bezerra de Me-
nezes, Apontamentos Biográficos” - Texto in-
cluído nas obras que integram a Coleção Be-
zerra de Menezes, publicada pela FEB.
Fonte: https://www.febnet.org.br/wp-content/
uploads/2012/06/Adolfo-Bezerra-de-Menezes.
pdf

José Ribeiro Chaves Filho
Araxá-MG

CRÍTICAS
   Jair Presente

Você nos pergunta, aflito:
-“Na mágoa de que me inundo,

Como agir, fazendo o bem,
Ante os caminhos do mundo?

Qualquer esforço que eu faça
Na caridade ou na fé,
Atrai amigos da onça,
A me pegarem no pé...

Sou fiel aos meus deveres,
Trabalho e sirvo, a contento,

Por que a crítica em tudo
É o meu acompanhamento?”

A nossa resposta é curta:
- “Na vida quem menos erra

Terá o sarcasmo alheio
Por duro fiscal na Terra;

Mas, se você quer andar
Sem pedras na própria estrada,
Fique de sombra e água fresca

E viva fazendo nada.”

Livro: Palco Iluminado/Chico 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 de 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/dko-ghey-tkz?authuser=1
Segunda Feira: reunião de estudo de O 

Livro dos Espíritos;
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

Nosso caro irmão Agostinho João de Deus 
residiu em Sabará, no Estado de Minas, 
entre os anos de 1940 a 1946, em cuja es-
tação da Central exerceu a função de Au-
xiliar de Agente. Nesse período, prestou 
ótima colaboração à nossa Campanha de 
Alfabetização.
Hoje, reside no Rio e, como é sincero ad-
mirador de Francisco Cândido Xavier, a 
quem visitava semanalmente e de quem 
recebeu muitos benefícios, contou-nos os 
dois Casos abaixo:
Durante 6 anos seguidos, uma vez por 
semana, visitou o Chico Xavier e, muito 
especialmente, em 2 de abril de cada ano, 
data do seu aniversário natalício.
Em 2 de abril de 1945, compareceu a Pe-
dro Leopoldo, levando apenas, como pre-
sente para o Chico, um pequeno ramalhete 
de rosas vermelhas, visto que seu pequeno 
ordenado de ferroviário não lhe permitia 

comprar algo melhor. Humildemente, dei-
xou-o com a bondosa Geralda, irmã do 
estimado Médium e ela sem que o Chico 
soubesse, colocou-o numa jarra da mesa 
do Centro Espírita Luiz Gonzaga, momen-
tos antes da sessão.
O Chico, às voltas com os abraços dos mui-
tos amigos, que o felicitavam pela grande 
data, somente conseguiu ver e abraçar o 
Agostinho no término da reunião.
E, como a provar-lhe de que não se esque-
ce de ninguém, não faz pouco caso de ne-
nhum irmão, acercou-se dele e foi dizen-
do-lhe, sob sua surpresa e emoção:
Agostinho, Emmanuel pede-me que lhe 
agradeça as lindas rosas. Trazem algo de 
você e enfeitaram a nossa reunião. E acre-
dite: foi o melhor dos presentes que recebi.

Do livro Lindos Casos de Chico Xavier - 
Ramiro Gama

O MELHOR DOS PRESENTES PELAS PRÓPRIAS OBRAS

   Emmanuel

O mundo é oficina.
O corpo é ferramenta.
A existência é oportunidade.
O dever a executar é a missão a cum-
prir.
O pensamento escolhe.
A ação realiza.
O homem conduz o barco da vida com 
os remos do desejo e a vida conduz o 
homem ao porto que ele aspira a che-
gar.
Eis porque, segundo as Leis que nos 
regem, “a cada um será dado pelas pró-
prias obras”.

Do livro: Ação e Caminho - Psicografia 
de Waldo Vieira
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RELENDO O LIVRO “NO MUNDO MAIOR”
Capítulo XV - Apelo Cristão - 3ª Parte
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 Em apelo Cristão,  Euzébio preparava-se 
para encerrar a palestra aos representantes 
das Igrejas Católica e Protestante, convo-
cando-os a honrar a divina lei gravando os 
parágrafos sublimes no coração, alertando 
para o aproveitamento das bençãos celes-
tiais.

 Pediu a todos que demonstrassem a con-
fiança no Altíssimo não apenas através do 
culto externo dentro das basílicas suntuo-
sas, mas os concita  a transformarem-se em 
verdadeiros irmãos uns dos outros trans-
formando a Igreja no Doce Lar da Família 
Cristã, mesmo seguindo variados credos.

 Afirmou, ainda, que cada Aprendiz do 
Evangelho guarda na própria vida um re-
duto destinado ao culto vivo do Divino 

Mestre, perante o qual ecoa a multidão dos 

necessitados todos os dias…
Assim como Jesus que amparou a mente 
desequilibrada do mundo greco-romano, 
infundindo vida nova para a felicidade dos 
seres humanos, cada irmão deve cooperar 
no reerguimento dos irmãos frágeis e va-
cilantes.

Prosseguiu sua palestra considerando a 
fuga do farisaísmo necessária para o auxí-
lio fraternal, destituído do orgulho e egoís-
mo fatais, em busca da redenção.

 Não se comercializa com a divindade; a 
dor é nossa escola purificadora; em um 
mundo dominado pelo Ódio e Miséria, 
guerras aniquiladoras, urge harmonizar-
mos com Jesus a fim de equilibrarmos a 
esfera carnal.

 Sombras perturbadoras vagueiam nas ins-

tituições religiosas e organizações político 
religiosas.

 Alertou para evitar a subiversão dos valo-
res espirituais, e afugentar as trevas, des-
pertando a consciência adormecida e afei-
çoando à Lei Divina.

 A salvação é contínuo  trabalho de renova-
ção e aprimoramento.

 Eusébio, ao terminar, estava aureolado de 
emissões de luz.

 O grupo estava estupefato. Um cântico de 
glorificação foi entoado pelos presentes. 
Muitos, percebendo os erros de suas cren-
ças tornaram-se cabisbaixos.

Regina Lanne
Araxá-MG

Dica de Leitura
MÃOS UNIDAS - Emmanuel 
- Psicografia de Francisco 
Cândido Xavier - De forma clara 
e objetiva, Emmanuel, através da 
mediunidade de Francisco Cândido 
Xavier,encoraja-nos a busca pelo 
crescimento espiritual. Como 
conhecedor das dificuldades e 
aflições que vivemos, Emmanuel  
fala-nos como se conhecesse cada 
um de nós em particular e convida-
nos a vivenciarmos os ensinamentos 
do Mestre, através da ação do 
trabalho, sempre de Mãos Unidas, 

uns com os outros, pois só assim 
atingiremos o elevado objetivo a que todos estamos destinados. “...
em qualquer dificuldades e males, procura a prática do bem e, na 
lavoura incessante do bem, busca transpor obstáculo a obstáculo, na 
certeza de que assim liquidarás problema a problema. Isso, porque 
servir e esquecer serão sempre as bases da harmonia e da elevação.”

PRECE DE GRATIDÃO
    Emmanuel
Pelo apoio do lar;
pelo amparo da escola;
pela proteção do trabalho;
pela alegria de servir;
pela defesa da higiene;
pelo aviso da experiência;
pelo exercício da tolerância;
pela capacidade de ser útil;
pelo dom de discernir;
pela força da paciência;
pelo amigo que me socorre;
pelo adversário que me instrui;
pelos estímulos com que me conduzes;
pelas provações com que me esclareces;
pelas dificuldades com que me controlas;
pela energia da esperança e por todas as bênçãos de 
amor que me proporcionas, através dos entes queridos 
que me confias,
Obrigado, meu Deus!

Do Livro Ação e Caminho - Psicografia de Francisco 
Cândido Xavier.
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Uma das frustrações mais impactantes que 
enfrentamos na vida é aquela oriunda de 
projetos e ideais que acalentamos por anos, 
criando expectativas e servindo como estí-
mulo ao trabalho e às ações comezinhas de 
nossa existência, mas que em nada redun-
dam. 
Projetos que nem chegamos a materializar  
e esvaem-se entre os dedos, tornando-se os 
ideais desfeitos. Alguns natimortos, outros 
chegamos a começar algo no sentido de tor-
ná-los realidade, mas que se frustram por 
inúmeras razões. 
Nem precisamos dizer que o resultado é um 
impacto em nosso otimismo, em nossa ale-
gria de viver. 
A reação pode ser variada em cada um de 

nós, mas pode causar um desalento que in-
fluencia em nossa maneira de ver a vida. Vi-
vemos uma época em que a não realização 
de ideais leva pessoas a desenvolverem qua-
dros de luto moderado até depressões, tiran-
do-lhes o entusiasmo de existir. 
Natural que haja projetos desfeitos. Parte do 
que sonhamos conseguimos realizar, outra 
parte não. Não temos o controle absoluto dos 
fatos. Com nossa vontade corrigimos muita 
coisa, mas outras não temos o poder de inter-
ferir nos seus acontecimentos. 
Os realizados comemoramos e enchemo-nos 
de alegria e estímulo; aos não realizados ex-
traiamos experiência e amadurecimento. É o 
ciclo da vida. 
O escritor novaiorquino Joseph Campbell 

disse certa vez: “Precisamos estar dispostos 
a nos livrar da vida que planejamos, para 
podermos viver a vida que nos espera”. Isso 
não é sinal de fraqueza; é sinal de inteligên-
cia e sabedoria. Crescer é aprender a lidar 
com a vida em todas as suas nuances. 
Contabilizar os ganhos e acertos, modificar 
roteiros ante as perdas e erros. Em uns e ou-
tros aprimorar-se sempre, aprendendo com 
tudo. 

Joamar Zanolini Nazareth (jonazareth@med-
net.com.br)

Série: Desistir, Jamais!
   009 – PROJETOS DESFEITOS?

Joamar Zanolini Nazareth
Uberaba-MG

FESTA ÍNTIMA
Quando podes reagir, reivindicando vanta-
gens que te pertencem, usurpadas por ou-
trem e nada reclamas, mantendo tolerância 
e renúncia nas próprias atitudes...
Quando ouves referências que te ferem a 
vida particular e guardas silêncio...
Quando sabes que alguém te prejudica 
conscientemente e procuras encontrar 
um caminho de paz, para te afastares do 
problema, discretamente, sem aborrecer a 
quem te aborrece...
Quando sofres acusações indébitas sem te 
queixares...

Quando atravessas difíceis provas domés-
ticas e sociais, sustentando os que te cer-
cam, sem entender as complicações de eu 
te vês objeto...
Quando carregas com paciência os fardos 
de trabalho e responsabilidade abandona-
dos em teus ombros por outros irmãos...
Quando suportas tentações, que se te fa-
zem endereçadas por outras pessoas, recu-
sando-lhes os alvitres sem ofendê-las...
Quando choras, diante de impedimentos 
amontoados por irmãos infelizes em torno 
de ti, para que te afastes do serviço e con-

tinuas trabalhando sem queixas...
Então haverão chegado em teu favor os 
instantes de festa íntima, de vez que, em 
todas as ocasiões, nas quais superamos as 
próprias inferioridades, alcançamos um 
degrau acima, na conquista de nossa pró-
pria sublimação.

Do livro Hoje, psicografia de Francisco 
Cândido Xavier

Emmanuel

Cresce assustadoramente o número de jo-
vens que se entregam ao suicídio.

Essa dura realidade manifesta o vazio exis-
tencial experimentado pela juventude nes-
ses dias de transição.

Muitos jovens afastam-se das religiões, 
pois não encontram em seus postulados 
algo que possam identificar com seu mun-
do juvenil.

Receosos de não serem compreendidos em 
seus conflitos passam à margem de qual-
quer manifestação e vínculo com práticas 
religiosas.

O Espiritismo, como consolador, tem mui-
to a oferecer aos jovens que anseiam por 
saciar sua sede espiritual. Nossas casas es-
píritas podem cumprir o papel urgente de 
consolar e esclarecer esses corações juve-
nis que transitam aturdidos, necessitados 
de pouso e acolhimento.

Como educadores espíritas, precisamos 
revisitar alguns conceitos e ir ao mundo 
juvenil.

Não podemos exigir que os jovens venham 
até nós e aceitem o que eles não compreen-
dem, daí a necessidade de apresentarmos a 
esses corações o Jovem Jesus.

O Jovem Jesus, que não discrimina, mas 
acolhe; o jovem Jesus que não catequi-
za, compreende. Dentre tantas atividades 
desenvolvidas pelas nobres instituições 
espíritas, por que não criarmos reuniões 
doutrinárias com temas específicos para o 
coração juvenil?

Poderíamos falar sobre: obsessão através 
das mídias, não me aceito como sou, au-
tomutilação e a dor da alma, ficar ou não 
ficar, exposição íntima…

Não faltam temas urgentes e necessários 
que permeiam o universo juvenil e que po-
deriam, desde que tratados com responsa-
bilidade e respeito, salvar vidas.

Quantos jovens querem se matar por não 
conseguirem estabelecer uma relação com 
os próprios pais?

Quantos jovens auto mutilam-se devido a 
conflitos emocionais que se desenvolve-
ram através de adjetivos pejorativos que 
lhes são dados na escola ou no lar?

São muitos os dramas, e o Centro Espírita 
tem possibilidades de aplacar essas dores 
com a candeia do conhecimento que Allan 
Kardec legou-nos.

É preciso quebrar-se alguns paradigmas, 
revisitarem-se alguns conceitos para que 

esse Jovem Jesus socorra as almas aflitas.

Dizem que os jovens são rebeldes, Jesus 
também é, pois não aceita o desamor.

Afirmam que o Cristo quer mudar o mun-
do, e Ele tem esse desejo de mudar o mun-
do a partir dos corações de boa vontade.

Quantos jovens não aguardam a oportu-
nidade do serviço no bem, mas é urgente 
que eles observem sinais que possibilitem 
guardar alguma identidade com o mundo 
juvenil.       Precisamos arejar nossas insti-
tuições com o frescor da nossa juventude, 
com o perfume desse Jovem e amoroso 
Cristo.

Allan Kardec contou com o auxílio de jo-
vens médiuns na elaboração de O Livro 
dos Espíritos, que foram: Julie Baudin (15 
anos), Caroline Baudin (18 anos), Ruth Ja-
phet e Aline Carlotti (20 anos). Onde an-
dam os jovens médiuns desses tempos?

Certamente depressivos por não saberem 
lidar e não receberem acolhimento neces-
sário e urgente em nossas casas espíritas.
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