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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.

Cidade Nosso Lar 

Veja artigo na pag. 08.

De todas as características do período 
em que estamos vivendo, da pandemia 
e sua repercussão em nossa sociedade, 
a reorganização social em distancia-
mento de alguns e a convivência for-
çada e integral com os mais próximos 
talvez essa seja a que mais nos desafie 
a viver os princípios de amor e carida-
de que apregoa nossa doutrina.

Nesse contexto de privações, não é 
difícil solidarizarmo-nos com aqueles 
que estão em situação de vulnerabilida-
de social ou que têm vivido o impacto 
econômico da pandemia com a perda 
de suas fontes de recursos materiais. 
Não é difícil comovermo-nos com as 
inúmeras histórias de familiares que 
viram seus entes queridos definharem 
com tal doença e, no desespero, luta-
rem por uma vaga em uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). Não é difícil 
mobilizarmos sentimentos de empatia 
ao depararmos com a dificuldade dos 
familiares em não poderem acompa-
nhar seu parente amado nos momentos 
finais de sua jornada encarnatória.

Na vivência cotidiana, no entanto, em 
que somos impelidos a conviver inte-
gralmente com o próximo mais próxi-
mo, somos desafiados a viver, sem es-
cusas, o Evangelho de Jesus. Ou isso 

ou a experiência da convivência pode 
escalar-se a níveis intoleráveis.

E, se estamos passando pela tão acla-
mada transição planetária, cabe a nós 
espíritas – principalmente, por não po-
dermos alegar ignorância – assumir-
mos nossa parcela nesse processo, e 
avocarmos de vez as rédeas de nossa 
reforma íntima e abraçarmos os valo-
res que nos identificam como cristãos e 
materializá-los em nossas ações.

Em tempos de isolamento, somos de-
safiados a enxergar as oportunidades 
do testemunho, mas a verdade é que os 
pequenos esforços são passos certeiros 
na caminhada de evolução. É o acolher 
em escuta amorosa o amigo que sofre. 
É vigiar para que não nos tornemos 
consumidores ávidos de números e es-
tatísticas, notícias de dor e sofrimento, 
de forma que nosso pensamento não se 
embrenhe na densa onda de vibrações 
pessimistas. Reagir com caridade às 
ocorrências caseiras, sem posturas in-
flamadas, olhando para o companheiro 
de jornada como olhamos àquela visita 
querida e tão esperada. É o evangelho 
no lar em prece e vivência!

Se hoje não somos mais reclamados a 
percorrer estradas áridas em viagens 

missionárias para divulgar a palavra do 
Mestre, podemos fazer repercutir seus 
valores por meio de nossas ações. Que 
nossas falas – ao vivo, por telefone ou 
nas redes sociais – ecoem os ensina-
mentos do Cristo, sem nos abstermos 
da responsabilidade de defendermos 
seus princípios. A defesa do Evangelho 
já não é feita pelo sacrifício na cova 
dos leões, mas pela vivência cristã em 
nosso cotidiano e a exemplo do Mestre 
Nazareno. É imperioso, assim, que nos 
posicionemos em favor do bem e não 
apenas nos abstermos de fazer o mal – 
como Kardec mesmo já nos alertou.

Que possamos refletir em nossa hu-
milde existência, de acordo com cada 
ritmo de caminhada, nosso anseio pela 
Terra regenerada. Arando nosso solo e 
semeando a palavra de Jesus, vamos 
abraçando a parte que nos compete no 
processo de fazer nosso planeta um lu-
gar melhor.

Fonte: Site da FEB - https://www.fe-
bnet.org.br/portal/2020/06/08/o-teste-
munho-do-evangelho-na-pandemia/

O testemunho do Evangelho na pandemia 
Camila Louise

Articulista da FEB

Reuniões virtuais.
Como é do conhecimento de 
todos, as Casas Espíritas estão 
impedidas, temporariamente, 
de promover suas reuniões 
presenciais, em virtude da 
pandemia.
Para superar essa dificuldade 
,os centros espíritas de Araxá 
estão realizando reuniões vir-
tuais ou lives.
Veja na página 06 a relação 
dos centros, a programação 
das atividades que estão sendo  
desenvolvidas, horários, os 
links diponibilizados e/ou in-
formações de como  proceder 
para ter acesso.
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UM DESAFIO CHAMADO FAMÍLIA
Origem da Fogueira de São João

HISTÓRIA QUE A VIDA CONTA
Cortando lenha

Esta antiga parábola, narrada pelos nossos antepassados, mos-
tra-nos que na maioria das vezes andamos na contramão.

Um jovem com grande habilidade e rapidez no corte de lenha, 
procurou um mestre, o melhor cortador de lenha da região, e pe-
diu-lhe para ser aceito como seu discípulo a fim de aperfeiçoar 
seus conhecimentos. O mestre concordou e passou a ensiná-lo. 
Não se passou muito tempo e o discípulo julgou ser muito melhor 
que o mestre, desafiando-o para uma competição em público.

. Tendo o mestre aceitado o desafio, tudo foi marcado, prepa-
rado e teve início a competição.

 O jovem trabalhava no corte da lenha sem parar, e, de vez em 
quando, olhava para conferir como estava o trabalho do mestre.

Para grande surpresa do jovem, o mestre encontrava-se muitas 
vezes sentado, tendo isso ocorrido durante toda a competição. E 
isso fortaleceu ainda mais a determinação do jovem, que conti-
nuou a cortar a lenha e a pensar:

- Coitado, o mestre realmente está muito velho...
Ao término da competição, foram medir os resultados, e o 

mestre havia cortado mais lenha que o discípulo. 
O jovem, indignado, disse:
- Não consigo entender, não parei de cortar lenha o dia todo, 

com toda minha energia, e cada vez que eu olhava o senhor estava 
descansando!

 O mestre respondeu:
 Não, meu jovem, eu não apenas descansava. Eu amolava o 

meu machado. Você, por estar tão empolgado em cortar mais le-
nha, esqueceu-se deste pequeno detalhe: afiar seu próprio macha-
do!

E, por isso, sua produtividade caiu e você perdeu 
Parar as atividades a fim de aprimorar-se, verificando onde 

precisa interferir, tirar férias para descansar, sair da rotina. Isso 
significa, em sentido figurado: (afiando o machado). E muitos se 
sentem confortáveis em dizerem que tem xis tempo que não tiram 
férias, justificando que não podem perder tempo, esquecendo que 
estão perdendo a saúde.

Vamos aprender com a narrativa, colocando o bom senso em 
nossas atividades.

Paz a todos! 

Fonte: Site Contos de Encantar - http://contosencantar.blogs-
pot.com/2008/04/cortar-lenha.html

Qual a origem da fogueira de São João?
“A fogueira tá queimando em homenagem 
a São João...”, cantou Luiz Gonzaga. De 
acordo com a tradição católica, a fogueira 
queimou, nas montanhas da Judeia, para 
anunciar o nascimento de João, no dia 24 
de junho. Foi a forma que sua mãe Isabel 
encontrou para comunicar a chegada do fi-
lho à  Maria, sua prima, que também esta-
va grávida e seis meses depois daria à luz  
Jesus.

“Como Maria, Isabel também engravidou 
contra todas as probabilidades. Não era 
virgem, mas dizia-se que estava estéril e 
tinha idade avançada quando concebeu o 
último filho.  Ele tornou-se um pregador e 
ficou conhecido por batizar os gentios nas 
águas do Rio Jordão. [...] Para ganhar de 
vez o apelido de `Batista´, realizou um fei-
to capaz de fazer inveja a qualquer outro 
santo: abençoou o próprio Jesus”, comenta 
Lucian Chianca professora de Antropolo-
gia da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN).

Segundo Luciana, tais feitos conferiram 
a João Batista um lugar de honra entre os 
santos católicos: ele é o único do qual se 
comemora, assim como Jesus, o dia do 
nascimento e não o da morte, como os de-
mais santos. 
Antes da evangelização da Europa, na Ida-
de Média, as fogueiras eram utilizadas em 
rituais pagãos que celebravam a chegada 
do solstício de verão no Hemisfério Norte. 
Como uma maneira de dar novo significa-
do às práticas pré-cristãs, a exemplo dos 
cultos solares e lunares relacionados à vida 
agrícola, o dia 24 de junho foi incorporado 
ao calendário cristão, como comemoração 
do nascimento de São João Batista.

“Naquele continente, a diferença entre as 
estações é bem marcada por um contra-
ponto: o solstício de verão – dia com maior 
duração da luminosidade do sol (21 de ju-
nho) –, e seis meses depois, o solstício de 
inverno – dia menos beneficiado pela luz 
solar (21 de dezembro). Entre os mais im-
portantes cultos solares, registrava-se por 
toda a Europa a queima noturna de foguei-

ras no solstício de verão, para festejar a vi-
tória da luz e do calor sobre a escuridão e 
o frio. A Igreja Católica adotou esses mar-
cos cósmicos, atribuindo aos primos João 
e Jesus dois momentos de honra para seus 
nascimentos: o primeiro, perto do solstício 
de verão; o segundo, perto do solstício de 
inverno”, explica Luciana Chianca. 
Reza a tradição popular que, para cada 
santo junino, a fogueira tem de ser arma-
da de uma determinada maneira: a de São 
João deve ter uma base arredondada, já a 
de Santo Antônio deve ser quadrada e a de 
São Pedro, triangular.

Créditos; http://www.tribunadabahia.com.
br/2013/05/30/qual-origem-da-fogueira-
de-sao-joao

Paz a todos!

Marcelino Pereira da Cunha
Araxá-MG

Marcelino Pereira da Cunha
Araxá-MG

Dica de Leitura
OPINIÃO ESPÍRITA - 
Emmanuel e André Luiz 
- Psicografia de Francisco 
Cândido Xavier e Waldo 
Vieira - Oferecendo aos 
leitores amigos as páginas 
deste livro (*), esclarecemos, 
portanto que nós, os espíritas 
encarnados e desencarnados, 
acatamos cultos e preconceitos, 
conceituações e interpretações 
dos outros, venham de onde 
vierem, como não pode deixar 
de ser, mas, nisso ou naquilo, 
possuímos opinião própria que 
não podemos esquecer, nem 
desprezar. 

* As mensagens de números 
par são de Emmanuel e as de números ímpar de André Luiz.
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PINGO DE LUZ
Pandemia, castigo de Deus

Um dos maiores temores que vibram no co-
ração do homem é o medo do castigo divino.

Convivendo com a possibilidade de que 
Deus possa ofender-se e castigá-lo por suas fal-
tas, o indivíduo sofre e divide-se entre o amor 
e o temor de Deus.

Atribuindo ao Criador os mesmos vícios 
que ainda possui, o ser humano teme ser cas-
tigado a qualquer momento por um Deus ca-
prichoso e cruel que está sempre à procura 
de defeitos para vingar-se, impondo-nos so-
frimentos. Na questão de número 1009 de O 
Livro dos Espíritos, Allan Kardec  pergunta: - 
Assim, as penas impostas jamais o são por toda 
a eternidade?

Em resposta, o apóstolo Paulo argumenta:
 “Gravitar para a unidade divina, eis o fim 

da Humanidade.
Para atingi-lo, três coisas são necessárias: 

a Justiça, o Amor e a Ciência. Três coisas são 
opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a 
injustiça

Pois bem! digo-vos, em verdade, que men-
tis a estes princípios fundamentais, comprome-
tendo a ideia de Deus, com o lhe exagerardes 
a severidade.

Duplamente, a comprometeis, deixando 
que no Espírito da criatura penetre a suposição 
de que há nela mais clemência, mais virtude, 
amor e verdadeira justiça, do que atribuis ao 
ser infinito.

Destruís mesmo a ideia do inferno, tornan-
do-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, 
como o é aos vossos corações o horrendo espe-
táculo das execuções, das fogueiras e das tortu-
ras da Idade Média! Pois quê! Quando banida 
se acha para sempre das legislações humanas a 
era das cegas represálias, é que esperais man-
tê-la no ideal?

 Oh! crede-me, irmãos em Deus e em Jesus 
Cristo, crede-me: ou vos resignais a deixar que 
pereçam nas vossas mãos todos os vossos dog-
mas, de preferência a que se modifiquem, ou, 
então, vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos 
eflúvios que os Bons, neste momento, derra-

mam neles.
 A ideia do inferno, com as suas fornalhas 

ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pôde 
ser tolerada, isto é, perdoável num século de 
ferro; porém, no século dezenove, não pas-
sa de vão fantasma, próprio, quando muito, 
para amedrontar criancinhas e em que estas, 
crescendo um pouco, logo deixam de crer. Se 
persistirdes nessa mitologia aterradora, engen-
drareis a incredulidade, mãe de toda a desorga-
nização social.

Tremo, entrevendo toda uma ordem social 
abalada e a ruir sobre os seus fundamentos, por 
falta de sanção penal. Homens de fé ardente e 
viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, 
não para manterem fábulas que envelheceram 
e se desacreditaram, mas para reavivarem, re-
vivificarem a verdadeira sanção penal, sob for-
mas condizentes com os vossos costumes, os 
vossos sentimentos e as luzes da vossa época.

“Quem é, com efeito, o culpado? É aquele 
que, por um desvio, por um falso movimento 
da alma, afasta-se do objetivo da criação, que 
consiste no culto harmonioso do belo, do bem, 
idealizados pelo arquétipo humano, pelo Ho-
mem-deus, por Jesus Cristo.

“Que é o castigo? A consequência natural, 
derivada desse falso movimento; uma certa 
soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua 
deformidade, pela experimentação do sofri-
mento. 

O castigo é o aguilhão que estimula a alma, 
pela amargura, a dobrar sobre si mesma e a 
buscar o porto de salvação.

O castigo só tem por fim a reabilitação, a 
redenção. Querê-lo eterno, por uma falta não 
eterna, é negar-lhe toda a razão de ser.

“Oh! em verdade vos digo, cessai, cessai de 
pôr em paralelo, na sua eternidade, o Bem, es-
sência do Criador, com o Mal, essência da cria-
tura. Fora criar uma penalidade injustificável. 
Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual 
dos castigos e das penas pelas transgressões e 
consagrareis a unidade divina, tendo unidos o 
sentimento e a razão.”

Assim, o que se chama castigo é apenas a 
consequência das leis naturais.

É graças à dor física que a criatura procura 
o remédio para sua enfermidade. É graças ao 
sofrimento moral que a alma busca a própria 
cura.

O sofrimento só tem por finalidade a reabi-
litação, o retorno do aprendiz ao caminho reto.

Como podemos perceber, o mal não é de 
essência divina, é gerado pelas criaturas, ainda 
imperfeitas.

O sofrimento não é imposto por Deus como 
castigo, é o efeito natural do falso movimento 
da criatura, e que a estimula, pela amargura, a 
dobrar sobre si mesma, a voltar ao objetivo tra-
çado pelas leis divinas, que é a harmonia.

E essas leis são justas, imparciais e amo-
rosas.

Mas não é isso o que acontece. As leis divi-
nas seguem naturalmente seu curso. 

O sol brilha, incansável, sobre justos e in-
justos, sem se importar com o que acontece sob 
sua luz.

A chuva cai sobre a mansão e sobre o ca-
sebre. 

O frio fustiga pobres e ricos. As catástrofes 
naturais arrebatam sábios e ignorantes, velhos 
e crianças, fortes e fracos.

Por todas essas razões, devemos entender 
que o Criador não derroga suas próprias leis 
para punir-nos ou para premiar-nos.

As nossas ações é que geram efeitos sobre 
essas leis.

As boas ações geram efeitos positivos, e as 
infrações às leis geram efeitos desajustados.

Nada mais justo do que esta sentença: “a 
cada um segundo suas obras.”

Pensemos nisso e busquemos atender essas 
leis soberanas que estão inscritas em nossa pró-
pria consciência. 

Referência Bibliográfica:
- O Livro dos Espíritos  - Allan Kardec Cap.1 
da parte quatro;
- Jornal Momento Espírita- 25/06/2020 

Sulamita de Almeida
Araxá-MG

136 – CAUSAS DOS SUICÍDIOS
P – O suicídio é consequência de fatores psi-
cológicos em desagregação ou de influências 
espirituais em evolução?

CHICO XAVIER – Todos sabemos: cada espí-
rito é senhor de seu próprio mundo individual.
Quando perpetramos a deserção voluntária 
dos nossos deveres, diante das leis que nos 
governam, decerto que imprimimos determi-
nadas deformidades no corpo espiritual. Essas 
deformidades resultam das causas cármicas es-
tabelecidas por nós mesmos, pelas quais sem-
pre recebemos de volta os efeitos das próprias 
ações.
Cometido o suicídio, nessa ou naquela circuns-
tância, geramos lesões e problemas psicoló-
gicos na própria alma, dificuldades essas que 
seremos chamados a debelar na próxima exis-
tência, ou nas próximas existências, segundo as 
possibilidades ao nosso alcance.
Assim, formamos, com um suicídio, muitas 
tentações a suicídio no futuro, porque em nos 

reencarnando, carregamos conosco tendências 
e inclinações, como é óbvio, na recapitulação 
de nossas experiências na Terra.
Quando falamos “tentações” não nos referimos 
a esse tipo de tentações que acreditamos provir 
de entidades positivamente infelizes, crista-
lizadas na perseguição às criaturas humanas. 
Dizemos tentação oriunda de nossa própria 
natureza.
Sabemos que a tentação em si, na verdadeira 
acepção da palavra, nasce dentro de nós. Por 
isso mesmo poderíamos ilustrar semelhante 
argumento lembrando um prato de milho e um 
brilhante de alto preço: levado o brilhante de 
alto preço à percepção do cavalo, por exemplo, 
é certo que o equino não demonstraria a me-
nor reação; mas em apresentando a ele o prato 
de milho, fatalmente que ele reagirá, desejando 
absorver a merenda que lhe está sendo apre-
sentada.
Noutro ponto de vista, um homem não se in-
teressaria por um prato de milho, no entanto 

se interessaria compreensivelmente pelo bri-
lhante.
Justo lembrar que a tentação nasce dentro de 
nós.
Quando cometemos suicídio, plasmamos cau-
sas de sofrimento muito difíceis de serem defi-
nitivamente extirpadas. Por isso, muitas vezes, 
os irmãos suicidas são repetentes na prova da 
indução ao suicídio, descendo, desprevenidos, 
à desconsideração para consigo próprios.
Benfeitores da Vida Maior são unânimes em 
declarar que, em todas as ocasiões nas quais 
sejamos impulsionados a desertar das experi-
ências a que Deus nos destinou na vida terres-
tre, devemos recorrer à oração, ao trabalho, aos 
métodos de autodefesa e a todos os meios pos-
síveis da reta consciência, em auxílio de nossa 
fortaleza e tranquilidade, de modo a fugirmos 
de semelhante poço de angústia.

Do livro A Terra e o Semeador - Chico Xavier/
Emmanuel
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Coronavírus, Flagelos e o Espiritismo
É sabido que a humanidade está passando 
por um período difícil atualmente, com a 
epidemia do Coronavírus, fazendo com 
que quase todos os países sofram com es-
ses flagelos, e tomem medidas drásticas 
em relação a pandemia. Mas o que o Espi-
ritismo tem a dizer sobre isso? 
É ponto pacífico para os cientistas atu-
almente, que as revoluções geológicas, 
meteorológicas e biológicas são coisas 
comuns e necessárias para todo o ecossis-
tema do nosso planeta, apesar dos estra-
gos que causam, diante do ponto de vista 
humano. Por isso que, numa periodicidade 
impressionante, a humanidade presencia 
todo tipo de sinistro como terremotos, ma-
remotos, furacões, nevascas, enchentes e 
dilúvios, erupções vulcânicas, epidemias, 
etc… causando um enorme constrangi-
mento para as populações das regiões 
onde tais fenômenos acontecem, necessá-
rios do ponto de vista biológico/geológico, 
mas, aparentemente do ponto de vista hu-
mano, só causam devastação, sofrimento e 
morte, fazendo o homem perguntar-se se 
Deus realmente existe, por que deixa que 
tais coisas aconteçam a humanidade? 
Essa pergunta sempre foi feita, através da 
História, tanto que esses fenômenos são 
conhecidos como Flagelos Destruidores. 
Todos os povos, de uma maneira ou de 
outra, já presenciaram e passaram por fe-
nômenos assim, deixando seus relatos em 
livros sagrados e profanos que contaram a 
sua epopeia de luta e superação do ocorri-
do para as gerações futuras. 
Muitas delas, acreditando na ira de Deus, 
ou seja, tais coisas acontecem por castigo 
divino aos homens corrompidos e egoís-
tas, ou não. Como foi o caso, por exemplo, 
do Grande Terremoto de Lisboa, no século 
XVIII, onde milhares de pessoas morre-
ram devido a um enorme Tsunami que se 
formou além mar e avançou contra a cos-
ta da capital Portuguesa, dizimando quase 
toda a sua a população. Ou o fato da gran-
de Peste Negra que igualmente dizimou 
milhões na Europa, quando no período da 
Idade Média, ou até mesmo Pompeia, só 
para citar alguns. 
Parece que a ideia da ira de Deus é um 
conceito bastante difundido e popular hoje 
em dia e isso foi também a causa da cria-
ção de filosofias seculares que não aceita-
vam essa ideia de um deus cioso, colérico 
e vingativo com sua criação que, segun-
do eles, absolutamente não pediram para 
nascer, demonstrando que ambas verten-
tes não conseguiram solucionar essa pro-
blemática, pois, os flagelos continuam a 
acontecer, apesar de tudo. 
Sabendo disso, Allan Kardec reservou al-
gumas perguntas aos espíritos superiores 
sobre essas questões, no Livro dos Es-
píritos: como conciliar a justiça de Deus 
diante da destruição causada pelos flagelos 
naturais? 
Os benfeitores espirituais, então, apresen-
taram a Kardec a Lei de Destruição, ou 
seja, a lei da impermanência de tudo que 
existe, inclusive o homem, pela ótica da 

imortalidade do espírito humano. Nada no 
universo é perene; perene somente Deus 
o é. Tudo no Universo evolui, nada é es-
tático, parado; tudo é dinâmico, está na 
natureza, portanto a destruição dos seres 
e das coisas materiais para a evolução do 
próprio Universo. Nada se cria; tudo se 
transforma. 
Muito dos flagelos que acontecem tem por 
objetivo somente a manutenção dos siste-
mas naturais do planeta, outras vezes tem 
por objetivo a própria humanidade egoísta 
e recalcitrante no mal, que vez por outra 
é abalada em seu orgulho e preguiça para 
que reconheça a necessidade do bem e das 
reformas. É necessário aqui refletir sobre 
o ponto de vista da imortalidade; são três 
os elementos constitutivos do Universo, a 
saber: Deus, Espírito e a Matéria. 
Deus, a Inteligência Suprema, causa pri-
mária de tudo que o constitui o Universo. 
A Matéria, tudo que ocupa lugar no espaço 
universal, o fluido formidável que pode to-
mar formas infinitas, tanto tangíveis quan-
to invisíveis, extrafísicas e dimensionais, 
pois inexistência não é sinônimo de invi-
sibilidade. A ferramenta que o Espírito usa 
para sua evolução é trabalho. 
E por fim… 
O Espírito, o sinônimo de Vida ou Inteli-
gência como força da Natureza, no sentido 
geral, Universal, capaz de se apresentar 
de formas que variam ao infinito. Assim 
como a matéria pode tomar formas tanto 
físicas quanto extradimensionais, capaz de 
preexistir e sobreviver a tudo, ou seja, a 
imortalidade é o seu principal atributo. 
Assim sendo, Kardec tomou conhecimen-
to sobre a ótica dos espíritos superiores e 
imortais, a respeito da Destruição. 
Encarando por esse prisma, os espíritos 
superiores esclarecem que os flagelos 
destruidores acontecem para fazer com 
que determinada leva de espíritos sejam 
obrigados a saírem da inércia moral em 
que se encontram; quanto mais materiali-
zados ficarem, mais estacionados estarão. 
Seria absurdo então conceber que em um 
Universo onde seu próprio Criador traba-
lha sempre existiram criaturas onde não 
fazem absolutamente coisíssima alguma 
por si mesmos ou pela criação. Logo, não 
é um castigo de Deus, e sim uma provação 
que Ele impõe-nos para amadurecermos 
espiritual e moralmente, apesar de todos 
os recursos que ele proporciona-nos para 
distinguirmos o bem do mal e que nós de-
liberadamente menosprezamos através de 
nossas vidas sucessivas. 
É assim que, de tempos em tempos, as 
humanidades de um planeta de provas 
e resgate, cada uma a seu turno, que por 
ventura estejam estacionadas em determi-
nado ponto da evolução, são constrangidas 
a marcharem em direção a fraternidade e 
ao conhecimento, através de determinada 
epidemia ou desastre natural. 
Mas aí, você, amigo leitor, leitora, pode se 
perguntar: e os mortos? O que eles ganha-
ram com isso? 
Como dito antes, devemos encarar a na-

tureza pela ótica da imortalidade do espí-
rito humano. De toda maneira, o homem 
desencarnará, mais cedo ou mais tarde. A 
a grande diferença é que, nesses aconteci-
mentos, muitos desencarnam juntos, cons-
tituindo uma expiação para os que partem 
dos quais reencarnarão novamente, no fu-
turo, e uma prova para os que sobrevivem. 
Contudo, além dos flagelos naturais, há 
os causados pelo próprio homem, devido 
a sua imprevidência, omissão e egoísmo, 
recebem o efeito do que causaram, mais 
cedo ou mais tarde. Atualmente, estamos 
passando por um período semelhante a 
isso. A epidemia do Coronavírus é um fla-
gelo causado por nós mesmos, através de 
ações humanas mal sucedidas, com o ob-
jetivo de beligerância. Podemos considerá
-lo então como um flagelo antropológico, 
e, por isso mesmo, estamos colhendo o 
que plantamos. Deus para provar-nos dei-
xa que nós colhamos o resultado de nossas 
ações e que nosso orgulho seja ferido, para 
que, enfim, tenhamos responsabilidade 
por nossos atos coletivos. 
Ainda, segundo os espíritos superiores, os 
efeitos bons dos flagelos naturais, geral-
mente, somente as gerações futuras des-
frutarão. Como foi o caso da Peste Negra, 
falado supra. Ela foi causada pelo uso ex-
cessivo dela como arma de guerra, pois os 
exércitos inimigos costumavam jogar ca-
dáveres com a moléstia dentro dos lugares 
onde tentavam dominar, sem perceberem 
que, mais cedo ou mais tarde, contamina-
riam-se também. Muitos desses soldados 
voltavam, depois de guerras cruéis, a suas 
cidades de origem, totalmente contamina-
dos com a doença que era extremamente 
contagiosa, que encontrando caminho fá-
cil devido a ignorância e obscurantismo da 
Idade Média, conhecida também como a 
Idade da Trevas. 
Depois de milhões de mortos, os sobrevi-
ventes de tal sinistro voltaram-se para a ci-
ência e a filosofia, derrubando finalmente 
a Idade das Trevas e criando o período do 
Iluminismo que pregava o conhecimento e 
a ciência como salvadores da humanidade. 
O mesmo aconteceu, de certa forma, com 
a destruição de Pompeia. Depois do ocor-
rido, um sobrevivente da destruição, cha-
mado Plínio, relatou o que presenciou em 
um livro, explicando o que tinha aconte-
cido dias antes do ocorrido. Segundo ele, 
o Vesúvio deu sinais claros de que iria 
explodir, soltando uma fumaça negra e 
criando pequenas erupções que o povo da 
época, orgulhoso e hedonista, limitou-se a 
fazer oferendas a Efestus, um antigo deus 
romano, para que ele se acalmasse. 
O livro de Plínio, – o sobrevivente, ficou 
tão famoso e seminal, que até hoje alguns 
fenômenos vulcânicos levam o seu nome, 
como as famosas “Erupções Plinianas”. 

Continua na página 05.

Autor: Wanderson Silva
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Uma releitura das comemorações na evangelização
Acreditou-se por muito tempo ter feito 
bastante, difundindo a instrução; mas a 
instrução sem o ensino moral é impoten-
te e estéril. É preciso, antes de tudo, fazer 
da criança um homem – um homem que 
compreenda os seus deveres e conheça os 
seus direitos. Não basta desenvolver as 
inteligências, é necessário formar caracte-
res, fortalecer as almas e as consciências. 
Os conhecimentos devem ser completados 
por noções que esclareçam o futuro e in-
diquem o destino do ser.  (Léon Denis – 
Cristianismo e Espiritismo, cap. XI)
 
Desejando acompanhar o que ocorre no 
calendário escolar, na sociedade como um 
todo, e também levar em consideração cer-
tos aspectos da nossa cultura, muitas ve-
zes, promovemos, sem nos dar conta, uma 
série de enxertos prejudiciais, no trabalho 
da evangelização infanto-juvenil na casa 
espírita.
Esse fenômeno decorre da falta de uma 
análise mais acurada do ponto de vista 
da Doutrina Espírita sobre esses mesmos 
eventos e comemorações. Análise que, 
existindo, permite-nos verificar o que deve 
ser contemplado e qual o enfoque doutri-
nário a ser dado.
Assistimos Centros Espíritas oferecendo 
ovos de chocolate, máscaras e miniaturas 
de coelhos na época da páscoa, desenhos 
do Papai Noel e pequenas tocas vermelhas 
no natal ou próximo a esse. No período das 
festas juninas, inúmeras casas promovem 
quadrilhas, comidas típicas são feitas e as 
crianças e jovens vestem-se com trajes ca-
racterísticos e próprios desses festejos.
Tudo isso, de uma forma ou de outra, é cul-
tivado nas escolas e nos lares, o que tem 
sido ainda normal, tendo em vista os valo-
res sociais, toda uma propaganda massiva 
das diferentes mídias, o comportamento 
de crianças que se influenciam mutuamen-
te e a nossa própria dificuldade em andar 
na contramão dessas tradições em alguns 

casos e modismos em outros.
Mas, quando paramos para pensar nos ob-
jetivos de um trabalho de evangelização 
nos moldes espíritas, não temos como nor-
malizar ou naturalizar práticas que nos dis-
tanciam da proposta de educar crianças e 
jovens à luz do Espiritismo, especialmente 
no Centro Espírita.
Em se tratando da páscoa, por exemplo, 
é importante que apresentemos o seu real 
significado aos evangelizandos, mostran-
do, de maneira lúdica, as origens histó-
ricas desse fato, o que ele representou e 
ainda representa para os que nós dizemos 
cristãos. E fontes espíritas não faltam para 
subsidiar nossas consultas.
O mesmo diz respeito ao natal, de modo 
que a figura de Jesus ganhe centralidade e 
não o consumismo que impera nessa data.
Com relação às chamadas festas juninas 
e julinas, que são um mix de catolicismo, 
cultura europeia e africana, com regiona-
lismos brasileiros, tudo pode ser esclareci-
do, comentado e trabalhado à luz do Espi-
ritismo, nas aulas de evangelização.
A Doutrina Espírita não postula nenhum 
tipo de fechamento ou alienação por par-
te de quem siga os seus postulados e atue 
num Centro Espírita. Também não nos im-
pede de estarmos nessas festas com ami-
gos e familiares, convivendo e nos con-
fraternizando sempre com equilíbrio, mas 
nos convida a pensar que tudo o que seja 
trazido para o ambiente espírita deva ser 
objeto de uma reflexão séria, serena e co-
letiva, a fim de verificarmos se tal prática 
se coaduna ou não com os princípios dou-
trinários.
Do contrário, corremos o risco de fazermos 
do espaço da  Evangelização um excelen-
te ambiente multicultural de convivência 
muito agradável, onde reproduzimos pas-
sivamente a cultura sem senso crítico, dei-
xando de contribuir positivamente para a 
formação de uma mentalidade espírita crí-
tica, analítica e fraterna, capaz de fornecer 

ferramentas importantes na formação do 
futuro homem de bem, do aristocrata inte-
lecto-moral, como indica Allan Kardec em 
Obras Póstumas.
O Centro Espírita que nos alberga não é o 
espaço do não pode, da sisudez, da rigidez, 
ao contrário, a alegria deve ser cultivada 
em nossas relações, permeando nossas 
reflexões em torno do eu posso, eu devo, 
verificando convergências e divergências 
entre o que desejamos implementar e a 
fonte que nos inspira e norteia, que é a Co-
dificação.
As informações doutrinárias oferecem-nos 
subsídios para canções, poesias, peças de 
teatro, dança, escultura, literatura, pintura 
e tudo o mais que se relacione à arte.
É possível, portanto, termos um ambiente 
evangelizador saudável, rico de estímulos 
e com contribuições culturais diversas, na-
turalmente examinadas e ressignificadas 
à luz da Terceira Revelação, sem nenhum 
prejuízo da qualidade e da beleza, da sen-
sibilidade e da atualidade, tanto na organi-
zação e planejamento quanto na execução 
de nossos programas de evangelização.
A questão é que fazer assim dá trabalho, 
exige estudo, preparação prévia e contí-
nua, elaboração conjunta, amadurecimen-
to e revisão de certos pontos, ao passo que 
reproduzir ou simplesmente proibir são 
atitudes muito mais fáceis, porém, pouco 
ou quase nada doutrinárias.

Fonte: site Mundo Espírita, órgão de di-
vulgação da FEP - Federação Espírita do 
Paraná -  http://www.mundoespirita.com.
br/?materia=uma-releitura-das-comemo-
racoes-na-evangelizacao

Cezar Braga Said
Rio de Janeiro-RJ

Continuação da página 04.

Graças a ele, populações inteiras ao re-
dor do mundo e através da História foram 
salvas, devido somente a um homem que, 
providencialmente, usou de inteligência. 
Inteligência essa que seus contemporâneos 
haviam esquecido. 
Há então, dois tipos de flagelos: os natu-
rais, dos quais o homem realmente não 
tem como fugir, somente encarar com co-
ragem, emprenho e fé em Deus e os flage-
los antropológicos, ou seja, causados por 
nós. Um, nós podemos deter ou conjurar 
somente nos melhorando moral e intelec-
tualmente. O outro, somente podemos en-
carar com coragem e fé, reconhecendo a 
onipotência de Deus na natureza, pedindo 
para que Ele tenha piedade de nós, até por 
que a própria lei de destruição mostra-nos 
que tudo passa, como bem frisou Emma-
nuel, pela pena de Francisco Cândido Xa-
vier: 

Todas as coisas na Terra, passam… Os 
dias de dificuldades, passarão… Passarão 
também os dias de amargura e solidão… 
As dores e as lágrimas passarão. As frus-
trações que nos fazem chorar… um dia 
passarão. A saudade do ser querido, que 
está longe, passará. 
Dias de tristeza… Dias de felicidade… 
São lições necessárias que, na Terra, pas-
sam, deixando no espírito imortal as expe-
riências acumuladas. 
Se hoje, para nós, é um desses dias reple-
tos de amargura, paremos um instante. 
Elevemos o pensamento ao Alto e busque-
mos a voz suave da Mãe amorosa a nos 
dizer carinhosamente: isso também passa-
rá… 
E guardemos a certeza, pelas próprias difi-
culdades já superadas, que não há mal que 
dure para sempre. 
O planeta Terra, semelhante a enorme em-
barcação, às vezes parece que vai soçobrar 
diante das turbulências de gigantescas on-

das. 
Mas isso também passará, porque Jesus 
está no leme dessa Nau, e segue com o 
olhar sereno de quem guarda a certeza de 
que a agitação faz parte do roteiro evoluti-
vo da humanidade, e que um dia também 
passará… 
Ele sabe que a Terra chegará a porto segu-
ro, porque essa é a sua destinação. 
Assim, façamos a nossa parte o melhor 
que pudermos, sem esmorecimento, e con-
fiemos em Deus, aproveitando cada segun-
do, cada minuto que, por certo… também 
passarão…” 
” Tudo passa……….exceto DEUS!” 
É o suficiente! 

Fonte: Portal do Espírito - https://espirito.org.
br/artigos/coronavirus-flagelos-e-o-espiritis-
mo/



  Ano XXVI                      junho 2020                fls. 06 

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 a relação das casas espíritas 
que estão promovendo reuniões virtuais e/
ou lives: 

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, leitura/
reflexão de O Evangelho Segundo o Espi-
ritismo, passe à distância e encerramento. 
Os links são: https://www.facebook.com/
dr.bezerrademeneesbarreiro/ e https://
www.youtube.com/channel/UChCYe-
8DKIOX9FdLT7-leiXg

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.

Reunião de Irradiação virtual na FEB
Em virtude do cenário atual que nos pede a 
intensificação de vibrações pelo País e pela 
humanidade como um todo, a Federação 
Espírita Brasileira abrirá uma das reuni-
ões de irradiação realizadas semanalmente 
para o público interessado em participar. 
Esta ocorrerá às terças-feiras, às 19h, na 
sala do Zoom descrita ao final desta men-
sagem.
Serão seguidas as orientações contempla-
das no documento orientador das reuniões 
virtuais, bem como nas diretrizes de ação 
comuns a todas as reuniões de irradiação 
já realizadas na Instituição, tais como:
a) Manter o pensamento concentrado na 
reunião;
b) Por não se tratar de reunião mediúni-
ca, não será permitido o transe mediúnico 
nem desdobramento espiritual durante a 
reunião;
c) Para a preparação vibratória inicial do 
ambiente indicam-se os seguintes livros do 
Espírito Emmanuel, psicografia de Fran-
cisco Cândido Xavier: Pão Nosso; Cami-
nho, Verdade e Vida; Fonte Viva; Vinha de 
Luz e Palavras de Vida Eterna;
d) Seguir as orientações contidas no opús-

culo Recomendações para os Participantes 
de Reuniões Virtuais “FEB-Conselho Fe-
derativo Nacional”, abaixo.
Todos são convidados a esta participação 
virtual, enquanto durar o período da pan-
demia e, nesta oportunidade, transmitir 
apoio espiritual evangélico-espírita aos 
trabalhadores espíritas e aos necessitados, 
irradiando energias de paz, de amor e de 
harmonia pela união de nossos pensamen-
tos.
Indicamos, portanto, a leitura atenta das 
Recomendações para os Participantes de 
Reuniões Virtuais para maior segurança 
no momento das reuniões de Irradiação e 
maior produtividade em seu desenvolvi-
mento:
Recomendações para os Participantes de 
Reuniões Virtuais:
FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA
ATENDIMENTO ESPIRITUAL – IRRA-
DIAÇÃO
Reunião Zoom
Semanalmente às terças-feiras, das 19h às 
20h (Sala aberta alguns minutos antes para 
recomendações e orientações aos inician-
tes)

https://zoom.us/meeting/tJ0qcuCsq-
zsjHNLvj8IKjnYvYElh8Q6R8DMu/
ics?icsToken=98tyKuChqT4jHtGVuR
-BRox5B4_4XejwmGJEgo1xihW9K-
gtZbDrgD8dOOupORuqI
Entrar na reunião Zoom
https://zoom.us/j/99759450966
ID da reunião: 997 5945 0966
Dispositivo móvel de um toque
+551146806788,,99759450966# Brasil
+552139587888,,99759450966# Brasil
Discar pelo seu local
+55 11 4680 6788 Brasil
+55 21 3958 7888 Brasil
ID da reunião: 997 5945 0966
Localizar seu número local: https://zoom.
us/u/adbhtrxgwd

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.

radioimbiara.com.br
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RELENDO O LIVRO “NO MUNDO MAIOR”
Capítulo XV - Apelo Cristão

Regina Lanne
Araxá-MG

EM PRECE
Senhor Jesus!
Por três séculos de aflição, na alvorada 
nascente do Evangelho, quantos te seguiam, 
cultivando-te os princípios e venerando-
te a ressurreição além da morte, eram 
perseguidos, espezinhados, enxovalhados, 
espancados, espoliados nos bens mais 
singelos, trancafiados nos cárceres, 
algemados em postes de martírios, atirados 
às presas sanguissedentas de animais 
ferozes ou apartados daqueles a quem mais 
amavam, a fim de serem assassinados nas 
praças públicas!...
Hoje, que as leis humanas evoluíram, 
cortando, quando possível, os abusos da 
autoridade e do poder, os espíritas-cristãos, 
que te restauram o ensinamento, não são 

conduzidos para as arenas de suplícios; 
entretanto, são igualmente escarnecidos, 
humilhados, injuriados, desprezados, 
batidos nas mínimas esperanças, relegados 
ao desapreço do mundo, marcados a fogo 
de zombaria, indicados aos golpes da 
calúnia ou incompreendidos nos sentidos 
mais santos, por buscarem a Religião da 
Fraternidade e da Justiça com a certeza do 
túmulo vazio...
Afirmaste, porém, que, se quisermos 
encontrar-Te, não nos resta outra alternativa 
senão a de tomar nossa cruz e seguir-Te.
Sabemos que estás junto de nós, não 
por símbolo morto, mas por Mestre 
vivo e infatigável, sustentando-nos a fé. 
Em razão disso, oh! Inefável Amigo, é 

que os espíritas cristãos e nós outros, - os 
pequeninos tarefeiros desencarnados que 
os assistem, - aspiramos acompanhar-Te!
Apaga em nós qualquer impulso à 
violência, unge-nos o espírito nas fontes 
vivas da caridade, inclina-nos ao amor e 
à tolerância, e, embora trilhemos ainda o 
carreiro obscuro de velhas imperfeições, 
deixa que te possamos repetir:
- Senhor, as nossas almas endividadas, a 
caminho de tua bênção, glorificam-te e  
saúdam-te!...

Do livro Hoje - Psicografia de Francisco 
Cândido Xavier

Emmanuel

Já prestes a terminar as suas possibilidades 
de estudos em companhia de Calderaro 
quando, na véspera da prometida visita às 
cavernas do sofrimento, o estimado assis-
tente convidou André a ouvir a palavra do 
Instrutor Eusébio que, naquela noite, di-
rigir-se-ia a algumas centenas de compa-
nheiros católicos-romanos e protestantes 
das Igrejas reformadas, ainda em trânsito 
nos serviços da esfera carnal. Esclareceu 
que se tratava de irmãos menos dogmáti-
cos e mais liberais que em momentos de 
sono tornam-se suscetíveis de receber as 
influências mais diretas dos benfeitores 
espirituais e que, pelas virtudes de que são 
portadores, tornam-se dignos das diretri-
zes de planos mais altos. 
André não ocultou sua estranheza ante 
aquela informação, sendo esclarecido por 
Calderaro que a proteção divina desconhe-
ce privilégios. Lembra que não é a profissão 
religiosa daquelas pessoas que lhes interes-
sa e sim a revelação de fé viva, a atitude po-

sitiva da alma na jornada de elevação.
Constituindo o Espiritismo evangélico 
prodigioso núcleo de compreensão subli-
me, é razoável seja considerado uma escola 
cristã mais elevada e mais rica. Possuindo 
tamanhas bênçãos de conhecimento e de 
amor, cumpre-lhe estendê-las a todos os 
companheiros, ainda quando esses compa-
nheiros mostrem-se rebeldes e ingratos em 
consequência da ignorância de que ainda 
não conseguiram afastar-se.
Prosseguindo, recorda o exemplo de Jesus 
quando, diante da mente encarcerada no 
vaidoso intelectualismo de muitas perso-
nalidades importantes de sua época, mos-
tra-se inflamado de energia divina, mas em 
Jerusalém, no último dia, à frente do po-
pulacho exaltado e ignorante – arraigado 
embora aos princípios da crença –, encon-
tramo-lo silencioso e humilde, solicitando 
perdão para quantos o feriam. 
Calderaro conclama André a não se esque-
cer de que, acima de tudo, estão empenha-

dos numa obra educativa.
Antes de mais amplas elucidações no refe-
rente ao assunto, alcançam o campo tran-
quilo, onde o nobre emissário fazia-se ou-
vir.
André observa de relance os encarnados 
que ali se encontram assistidos por quanti-
dade considerável de cooperadores da nos-
sa esfera de ação do plano espiritual.
O luar balsamizava docemente o arvoredo, 
que se inclinava à passagem do favônio.
Imponente, pela claridade sublime que lhe 
aureolava a figura veneranda, Eusébio, ao 
que me pareceu, havia iniciado a preleção 
desde muito. Extasiados, os ouvintes regis-
travam-lhe o verbo tocado de luz celestial, 
com pasmo indisfarçável a lhes alterar as 
fisionomias. Confundidos e ajoelhados, 
em grande número, na relva fresca, sen-
tiam-se repentinamente transportados ao 
paraíso...
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O Significado das Doenças
Uma singela homenagem ao nosso sempre 
querido e saudoso Chico Xavier que, se es-
tivesse compartilhando a existência física 
conosco, estaria completando hoje, 02 de 
abril de 2020, 110 anos de idade. Gratidão 
eterna Chico Xavier!

• Entrevistado: Francisco Cândido Xavier 
(CX)
• Entrevistador: Elias Barbosa (FEB)
• Espírito comunicante: Emmanuel (EM.)

EB-21. — Chico, entendemos que o nosso 
diálogo está longo, mas pode dizer-nos o 
que pensa Emmanuel quanto ao problema 
de doenças e obsessões?
EM. — “Muitas vezes, adverte-nos que do-
enças e obsessões são testes que nos põem 
à prova a capacidade de resistência moral, 
ensinando-nos a valorizar a saúde do cor-
po e o equilíbrio da alma.”

EB-23. — Desejará você contar-nos algu-
ma coisa de sua experiência ao contato de 
Emmanuel, com respeito à atitude que de-
vemos assumir perante as nossas próprias 
doenças?
CX. — “Nosso amigo espiritual é de opi-
nião que precisamos guardar calma e pa-
ciência perante quaisquer enfermidades 
de que sejamos acometidos procurando, 
ao mesmo tempo, atenuá-las ou afastá-las 
por tratamento adequado. A esse respeito, 
narrarei um dos primeiros diálogos que 
tive com ele, Emmanuel, em 1931. Acha-
va-me sob o domínio da doença complexa 
que trago até hoje em meu olho esquerdo, 
quando o nosso mentor espiritual apare-
ceu-me pela primeira vez. Depois de ou-
vi-lo em diversas reuniões sobre planos de 
trabalho que ele trazia-nos, certa noite, em 
dezembro de 1931, roguei a ele orientação 
para o meu caso. Estava sofrendo muito e 
queria curar-me.”

EM. — Tenha serenidade — falou ele, bon-
dosamente, — você está sob o cuidado de 

benfeitores espirituais dedicados e sob a 
assistência de médicos atenciosos e ami-
gos.
CX. — “Então, devo prosseguir sob a 
orientação da medicina?” Perguntei.
EM. — Sim, como não? A medicina está 
no mundo em nome da Divina Providên-
cia.
CX. — “Quer dizer que preciso tratar-me?”
EM. — Com o máximo cuidado. O corpo 
é comparável à enxada e o Espírito reen-
carnado lembra o lavrador. Todo zelo do 
lavrador é necessário para conservar a en-
xada em condições de trabalhar com acer-
to e segurança.
CX. — “O senhor quer dizer que, embo-
ra eu seja médium e veja o senhor ao meu 
lado com tanta bondade e cultura, não 
posso esperar a intervenção do Plano Es-
piritual em meu benefício para curar-me?”
EM. — Por que você receberia privilégios 
por ser médium? A intervenção do Plano 
Espiritual está operando, em seu favor, 
sustentando as suas forças, através do mag-
netismo curativo, e secundando a ação dos 
oculistas que nos amparam. A condição de 
médium não exonera você da necessidade 
de lutar e sofrer, em seu próprio benefício, 
como acontece às outras criaturas que es-
tão no Plano Físico.
CX. — “O senhor tem dito que preten-
de escrever por meu intermédio e que, se 
Deus permitir, fará livros, mas o senhor 
acredita que posso desempenhar a tarefa 
mediúnica, assim doente dos olhos como 
estou?”
EM. — Sem dúvida nenhuma. Se formos 
esperar pela saúde perfeita a fim de traba-
lhar, quando aprenderemos a cumprir os 
nossos deveres? Se você estivesse na Terra 
com todas as facilidades em mão, no es-
tado de evolução deficitária em que ainda 
nos achamos, talvez que as dificuldades no 
serviço espiritual para você fossem muito 
maiores.
CX. — “Então, como é que o senhor con-
sidera a doença do olhos, em meu caso, 

quando tanto preciso de me esforçar para a 
tarefa em início?“
EM.— Observamos a sua enfermidade 
como sendo um abençoado apoio que o 
Senhor concedeu caridosamente a você 
para que venhamos a caminhar com me-
nos riscos e perigos, em sua atual roma-
gem na Terra. Confie no Senhor, pois sua 
doença é arrimo que ele enviou em seu au-
xílio…
CX. Ao ouvir estas últimas palavras, in-
daguei alegremente: — “Então Jesus vai 
curar-me?”
EM. Emmanuel fitou-me com bondade e 
mandou que eu abrisse “O Evangelho se-
gundo o Espiritismo” no capitulo VI, in-
titulado “O CRISTO CONSOLADOR” e 
recomendou que eu começasse a leitura 
do texto. Então comecei a ler em voz alta, 
as palavras do Cristo: “Vinde a mim todos 
vós que estais aflitos e sobrecarregados, 
que eu vos aliviarei…” Quando atingi a 
palavra “aliviarei”, nosso Amigo Espiritual 
sustou a leitura e disse-me: Compreendeu 
bem? Jesus não nos promete curar-nos, 
isto é, retirar-nos da bênção das obriga-
ções que nos cabe cumprir, perante as leis 
de Deus, mas sim promete aliviar-nos e au-
xiliar-nos. Confiemos no Mestre Divino e 
trabalhemos.”
CX. “Entendi a lição que me era dada e re-
signei-me. Hoje, depois de transcorridos 
trinta e seis anos sobre esse diálogo, agra-
deço ao Senhor a bendita doença que car-
rego nos olhos, sempre tratada por médi-
cos amigos e por amigos espirituais, pois, 
ela tem sido em todo esse tempo um agen-
te providencial, induzindo-me à reflexão e 
ensinando-me a respeitar o sofrimento dos 
outros.”

————–
1. BARBOSA, Elias. — No mundo 
de Chico Xavier. ed. IDE: Araras. 1975. 
Cap. 7, p. 83-86.

Marta Antunes de Moura
Colunista da FEB

A CIDADE “NOSSO LAR”
P– Poderíamos falar sobre o livro “Nosso Lar”, 
por exemplo, sobre as realidades do livro, sobre 
a distância da Colônia, sobre alguma coisa das 
belezas do Nosso Lar?
CHICO XAVIER – A literatura mediúnica, em 
outros países, atesta a existência de outras cida-
des semelhantes a Nosso Lar, uma das comuni-
dades no chamado Espaço Brasileiro.
Quando estávamos recebendo, mediunicamen-
te, o primeiro livro de André Luiz, que traz esse 
título, impressionamo-nos vivamente com res-
peito ao assunto, porque a nossa perplexidade 
era indisfarçável e, sendo o nosso assombro um 
motivo para perturbar a recepção do livro, o 
nosso André Luiz promoveu, em determinada 
noite, a nossa ausência do corpo físico para ob-
servar alguns aspectos, os aspectos mais exte-
riores, da chamada cidade “Nosso Lar”. Mundo 
novo que somos chamados a perceber, a estu-
dar, porque se relaciona com o futuro de cada 
um de nós. Ainda que não sejamos acolhidos 

na referida colônia, outros lares esperam-nos 
após a desencarnação.
Isso é muito importante.
Há muita gente que considera esse assunto de-
masiadamente remoto para que venhamos a 
nos preocupar com ele.
Entretanto, na lógica terrestre, somos obriga-
dos a cuidar dos estoques de determinados ma-
teriais – gasolina, óleo, medicamento, cereais. 
Se nos interessamos por isso, no trânsito sobre 
a Terra, por que admitir por ocioso esse tema 
da espiritualidade que nos espera inevitavel-
mente a todos?
O Espírito de André Luiz, registrando-nos o 
espanto, porquanto a estranheza era enorme 
da parte dos companheiros de Pedro Leopol-
do e Belo Horizonte, aos quais mostrávamos 
as páginas em andamento, teve o cuidado de 
mostrar-nos determinada faixa de Nosso Lar, 
onde jaziam centenas de irmãos hospitalizados, 
ocupando a atenção de médicos, de instrutores, 

enfermeiras, sacerdotes e pastores das diversas 
religiões.
Devemos assinalar esse fato, de vez que, fre-
quentemente, depois da morte são obrigados 
a compartilhar-nos crenças e concepções com 
respeitos às verdades eternas do espírito, quan-
do a caridade de Nosso Senhor Jesus Cristo nos 
espera a todos, quanto a discernimento e com-
preensão.
Cada criatura, nessa cidade, é chamada gra-
dativamente para um estado mais amplo de 
entendimento. Nosso Lar é o retrato de mui-
tas das colônias que nos aguardam, mas não é 
propriamente o retrato único, porque possuí-
mos, além da Terra, além da vida física, muitas 
e muitas cidades de natureza superior e outras 
de natureza inferior a que chegaremos, inevita-
velmente, segundo as nossas escolhas e méritos 
neste mundo.

Do livro A Terra e o Semeador - Chico Xavier/
Emmanuel.


