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A mediunidade e o Espiritismo
Sugestão de leitura

Qualidade na Prática Mediúnica discorre 
sobre o exercício da mediunidade.Outra 
sugestão é: Reuniões Mediúnicas e os 
Vários Tipos de Mediunidade este livro 
reflete sobre a prática da mediunidade 
como um caminho para a autoiluminação. 
Leia mais na página 2.

Beneméritos do Espiritismo
Conheça na pag. 2 a biografia do grande 
escritor brasileiro Humberto de Campos, 
que após o desencarne , tornou-se Irmão X.

Psicologia e Espiritismo
Existem algumas inseguranças, medos 
ou mesmo dúvidas entre a relação da 
mediunidade e a saúde mental. Leia mais 
na página 5.

Educação Espírita para a 
Infância e Juventude, 

“O conhecimento espírita na educação 
infanto-juvenil dá subsídios para o 
educador ver a criança e o jovem 
como espírito reencarnado.” Leia mais 
sobre Evangelização na página 3.

Matéria Especial 
Conheça mais sobre nossa biblioteca e 
sebo, lendo a matéria da pag 5. Baccelli 
e Yvonne Pereira são alguns dos autores 
cujas obras são mantidas na biblioteca. 

Assuntos em Família
“Emmanuel, em O Consolador, nos 
explica que até aos sete anos o 
espírito ainda se encontra em fase de 
adaptação para a nova existência que 
lhe compete no mundo”. Leia mais na 
página 6.

Notícias do IEE Matéria Doutrinária Crônica Espírita

“A mediunidade é capacidade inerente ao ser humano  
e, portanto não é exclusividade do espiritismo/espírita. 

Todos nós somos médiuns!”

Leia na página 6 informações sobre 
a Feijoada Solidária, Campanha 
de Natal e confira a Programação 
do V Simpósio de Saúde e 
Espiritualidade.

A essência daquilo que pregam são os 
chamados frutos. E é isto que permite 
separar o joio do trigo”. Leia mais 
sobre Falsos Cristos e falsos profetas 
na página  7.

Nesta edição do Jornal IEE, finalizamos 
o estudo das dez Leis Morais contidas 
em O Livro dos Espíritos, parte III.
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Mediunidade com Jesus

VEM Aí O 4º CONgrESSO ESPírItA BrASIlEIrO. 
O congresso será realizado de 11 a 13 de abril de 2014. Pela primeira vez, acontecerá simultaneamente em quatro cidades brasileiras: Manaus, Campo 
Grande, João Pessoa e Vitória.
O congresso falará sobre o “Evangelho Segundo o Espiritismo, 150 anos de esclarecimento e consolação”. Ao longo dos três dias serão tratados temas como: 
a lei do amor, fora da caridade não há salvação; o sermão do monte; há muitas moradas na casa de meu pai; Jesus e a reencarnação e algumas parábolas 
de Jesus entre outros temas ligados ao evangelho. O programa será o mesmo nas quatro cidades, variando apenas os oradores.
As inscrições estarão abertas à partir de agosto de 2013 num valor de R$ 120, que serão totalmente trocados por livros e CDs na livraria do congresso. 
Maiores informações podem ser encontradas no site  www.febnet.org.br/4congresso, onde também poderão ser feitas as inscrições.

A mediunidade é uma faculdade natural, inerente ao homem, a qual 
lhe permite sentir em qualquer grau a influência dos espíritos. Não 
se trata de privilégio exclusivo de algumas pessoas, pois, sendo uma 
possibilidade orgânica, depende de um organismo mais ou menos 
sensitivo.
Os fenômenos mediúnicos existem desde o princípio da história da 
humanidade na Terra e o espiritismo surgiu a partir do estudo destes 
fenômenos, buscando entendê-los, bem como as consequências 
morais e éticas desta compreensão.
O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, é o mais completo tratado 
sobre a mediunidade, sendo obra de leitura obrigatória a todos que 
desejem conhecer o assunto, assim como, a todos que objetivem 
educar sua faculdade, trabalhando com Jesus
Esta edição do Jornal do IEE traz como matéria de capa A 
MEDIUNIDADE E O ESPIRITISMO, esclarecendo a importância do 
estudo, da prática com disciplina e equilíbrio moral, capazes de nos 
propiciar uma sintonia mental harmoniosa e saudável, o que nos 
levará à evolução enquanto espíritos imortais que somos.
A mediunidade nas crianças, a relação entre mediunidade e saúde 
mental, quem são os falsos cristos e falsos profetas, são assuntos 
tratados em outras matérias desta edição.
Como um exemplo de mediunidade, apresentamos a biografia do 
grande escritor Humberto de Campos, quando encarnado, e do 
Irmão X, depois de desencarnado.
Na matéria doutrinária, encerramos o estudo das Leis Morais, 
apresentando a Lei de Justiça, Amor e Caridade.
Conheça também como funciona a Biblioteca do IEE, na matéria 
especial, e saiba o que  acontece no Movimento Espírita e no IEE 
lendo as notícias nas páginas 2 e 6, respectivamente. 
“Desenvolver-se alguém mediunicamente, a bem do próximo, é 
ascender em espiritualidade.” André Luiz – Waldo Vieira – Conduta 
Espírita
A redação.

Os livros sugeridos abaixo, e muitos outros 
você pode adquirir na BOA NOVA EDitORA  
http://www.boanova.net

QUALiDADE NA PRÁtiCA MEDiÚNiCA
Projeto Manoel Philomeno de Miranda
Visando qualificar o trabalho do médium, do grupo 
mediúnico e, por extensão, toda a organização da 
casa espírita, a equipe do Projeto Manoel Philomeno 
de Miranda, encabeçada pelos trabalhadores do 
Centro Espírita Caminho da Redenção (Salvador/BA), 
com a contribuição de direta de nomes como Divaldo 
Pereira Franco, lança essa obra didática acerca 
do desenvolvimento e exercício da mediunidade, 
levantando a bandeira Espiritizar, Qualificar e 

Humanizar. Aborda questões como: distribuição de tarefas da mesa 
mediúnica, animismo e mistificação, dialogação com espíritos, aplicação de 
hipnose, regressão de memória e passes terapêuticos.

REUNiõES MEDiÚNiCAS E OS VÁRiOS  
tiPOS DE MEDiUNiDADE 
Este livro é o segundo de uma trilogia em que 
desenvolvemos o tema a mediunidade terapêutica 
com Jesus, com o objetivo de refletir sobre a 
prática da mediunidade como um caminho para a 
autoiluminação.
A primeira obra é A Prática da Mediunidade com 
Jesus; a segunda, As Reuniões Mediúnicas e 
os Vários Tipos de Mediunidade; e a terceira 
Mediunidade e Obsessão: estudo de casos 
de falência de médiuns no Movimento Espírita. 
Neste livro refletimos sobre a mediunidade à luz do profundo manancial, 
extremamente atual, que são as obras de Allan Kardec, especialmente 
O Livro dos Médiuns, obra magnífica ainda bastante desconhecida no 
Movimento Espírita, por mais paradoxal que pareça essa afirmação, pois ele 
é um dos livros mais divulgados, mas são poucos aqueles que o estudam 
com a atenção de vida.
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Existem escritores que conseguem 
causar satisfação ao leitor com mais 
facilidade do que outros. 
 , como é mais conhecido atualmente, 
possui essa habilidade, tanto no 
domínio da linguagem escrita quanto 
no desenvolvimento dos temas que 
apresenta em seus livros. Sua obra, 
assim como sua vida, é especialmente 
digna de atenção por todos aqueles 
que estão estudando e buscando 
respostas no campo espiritual. 
Humberto de Campos nasceu na 
pequena localidade de Miritiba, no 
Maranhão, em 1886. Foi menino pobre. 
Estudou com esforço e sacrifício. Sua 
infância foi marcada pela miséria. 
Em sua Memórias, ele conta alguns 
episódios que lhe deixaram sulcos 
profundos na alma.
tempo depois, mudou-se para o Rio 
de Janeiro, então Capital da República, 
onde se tornou famoso. 
Brilhante jornalista e cronista perfeito, 
suas páginas foram “colunas” em 
todos os jornais importantes do país. 
Dedicou-se inteiramente à arte de 
escrever, e por isso eram parcos os 
recursos financeiros. 

A certa altura da sua vida, quando 
minguadas se fizeram as economias, 
teve a ideia de mudar de estilo. 
Adotando o pseudônimo de Conselheiro 
XX, escreveu uma crônica chistosa a 
respeito de figura eminente da época. 
O sucesso foi total. 
Quando adoeceu, modificou 
completamente o estilo. Sepultou o 
Conselheiro XX, e das cinzas, nasceu 
outro Humberto, cheio de piedade, 
compreensão e entendimento para 
com as fraquezas e sofrimentos do seu 
semelhante.
Seus padecimentos, contudo, 
aumentaram dia a dia. Parcialmente 
cego e submetendo-se a várias 
cirurgias, morando em pensão, 
sem o calor da família, sua vida era, 
em si mesma, um quadro de dor e 
sofrimento. Não se desesperou  e 
continuou escrevendo para consolo de 
muitos corações.
No dia 5 de dezembro de 1934, 
desencarnou. Partiu levando da terra 
amargas decepções.
três meses apenas de desencarnado, 
retornou do Além, através do jovem 
médium Chico Xavier, este, com 24 
anos de idade somente, e começou a 

escrever, sacudindo o país inteiro com 
suas crônicas de além-túmulo.
O fato abalou a opinião pública. 
Começou então uma fase nova para o 
espiritismo no Brasil. Chico Xavier e a 
Federação Espírita Brasileira ganharam 
notoriedade. Vários livros foram 
publicados.
Aconteceu o inesperado. Os familiares 
de Humberto moveram uma ação 
judicial contra a FEB, exigindo os 
direitos autorais do morto.
tal foi a celeuma que o histórico de tudo 
isso está hoje registrado num livro cujo 
título é A Psicografia ante os Tribunais, 
escrito por Dr. Miguel timponi.
A federação ganhou a causa. Humberto, 
constrangido, ausentou-se por largo 
período e, quando retornou a escrever, 
usou o pseudônimo de irmão X.
Nas duas fases do Além, grafou 12 obras 
pelo médium Chico Xavier. Crônicas 
de Além-Túmulo, Brasil, Coração do 
Mundo, Pátria do Evangelho, Boa 
Nova, Novas Mensagens, Luz Acima, 
Contos e Apólogos e outros livros que 
escreveu para deleite de muitas almas.
Nas primeiras mensagens temos 
um Humberto bem humano, com 

características próprias do intelectual 
do mundo. Logo depois, ele vai se 
espiritualizando, tornando-se  o escritor 
espiritual predileto de milhares.
Os que lerem suas obras antes e 
depois de desencarnado constatarão 
a realidade do fenômeno espírita e 
a autenticidade da mediunidade de 
Chico Xavier.
Fonte: Revista REFLEXÕES Edição n.º 5 -  
Maio de 1999 - SP - Brasil. 

Humberto de campos ou irmão x,

Jesus deixou o legado da educação 
mais perfeito que a humanidade já 
havia recebido. A proposta pedagógica 
do Cristo se assenta no amor e na 
esperança, tendo como objetivo a 
felicidade do espírito.
”Ele viera ensinar aos homens que a 
verdadeira vida não é a que transcorre 
na Terra e sim a que é vivida no reino 
dos céus; viera ensinar-lhes o caminho 
que a esse reino conduz, os meios de 
eles se reconciliarem com Deus e de 
pressentirem esses meios na marcha 
das coisas por vir (...)”¹
Ele promoveu estímulos educativos 
às inteligências por meio da palavra 
carregada de vibrações de amparo e 
esclarecimento, libertando de situações 
íntimas que impediam a felicidade 
verdadeira. Fez da reflexão estímulo à 
razão para erguer a fé raciocinada. Seus 
atos de amor e humildade norteiam 
a humanidade até a atualidade para 
desenvolver novos hábitos em direção à 
fraternidade universal. 
Com o passar dos séculos, inúmeros 
estudiosos compromissados com a 

plantas, animais, e procura, sobretudo, 
formar em seus corações e em seus 
caracteres, o amor e a compreensão”.
No início do século 20, Eurípedes 
Barsanulfo continuou o trabalho dos 
renomados educadores citados neste 
artigo com a fundação do Colégio 
Allan Kardec, em Sacramento/MG, 
onde sedimentou o conhecimento 
espírita em sua visão de educador, 
educou crianças e jovens no aspecto 
integral: científico, filosófico, religioso, 
moral e da arte. Nasciam aí as bases 
da pedagogia espírita.
O conhecimento espírita na educação 
infanto-juvenil dá subsídios para o 
educador ver a criança e o jovem 
como espírito reencarnado, portador 
de características, virtudes, tendências 
e habilidades, as quais antecedem 
o nascimento. Com esta visão, é 
possível compreender com maior 
clareza o contexto em que o educando 
está inserido (tempo e espaço), 
identificar aspectos do planejamento 
reencarnatório que o estimula a 
mudanças (características físicas, 
contexto familiar, aspectos sociais, 

abundância ou escassez de recursos), 
planejando aulas direcionadas a 
atender as necessidades do espírito 
com a palavra carregada de boas 
vibrações, os recursos da natureza 
para identificar-se com a Criação, a 
ação terapêutica da música, pintura, 
teatro e da arte em geral. Tudo com a 
luz dos ensinamentos de Jesus.
Na ocasião da fundação do IEE, Chico 
Xavier nos enviou uma carta, da qual 
separamos pequeno trecho que reforça 
a importância da doutrina espírita na 
educação: “Falamos habitualmente 
que formaremos alicerces evangélicos 
no espírito da fraternidade cristã 
dentro da escola, mas não socorremos  
a alma da criança com o conhecimento 
justo. Claro que não me refiro a cursos 
minuciosos para os meninos, mas  
as noções de nossa Redentora 
Doutrina como sejam a sobrevivência 
além da morte, a construção espiritual 
e a reencarnação que, a meu ver, 
assimilados na infância, fortalecem 
a criatura para todos os dias  
da existência.”
¹Introdução – Evangelho Segundo Espiritismo.

educação deram ao planeta grandiosa 
contribuição à implantação da 
pedagogia do amor, exemplificada 
pelo Cristo. 
Jan Amos Comenius, pensador 
e educador checo do século 17, 
apresentou o conceito do sistema 
de ensino embasado na vivência de 
cada indivíduo, na igualdade de direito 
à educação, no saber científico e 
artístico integral.
No século 18, o educador e filósofo do 
iluminismo Jean-Jacques Rousseau 
propôs uma educação voltada ao 
pensamento e aos sentimentos do 
educando, dando valor à liberdade do 
Ser e sua relação com Deus e com a 
natureza. Acreditava no conceito de 
religião natural, em que o ser humano 
poderia encontrar Deus em si mesmo 
e na sua criação. 
Johann Heinrich Pestalozzi, educador 
suíço fundador do Instituto de Iverdon, 
do qual Allan Kardec era discípulo, 
afirmava: “Ensina as crianças, antes, a 
observar, depois a descrever, por fim 
a soletrar, a ler e a escrever. Orienta-
os em meio às coisas que as cercam, 

Carla Melo

EDucação Espírita para a infância E JuvEntuDE 

Evangelização
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“Mediunidade e Espiritismo”
Mediunidade e espiritismo são  
assuntos profundamente interconec-
tados, mas que não são a mesma 
coisa. Buscaremos tratar de alguns 
conceitos básicos, sem preten-
sões, objetivando oferecer ao leitor 
informações que estão disponíveis 
em maior profundidade dentro das 
obras da codificação e de vários au-
tores espíritas.
Os espíritos interagem conosco?
Os espíritos estão constantemente 
à nossa volta, e influenciam as nos-
sas vidas de maneiras muitas vezes 
não percebidas. Os espíritos, por 
exemplo, comumente intuem a nós 
mesmos e a outros à nossa volta, 
sobre uma grande diversidade de 
assuntos. É claro que sabemos não 
haver injustiça: tudo o que é feito é 
direta ou indiretamente permitido 
por cada um de nós, e a sintonia é 
fundamental para determinar quais 
espíritos influenciam nossas vidas 
(sempre nossa escolha). O Plano 
Espiritual está a nossa volta, perma-
nentemente, mas nós escolhemos 
com que partes dele vamos ter mais 
afinidade, através da nossa escolha 
de pensamento. 
O que é a mediunidade?
registrar é “reter na memória, 
ouvindo ou observando” ou “narrar, 
referir, mencionar”.
Perceber é “ouvir, ver bem, ver ao 
longe” ou ainda “adquirir conheci-
mento, através dos sentidos”.
Mediunidade é a faculdade que 
permite ao encarnado perceber/
registrar o plano espiritual e o 
fenômeno mediúnico é a ocorrência 
desta faculdade. É importante 
destacarmos que o corpo físico, 
no estado de vigília, bloqueia 
a percepção/registro do plano 
espiritual, e que assim, a mediunidade 
é um tipo especial de desbloqueio. A 
mediunidade é capacidade inerente 
ao ser humano e, portanto não é 
exclusividade do espiritismo/espírita. 
todos nós somos médiuns!
Existem vários tipos de médiuns?
Podemos dividir os médiuns em dois 
grupos distintos, sendo o primeiro 
aquele que detém uma mediunidade 
generalizada, cotidiana e leve – e 
que se manifesta em todos nós de 
formas e em momentos distintos. 
A simples percepção de algo mais, 
a intuição, sentir-se bem em um 
ambiente bom ou sentir-se mal em 
um ambiente pesado já constitui a 

manifestação desta faculdade. 
O segundo grupo possui uma 
mediunidade mais explícita, com 
percepções em intensidade maior 
e que conduzem à comunicação 
mais efetiva com o plano espiritual, 
através de modalidades variadas, 
incluindo efeitos físicos, psicofonia 
(falantes), psicografia (escreventes), 
vidência, audição, pneumatografia 
(escrita direta), etc. 
O que podemos aprender com a 
mediunidade?
A mediunidade generalizada nos 
ensina lições valiosas. O pensamento 
tem uma grande capacidade de 
transformar e plasmar realidades e 
atrair efeitos benéficos ou maléficos, 
conforme o caso.  A individualidade 
do pensamento é uma ficção – na 
verdade, não existe o “só eu sei o que 
penso”, “só pensei em fazer mal, mas 
na verdade não fiz mal a ninguém”. 
Todos estamos em um espaço 
aberto e nossos pensamentos 
são formas de comunicação tão 
eficientes quanto a voz e a escrita, 
sendo, às vezes, ainda mais eficiente 
do que estas.
Dependendo de nossa sintonia, 
podemos atuar como médiuns do 
dia-a-dia que trabalham ligados 
ao Alto (sendo instrumentos da 
vontade dos espíritos bons), ao 
horizontal (constantemente nos 
evolvendo em assuntos mundanos, 
demaior ou menor importância, e 
sendo influenciados pelos nossos 
companheiros de encarnação e 
espíritos como nós), ou aos planos 
inferiores (sendo instrumentos dos 
espíritos em sofrimento ou cujas 
intenções não sejam nobres). 
Sempre escolha de cada um de nós, 
parte do nosso livre arbítrio, uma 
das lições primordiais da doutrina 
codificada por Kardec.
Já a mediunidade explícita nos traz 

elementos de con-
vicção sobre a so-
brevivência da alma 
e as vidas suces-
sivas do espírito, 
e oferece material 
aos pesquisadores 
sérios, além de nos 
propiciar um enten-
dimento maior so-
bre a vida definitiva. 
A mediunidade 
explícita ainda pode 
servir de ferramenta 
de auxílio aos que 

sofrem, tanto encarnados como 
desencarnados, e aos médiuns 
que possuem estas habilidades, de 
instrumento de evolução e resgate, 
afetando também de forma geral 
àqueles que são próximos a estes 
médiuns – porque ser médium e levar 
a mediunidade a sério, em especial no 
que tange o bem ao nosso próximo, 
exige trabalho, dedicação e entrega.
Alguns riscos da mediunidade
O Animismo, que é o fenômeno 
resultante quando informações do 
próprio subconsciente/inconsciente 
do médium afloram dissimulando 
o fenômeno mediúnico, pode 
ser prevenido através da prática 
segura da mediunidade e do 
autoconhecimento (sabendo 
quem nós somos fica mais fácil 
identificar aquilo que não é nosso). 
É importante admitir que sempre 
há alguma influencia do médium, 
maior ou menor. Os mecanismos 
da mediunidade se utilizam de 
conteúdos e estruturas dos médiuns, 
o que necessariamente os coloca 
em posição de prover alguma “cor” 
àquilo que é transmitido. Importante 
é permitir que a mensagem 
intencionada pelo espírito seja 
adequadamente transmitida. 
A Mistificação, fenômeno que 
identificamos quando espíritos que 
se comunicam procuram se passar 
por outros, pode ser prevenida com 
a utilização constante e incansável da 
razão e do bom senso. É essencial que 
seja sempre feita uma análise crítica 
do conteúdo da mensagem à luz 
dos ensinamentos cristãos, utilizando 
princípios norteadores bastante 
simples e efetivos: este conteúdo 
prejudica algo/alguém? Traz mais 
benefício do que malefício? E ainda, 
seguindo a seriedade e metodologia 
de Kardec, importante “refutar dez 
verdades a aceitar uma mentira”.

Algumas conclusões, à luz do 
espiritismo
Em primeiro lugar, faz-se importante 
destacar que mediunidade 
não é sinônimo de evolução. A 
mediunidade, bem utilizada, pode 
significar potente instrumento para 
que alcancemos graus elevados 
de evolução, mas a sua simples 
presença, mesmo que representando 
habilidades maravilhosas, não denota 
grau de evolução diferenciado.
Devemos cuidar sempre do 
pensamento e fazer disso uma 
tarefa primária nas nossas atividades 
cotidianas. Ao percebermos impulsos 
de agir desta ou daquela maneira, 
devemos buscar ouvir a voz da 
nossa consciência e refletir se aquela 
ação nos parece razoável dentro 
dos preceitos cristãos, para que não 
sejamos médiuns de causas inferiores. 
Ouçamos a nossa consciência!
Médiuns explícitos, com mediunidade 
pronunciada, devem buscar refúgio 
seguro na oração, no estudo constante 
e nos ambientes adequados para a 
prática mediúnica. Nunca esquecer 
de que a mediunidade é instrumento 
de evolução e resgate e que deve 
ser sempre utilizada eticamente. Mas 
principalmente, evitar acreditar que é 
possível fugir da mediunidade e que 
esta é “postergável”. A mediunidade 
pode ser uma benção, mas mal 
orientada e ignorada, continuará  
lá, e poderá ser fonte de dificuldades 
e sofrimentos. 
Cabe uma última observação, de 
grande importância. Tanto quanto 
a mediunidade não pertence ao 
espiritismo, da mesma forma o 
espiritismo não pertence à mediunidade. 
Sendo a comunicabilidade com os 
espíritos um pilar de nossa doutrina, 
ela certamente não é toda ela. Como 
nos diz Allan Kardec, na conclusão 
do Livro dos Espíritos: ”Falsíssima 
ideia formaria do espiritismo quem 
julgasse que a sua força lhe vem da 
prática das manifestações materiais 
e que, portanto, obstando-se a tais 
manifestações, se lhe terá minado  
a base. Sua força está na sua 
filosofia, no apelo que dirige à razão,  
ao bom-senso.”
Assim, importa menos o tipo e o 
grau da mediunidade em si, mas o 
uso que se faz dela.

 



Mediunidade e Saúde Mental
Sueli Ines Arruda Issa

  

iniciemos nossa leitura esclarecendo  
o que é mediunidade.
O instrutor Aulus (Domínios da 
Mediunidade) enfatiza: “mediunidade é 
um dom inerente a todos os seres, como 
a faculdade de respirar, e cada criatura 
assimila as forças superiores ou inferiores 
com as quais sintoniza”.
Kardec em O Livro dos Espíritos: 
“Seria erro crer-se que só por meio das 
comunicações escritas e verbais exercem 
os espíritos sua influência. Ela é de todos 
os instantes e mesmo os que não se 
ocupam com espíritos, ou até não crêem 
neles, estão expostos a sofrê-las”.
Concluímos então que dependendo 
da escolha que fizermos de nossos 
pensamentos, palavras e ações, em 
nosso dia-a-dia, definiremos e atrairemos 
nossas companhias espirituais.
Diante desses esclarecimentos podemos 
afirmar que vivemos em comunhão 
constante com a humanidade encarnada 
e desencarnada, formando verdadeiros 
condomínios espirituais, sempre definidos 
pela sintonia que escolhemos para  
nossa vida.
Em Nosso Lar (cap. 44) os instrutores 
nos explicam: “os nossos pensamentos 

se entrelaçam formando núcleo de força 
viva, através do qual cada um recebe 
seu quinhão de alegria ou sofrimento, 
da vibração geral. É por essa razão que, 
no planeta, o problema do ambiente é 
sempre fator ponderável no caminho de 
cada homem. Cada criatura viverá aquilo 
que cultiva”.
Uma vez que todos somos médiuns em 
graus e modalidades diferentes, mais 
importante do que nos preocuparmos 
com o tipo de mediunidade que temos, ou 
nos envaidecermos com isso, é estarmos 
atentos ao nosso padrão vibratório.
No Livro dos Médiuns: “O perispírito, 
envoltório fluídico, semimaterial, que 
serve de ligação entre a alma e o corpo, 
existe, pois , durante a vida corpórea é o 
intermediário de todas as sensações que 
o espírito recebe e pelo qual transmite a 
sua vontade ao exterior e atua sobre os 
órgãos do corpo. Para nos servirmos de 
uma comparação material, diremos que é 
o fio condutor, que serve para a recepção 
e a transmissão do pensamento”.
Gabriel Delannenos diz: “a mediunidade 
não é uma faculdade sobrenatural, um dom 
miraculoso, ela depende simplesmente de 
sua propriedade fisiológica do sistema 

nervoso, não tem nenhuma relação 
necessariamente com a moralidade ou o 
grau de inteligência do médium”.
Seguindo esta linha de raciocínio 
confirmamos cada vez mais a importância 
de nossa sintonia.
Em Evolução em dois Mundos, André Luiz 
nos fala: “A mediunidade, não requisitará 
desenvolvimento indiscriminado, mas, 
sim, antes de tudo aprimoramento da 
personalidade mediúnica e nobreza de fins, 
para que o corpo espiritual, modelando 
o corpo físico e sustentando-o, possa 
igualmente erigir-se em filtro leal das 
Esferas Superiores, facilitando a ascensão 
da humanidade aos domínios da luz”.
isto nos leva a crer, que quanto mais 
evoluídos formos, mais sutil será nosso 
corpo espiritual e portanto interferindo 
positivamente nas comunicações.
Existem algumas inseguranças, medos 
ou mesmo dúvidas quanto a relação da 
mediunidade e a saúde mental.
Como tudo na vida, precisamos estar 
atentos e vigilantes. E neste tema, a 
conduta é a mesma.
Logicamente o uso inadequado da 
faculdade mediúnica, é um fator 
que o médium precisa estar muito 

atento, porque nasce de suas próprias 
imperfeições morais. Estas, sim, são os 
verdadeiros entraves e desencadeadores 
de problemas, sejam eles físicos, 
emocionais, mentais e espirituais.
Clayton Levy (Mediunidade e Autoco-
nhecimento) nos diz: “... o médium que 
não aprende a canalizar suas energias 
psíquicas dentro do equilíbrio desejável, 
estará sujeito a perturbações decorrentes 
da própria invigilância. O problema não  
estará na instrumentalidade, mas, sim, na 
conduta de seu portador”.
temos aqui mais um ponto importante 
que é o autoconhecimento.
Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, 
temos a seguinte pergunta: “qual o meio 
prático e mais eficaz para melhorar nessa 
vida e resistir aos arrastamentos do mal? – 
Um sábio da antiguidade disse: Conhece-
te a ti mesmo”.
Com certeza, à medida que admitimos 
nossas dificuldades e imperfeições, abrimos 
diante de nós todas as possibilidades e 
toda a ajuda espiritual nos fortalecendo 
para as mudanças necessárias.
O convite feito é “deseje e queira realmente 
evoluir. O universo nos aguarda com a 
proteção de Deus”.     

Uma frase frequentemente citada 
dentro da casa espírita – “Espíritas! 
amai-vos, este o primeiro ensinamento; 
instruí-vos, este o segundo”, do ESE, 
cap. VI, item 5 – nos faz refletir quanto a 
possíveis transformações quando nos 
propomos a seguir a doutrina espírita 
como caminho para nos aproximarmos 
de Deus. Pensando sobre ela, é fácil 
perceber a dificuldade que ainda temos 
para seguir a recomendação feita pelos 
espíritos superiores quanto ao amor. Já 
no que se refere a instruir-nos, esta é 
uma responsabilidade um pouco mais 
fácil e ao alcance de cada um, que, 
se cumprida a contento, nos auxilia, 
consola e se torna uma ferramenta 
fundamental em nossa melhoria e na 
conseqüente melhoria daqueles que 
conosco caminham, podendo nos levar 
à aquisição da recomendação primeira. 
Mas o que é “instruir-nos”? Adquirir 
conhecimento, através do estudo 
que nos leva ao aprimoramento da 
inteligência? Sim, através do estudo 
e da leitura de bons livros abrimos a 
mente e conseguimos perceber, então, 
o que é bom ou não para nós. Buscando 
o conhecimento através do estudo, 
analisamos, entendemos, refletimos e 
ponderamos sobre a aplicação no dia 

a dia do que compreendemos daquilo 
que lemos. O que nos reforma ajuda 
numa melhor utilização de nosso livre 
arbítrio e promove também mudança 
ao nosso redor.
Estudos e livros nos levam à 
biblioteca... e para quem não conhece 
a nossa Biblioteca Eugênio Doin Vieira, 
localizada no segundo andar, esta é 
uma oportunidade para fazer uma visita. 
Os livros são organizados por autores, 
em ordem alfabética, começando, 
porém, pelas obras básicas que foram 
codificadas por Alan Kardec: O Livro 
dos Espíritos, O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, O Livro dos Médiuns, O 
Céu e o inferno e A Gênese. Seguem-
se a estes, alguns livros de autores 
precursores do espiritismo, como 
Emmanuel Swedenborg, e de outros 
pesquisadores e continuadores, como 
Alexandre Aksakof, Gabriel Delanne, 
Arthur Conan Doyle, Léon Denis, 
Camille Flammarion e Ernesto Bozzano.
Ao nosso grande médium e maior 
divulgador da doutrina espírita, 
Francisco Candido Xavier, dedicamos 
uma atenção especial, com inúmeras 
obras ditadas, entre outros, pelo 
espírito Emanuel e pelo espírito André 
Luiz, que tanto conhecimento do 

mundo espiritual nos trouxe. Chico 
Xavier psicografou em torno de 460 
livros, muitos dos quais fazem parte 
do acervo da nossa biblioteca. 
Autores espíritas diversos foram 
também dispostos em ordem alfabética, 
facilitando a consulta e empréstimo. 
Caibar Schutel, Divaldo Franco, 
Hermínio Miranda, Herculano Pires, 
Carlos A. Baccelli e Yvonne Pereira são 
alguns dos autores cujas obras são 
mantidas na biblioteca. Ressaltamos 
também um grande acervo de livros 
diversos, como romances, crônicas, 
poesias, best sellers e literatura 
em geral, que estão a disposição  
para empréstimo. 
Os livros chegam ao iEE 
muitas vezes através 
de doações, que, após 
triagem, são encaminhadas 
para a nossa biblioteca ou 
para o nosso Sebo. Sim, 
temos um espaço no térreo 
onde algumas obras estão 
sendo disponibilizadas para 
a venda por preços mais 
acessíveis por serem já 
“usadas”. É uma tentativa 
de fazer chegar a todos o 
acervo espírita. também 

Conheça nossa biblioteca e sebo
encaminhamos alguns livros para 
outras bibliotecas, ajudando assim a 
levar o espiritismo e a cultura em geral 
para muito mais pessoas. 
Portanto, para ler e estudar em nossa 
biblioteca, basta a pesquisa, consulta e 
empréstimo. Tudo é muito simplificado. 
Encontrando o livro requisitado é só 
levar até a recepção do iEE, onde 
uma ficha será preenchida e anotada 
a data da devolução, que acontecerá 
na própria recepção. Agora é só ter 
vontade de ler e aprender mais. 
“A biblioteca espírita é viveiro de luz”- 
André Luiz
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Glaucia Savin

                             

A mediunidade, como sabemos, é 
uma condição orgânica e não depende 
do aprimoramento moral da criatura. 
Qualquer pessoa, portanto, pode  
ser médium. 
Para Kardec, porém, desenvolver a 
mediunidade é sinônimo de educá-la.
No Livro dos Médiuns fica evidente a 
preocupação dos espíritos e de Kardec 
com a educação do médium como 
condição para o exercício da tarefa 
mediúnica. O médium, por intermédio 
da sua vontade e da sintonia, é o 
responsável pelas comunicações que 
recebe. Deve o médium entender e 
dominar o processo relacionado ao 
exercício da mediunidade, sabendo 
identificar as sensações que precedem a 
comunicação e os sinais que identificam 
cada espírito. Acima de tudo, o médium, 
como qualquer um de nós, deve buscar 
um comportamento ético.
De outra parte, ainda que o espírito da 
criança, como bem o sabemos, possa 
ser bastante velho, as limitações 

impostas pelo esquecimento e a 
ausência de maturidade impedem que 
a criança desenvolva a mediunidade 
com consciência e equilíbrio. Neste 
ponto, os espíritos advertem a Kardec 
que a criança, pela sua natural 
condição, é bastante impressionável 
e que, portanto, pode se desequilibrar 
diante de visões ou manifestações 
mediúnicas. A criança também pode 

fantasiar muitas histórias, 
confundindo sua percepção 
sobre a realidade. Por fim, 
argumentam os mentores, 
se os homens, já adultos, 
podem ser vítimas de 
espíritos inescrupulosos, 
por sua inexperiência, 
como exigir da criança tal 
grau de discernimento? 
Ao analisar os riscos 
e inconvenientes da 
mediunidade, os espíritos 
explicam a Kardec, em 
O Livro dos Médiuns, 
que a criança ainda não 

possui o organismo completamente 
desenvolvido e, em sendo a 
mediunidade uma condição orgânica, 
haveria riscos na sua prática precoce.
Em abono a essa ideia, Emmanuel, 
em O Consolador, nos explica que 
até aos sete anos o espírito ainda se 
encontra em fase de adaptação para 
a nova existência que lhe compete no 

mundo. Nessa idade, ainda não existe 
uma integração perfeita entre ele e o 
corpo orgânico.
Não devemos, portanto, estimular o 
desenvolvimento da mediunidade nas 
crianças, forçando-as a assumir um 
compromisso para o qual ainda não 
se encontram preparadas sob o ponto 
de vista orgânico e psicológico. 
Há casos, porém, de crianças que 
apresentam, precocemente, sinais 
ostensivos de mediunidade. Nestes 
casos, embora não se deva estimular 
o desenvolvimento da mediunidade, 
deve-se atentar para alguns cuidados 
especiais, relacionados à manutenção 
do equilíbrio da criança, por meio 
de leituras, passes, pelo ensino 
do Evangelho e pela educação 
para que, ao atingir a maturidade - 
condição que varia de espírito para 
espírito, o indivíduo possa fazer uso 
equilibrado da mediunidade, ciente 
dos compromissos que sua prática 
acarreta na obra de Jesus.

A Mediunidade e as Crianças

Vai acontecer em setembro a FEIJOADA SOlIDÁrIA, evento que volta 
a integrar a programação de eventos filantrópicos do IEE. Preparada com 
imenso carinho pelo casal de voluntários Janete e Hamilton, a feijoada, 
além de seus acompanhamentos tradicionais, couve, farofa e caldinho de 
feijão de entrada, traz um objetivo muito nobre: a solidariedade para com as 
instituições apoiadas pelo IEE. 
Assim, todos os recursos provenientes desse evento serão encaminhados 
para a Associação Lar Criança Feliz, para a obra de ampliação no Jardim 
São Jorge,  que fica na região do Butantã, onde se registra um alto índice de 
vulnerabilidade social.  
Os convites podem ser adquiridos na recepção do IEE. Procure também o setor 
de filantropia e saiba como colaborar para a realização deste evento filantrópico. 
Traga os amigos e familiares para passarem horas agradáveis ao som de música 
brasileira ao vivo e com o tradicional rifão de prendas na programação.

27/09    Sexta - Feira 
18h - Recepção: Entrega de  
Crachás e Pastas
19h - Apresentação Artística:  
Anna Paula Sahdi e Paula Zamp

Coordenador: Alejandro Victor  
Daniel Vera 
19h50 - Abertura: Espiritualidade: 
Crença ou Ciência?  Acary Souza  
Bulle Oliveira

DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE  
E ESPIRITUALIDADE “Vida Sustentável e Espiritualidade” - TEATRO MARCOS LINDENBERG

Começa no mês de outubro a tradicional campanha de Sacolinhas e Kits 
Enxoval do Bebê em  beneficio das crianças e adolescentes das instituições 
apoiadas e do Curso de Gestantes do IEE. Retire sua sacolinha na recepção 
do IEE e participe com a doação dos itens indicados nas sacolinhas, e 
também com a doação de vibrações de carinho, amor e muita esperança! 

feijoada solidária do iEE

v simpósio de saúde e Espiritualidade

campanha de natal

INSCRIÇÃO: http://dpdphp.epm.br/acad/siex/index.html

Investimento: R$ 65,00
Dúvidas: nuse.unifesp@gmail.com

Apoio:

20h40 - Economia, Política e 
Espiritualidade Versus Mundo 
Sustentável - Sinuê N. Miguel  
21h30 - Considerações e Perguntas 
28/09    Sábado 
Coordenador: Rafael Latorraca
09h - Ação Da Espiritualidade - Vida 
Sustentável e Acupuntura  - Leandro 
Romani  
10h - Poluição Mental e Espiritualidade - 
André Luiz de Oliveira Ramos 
11h - Paulo e Estevão e o Novo Milênio 
- Haroldo Dutra Dias 
12h - Considerações e Perguntas
Coordenadora: Nair Kinue Morita
14h - terceiro Milênio: Educação  
Sustentável - Ercilia Zilli
15h - Psicosfera individual e Coletiva  
No Século XXi - Marlene Rossi Nobre 
16h - Considerações e Perguntas
16h20 – 16h40 - Intervalo - Café
16h40 - transição Planetária - Estudo  
da Doença e Cura - Alexander Moreira  
de Almeida
17h40 - Considerações e Perguntas 

18h - 21h - Apresentação de Pintura 
Mediúnica - Valdelice Salum
29/09   Domingo  
Coordenadora: Lílian Ramaldes Vera
09h - Aborto, Eutanásia e Distanásia  
à Luz do Amor -  Alice teixeira Ferreira
10h - Perspectivas Simbólicas Do 
Curador Através De Uma Visão 
Mitológica -  
Paulo Bloise
11h - Adoecimento Do Planeta terra, 
Ação  
e Recuperação -  Rodrigo Bassi
12h - Considerações e Perguntas 
12h20 – 14h00 Intervalo - Almoço
Coordenadora: Sissy Veloso Fontes
14h - Relação entre Sustentabilidade  
e Espiritualidade - Alexandre Serafim  
14h - A Ética Médica No terceiro  
Milênio - Décio iandoli Junior 
15h - interação Medicamentosa 
Entre Fitoterapia e Alopatia - Célia 
Lasakoyistsch  Longobardi 
16h - Considerações e Perguntas 
17h - Encerramento: Luis Gustavo  
Langonni Mariotti



Área Doutrinária
CurSO DE INICIAçãO AO EStuDO 
DO ESPIrItISMO 
Quartas 
Noite, 20h às 21h30  
Tarde, 15h às 16h30
CurSO DE EDuCAçãO MEDIúNICA
Quartas 
1º ano – Noite, 20h às 22h  
  Tarde, 15h às 17h 
2º Ano - 20h Às 22h  
CurSO: CONhECENDO E 
ENtENDENDO O EVANgElhO 
Quartas
1º ano - 20h às 21h30 
2º ano - 20h às 21h30

CurSO DE EDuCAçãO ESPírItA 
PArA INFâNCIA E JuVENtuDE 
(Evangelização)                                           
Sábados, 10 às 11h30 
faixa etária: zero a 18 anos

AtENDIMENtO FrAtErNO
visa esclarecer e orientar, a luz  
da doutrina espírita, qualquer pessoa 
que procure a casa.
Segundas e quintas, 20h 
Quartas, 13h

PAlEStrAS E PASSES 
Segunda e quintas, 20h 
Quarta, 12h   
Sábados, 10h

Dia 02 - os sãos não precisam  
de médico

Dia 09 -  De volta para o  
plano Espiritual

Dia 16 - a fé produtiva
Dia 23 - o passe 
Dia 30 - os talentos

Dia 05 -  vida e obra de  
allan Kardec

Dia 12 - fEriaDo
Dia 19 -  Livre arbítrio e 

determinismo
Dia 26 - Lei da causa e efeito

Dia 03 - o consolador
Dia 10 - a saúde psíquica
Dia 17 - a mediunidade na família
Dia 24 -  o amor ao criador  

e à criação
Dia 31 - o homem de bem

Quintas - 20h sábaDos - 10hQuartas - 12hsEGunDas - 20h

sE
tE

M
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o
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br
o

CurSO DE INFOrMÁtICA: 
INtrODuçãO à INtErNEt
Quintas  
19h45 às 21h15 

CurSO DE INglêS 
BÁSICO - INtErMEDIÁrIO - 
INtErMEDIÁrIO AVANçADO 
Segundas
18h45 às 19h45

CurSO DE AlFABEtIzAçãO PArA 
ADultOS – Oficina de leitura e escrita
Terças, quartas e quintas,  
14h30 às 16h30.

Área Filantrópica
CurSO PArA gEStANtES
Quartas, 15h às 17h 

OFICINA DE COSturA,  
trICô E CrOChê
Terças e quintas, 14h30 às 16h30
 
OFICINA DE ArtESANAtO
Terças e quintas, 14h30 às 16h30

Área Educacional
CurSO DE INFOrMÁtICA BÁSICA 
Terças, 18h30 às 20h
Quartas, 19h30 às 21h
Sábados, 10h às 11h30

Dia 05 - a saúde humana
Dia 12 - A fluidoterapia
Dia 19 - a conduta espírita 
Dia 26 - imortalidade e Evolução

Dia 04 - o bom samaritano
Dia 11 - Pais e filhos
Dia 18 - Deixai vir a mim  

os pequeninos
Dia 25 - retorno a vida corporal

Dia 07 - fEriaDo
Dia 14 - Espírito protetor
Dia 21 - Evangelho no lar
Dia 28 - o passe

Dia 02 - a saúde humana
Dia 09 - A fluidoterapia
Dia 16 - a conduta espírita 
Dia 23 - imortalidade e Evolução
Dia 30 -  Determinismo e  

livre arbítrio

Dia 07 - o consolador
Dia 14 - a saúde psíquica
Dia 21 - a mediunidade na família
Dia 28 -  o amor ao criador  

e à criação
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Andre Gertsenchtein

Falsos cristos e falsos profetas 
(Evangelho segundo o Espiritismo, Cap.XXi)

Guardai-vos dos falsos profetas que 
vêm ter convosco cobertos de peles 
de ovelha e que por dentro são lobos 
devoradores. – Conhecê-los-eis pelos 
seus frutos. (S. MATEUS, 7:15 e 20.)

O alerta feito por Jesus há dois mil 
anos ganha especial importância 
no momento de transição pelo 
qual passa a terra, de “planeta de 
provas e expiações” para “planeta de 
regeneração”. 
Como Capela1 , há alguns milênios, 
também o Planeta terra terá parte de 
suas almas “exiladas”, em benefício 
daquelas que demonstram interesse 
real no crescimento e regeneração - 
como nas escolas, em que se reprova 
alunos displicentes para que não se 
tornem obstáculo ao aprendizado dos 
alunos aplicados.
Alguns de nós têm consciência clara 
desta transformação. Muitos sentem 

que algo importante se avizinha, sem 
saber ao certo o quê - e buscam 
esclarecimento e amparo em novas 
filosofias, religiões ou lideranças. E 
é nessa hora que se apresentam 
aqueles que Jesus chamou de  
“falsos profetas”.
Reconhecer os “falsos profetas” é 
simples, no entanto, seguindo regra 
ensinada pelo próprio Jesus:  “... cada 
árvore se conhece pelo seu próprio 
fruto.” (Evangelho de Lucas, Cap. 6, 
vv 44) 
trata-se, em geral, de pessoas com 
excelente apresentação, grande 
capacidade de expressão, carisma e 
eloquência. Mas estas qualidades são 
a árvore. 
A essência daquilo que pregam são 
os chamados frutos. E é isto que 
permite separar o joio do trigo - basta 
comparar com a mensagem de Jesus, 

que pregou amor, bondade, caridade 
com o próximo, tolerância, humildade. 
É esta a natureza do conteúdo daquele 
que se apresenta como Profeta  
da Verdade? 
Não há mudança possível sem 
profundo exame interno e trabalhoso 
exercício de reforma íntima. Não há 
atalho.
É tarefa difícil e é justamente por 
isso que surgem os falsos profetas 
oferecendo soluções fáceis, de 
natureza externa e formal, em torno 
dos quais rapidamente juntam-se 
multidões. 
A doutrina espírita nos ensina que não 
há atalho: para nossa transformação, 
é preciso praticar a reforma íntima, 
ou seja, a modificação, com muito 
esforço, das características seculares 
que temos e que estão em desacordo 

com a Lei de Deus. 
Não desanimemos, porém: apesar do 
caminho ser longo, basta estarmos 
realmente comprometidos com esta 
reforma íntima para que a Lei nos 
identifique como portadores da boa 
vontade que caracterizará os espíritos 
em processo de regeneração. 
Para nossa alegria, a justiça de Deus 
é educativa, e não punitiva. É, na 
verdade, bastante razoável com  
a gente.
Assim, ninguém será julgado por sua 
evolução, mas sim por sua disposição 
sincera em evoluir....

1 Emmanuel, “A Caminho da Luz”

paLEstras



A Lei da Justiça, do Amor e da Caridade  
“O Homem possuído pelo sentimento 
de caridade e de amor ao próximo 
faz o bem pelo bem, sem esperança 
de recompensa, e sacrifica o seu 
interesse pela justiça” 
(caracteres do Homem de Bem – LE-918)

Nesta edição do Jornal IEE, finalizamos 
o estudo das dez Leis Morais contidas 
em O Livro dos Espíritos, parte iii, 
com a lei da Justiça, do Amor e da 
Caridade. todas elas, sem exceção, 
tratam da excelência do Bem, nos 
indicando regras de bem conduzir 
nossas ações.  
lei da Justiça 
Já sabemos que temos liberdade 
de pensamento, como também 
temos o livre arbítrio para agir, por 
isso caminhamos segundo nossas 
escolhas, certos de que não há 
fatalidade, e sim consequência das 
nossas ações. isso posto, podemos 
entrar no campo dos direitos e 
obrigações, porque “a justiça consiste 
no respeito de cada um aos direitos 
dos outros”, dizem-nos os espíritos 
que orientaram Allan Kardec. O 
sentimento de justiça existe desde 
sempre no nosso coração e foi Deus 
quem o colocou lá. E o que determina 
esses direitos e obrigações são as 
leis, humana e divina. A primeira 
muda com o tempo, na medida em 
que os povos evoluem ela também 
evolui. Já a segunda, a lei divina, ela 
expressa a perfeição do próprio Deus 
e está impressa na nossa consciência. 
Notem que a base do direito está 
contida no seguinte princípio – queira 
para o outro o que você quer para 
você mesmo. A verdadeira justiça, 
sentimento que Deus imprimiu no 
centro de nosso ser, permite com 

que cada um deseje ver seus direitos 
integralmente respeitados, no entanto 
eles decorrem das nossas obrigações 
cumpridas.  
Assim, percebemos que o direito 
não é algo isolado. Antes de sairmos 
reivindicando isso ou aquilo, é 
imperioso avaliar se estamos agindo 
dentro dos princípios que regem 
a verdadeira justiça, questionando 
constantemente o nosso pensar, 
sentir e agir. E o “tribunal” das nossas 
ações é a nossa própria consciência, 
onde também estão “impressas” 
todas as leis. Não há um “juízo 
final” e coletivo. Há, sim, um juízo 
diário e íntimo, quando deitamos a 
nossa cabeça sobre o travesseiro e 
repassamos o nosso dia. No apagar 
das luzes, estaremos diante da nossa 
consciência e de Deus. E nesse 
momento precisamos ser sinceros 
conosco e também humildes para 
rogar a Ele por novas oportunidades de 

reparar algum engano que possamos 
ter cometido. E sem dúvida alguma, 
Deus nos abençoará com o raiar de 
um novo dia, abrindo caminhos novos 
para que a paz de consciência nos 
retome o bom ânimo e ilumine o nosso 
coração.  
lei do Amor
Ah, amor... tão cantado em verso e 
em prosa...  Sentimento que, na sua 
plenitude, compreende tudo, pode 
tudo. Nas palavras do apóstolo Paulo, 
em sua carta ao povo de Corinto, o 
amor é atitude positiva: “Ainda que eu 
falasse as línguas dos homens e dos 
anjos, e não tivesse Amor, seria como 
o metal que soa ou como o sino que 
tine [...] O Amor é paciente, é benigno; 
o Amor não é invejoso, não trata com 
leviandade, não se ensoberbece, não 
se porta com indecência, não busca 
os seus interesses, não se irrita, não 
suspeita mal, não folga com a injustiça, 

mas folga com a verdade”. Paulo 
de tarso, depois de seu encontro 
com Jesus seguiu firme, sabendo 
exatamente o que deveria fazer, 
porque tinha sede de justiça e 
amor no coração.
lei da Caridade 
“Benevolência para com todos, 
indulgência para as imperfeições 
alheias, perdão das ofensas”, 
esse é o verdadeiro sentido 
da palavra caridade (LE-886). 
Caridade também é fazer o 
bem de modo que, “a vossa 
mão esquerda ignore o que faz 
a direita”, nos ensinou Jesus. 
Em outras palavras, é fazer o 
bem sem segunda intenção, 
não manchá-la com orgulho, 
mas praticar o bem pelo objetivo 

único de ser agradável a Deus e ao 
próximo. Quando já praticarmos o 
bem em consonância com a Lei da 
Justiça, do Amor e da Caridade, 
daremos sinais reais de elevação 
moral.  É fazendo todo o bem que 
nos seja possível que vivenciaremos a 
suavidade do amor e a alegria de ser 
caridoso. Ao amarmos fraternalmente, 
estaremos sentindo e agindo de 
acordo com as Leis Divinas e entrando 
num processo de nos evangelizarmos 
com Jesus, prosseguindo o caminho 
com uma atitude mais justa, paciente 
e amorosa. É a caridade com amor 
que nos permite ver além de nós 
mesmos e olhar o outro como irmão 
que também caminha com a mesma 
sede de justiça, rumando na mesma 
direção, ou seja, para Deus.
Bibliografia: O Livro dos Espíritos, Parte III -  
capitulo XI e XII
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