
Jesus e Liderança 
LEIA TAMBÉM

 Conhecendo  
Hermínio Miranda 

Hermínio Miranda, apaixonado pela 
pesquisa profunda e incessante, 
tendo por guias a razão e o Evangelho 
de Jesus, tornou-se experimentado 
magnetizador e uma das maiores 
autoridades da mediunidade e da 
paranormalidade.  Página 3.

Infância e Juventude  
O processo de evangelização de 
almas deve ser iniciado desde a 
infância, nos primeiros anos de vida 
do espírito reencarnante. Todas 
as impressões positivas que a 
criança recebe neste período são 
determinantes em sua existência.   
Página 3.

Evangelho
A caridade é a grande característica 
das civilizações mais adiantadas 
moralmente. É um indicador 
de grandeza dos espíritos que 
a praticam. Outras qualidades, 
também importantes, surgem 
naturalmente como consequência 
do exercício da caridade. Página 5. 

Assunto em Família
Sabemos que todos morreremos. 
Uns antes dos outros, mas todos 
nós morreremos. E igualmente 
sabemos que nem sempre o mais 
idoso ou o mais doente morrerá 
primeiro. Por vezes o mais jovem,  
o mais forte e o mais saudável morre 
antes do mais velho, mais fraco  
e mais doente. Então porque a morte 
nos surpreende tanto? Página 6.

Se entendermos por liderança a capacidade de alguém em motivar pessoas  
para concretização de objetivos voltados para o bem comum, podemos asseverar  

que o Mestre Galileu continua liderando corações e mentes até os dias tormentosos  
da atualidade. Página 4

Crônica Espírita
O caminho de iluminação interior, também conhecido 
como reforma íntima, é um processo de auto 
aprimoramento que requer consciência de nossos 
defeitos e esforço na aquisição das qualidades 
superiores do espírito. Página 7.

Matéria Doutrinária
Três grandes revelações foram trazidas de 
acordo com a condição moral e de entendimento 
dos habitantes da Terra. Cada uma, por sua vez, 
trazendo o que precisávamos em cada época, 
de acordo com o nosso amadurecimento 
espiritual.  Página 8.
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Me envolva e eu aprendo
Outro dia estava assistindo a uma série sobre a vida de uma aluna jovem. Num 
discurso em defesa de sua professora, que com métodos participativos de 
ensino acabara entrando em choque com os pais de uma pequena cidade,  
a jovem falou: “Me diga e eu me esquecerei, me ensine e eu me lembrarei,  
me envolva e eu aprendo”. 

Refletindo sobre a frase, percebemos que ao reencarnar para passar por 
diferentes experiências, para trabalhar em novas situações, para crescer  
e evoluir, sem dúvida alguma, o aprendizado é um fator fundamental.

Jesus veio nos ensinar como devemos atuar e ser nosso modelo e guia. 
Em três anos de exemplificação, deixou-nos a lição mais completa que  
a humanidade poderia necessitar. Trouxe-nos a caridade como forma principal 
de crescimento, ou melhor, o amor em movimento, que nos transforma. 

O espiritismo ensina como interpretar tudo aquilo que Jesus disse, para que 
possamos lembrar o que fazer. Busquemos entender qual foi a transformação 
que já experimentamos dentro do espiritismo e quais ainda estão por serem 
alcançadas.

O educador e estudioso da Doutrina Espírita Pedro de Camargo, mais 
conhecido por Vinicius *, nos fala que “a educação, segundo o processo 
natural, conduz fatalmente o educando à liberdade, faz dele um homem que 
pensa, sente e age por conta própria. O educando, orientado como deve 
ser, não será um reservatório de conhecimentos acumulados na memória; há 
de ser um poder aquisitivo capaz de se enfronhar prontamente em qualquer 
assunto ou matéria conforme requeiram as necessidades do momento”.

Ora, se estamos aqui para aprender e se para aprender é preciso  
o envolvimento e a ação, é chegado o momento de atuarmos através do amor 
ao nosso próximo, de nos transformarmos, de buscarmos atingir o propósito 
de nossa existência.

Cabem assim as seguintes perguntas: Quem é o próximo que está precisando 
de nós? Que tal nos envolvermos com ele?
(*) Trecho da obra O Mestre na Educação. Nesta obra, o autor, apresenta a tarefa educativa sob  
o enfoque da Doutrina Espírita, como meio imprescindível do processo evolutivo do ser humano.

Mauricio Romão
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NOSSOS fILHOS SãO ESPíRITOS  
de Hermínio C. Miranda    

Hermínio C. Miranda está situado dentre os melhores 
escritores espíritas. Sua obra, bastante extensa, destaca-
se em sua maioria a livros sobre mediunidade, diálogos 
com espíritos e reuniões mediúnicas.
Nossos filhos são Espíritos, foge a esta regra. O próprio 
autor nos conta sobre sua surpresa, quando no decorrer 

de uma conversa lhe perguntaram por que não escrevia um livro sobre a 
criança. “Criança? Eu? E eu entendo de criança? Só mais tarde percebi 
que, sim, era bem possível escrever um texto sobre crianças”. fica também 
surpreso quando o livro é bem aceito por muitas pessoas.
fazemos a sugestão deste livro para todos os pais: desde aqueles que estão 
planejando serem pais, até aqueles que já são pais duas vezes; ou seja, os 
avós.Com linguagem simples e boa didática, Hermínio nos ensina a termos 
olhos de ver e olhos de olhar; que temos coisas a desaprender sobre nossas 
crianças. faz várias abordagens, acontecimentos nos quais nos encontramos 
cotidianamente.
Ao nos ensinar sobre nossos filhos, em diversas situações, Hermínio está nos 
ensinando sobre nós mesmos, levando o leitor a profundas reflexões.
Nossos filhos são Espíritos: um livro para ler, estudar e refletir.

CURSO DE APRIMORAMENTO PARA CUIDADORES DE IDOSOS 
Nos dias 18, 21, 25 e 28 de setembro irá acontecer a terceira edição do curso.  
Com uma programação voltada para cuidadores de idosos, familiares ou profissionais, 
o curso vai abordar temas da área da saúde por uma equipe multidisciplinar. 
Para mais detalhes e inscrições, acesse o site do IEE.

FESTA DA PRIMAVERA / FEIRA DE LIVROS
Na semana de 24 a 29 de setembro, o IEE convida a todos para celebrar a chegada 
da Primavera. Teremos apresentações musicais durante as atividades e a feira  
do Livro com uma seleção especial a preços promocionais. A programação 
completa você encontrará no site e nos murais da casa.  

NOVOS CURSOS DA ÁREA DOUTRINÁRIA
Dois novos cursos farão parte da programação da Área Doutrinária a partir  
do segundo semestre: Curso de formação de Dialogadores (agosto a setembro) 
e o Curso de formação de Novos Palestrantes (outubro a novembro). Ambos os 
cursos terão duração de dois meses e se repetirão a cada dois anos. As inscrições 
acontecerão diretamente na secretaria. 

SACOLINHAS DE NATAL / KIT ENXOVAL 
No início de outubro será lançada a tradicional campanha das Sacolinhas de Natal 
do IEE. A campanha tem uma dupla finalidade: angariar roupas e brinquedos para 
as crianças e jovens (LCf e projeto Gestantes do IEE- 2018), bem como os itens 
que irão compor o enxoval do bebê das alunas do Curso para Gestantes de 2019. 
Sua colaboração é essencial para o sucesso desta campanha!



Inês Guitti
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Hermínio Corrêa de Miranda 
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Hermínio Corrêa de Miranda, autor de 
mais de 40 livros, dentre eles diversos 
clássicos da literatura espírita, como 
Diálogo com as Sombras, Diversidade 
dos Carismas e Nossos filhos são 
Espíritos, nasceu em Volta Redonda – 
RJ no dia 05 de janeiro de 1920.
filho de pais portugueses católicos, 
Hermínio contava que sua mãe era 
uma mulher muito sensata e criou os 
filhos dentro da igreja. Dizia: “A principal 
mensagem dela foi o respeito e a 
admiração pelo Cristo e pelo Evangelho, 
e isso era o que mais me interessava”.
Ainda jovem Hermínio tinha sede  
de conhecimentos e lia de tudo. 
Estudava a filosofia de Arthur 
Schopenhauer e o teatro de William 
Shakespeare. Tinha facilidade com  
a escrita, pois seus pais o estimulavam a 
dominar a língua portuguesa. 

Concluiu o curso ginasial em Barra 
Mansa, RJ. Ingressou no Colégio 
franciscano Santo Inácio, em Baependi, 
MG, município vizinho a Caxambú, 
desenvolvendo seu carinho pela estância 

INFÂNCIA E JuVENTuDE

Gabriela Sarmento Carneiro

Evangelização deve ser prioridade no LAR e na CASA ESPíRITA
“Quando você ensina, transmite. 
Quando você educa, disciplina. Mas 
quando você evangeliza, salva”. 
Amélia Rodrigues

Evangelizar é preparar o homem de 
bem, que consciente da sua função na 
sociedade, busca meios de conhecer-
se a si mesmo e de conhecer a realidade 
na qual está inserido. Esse processo 
de evangelização de almas deve ser 
iniciado desde a infância, nos primeiros 
anos de vida do espírito reencarnante, 
oferecendo condições necessárias  
à sua sublimação. 

Através do trabalho da evangelização 
infanto-juvenil pode se dar essa 
oportunidade ao espírito. As impressões 
positivas que recebe durante a infância 
são determinantes em sua existência.

O espírito Bezerra de Menezes nos 
diz que “a criança que se evangeliza 
é o adulto que levanta no rumo da 
felicidade porvindoura”. 

Apesar da disseminação do estudo 
doutrinário voltado para o público 
adulto, ao longo das últimas décadas, 
a educação espiritual dos pequeninos 

ainda não faz parte das prioridades de 
muitos centros espiritas. 

É de se destacar que a temática por 
excelência do trabalho da casa espírita 
é a educação do ser e sendo aquela 
uma escola de almas, o estudo da 
educação do espírito deve ocupar 
espaço de prioridade junto às demais 
atividades executadas. Para tanto, a 
tarefa da evangelização infanto-juvenil 
não pode ser vista como um apêndice, 
não devendo esta ser realizada à 
margem das demais, tendo em vista os 
sublimes objetivos que visa atingir.

Por outro lado, conquanto seja o lar a 
escola por excelência, nesse processo 
de evangelização da criança deve-se 
ter a participação ativa dos pais, visto 
que a família assume relevante função 
no processo evolutivo dos Espíritos 
reencarnantes.  

Muitos pais dizem não desejarem 
forçar a criança a comparecer à 

evangelização, temendo violar o livre-
arbítrio dela. Deve ser perguntado se 
também deixam ao livre-arbítrio da 
criança o comparecimento à escola 
a fim de alfabetizar-se. Ou se deixam 
também ao seu arbítrio as vacinas 
próprias da infância. 
A principal tarefa dos pais é  
a de desenvolver nos corações 
filiais os bons sentimentos, valores 
e virtudes que os orientarão e lhes 
iluminarão os caminhos.
Portanto, unindo-se esforços entre  
os pais e a casa espírita, esta 
propiciando a estrutura organizacional 
para o trabalho, e aqueles conscientes 
de sua responsabilidade, conduzindo 
os filhos às aulas de evangelização, 
resultará na construção de uma nova 
era para a Humanidade.
A evangelização é tarefa que se revela 
de primordial importância na educação 
da criança e do jovem, tanto no lar 
como na casa Espírita.

mineira. Em 1947, formou-se em 
Ciências Contábeis pela Escola Técnica  
de Volta Redonda, onde foi professor. 
Ingressou na Companhia Siderúrgica 
Nacional. Serviu no escritório de Nova 
Iorque, EUA, durante cinco anos,  
o que lhe permitiu aperfeiçoar-se  
na língua inglesa. 

Casou-se com Inez Chiarelli,  
com quem teve três filhos: Ana Maria, 
Marta e Gilberto.Publicou contos, 
crônicas, romances e artigos de teor 
literário, filosófico e técnico. 

Retorna ao Brasil em 1954, época 
em que intensifica buscas internas 
importantes. Queria encontrar 
respostas para seus questionamentos 
existenciais. Cultivava o bem e as 
virtudes, como sua mãe lhe ensinara, 
mas as dúvidas se acumulavam.

foi então que conheceu um espírita 
que lhe presenteou com as obras 
de Allan Kardec, Gabriel Delanne e 
Gustave Geley.

Escreveu um texto para a revista  
“O Reformador”, da federação 
Espírita Brasileira que o publicou, para  
sua surpresa. 

Apaixonado pela pesquisa profunda 
e incessante, tendo por guias a razão 
e o Evangelho de Jesus, tornou-se 
experimentado magnetizador e uma das 
maiores autoridades da mediunidade  
e da paranormalidade.

Deixa-nos como legado uma vasta obra 
que nos incentiva ao estudo, à pesquisa, 
mas sempre ligando a ação racional  
à ação amorosa que Jesus nos ensina.



4

Sandra Borba Pereira 

Ao vivenciar na Galiléia Sua tarefa 
excepcional de revelação do Amor 
em plenitude, Jesus se apresenta 
afirmando: “Estou entre vós 
como quem serve...” (Lc, 22:27). 
Essa “apresentação” não se deu 
apenas verbalmente mas foi de 
fato vivenciada integralmente por 
Aquele que a pronunciou.

Longe de uma postura 
verticalizadora-impositiva ou 
demagógica junto aos “liderados”, 
Jesus é Aquele que quebra o 
paradigma vigente para apresentar 
o servir como a essência da 
verdadeira liderança.

Servir significa trabalhar  
em favor de...  E a obra do Cristo 
de Deus entre nós foi e continuará 
sendo um testemunho de serviço 
incessante pela nossa felicidade, 
meta que alcançaremos com 
nossa harmonização com a Lei 
Divina ou Natural.

“Vim para servir e não para ser 
servido” é enunciado que cria 
uma relação de horizontalidade, 
de abertura e dialogicidade com o 
grupo. O Senhor convida aqueles 
que integrariam seu “Colégio 
Apostólico” de modo interessante, 
surpreendente até: galileus e 
um da Judéia, diferentes idades, 
atividades profissionais diversas, 
perfis psicológicos diferenciados e 
até ideologias sociais específicas. 
Seu pequeno grupo de doze possui 
uma rica diversidade que contempla 
a diversidade do gênero humano. E 
Ele ali estava... liderando a todos 
com Sua amorosidade.

Como líder, Jesus se preocupa 
em motivar sua equipe para a 
consecução do objetivo central de 
Sua tarefa: difundir a Boa Nova 
entre as criaturas, semeando as 
sementes de um novo tempo de 
fraternidade e justiça, de amor a 
Deus pela vivência do amor ao 
próximo, sem distinção de qualquer 
natureza entre as criaturas.

Essa ação motivacional se dá por 
interessantes vias: chama Seus 
discípulos de “sal da terra” e “luz do 
mundo”. Recorda o salmista e lhes 
afirma: “vós sois deuses” e... para 
espanto de todos, afirma que eles 
fariam mais do que Ele mesmo sem 
esquecer de lhes dar as diretrizes 
de comportamento na ação 
divulgadora da Boa Nova, conforme 
encontramos nos capítulos X dos 
evangelhos de Mateus e Lucas.

Traços curiosos da ação de 
liderança do Mestre: conhece os 
costumes e a história do contexto 
onde estava; falava esclarecendo 
a partir dos referenciais concretos 
de seus discípulos e ouvintes; 
convivia no cotidiano das pessoas 
e, principalmente, exemplificava o 
que ensinava, aliando conceitos e 
testemunhos, elementos facilitadores 
da aprendizagem significativa, aquela 
que conduz o aprendiz a praticar o 
conteúdo internalizado.

Se entendermos por liderança a 
capacidade de alguém em motivar 
pessoas para concretização de 
objetivos voltados para o bem 
comum, podemos asseverar que 
o Mestre Galileu continua liderando 
corações e mentes até os dias 
tormentosos da atualidade. O 
Seu não é o poder temporal e 
quase sempre cruel dos líderes 
mundanos: a Sua força reside na 

Sua condição de Espírito Puro 
em missão reveladora na Terra. 
É o pastor em busca de Suas 
ovelhas para reconduzi-las ao 
aprisco seguro, com amorosidade, 
sem constranger a qualquer uma 
delas. Jesus é o líder que propõe, 
não impõe; estimula, não obriga; 
exemplifica, não exige.

A liderança exercida por Jesus 
tem um caráter essencialmente 
educativo, requisitando ao aprendiz 
a mudança de valores (novo 
paradigma), o compromisso (... 
”a verdade vos libertará”, em Jo, 
8:32) com esses mesmos valores, a 
atitude renovada (“fazer aos outros 
o que desejamos que os outros nos 
façam” (Mt, 7:12) e até sacrificial, no 
exercício do servir.

No evangelho de Marcos, 1:22, 
encontramos  a afirmativa: 
”Maravilharam-se de sua doutrina, 
porque os ensinava como quem 
tinha autoridade, e não como 
os escribas”. A que autoridade 
se refere o evangelista Marcos? 
Obviamente que não se refere 
à autoridade do poder temporal 
e da força, da manipulação ou 
da hipocrisia. Marcos se refere à 
autoridade moral do Mestre, aquela 
que atrai e arrebata. Sua autoridade 
moral se alicerça no conjunto de 
Suas qualidades excepcionais: 
paciência, bondade, devotamento, 
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Jesus e Liderança
humildade, responsabilidade 
com o outro, solicitude, sacrifício  
e abnegação dentre outras.

Retomando um texto anteriormente 
escrito em torno dessa temática, 
podemos concluir que Jesus nos 
apresenta princípios e estratégias 
que atestam Sua autoridade moral 
na efetiva liderança que exerce até 
hoje sobre os que desejam segui-
Lo. Eis alguns desses princípios  
e estratégias:

• Jesus compartilha sua missão 
com os discípulos e os esclarece 
quanto às exigências e sacrifícios 
exigidos, sem enganar nem 
prometer facilidades: “Se alguém 
me quer seguir, renuncie-se a si 
mesmo, tome sua cruz e siga-me” 
(Mc, 8:34).

• No relacionamento com os discí-
pulos exemplifica respeito e amo-
rosidade apontado como critério  
de identificação do discipulado: 
”Nisto todos reconhecerão que sois 
meus discípulos: se vos amardes 
uns aos outros” (Jó, 13:35).

• O Mestre identifica necessidades 
e estimula a mudança de 
comportamento no ouvinte, mas 
respeita sua escolha pessoal, como 
no caso do Moço Rico que recebe 
Seu convite para segui-Lo.

• O Messias, em sua ação de 
liderança, não condiciona, não 
julga e nem condena, não alardeia 
poderes e nem permite discussões 
estéreis, mas estimula Seus 
seguidores a encontrarem a própria 
autonomia.

• Diríamos, finalmente, que  
o Senhor exerce o olhar, o ouvir,  
o falar e o agir de modo a promover 
o outro, a proporcionar-lhe mo-
tivações e forças para seguir no 
caminho de sua destinação: “Sede 
perfeitos...” (Mt,5:48), identificando 
no servir – amor ao próximo –  
a estratégia infalível da conquista 
da vida em abundância.
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Capítulo XV – fora da Caridade não há salvação 
André Steagall Gertsenchtein

Equipe de Evangelização Espírita do IEE

A frase, uma modificação do lema 
utilizado pela Igreja Católica da época 
(que pregava então que “fora da 
Igreja não há salvação”), esclarece, 
por meio do estudo de passagens do 
Evangelho, que a caridade é a maior 
das qualidades que se pode almejar 
como espírito. Outras qualidades, 
também importantes, surgem 
naturalmente como consequência do 
exercício da caridade.
A caridade é a grande característica 
das civilizações mais adiantadas 
moralmente. É um indicador de 
grandeza dos espíritos que a praticam. 
Basta observarmos o que ocorre em 
nosso planeta, onde ainda prevalece 
o sofrimento: pessoas passam fome, 
ficam doentes, tristes, deprimidas,  
e enfrentam isso tudo sozinhas. 
É raro observarmos alguém receber 
apoio fraterno dos que estão à sua 
volta. Predomina, ainda, o egoísmo. 
Pessoas até pensam “gostaria de 
ajudar, mas hoje não posso”. Ou então 
“numa outra ocasião, hoje estou com 
pressa, tenho minhas coisas para 

cuidar”. É essa a razão pela qual 
ainda somos um “planeta de provas 
e expiações”, segundo a classificação 
sugerida por Kardec (1).
Cabe lembrar, entretanto, que 
vivemos processo de transição rumo à 
transformação da Terra em “planeta de 
regeneração” cuja característica mais 
marcante é a predominância da boa 
vontade e da fraternidade. Em planetas 
dessa natureza, é comum o exercício 
cotidiano da caridade, o que resulta na 
diminuição do sofrimento, da solidão 
e da miséria. Será assim a Terra, ao 
término da fase de transição planetária.
Deus, quando de nossa criação, 

inseriu em cada um de nós uma 
“centelha divina”, contendo suas 
Leis, e permitindo que pudéssemos 
distinguir o certo do errado (nossa 
consciência). Essa centelha, cultivada 
adequadamente, é o que permitirá 
aos nossos espíritos caminhar rumo 
à perfeição, destino de todos. E a 
forma mais completa de cultivar a 
centelha divina em nós é a prática da 
caridade, razão pela qual Kardec dizia 
“a caridade é a maior das qualidades 
que se pode almejar”.  
Essa a razão pela qual a caridade será 
um importante critério de aferição 
daqueles que poderão permanecer 
na Terra no processo de transição 
planetária. Não se imagine que haverá 
alguém com um equipamento de 
“medir caridade” fazendo a separação 
dos que a praticam daqueles que não 
a adotaram ainda. 
Não é isso: é que a prática da 
caridade cria, na pessoa, os impulsos 
transformadores que a colocarão 
em sintonia com o padrão vibratório 
do futuro planeta de regeneração. 
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A caridade age como catalisador 
para que se desenvolvam as outras 
qualidades comumente a ela 
associadas, tais como a fraternidade e 
o amor ao próximo.   
E a separação dos espíritos que 
permanecerão na Terra daqueles 
que serão encaminhados a um outro 
planeta de provas e expiações será 
feita de forma natural, pela sintonia 
vibratória de cada um. É assim que age 
o mecanismo da Lei Divina ou Natural. 
A caridade, assim, é um meio bastante 
seguro de conduzir nosso espírito 
rumo ao aperfeiçoamento, e às suas 
consequências: paz, felicidade e a 
possibilidade de habitar um mundo 
onde prevaleça a fraternidade. É esse o 
verdadeiro sentido da expressão “fora 
da caridade não há salvação”.
É esse o verdadeiro sentido da 
expressão “fora da caridade não há 
salvação”. 
1 Kardec, Allan – O Evangelho Segundo o 
Espiritismo-Capítulo III, “Na casa de meu 
Pai há muitas moradas” – item “Diversas 
categorias de mundos”

"A caridade está ao alcance de todo  
o mundo, do ignorante, como do sábio,  
do rico, como do pobre, e não depende  
de crença particular."

Pinte as partes que contém pontos e descubra qual é a virtude 
que São Paulo consiera superior a fé e a esperança.
Distribuição gratuita. Todos os direitos reservados www.passatempoespirita.com.br

CAPÍTULO 15 - FORA DA CARIDADE  NAO HA SALVAÇAO
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Alexandre Caldini       
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Morte: como lidar com a tristeza e a saudade?
Quando alguém que amamos morre, 
o baque é enorme. Mesmo entre nós 
espíritas que sabemos da continuidade 
da vida, o vácuo da ausência, nos 
impacta e machuca.
Mas será que é possível sofrer menos 
com a morte de um ente querido? 
Será que sofrer menos ou até mesmo 
não sofrer com a morte de alguém 
que amamos, significa que o amamos 
menos ou não o amamos? Será que 
nossa tristeza ajuda ou atrapalha a vida 
daquele que morreu? Veja a seguir seis 
pontos sobre como lidar com a saudade 
e a tristeza e, mais importante, como 
auxiliar o caminhar de nossos amados 
que desencarnaram antes de nós. 

Não se surpreenda com a morte
Muito importante estarmos preparados 
para a morte. A nossa morte e a morte 
de todos os que conhecemos. Todos 
sabemos que todos morreremos. 
Uns antes dos outros, mas todos 
morreremos. E igualmente sabemos 
que nem sempre o mais idoso ou o 
mais doente morrerá primeiro. Por 
vezes o mais jovem, o mais forte e o 
mais saudável morre antes do mais 
velho, mais fraco e mais doente. Então 
porque a morte nos surpreende? 
Estejamos preparados e não haverá 
surpresa na morte. Nela só o que há é 
a previsível natureza em ação.

Não se iluda: não houve erro
Apenas em filmes de Hollywood há 
engano e se retira alguém da vida 
encarnada antes do tempo. Exceto 
pelos casos de suicídio e aborto, cada 
um vive o tempo que necessita ao seu 
desenvolvimento nesta encarnação. 
Não há erro nem injustiça na morte. 

Não tenha pena de quem morreu
Não tenhamos pena de quem morreu. 
Por que ter pena, se quem morre 
nada perde? Por acaso seria a Terra 
um paraíso? A paz, a justiça e a 
fraternidade reinam por aqui? Ou seria 
este um mundo de aprendizado onde 
ainda imperam a violência, a injustiça, a 
miséria e a dor? Quem morre, morreu 
porque já cumpriu seu tempo nesta 
passagem, nada perde por não seguir 
encarnado neste planeta que é de 
prova e expiação. O encarne é apenas 
um estágio temporário. A Terra é uma 

escola, mas também um hospital e um 
presídio, aonde nós, espíritos ainda 
atrasados em nosso desenvolvimento 
moral e intelectual, vimos para, pelo 
amor e pela dor, progredir. Somos 
estudantes ou doentes ou delinquentes, 
vivendo por um período num internato 
de intenso aprendizado. Mas ao final 
de algum tempo, passamos de ano 
e podemos seguir adiante, podemos 
deixar a Terra ou em outras palavras, 
podemos morrer.

Se de fato o ama, deixe-o partir
Dois presidiários dividem a mesma 
cela. Acostumaram-se com o convívio. 
Estão juntos há muito tempo e 
tornaram-se amigos com grande 
apreço um pelo outro. Mas chega o 
dia em que um deles já cumpriu sua 
pena. Vai ganhar a liberdade. O outro 
não. Ainda não. Tem mais alguns anos 
a cumprir nesse ambiente penoso. 
Acontece que o presidiário que seguirá 
encarcerado lamenta a partida do 
amigo. Não quer ficar só. Quer que 
o amigo fique. Que não o abandone. 
Está inconformado, chora e maldiz 
a partida daquele que diz amar. faz 
sentido esse lamento? Não faz. Pois 
repare que fazemos exatamente 
o mesmo quando queremos que 
nossos parentes ou amigos que estão 
prestes a morrer, fiquem aqui – nesta 
prisão – conosco. É nosso egoísmo 
falando mais alto. Deixemos os que 
já ganharam acesso à sua liberdade, 
partir. Gostar de alguém é querer seu 
bem e não aprisiona-lo conosco por 
mesquinho egoísmo. 

Tudo é relativo: há tristeza, mas 
também há alegria na morte
Quando encarnamos deixamos o 
mundo espiritual para renascer no 
mundo material. Nossos parentes e 
amigos que lá permanecem ficam de 
certa maneira entristecidos, pois serão 
privados de nossa companhia por 
algum tempo. Sabem da necessidade 
de nosso reencarne, mas ficam 
apreensivos por também saberem 
que a vida como encarnado não é 
nada fácil, pois cheia de desafios e 
perigos. Morremos para o mundo dos 
espíritos e renascemos no mundo 
dos encarnados. Enquanto vemos 
apreensão no mundo espiritual, 
vemos comemoração no mundo dos 
encarnados. Todos estão felizes com a 
chegada do bebê!
Já quando desencarnamos, o contrário 
acontece: morremos no mundo dos 
encarnados para renascer no mundo 
espiritual. Nossos parentes e amigos 
que ficaram na Terra, frequentemente 
lamentam e se entristecem, pois 
ficarão privados de nossa companhia. 
Já nossos amigos do plano espiritual 
se alegram, vibrando com a chegada 
do amigo querido, viajante que foi 
estagiar na Terra. Tristeza no mundo 
dos encarnados e alegria no mundo 
espiritual. 
Assim percebidos, vida e morte ficam 
menos dramáticas. Não deveriam 
abalar nosso equilíbrio, uma vez 
que nada mais são que naturais 
momentos de transição. 

Qual a qualidade da sua saudade?
Há dois tipos de saudade: uma boa e 
outra ruim.
A saudade boa é aquela que é 
uma homenagem a quem partiu. 
Lembramos dele ou dela com 
carinho, com amor e com felicidade. 
Lembramos seu jeito de ser e do 
aprendizado que tivemos juntos. E 
desejamos seu bem e sua felicidade. 
Não é uma saudade possessiva, mas 
uma alegria suave, adornada pela 
gratidão por termos estado juntos. 
Essa saudade impulsiona o progresso 
daquele que desencarnou, pois lhe 
oferta a energia de nosso amor. 
Já a saudade que atormenta é aquela 
triste, possessiva, negativa e azeda. 
Um sentimento absolutamente 
descontrolado e inquietante. É quando 
aquele que fica se diz inconformado 
com a partida do outro. Diz que não 
era hora, que Deus é injusto, que não 
consegue viver sem aquele que partiu. 
Esse sentimento se pode ser captado 
por aquele que desencarnou, só serve 
para atormentá-lo. Ancora a atenção 
da pessoa que desencarnou, no aflito 
desequilíbrio dos que lamentam sua 
morte. Subtrai sua paz e o perturba no 
processo de readaptação ao mundo 
espiritual. Posterga seu progresso e 
por conta disso, posterga também sua 
felicidade. Quando jogamos toda essa 
enorme carga sobre aquele que morreu, 
não estamos demonstrando amor algum. 
Apresentamos mais egoísmo que amor. 
É apego. Tormento. Possessão. Uma 
clara demonstração de nosso atraso. E 
a sua saudade: qual a qualidade dela? 
Você está ajudando ou atormentando 
seu conhecido que já desencarnou?
Compreendamos a morte. Cuidemos 
do modo como pensamos e agimos na 
morte de alguém querido. Não façamos 
mal a quem dizemos amar. Busquemos 
compreensão e equilíbrio. Por meio de 
nossos pensamentos entreguemos a 
paz e não o tormento aos que amamos. 
Ofereçamos a eles o acalento que 
criamos com nosso desapegado amor 
e com nossos bons pensamentos.

Alexandre Caldini é escritor. Seus livros 
espíritas “A Morte na Visão do Espiritismo” e “A 
Vida na Visão do Espiritismo” foram publicados 
pela Editora Sextante. 



ATENDIMENTO FrATErNO
DIA HOrA OBJETIVO / TEMA

2a. e 
5a.feira 19:30

O Atendimento fraterno 
presta-se a receber todos 
que buscam na Doutrina 
Espírita o abrigo para as 
suas questões existenciais.4a.feira 12:00

PrOgrAMAçãO

MENSAgENS DE AMIgOS

Por onde tens andado com teus 
pensamentos? Para onde tens dirigido 
tuas vibrações?
As afinidades e companhias são 
definidas por nossas sintonias. Se 
desejares evoluir e aprender, deves 
estudar e refletir. 
Se desejares crescer e se desenvolver, 
deves manter teus pensamentos firmes 
no bem e a retidão nas atitudes.
Por onde permites divagar tua mente 
é para onde irás ao desprenderes  
do corpo. 
Orai e vigiai irmãos. As benesses 
solicitadas não cairão sem teu esforço. 
É preciso atrair e merecer aquilo  
que pedes. 
Reflitas a cada passo de tua trajetória 
para que te sinta feliz com o caminho 
percorrido. 

fazer o bem, atrair o bem, trilhar  
no bem e vivenciar os ensinamentos  
do Cristo. 
É o que almeja todo cristão. É para  
o que deves orar e vigiar. 

*******
E se mudar o mundo dependesse 
única e exclusivamente de ti?
E se mudar o mundo dependesse 
da mudança de teus pensamentos  

e atitudes para entrares em constante 
sintonia com o Bem e com os amigos 
da Esfera Espiritual, que vibram por 
este planeta?
farias? Quando começarias?  
O que é necessário para que mudes 
prontamente a forma de agir e pensar?
Que incentivo maior se faz necessário, 
do que saber que mudar o mundo para 
melhor está, de fato, em tuas mãos?
Teus pensamentos e atitudes 
constantemente no bem, contagiarão 
outros à tua volta, enriquecendo, 
fortalecendo e propagando os 
ensinamentos do Cristo em âmbitos 
cada vez maiores. 
Do que mais precisas para começar? 
Um passo de cada vez. 
Vamos andar juntos?

 ******** 

PALESTrAS E PASSES
DATA TEMA

SEGUNDAS-FEIRAS - 20 h 
03 Set Ação e Trabalho
10 Set O Evangelho Segundo o Espiritismo
17 Set Arrependimento e Remorso
24 Set Dor: Momento de Mudança
01 Out O IEE
08 Out O Amor que tenho é o que sou
15 Out Educação e Espiritismo
22 Out A crise de valores na sociedade atual
29 Out O necessário e o supérfluo

QUARtAS-FEIRAS - 12 h
05 Set O Homem de bem
12 Set Esforço Individual e Auxilio dos Espiritos
19 Set Parábola do filho Pródigo
26 set A Natureza não dá saltos
03 Out Allan Kardec
10 Out Compaixão
17 Out O Idoso na família
24 Out A Marcha do Progresso
31 Out Necessidade de Vida Social

QUINtAS-FEIRAS - 20 h

06 Set Brasil, Coração do Mundo, Pátria do 
Evangelho

13 Set Renovando Atitudes
20 Set A Paciência
27 Set Vivência do Homem no Mundo
04 Out Aconteceu,mas eu não merecia
11 Out A Gênese - 160 anos
18 Out Párabola dos Talentos
25 Out formas de Caridade

SábADo - 10 h
01 Set A Importância da vida atual
08 Set fechada - 07/09 feriado
15 Set A Semente e a Terra
22 Set O Medo e a Coragem
29 Set Tolerância
06 Out Dor e Sofrimento
13 Out Pré - ocupação. Preocupação
20 Out A Piedade
27 Out Nossos filhos são espíritos

CurSOS
ÁREA DOUTRINÁRIA

4a.feira
15 e 20:00 Básico de Espiritismo I e II

15 :00 Educação Mediúnica II
18:50 Obras de Joanna de Ângelis

5a.feira 18:50 Evangelho Segundo  
o Espiritismo

20:00 Básico de Espiritismo
20:00 Educação Mediúnica II

Sáb. 10:00 Educ. Espírita para Infância
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ÁREA EDUCACIONAL

2a.feira
17:00 Inglês Básico
18:45 Inglês (Básico-Interm.- Avanç.)
18:45 Inglês conversação

3a.feira 19:30 Espanhol (Básico I e II)

3a, 4ª, 5ª 14:30 Alfabetização para adultos - 
Oficina de leitura e escrita

5a.feira 19:45 Informática - Internet
Sáb. 10:00 Informática básica

ÁREA FILANTRópICA

3a. e 
5a.feira 14:30

Oficina de artesanato
Ofic. de costura, tricô e crochê

4a.feira 15:00 Curso para Gestantes

Mensagem recebida durante os trabalhos do grupo de Atendimento Espiritual

Claudio Miranda Marins

O Trabalho de Iluminação Interior

CrôNICA ESPÍrITA

“Me imagino em um quarto muito, 
muito escuro! Tento de algumas formas 
conseguir enxergar, mas não consigo! 
Aí, de repente, se acende uma lâmpada 
que me mostra o quanto o quarto tá 
bagunçado, desorganizado, tudo fora 
do lugar! A lâmpada não vai arrumar 
essa bagunça pra mim, mas ela me 
mostrou o quanto eu tenho que fazer. 
A Doutrina Espírita é a minha lâmpada!” 
(Fernanda, 19 anos)1

A frase acima foi escrita por uma jovem, 
participante de mocidade espírita. A 
expressão, apesar de sua simplicidade, 
é de grande sabedoria e profundidade! 
O conhecimento espírita abre-nos 
uma visão ampla da vida, convidando-
nos a organizar a referida “bagunça” 
existente em nossa intimidade! Contudo 
o processo de “arrumação” tem como 
pré-requisito o conhecimento de nós 
mesmos: “Qual o meio prático mais 
eficaz que tem o homem de se melhorar 
nesta vida e de resistir à atração do 
mal? Um sábio da antiguidade vos 
disse: Conhece-te a ti mesmo”.2

Este caminho de iluminação interior, 
também conhecido como reforma íntima, 
é um processo de autoaprimoramento 
que requer consciência de nossos 
defeitos e esforço na aquisição das 
qualidades superiores do espírito. Não 

deveremos ficar apenas no campo das 
resoluções externas e imediatas de 
nossas atribuladas vidas. Dr. Ary Lex, 
profundo estudioso da Doutrina Espírita, 
adverte em seu livro Pureza doutrinária: 
“Lamentavelmente, a grande maioria 
não vai (ao Centro Espírita) em busca 
de uma nova filosofia de vida, de uma 
explicação lógica para os problemas 
do ‘ser, do destino e da dor’. Vai em 
busca, apenas, de um lenitivo [alívio] 
imediato, que afaste, de pronto, as 
dificuldades físicas e espirituais, sem 
exigir das pessoas qualquer mudança 
de seus hábitos e convicções”.
Dizer-se espírita não basta, necessário é 
tornar-se espírita, o que nos exigirá reno-
var nossas almas dia a dia. Imprescindí-
vel estudar as lições e os exemplos dos 
espíritos mais evoluídos, principalmente 
as de Jesus, nosso Guia Maior. Ao pro-
curarmos viver uma vida equilibrada, pela 
execução de nossos deveres no Bem, 

onde estivermos, alcançaremos maior 
compreensão da vida e da “perfeita von-
tade de Deus” a nosso respeito. A disci-
plina por burilar-nos cada vez mais nos 
ajudará a perceber os recados da vida 
porque “educação conosco é clarão no 
âmago da própria alma!” 3

Em termos práticos como podemos 
iniciar esta transformação? Primeira-
mente libertando-nos de nossos vícios 
(fumo, álcool, jogo, gula, abusos sexu-
ais); depois domando nossos defeitos 
(orgulho, vaidade, inveja, ciúme, ava-
reza, ódio, remorso, vingança, agres-
sividade, personalismo, maledicência, 
intolerância, impaciência, negligência, 
ociosidade, tendências); e por último, 
conquistando virtudes (humildade, mo-
déstia, resignação, sensatez, piedade, 
generosidade, beneficência, afabilida-
de, doçura, compreensão, tolerância, 
perdão, brandura, pacificação, com-
panheirismo, renuncia, indulgência, 
misericórdia, paciência, mansuetude, 
vigilância, abnegação, dedicação). 
fazemos brilhar a nossa luz quando, 
com afinco e denodo, vivenciamos coe-
rentemente os ensinamentos de Jesus.

1-fonte: Transcrição ipsis litteris da enquete virtual DIJ/
fEB, com a participação de 1.072 jovens espiritas 
respondentes (abril a junho de 2013). - 2-Allan Kardec: O 
Livro dos Espíritos, Q919 - 3-Xavier, francisco Cândido. 
Palavras de Vida Eterna. Cap.158 (VONTADE DIVINA)



Anuncie seu negócio  
ou produto conosco

 Patrocinando esse jornal, você também 
estará contribuindo para a divulgação da 
doutrina espírita.  Temos uma tiragem de 

1.000 exemplares que atingem um público de 
aproximadamente 5.000 leitores. Contatos em 

nossa recepção ou através do email:  
iee-solidariedadenotrabalho @hotmail.com

Kardec e a Terceira Revelação
“Ainda tenho muito que vos dizer, mas 
vós não o podeis suportar agora. Mas, 
quando vier aquele Espírito da Verdade, 
ele vos guiará em toda a verdade, 
porque não falará de si mesmo, mas dirá 
tudo o que tiver ouvido e vos anunciará 
o que há de vir”. (João XVI: 12-13)
“Mas o Consolador, que é o Espírito 
Santo, a quem o Pai enviará em meu 
nome, vos ensinará todas as coisas 
e vos fará lembrar de tudo o que vos 
tenho dito” (João, XIV: 26)
Minha primeira reunião espírita, 
vinte pessoas ao redor da mesa 
mediúnica, o dirigente falando sobre 
O Evangelho Segundo o Espiritismo 
e os respectivos comentários dos 
Espíritos Codificadores. Todos 
acompanhavam com atenção as 
palavras esclarecedoras, quando a 
presidente da casa levantou a mão e 
disse que não concordava com uma 
das explicações do orador. O dirigente 
abriu um sorriso encantador e disse: – 
Então, vamos conversar. Trago até hoje 
a sensação de alegria e alumbramento 
que senti. Pensei comigo mesma, que 
maravilha e que atitude corajosa e bela, 
nunca vi isso acontecer na Igreja.
Cada vez mais encantada, saboreei 
a situação nova para mim, à medida 
que as pessoas argumentavam, 
dialogavam, citavam Kardec e Jesus, 
lembravam de uma passagem de 
Emmanuel e outra de André Luiz 
até que tudo estivesse esclarecido e 
todos estivessem satisfeitos com a 
explicação. Minha sensação imediata 
foi de chegada ao porto que eu sempre 
procurei, sentia que um véu tinha sido 
arrancado da minha frente e a verdade 
começava a fluir.
Incrível! Eu nem sabia que existia religião 
assim, um lugar onde as pessoas eram 

incentivadas a ler, raciocinar, perguntar, 
pesquisar nos livros e argumentar. Sem 
dogmas, rituais ou fé cega.
Minha decisão foi imediata: – É aqui que 
eu quero ficar, essa é a minha gente! 
foi assim que entrei em contato com 
a Terceira Revelação, a Doutrina dos 
Espíritos codificada por Allan Kardec.
Quando passei a devorar os livros da 
Codificação, constatei que aquele 
Grupo Espírita estava simplesmente 
cumprindo o que o Codificador deixou 
como herança: uma atitude aberta, 
uma vontade de aprender, de descobrir 
a verdade com seriedade e ética, 
cuidado e respeito mútuo.
A constatação seguinte foi que o lado 
moral é o mais importante para os 
espíritas, como disse Kardec: “O ponto 
capital do Espiritismo é o lado moral”. 
Kardec (Viagem Espírita, 1862). 
É dessa busca pela moral do Cristo que 
a evolução se faz, brotando do esforço 

para nos renovarmos intimamente, 
utilizando as descobertas da ciência e 
ampliando nossa capacidade de amar, 
em busca da felicidade de todos; não 
só a nossa.
As três grandes revelações foram 
trazidas de acordo com a condição 
moral e de entendimento dos 
habitantes da Terra. Cada uma, por sua 
vez, trazendo o que precisávamos em 
cada época, de acordo com o nosso 
amadurecimento espiritual.
Se a primeira revelação nos trouxe os 
mandamentos da Justiça Divina através 
de Moisés, a segunda revelação nos 
trouxe o doce Jesus a falar do Pai de 
Amor e misericórdia que nos coloca 
como irmãos e solidários em nosso 
progresso na Terra.
E a terceira revelação, trazida pelos 
luminares do Planeta, com o trabalho 
extraordinário do codificador Allan 
Kardec, nos trouxe o consolo das 
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explicações lógicas de nossa 
trajetória e as soluções raciocinadas 
para os antigos enigmas.
A terceira revelação – trazida pelo 
Espírito da Verdade, o Consolador 
prometido pelo Mestre Jesus – revela 
as leis que regem a vida, o que 
somos, de onde viemos e para onde 
vamos, para que vivemos. E nos 
consola revelando como superar a dor  
e conquistar a felicidade.
As informações vieram dos Espíritos, 
mas Allan Kardec cumpriu com 
perfeição a missão que recebeu  
da espiritualidade. Sim! Kardec 
sabia o que e como deveria 
perguntar aos Espíritos para extrair 
o máximo que fosse possível do 
intercâmbio mediúnico.
Suas qualidades morais e intelectuais, 
sua persistência no estudo e na 
pesquisa da mediunidade, seu método 
disciplinado e sua competência 
para perguntar com inteligência e 
perspicácia complementaram com 
perfeição o que os Espíritos trouxeram 
como informação e aconselhamento.
Os Espíritos tinham as respostas para 
nossas dúvidas existenciais, para nosso 
consolo, para a busca da Verdade. 
Entretanto, nos livros da Codificação 
Espírita não constam somente as 
respostas, precisamos considerar 
que as perguntas inteligentes e 
poderosas de Kardec encaminharam 
os temas de forma ordenada para que 
nada escapasse de sua busca pelo 
conhecimento, estruturando a Doutrina 
dos Espíritos.
Foi Moisés quem abriu o caminho; 
Jesus continuou a obra; o Espiritismo 
a concluirá. (O Evangelho segundo o 
Espiritismo, cap. 1).              

APOIO


