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Aviso do Tempo  

O Tempo endereça às
criaturas o seguinte

aviso, em cada
alvorecer:

- Certamente, Deus te
concederá outros dias

e outras oportunidades
de trabalho, 

mas faz agora todo o
bem que puderes,

 porque dia igual ao de
hoje, só terás uma vez.

Livro: Migalha
Francisco Cândido Xavier

Espírito André Luiz 
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Sempre que se te for possível, pede aos Céus te
fortaleça com a paciência para que não se te
dificulte o caminho para a frente. 

A impaciência não te servirá em circunstância
alguma. Ao invés disso, a precipitação te criará
obstáculos de que não necessitas. 

Se te aborreces por doença, seja em ti mesmo
ou em pessoa querida, semelhante atitude
apenas te agravará a situação, aumentado os
tropeços em que, porventura, te encontres. 

Se pretendes a obtenção de trabalho
profissional, a impaciência te fará um
candidato indesejável aos olhos daqueles que
te prometem auxílio. Se isso te acontece por
desacertos na intimidade familiar, nada
conseguirás daqueles que mais amas senão
inquietude e dificuldades em derredor de ti. 

Se almejas melhoria ou promoção no lugar em
que estiveres, a impaciência erguerte-se-á por

Impaciência
empecilho à realização dos desejos mais
razoáveis e mais justos.

Se te revelas nesse tipo de intemperança mental,
nessa ou naquela fila de pessoas que aspiram a
adquirir qualquer recurso dos mais simples,
talvez te transformes em motivação para a
delinquência.

Em qualquer agitação exterior, mantém a
serenidade necessária para que não destruas a
formação do auxílio que já estará na direção do
teu próprio endereço. 

Nas horas atormentadas da vida, age com
paciência e tolerância. 

A paz em ti será paz nos outros e todos nós, seja
aqui ou além, necessitamos de paz, a fim de viver
fazendo o melhor. 
Sorri, ainda quando as dificuldades nos sitiem por
todos os lados.

Livro: Paciência – Francisco Cândido Xavier – Espírito
Emmanuel
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PÁGINA 05

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

145
Que dizermos da cartomancia em face do

Espiritismo? 
 

A cartomancia pode enquadrar-se nos fenómenos

psíquicos, mas não no Espiritismo evangélico, onde o

cristão deve cultivar os valores do seu mundo íntimo

pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a

Jesus no santuário da sua alma, não tendo outra

vontade que não aquela de se elevar ao seu amor pelo

trabalho e iluminação de si mesmo, sem qualquer

preocupação pelos acontecimentos nocivos que se

foram, ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão nem

sempre sincera dos que devassam o mundo oculto. 

 

Livro "O Consolador"
Emmanuel / Francisco Cândido Xavier
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

215
Os chamados “homens de sorte” são

guiados pelos Espíritos amigos? 
 

Aquilo que convencionastes apelidar “sorte”

representa uma situação natural no mapa de

serviços do Espírito reencarnado, sem que haja

necessidade de admitirdes a intervenção do

plano inviável na execução das experiências

pessoais. A “sorte” é, também, uma prova de

responsabilidade no mecanismo da vida,

exigindo muita compreensão da criatura que

a recebe, no que se refere à misericórdia

divina, a fim de não desbaratar o património

de possibilidades sagradas que lhe foi

conferido.

 

Livro "O Consolador"
Emmanuel / Francisco Cândido Xavier
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A Conversão
Desde a adolescência, temas filosóficos, inclusive de caráter religioso,

interessaram a Herculano Pires. 

 

Nascido numa família católica, permaneceu no catolicismo até aos quinze

anos de idade. Depois veio a crise. O que o levou a converter-se ao

Espiritismo? Numa entrevista gravada pelo autor destas linhas revelou

Herculano Pires: “Foi o raciocínio que me levou ao Espiritismo. O desejo de

compreender aquilo que a religião a que eu pertencia, a religião católica,

nunca pôde me explicar. Essa necessidade impelia-me, naturalmente, a

procurar, a indagar. Nessas indagações eu passei por várias fases. 

 

Não passei diretamente do catolicismo para o Espiritismo. Antes, por

influência de um primo do meu pai, Francisco Correa de Melo, residente em

Santos, tornei-me teosofista. Li várias obras de Teosofia, procurei aprofundar-

me no estudo, encontrei ali muitas respostas que em vão havia buscado na

religião da família. Depois desiludi-me, também, da Teosofia, porque esta

dava-me certas explicações que também me pareceram absurdas. 

 

Eu queria algo que fosse mais positivo, que estivesse mais em ligação com a

possibilidade de provas concretas. E foi então, numa fase de incerteza,

quando eu já estava aceitando, praticamente, o materialismo, que me caiu

nas mãos O Livro dos Espíritos. E nesse livro eu encontrei, realmente, aquilo

que procurava.” Em entrevista concedida a Everaldo Tibiriçá publicada em

São Paulo no extinto “Jornal da Manhã” (edição de 17 de agosto de 1975),

Herculano Pires acrescentou estes detalhes sobre a sua conversão: “Eu não

queria saber do Espiritismo, que por minha formação considerava um

amontoado de superstições. Um dia, o meu saudoso amigo Dadício de

Oliveira Baulet me desafiou a ler O Livro do Espíritos, de Allan Kardec. A

contragosto aceitei o desafio e o estou lendo e estudando até hoje. Tornei-me

espírita pelo raciocínio. Isso ocorreu em 1936; eu tinha, então, 22 anos.” Foi a

lógica indestrutível de O Livro dos Espíritos que converteu Herculano Pires, é

verdade, mas por outro lado não nos esqueçamos que ele tivera na infância

visões mediúnicas jamais esquecidas e que, ao reencarnar, trouxera no

inconsciente grande parte do manancial de sabedoria contido na obra de

Allan Kardec. 
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Essa primeira leitura de O Livro dos Espíritos teve a ação de um vendaval na

alma do moço Herculano Pires. 

 

A obra pareceu-lhe um marco na história da evolução da humanidade.

Kardec derrubara as barreiras da morte e obtivera dos Espíritos a solução dos
enigmas do destino. E, nessa noite memorável, ao constatar que o livro era
constituído de mil e dezanove perguntas de Kardec, cujas respostas dos

Espíritos, plenas de sabedoria, abarcavam as três grandes áreas do
conhecimento – ciência, filosofia e religião – no silêncio do seu quarto,

Herculano Pires fez a seguinte reflexão (mais tarde ele poria estes
pensamentos em letra de forma): “Nunca houve um diálogo como este.

Jamais um homem se debruçou, com toda a segurança do homem moderno,

nas bordas do abismo do incognoscível, para interrogá-lo, ouvir as suas vozes
misteriosas, contradizê-lo, discutir com ele, e afinal arrancar-lhe os mais
íntimos segredos. E nunca, também, o abismo se mostrou tão dócil e, até
mesmo, desejoso de se revelar ao homem em todos os seus aspetos.” E ao
pensar que fora até aquele dia teosofista, Herculano Pires acariciou "O Livro

dos Espíritos"...
 

E refletiu: “A Doutrina dos Espíritos aborda desde logo os mais altos
problemas de filosofia que agitavam o século XIX e lançou em terreno firme
as bases de uma nova interpretação e de uma nova conceção da vida e do

mundo. 

 

Constitui mesmo, desde o início, uma poderosa reação a duas escolas que
pareciam ameaçar o mundo com imediata conquista: o marxismo e o

positivismo. A teosofia apareceu dezoito anos após o Espiritismo, tentando
negá-lo através de uma elaboração cultural elevada, mas muito mais ligada à

tradição hinduísta do que ao espírito científico do nosso tempo. Só o
Espiritismo, como queria Kardec, enquadra-se perfeitamente na orientação
científica. Kardec logo, nas primeiras páginas de O Livro dos Espíritos, define

os rumos seguros da Doutrina Espírita, a sua natureza e o seu papel no mundo
moderno. 

 

O Espiritismo é uma doutrina que desloca o problema do espírito do terreno
nebuloso do dogmatismo religioso, abrindo-lhe as perspetivas da análise e da

investigação científicas e, ao mesmo tempo, renova a questão religiosa,

oferecendo-lhe a possibilidade da fé racional. Não dispondo de nenhum
sistema litúrgico, não possuindo cerimoniais, sacramentos ou qualquer

espécie de regras e simbolismos para o culto externo, o Espiritismo firma-se
apenas no coração e na consciência dos adeptos. 
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O Espiritismo representa, por isso mesmo, aquele momento anunciado por
Jesus à Samaritana, quando lhe declarou: “A hora vem, e agora é, em que os
verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e verdade”. Ser espírita,

portanto, é viver o Espiritismo. 

 

É transformar os princípios doutrinários em norma viva de conduta, para
todos os instantes da nossa curta existência na terra. É praticar, enfim, o

Espiritismo, não apenas no recinto dos Centros ou no convívio dos confrades,
mas em toda a parte em que nos encontremos – na rua, no trabalho, no lar, na

solidão dos próprios pensamentos.” 
 

Herculano Pires assim agiu no decorrer de sua vida. E no dia seguinte, o jovem
convertido adquiriu as demais obras de Allan Kardec. Mas a assimilação total
de todos os conceitos da Codificação Kardeciana só foi possível após anos de

estudo sistemático.

 

 

Livro: J. Herculano Pires o Apóstolo de Kardec o Homem, a Vida, a Obra 

Jorge Rizzini
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PÁGINA 09

Espiritismo é um templo
 

Meus amigos, que as Forças Infinitas do Bem vos concedam paz espiritual nas estradas
purificadoras do mundo. 

Antes de encerrardes a vossa prece, ergo o meu pensamento ao Divino Mestre, rogando-

Lhe que vos esclareça a mente e fortifique o coração. 

 

O Espiritismo é atualmente um templo aberto à fé, uma oficina que se oferece ao
trabalho salvador e uma escola que se instituiu à abençoada preparação das almas. Sob
qualquer prisma, faz-se necessário o esforço próprio na vossa matrícula espiritual. Como

crentes, devereis cultivar a fé viva; como operário, necessitais de testemunho e
movimentação; como aprendizes, não podeis dispensar a observação, o estudo e as

provas necessárias. Escolhei, portanto, aí dentro o vosso caminho.

 

No limiar do templo, da oficina, da escola, encontrareis Jesus Cristo. Aceiteis a Sua
custódia Divina e entregai-vos a Ele no Serviço Superior da vossa renovação. Não temos

diante de nós uma batalha dogmática e, sim, unificação no Senhor. 
Que o Espírito Divino vos inspire, pois, no vosso estudo, que é indispensável, amparando-

vos a cada um nos problemas que vos são peculiares, são os votos do vosso irmão ao
dispor.

 

Diversos amigos revelam-se interessados na tua tarefa de fraternidade e luz e não seria
justo que a hesitação te paralisasse os impulsos mais nobres, tão somente porque a

opinião do mundo não te entende os propósitos, nem os objetivos da Esfera Espiritual,
de maneira imediata.

 

Livro: Mentores e Seareiros – Francisco Cândido Xavier – Espírito Bezerra de Menezes
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...perseveremos no bem sobretudo.

...a estrada provavelmente se nos erigirá lodacenta ou agressiva pelos tropeços e
espinhos que apresente ...

Perseveremos servindo para transpô-la.

...o ambiente terá surgido carregado de nuvens, na condensação de injúrias ou
incompreensões que nos circundem...

Perseveremos ofertando aos outros o melhor de nós, em favor dos outros e os
outros nos auxiliarão para vencer as sombras e dissipá-las.

...ansiedades e esperanças visitam-nos a alma, transformando-se em obstáculos
para a obtenção da alegria que nos propomos alcançar...
Perseveremos agindo na prática do bem e, dentro desse exercício salutar de
sublimação, surpreenderemos, por fim, a região de acesso às bênçãos que
buscamos.

...as lutas e desafios avolumam-se-nos na marcha...

perseveremos na humildade e na paciência que nos garantirão a segurança e a
tranquilidade das quais não prescindimos para seguir adiante.

Preservar
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...discórdias e problemas repontam das tarefas a que consagramos as nossas
melhores forças...
Perseveremos na serenidade e na elevação, dentro dos encargos que nos
assinalem a presença onde estivermos, e seremos aqueles ingredientes
indispensáveis de união e de paz, nos grupos do serviço de que partilhamos,
atendendo às obrigações que nos competem ao espírito de equipa.

...filhos, provas e tribulações, pedras e espinhos, conflitos e lágrimas,
desarmonias e empeços existirão sempre na estrada que se nos desdobra à
visão...

no entanto, se é fácil começar o apostolado do amor, é sempre difícil
continuar em direção do remate vitorioso.

...perseverar é o impositivo de que não nos será lícito fugir...
Perseverar trabalhando e servindo, entendendo e edificando, aprendendo e
redimindo...

...perseverar sempre de modo a nunca desanimar na construção do bem a fim
de merecermos o bem maior.

Livro: Bezerra, Chico e Você
Espírito: Bezerra de Menezes - Psicografia de Chico Xavier.
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"O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais
humilde, todos vós possuis, no fundo do coração, a centelha desse fogo

sagrado."
 

Fénelon (Espírito) - O Evangelho Segundo o Espiritismo
 



Quando pronunciamos as palavras “perdoa as nossas dividas, assim como
perdoamos aos nossos devedores”, não estamos apenas à espera do
benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, mas estamos
igualmente assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofendem.

Todos possuímos a tendência de observar com evasivas os grandes defeitos
que existem em nós, reprovando, entretanto, sem exame, pequeninas faltas
alheias.

Por isso mesmo Jesus, ao nos ensinar a orar, recomendou-nos esquecer
qualquer mágoa que alguém nos tenha causado.

Se não oferecermos repouso à mente do próximo, como poderemos
aguardar o descanso para os nossos pensamentos?

Será justo conservar todo o pão, na nossa casa, deixando a fome aniquilar a
residência do vizinho?

A paz é também alimento da alma, e, se desejamos tranquilidade para nós,
não nos esqueçamos do entendimento e da harmonia que devemos aos
demais.

Quando pedirmos a tolerância do Pai Celeste em nosso favor, lembremo-nos
também de ajudar aos outros com a nossa tolerância.

Auxiliemos sempre.

Se o Senhor pode suportar-nos e perdoar-nos, concedendo-nos
constantemente novas e abençoadas oportunidades de retificação,

aprendamos, igualmente, a espalhar a compreensão e o amor, em benefício
dos que nos cercam.

Livro: Pai Nosso - Espírito: Meimei - Psicografia de Francisco Cândido Xavier
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PÁGINA 13

Não estrague o seu dia
 

 

A sua irritação não solucionará problema algum.

 

As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas.

 

Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo

conseguirá realizar.

 

O seu mau humor não modifica a vida.

 

A sua dor não impedirá que o Sol brilhe amanhã sobre os bons e

os maus.

 

A sua tristeza não iluminará os caminhos.

O seu desânimo não edificará ninguém.

 

As suas lágrimas não substituem o suor que deve verter em

benefício da sua própria felicidade.

 

As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais

acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você.

Não estrague o seu dia.

 

Aprenda, com a Sabedoria Divina, a desculpar infinitamente,

construindo e reconstruindo sempre para o Infinito Bem.

 

 

Livro: Agenda Cristã – Espírito André Luiz

Psicografia de Francisco Cândido Xavier. 
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A ordem moral será o império da justiça. 

O mundo de regeneração não poderá

efetivar-se, portanto, enquanto não criarmos

na Terra uma estrutura social baseada na

justiça. Já vimos que a tarefa é nossa, pois o

mundo foi-nos dado como campo de

experiência. 

Submetidos a expiações e provas

aprendemos que o egoísmo é nefasto e que

devemos lutar pelo altruísmo, a começar por

nós mesmos. 

Mas como fazê-lo? Qual o critério a seguir,

para que a educação espírita do mundo se

converta em realidade, produzindo os frutos

necessários? 

Kardec explica-nos; ao comentar o item 876:

“O critério da verdadeira justiça é de fato o de

se querer para os outros aquilo que se

quereria para si mesmo, e não de querer para

si o que se desejaria para os outros, pois isso

não é a mesma coisa. Como não é natural

que se queira o próprio mal, se tomarmos o

desejo pessoal como norma de partida,

podemos estar certos de jamais desejar para

o próximo senão o bem. 

Desde todos os tempos, e em todas as

crenças, o homem procurou sempre fazer

prevalecer o seu direito pessoal. 

I M P É R I O  D A  J U S T I Ç A

O sublime da religião cristã foi tomar o

direito pessoal por base do direito do

próximo”. 

O critério apontado, como vemos, é o da

caridade. 

PÁGINA 14
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O império da justiça começará pelo reconhecimento recíproco dos direitos do próximo.

A lei de igualdade regerá esse processo. Kardec declara ao comentar o item 803: “Todos
os homens são submetidos às mesmas leis naturais; todos nascem com a mesma
fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico destrói-se como o do
pobre. Deus não concedeu, portanto, a nenhum homem, superioridade natural, nem
pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele”.

Liberdade, igualdade e fraternidade, são os rumos da civilização. 

Em OBRAS PÓSTUMAS aparece um trabalho de Kardec sobre esses três princípios,
tantas vezes deturpados, mas que deverão predominar no mundo de justiça. Escreveu o
codificador: “Estas três palavras constituem, por si sós, o programa de toda uma ordem
social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que elas
exprimem pudessem receber integral aplicação”. 

A seguir, Kardec coloca a fraternidade como princípio básico, apontando a igualdade e
a fraternidade como seus corolários. A igualdade absoluta não é possível, dizem os
contraditores dos ideais igualitários, alguns mesmo alegando que a desigualdade é lei
da natureza. Citam, em favor dessa tese, o fenómeno da individualização, bem como a
diversidade de aptidões. Lembram que os próprios minerais, vegetais e animais se
diversificam ao infinito. Mas esquecem-se de que a lei natural não é a desigualdade,

mas a igualdade na diversidade. Vimos como Kardec define a igualdade dos homens
perante Deus. 

Vejamos também a sua explicação das desigualdades no plano social, que é
precisamente o plano material da fragmentação e da especificação. Escreveu Kardec,

no comentário ao item 805: “Assim, a diversidade das aptidões do homem não se
relaciona com a natureza íntima da sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a
que ele tenha chegado, como Espírito. Deus não criou, portanto, a desigualdade das
faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem
em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados a
progredir e, também, a fim de que os homens, necessitando uns dos outros,
compreendam a lei da caridade, que os deve unir!” Nada existe como absoluto no nosso
mundo, que é naturalmente relativo. 

A fraternidade, a igualdade e a liberdade são conceitos relativos, que tendem, porém,

para a efetivação absoluta, através da evolução. No mundo de regeneração esses
conceitos encontrarão maiores possibilidades de se efetivarem, porque a evolução
moral terá levado os homens a se aproximarem dos arquétipos ideais. 
O Espiritismo convida-nos à superação do relativismo material, para a compreensão dos
planos superiores a que nos destinamos, como indivíduos e como coletividade. A nossa
marcha evolutiva está precisamente traçada entre o relativo e o absoluto.

O império da justiça, no mundo de regeneração, marcará o início da libertação dos
Espíritos que permanecerem na Terra. Mas esse mesmo fato representará a
continuidade da escravidão, para os que forem obrigados a retirar-se para mundos
inferiores. A desigualdade manifesta-se na separação das duas coletividades espirituais,
mas apenas como uma condição temporária da evolução, determinada pelas próprias
exigências da igualdade fundamental das criaturas. 
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Essa igualdade fundamental, que se define como de origem, natureza e essência —

origem, pela criação divina, comum a todos os espíritos; natureza, pela mesma
qualidade, que é a individualização do princípio inteligente; e essência, pela mesma
constituição espiritual e potencialidade consciencial —, desenvolvesse através da
existência, nas fases sucessivas da evolução, que constituem as formas temporárias de
desigualdade, para voltar à igualdade no plano superior da perfeição. Trata-se de um
processo dialético de desenvolvimento do ser. 

Podemos figurá-lo assim: os espíritos partem da igualdade originária, passam pelas
desigualdades existenciais, e atingem finalmente a igualdade essencial. A justiça de
Deus é absoluta, e por isso mesmo escapa às nossas mentes relativas. Mas na proporção
em que formos evoluindo, alargaremos as nossas perspetivas mentais, para atingir a
compreensão das coisas que hoje nos escapam. O Espiritismo é doutrina do futuro, que
age no presente como impulso, levando-nos em direção aos planos superiores. É natural
que muitos adeptos não o compreendam imediatamente, na inteireza dos seus
princípios e dos seus objetivos. 

Mas é dever de todos procurar compreendê-lo, pelo estudo atento e humilde, pois sem
a humildade necessária, arriscamo-nos à incompreensão orgulhosa e arrogante. À
maneira do Reino do Céu, pregado pelo Cristo, e das leis do Reino, que ele ensinou aos
seus discípulos, o Espiritismo prepara o império da justiça na Terra. Não pode fazê-lo
senão pela prática imediata da justiça através dos princípios que nos oferece,

convidando-nos à aplicação pessoal dos mesmos, nas nossas vidas individuais, e a sua
natural extensão, pelo ensino e o exemplo, ao meio em que vivemos. A transformação
espírita do mundo começa no coração de cada criatura que a deseja. Por isso ensinava
o Cristo que o Reino de Deus está dentro de nós, e que não começa por sinais exteriores.

LIVRO: O ESPÍRITO E O TEMPO 
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" Sede bons e caridosos: eis a chave dos céus, que tendes nas mãos.
Toda felicidade eterna encerra-se nesta máxima: «Amai-vos uns aos
outros.» A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo

devotamento ao próximo; não encontra felicidade e consolação senão nos
impulsos da caridade."

 
S. Vicente de Paulo (Espírito) - O Evangelho Segundo o Espiritismo



Senhor, muito obrigado...
Pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste,

pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos... Muito
obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil,

pelas Tuas dádivas mil..
 

Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos...Olhos que vêm o céu,
que vêm a terra e o mar, que contemplam toda beleza...Olhos que se

iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa
Natureza! E os que perderam a visão? Deixa-me rogar por eles ao Teu
nobre coração! Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a

ver com alegria incontida...
 

Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados
por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o Teu nome sublime
e, assim, posso amar... Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia
da vida no trabalho, na dor, na lida... O gemido e o canto do vento nos

galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz
longínqua do cancioneiro... 

 
E os que perderam a faculdade de escutar? Deixa-me por eles rogar.

Sei que em Teu Reino voltarão a sonhar...
 

Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela
voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que

ilumina e pela voz que fala de amor, obrigado, Senhor!
 
 
 
 

P O E M A  D E  G R A T I D Ã O
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Recordo-me, sofrendo, daqueles que perderam o dom de falar e o Teu
nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e

não podem cantar nem de noite, nem de dia. Eu suplico por eles
sabendo, porém, que mais tarde, no Teu reino voltarão a falar...

 
Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a
mansão da glória... Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar
que é meu... Mas, se eu sequer nem um lar tiver ou teto amigo para me

aconchegar nem outro abrigo para me confortar...
 

Se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como
leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir,

vivendo e chorando sozinho ao léu sem alguém para me consolar...
 

Direi ainda: Obrigado, Senhor porque Te amo e sei que me amas, porque
me deste a vida jovial, alegre, por Teu amor favorecida... Obrigado,
Senhor, porque nasci... Obrigado porque creio em Ti e porque me

socorres com amor, hoje e sempre, obrigado, Senhor!
 
 

Livro: Sol de Esperança – Espírito Amélia Rodrigues
Psicografia de Divaldo Franco

 

P O E M A  D E  G R A T I D Ã O
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Os anos seguintes da sua vida passam com relativa segurança, amparada

pela mãe, com quem tinha grande afinidade: “…nossos espíritos se uniram de

um modo tão admirável que só no olhar adivinhávamos os nossos

pensamentos". Amália Domingo Soler, in Minha Vida.

Escreveu as suas primeiras poesias aos dez anos de idade e aos 18 publicou

os seus primeiros versos.

Nunca se casou e aos vinte cinco anos, com o falecimento da sua mãe,

começou a fase mais difícil da sua existência. Os recursos que a sua mãe

dispunha, praticamente se esgotaram no tratamento da sua saúde e as

relações com seus familiares, parentes do pai, não eram das melhores. Assim,

além da solidão, começaram para Amália Dias de grande carência. 

As soluções propostas pelos seus familiares foram-lhe impossíveis de aceitar:

ou entrada no convento ou casamento arranjado com um senhor muito mais

velho em boa situação financeira. Assim dirigiu-se a Madrid, capital do país,

na esperança de encontrar melhores condições de sobreviver com as suas

poesias e com um trabalho modesto. 

A suas dificuldades foram imensas, teve de recorrer a instituições de

caridade, pois eram raríssimas as possibilidades de trabalho honrado para

uma jovem pobre e desamparada. Nesse período, no desespero da fome e da

solidão, pensa até em matar-se. 

VULTOS IMPORTANTES NO ESPIRITISMO

PÁGINA 19

Amália Domingo y Soler
1835 – 1909

Amália Domingo Soler nasceu na cidade de

Sevilha, na região da Andaluzia, Espanha.

Não teve uma infância fácil. Antes de nascer,

tem a sua primeira grande perda, pois o seu

pai parte numa longa viagem e nunca mais

retorna. Aos oito dias de idade fica cega, sendo

curada aos três meses por um farmacêutico.

Problemas com a vista a seguiriam por toda a

vida, sempre ameaçada com a cegueira. 

Biografia
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Mas Jesus não desampara nenhum dos sofredores e, numa noite
de grande amargura, em que tinha perdido até mesmo a noção de
Deus, debatendo-se na dúvida do destino da sua mãe, esta
aparece-lhe e causa-lhe viva impressão, que se repercutiria em
todas as escolhas que faria na vida.

O esforço de escrever versos, dos pequenos trabalhos de costura,

unidos à difícil condição em que vivia, pioraram-lhe
significativamente a vista e somente graças ao tratamento feito por
um médico homeopata, salvou-se da cegueira. Curiosamente, foi
também este médico materialista, que lhe fala pela primeira vez
de uns adeptos de uma novidade chamada Espiritismo e
empresta-lhe um exemplar do jornal espírita "El Critério". Ao ler um
artigo deste jornal convence-se da verdade do Espiritismo e busca
maiores informações. Estuda o que lhe chega às mãos sobre o
Espiritismo e para poder ter acesso às revistas espíritas, começa a
escrever artigos. 

É no periódico espírita "La Revelación", da cidade de Alicante, que
pela primeira vez sai publicado um texto de Amália Domingo Soler,
uma poesia. O seu primeiro artigo doutrinário, "La Fe Espiritista" sai
pelo "El Critério", no seu número 9, de 1872. Os seus artigos
chamaram a atenção e aos poucos integra-se no movimento
espírita espanhol, participando de reuniões.

Acreditando que seria errado viver do Espiritismo, continua a
trabalhar de dia e escrever de noite. Entre os espíritas
barcelonenses conheceu o médium sonâmbulo Eudaldo, que se
tornou seu colaborador e através do qual recebeu grande número
de mensagens, inclusive as que foram reunidas no livro "Memórias
do Padre Germano". O Padre Germano, guia espiritual de Amália,

apresentou-se pela primeira vez a 9 de maio de 1879 e a
publicação das suas memórias foi feita em frações a partir de 29 de
abril de 1880. 

Além de publicar artigos em periódicos espíritas, Amália também
refutou ataques ao Espiritismo, ficando célebre a sua polémica
com o orador católico Vicente de Manterola. Em 1878, Vicente
iniciou uma série de conferências combatendo o Espiritismo, as
quais Amália assistia e respondia em artigos na "Gaceta de
Cataluña".

A 29 de abril de 1909, em Barcelona, Amália retornou ao plano
espiritual, o que não significa que se afastou de seu labor em prol
do Espiritismo, pois nas viagens que Divaldo Pereira Franco fez a
Espanha, transmitiu mensagens de orientação e encorajamento
aos espíritas espanhóis.
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O trabalho de evangelização é normalmente considerado como uma tarefa
dirigida aos mais novos. Esta ideia relaciona-se com a necessidade de induzir os
comportamentos sociais das crianças e jovens, com os princípios doutrinários mais
básicos, buscando a maior aproximação dos ensinamentos de Jesus contidos no
Evangelho. Sabemos, também, que a maior parte da responsabilidade desse
encaminhamento moral recai sobre os núcleos familiares, não obstante a
colaboração das equipas de evangelizadores, tentando apoiar nessa tarefa.

Sabendo perfeitamente que, por enquanto, a imperfeição é a regra geral da
humanidade, somos obrigados a admitir que todos esses que se dedicam à tarefa
de evangelização, seja por obrigação, seja por voluntariedade, iremos ter falhas na
transmissão desses princípios. Então, qual seria a solução para colmatar essa
inevitabilidade? 

De alguma forma, o espírito Camilo, na resposta da questão nº 50 do livro “Desafios
da Educação” psicografado por Raul Teixeira, dá-nos algum esclarecimento, que
nos parece bastante elucidador:
“A educação em termos bem amplos, é processual, e sendo assim, não se esgota
na infância ou na mocidade. Ainda que, tecnicamente, chamemos o processo de
educação de moços e adultos, de reeducação, porque indica refazer o que não foi
bem feito antes, por várias razões, os trabalhos dedicados à melhoria das 

Evangelização contínua para todos 
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condições de vida intelectual e moral dos indivíduos maiores devem ter
prosseguimento.

O processo educacional dos adultos será tão mais intenso e proveitoso, quanto
maior for a disposição desses adultos para aprender, seja através de livros, dos
ensinos e tarefas do Centro Espírita, seja por meio de cursos diversos nas escolas
laicas, cujos conteúdos venham ao encontro da sua vontade de aprender e crescer,
desenvolvendo luz interior e forjando experiências no campo de sua existência.

Mas, vale repisar, se não houver vontade ferrenha do adulto em reeducar-se, a
norma será um erro sobre outro, uma complicação sobre outra e frustrações sem
fim.”

Embora pareça um pouco distante do escopo normalmente admitido na
Evangelização, a situação atual na Europa, vem-nos demonstrar, na prática, a
importância de que se reveste a tomada de consciência, por parte de todos sem
exceção, dos princípios de vida que Jesus nos transmitiu. 

Qual a razão de se provocar sofrimento, quando a nossa senda de evolução moral,
deveria inibir essas demonstrações de enorme orgulho e egoísmo? Daí a urgência
de relembrar que, a evangelização e toda a reeducação, é um processo contínuo
que não se restringe a uma única existência. Não são apenas as crianças e os
jovens que necessitam dela. Ao invés, e especulando um pouco, talvez sejam eles
os verdadeiros agentes da nossa evangelização, forçando-nos a aprender com eles,
e em função deles, essa aproximação necessária ao nosso querido Mestre, na sua
vertente mais pura. 

Sabemos que Deus nos permite passar por vicissitudes para a nossa
aprendizagem, que infelizmente se torna mais eficaz sob o aguilhão da dor,
porque muito frequentemente, nos falta a “vontade ferrenha” para seguir o
caminho do Amor. Mas não duvidemos, por um momento, que situações como a
que vivemos atualmente, são enormes oportunidades para podermos demonstrar
a obediência ao mandamento de Jesus, que nos exorta ao amor ao próximo.

Por isso, não rejeitemos estes ensejos de aprendizagem, e evangelizemo-nos, por
todo o sempre, a fim de que melhor possamos participar, mutuamente, na
evangelização de todos, para que não nos falte a “vontade ferrenha” de evitar a
repetição destas dores. 

A Equipa do DIJ 

1. TEIXEIRA, Raul; CAMILO; Desafios da Educação. Nitéroi: Frater, 2013.
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5 DE JUNHO, 
DAS 10H00 ÀS 13H00
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Segunda-feira
17h30 - 18h45 - Atendimento Pessoal

presencial     

(online / marcação Tel. 911 085 036) 

19h00 - 19h45 - Palestra Evangelho e Passe

coletivo

20h00 – 21h00 - Atividade Privada 

Terça-feira
21h00 - 22h30 - Atividade Privada 

Quarta-Feira
17h30 - 19h00 Atendimento Pessoal

presencial     (online / marcação Tel. 911 085

036)

19h30 - 21h00 Curso Básico de Espiritismo *

19h30 - 20h45 Curso do Evangelho

Segundo o Espiritismo *

Quinta-Feira
18h30 - 20h00 Atividade Privada 

19h00 - 20h00 Curso de Educação da

Mediunidade I *

20h30 - 21h30 Curso de Educação da

Mediunidade II *

20h30 - 22h00 Atividade Privada 

Sexta-Feira
17h00 - 19h00 Atendimento Pessoal -

online / marcação Tel. 911 085 036

21h00 - 22h00 Palestra Evangelho e

Vibrações (online)

ID 836 2031 7803 Senha 000744

Sábado
10h00 - 12h00 DIJ – Departamento

Infantojuvenil (online) *

14h30 - 15h30 Atendimento Pessoal

Presencial

16h00 - 17h00 Palestra Pública presencial

(c/transmissão via zoom)

ID 836 2031 7803 Senha 000744 

18h00 - 19h30 Estudo Aberto da

Codificação Espírita presencial

(c/transmissão via zoom)

ID 836 2031 7803 Senha 000744 

Domingo (1º domingo /mês)
17h00 – 19h00 Diálogos Espíritas –

Palestra Pública presencial

(c/transmissão via zoom) 

ID 836 2031 7803 Senha 000744

 

* Grupos de formação doutrinária sujeitos

a pré-inscrição
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