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“Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão, face a face, 
em todas as épocas da humanidade” Kardec

66 ANOS DO GRUPO SCHEILLA
Evento que já faz parte da tradição do Grupo 
Scheilla e reúne, anualmente, centenas de 
fraternistas e frequentadores da Casa em um 
clima de muita alegria, o Jantar Dançante 
deste ano, que comemora o aniversário do 
Grupo, já tem data marcada: 23 de junho, 
sábado, das 21h às 2h, no Iate Clube.
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A Série Parábolas de Jesus, cujo objetivo é re-
fletir os ensinamentos do Cristo a partir de suas 
alegorias, tem atraído, cada vez mais, pessoas 
para refletir sobre o Evangelho de Jesus. 
Nas últimas edições do evento, foram aborda-
das as parábolas O Mordomo Infiel e A Parábola 
das Dez Virgens pelo conferencista Haroldo 
Dutra Dias
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Coordenação de Engenharia e Projetos
Engenheiros e profissionais da área de humanas 
discutem alternativas para melhoria das ins-
talações do Grupo Scheilla nos imóveis da rua 
Aquiles Lobo.
Há a necessidade de troca do telhado do Centro 
Oriente depreciado pela ação do tempo.
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No mês de maio o foco na importância da famí-
lia fica acentuado com a figura materna no cen-
tro das atenções. Reminiscências, saudades, re-
encontros, abraços, beijos, presentes. Ela volta, 
a da rainha do lar, a agregar filhos e netos, a 
reunir a família. Vó, mãe, tia todas espargem 
eflúvios da fraternidade no bojo da família.
Célula mater da sociedade, a família é a primei-
ra escola, a exportadora de caracteres para a 
sociedade, o cadinho purificador, como definiu 
Jesus em visita ao lar de Pedro, quando lem-
brou que, se não conseguimos viver em paz 
dentro das quatro paredes do lar, não teremos 

EDITORIAL
como esperar a harmonia em sociedade, a paz 
das nações.
Educadoras, missionárias, as mães são expo-
entes da renúncia, da abnegação, no apoio à 
vida em família, desdobrando-se contínua e 
progressivamente na distribuição do amor, do 
zelo, da presença que fortalece, reanima e en-
caminha. E possuem na síntese do amor o po-
der mágico da intercessão, o alívio no passe 
pelo sopro, a cura pelas mãos acolhedoras, o 
ouvido para segredos e anseios, o bom ânimo 
para renovar a esperança.
No mês das mães, gratidão, carinho e afeto.

imagem: Freepik
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Jantar Dançante vai comemorar 
niver do Grupo Scheilla

Notícia

Evento que já faz parte da tradição do Grupo 
Scheilla e reúne, anualmente, centenas de fra-
ternistas e frequentadores da Casa em um cli-
ma de muita alegria, o Jantar Dançante deste 
ano já tem data marcada: 23 de junho, sábado, 
das 21h às 2h, no Iate Clube. Na ocasião, como 
acontece normalmente, será comemorado o 
aniversário do Grupo Scheilla que, em 2018, 
celebra 66 anos de existência.
Segundo o coordenador de Integração Frater-
na do Grupo Scheilla, Luiz Carlos Reis, o Jantar 
Dançante começou durante a década de 1970 
por iniciativa de colaborador voluntário de gra-
ta memória, Jarbas Franco de Paula, saudoso 
e dedicado tarefeiro da Casa. “Ele começou a 
organizar o evento que, além de fazer a ale-
gria de todos, ainda auxiliava o Grupo Scheilla 
a auferir recursos para manter as suas diversas 
atividades caritativas”, acrescenta. Objetivos 
principais que permanecem até os dias de hoje.
Luiz também destaca que a realização do even-
to envolve mais de 50 tarefeiros, passando pela 
elaboração do material de divulgação, escolha 
do cardápio e preparação do jantar até a orga-
nização do local da festa. Para isso, é sempre 
muito bem-vinda a colaboração de quem pu-
der ajudar. “Quem quiser auxiliar basta pro-
curar a Recepção do Grupo Scheilla e se mani-
festar. Além da ajuda na preparação do jantar 

e organização do local do evento, recebemos 
também doações de refrigerantes (Coca-Cola e 
Guaraná) e sucos”, informa o coordenador.
Durante o Jantar, haverá uma apresentação 
musical que, de acordo com Luiz, será uma no-
vidade para todos: “Aguardem que será uma 
banda muito bacana, como tem sido nos anos 
anteriores”. Haverá ainda um Bazar Especial do 
Grupo Scheilla também com novidades em re-
lação às edições passadas.
Para facilitar o deslocamento de quem for ao 
evento, a Casa disponibilizará um ônibus gra-
tuito, para levar e trazer as pessoas até o local 
do Jantar. O veículo sairá do Centro Oriente às 
20h30min e retornará à 01h.
Os ingressos para o Jantar Dançante, vendidos 
a partir de mesas com 4 lugares cada, serão 
colocados à venda no mês de maio, e estarão 
disponíveis, para todos os interessados, na Li-
vraria e na Recepção do Centro Oriente. Os va-
lores ainda serão definidos. 
“Participar desse momento tão especial é uma 
alegria para todos nós que fazemos parte desta 
colméia de trabalho e amor”, resume o coorde-
nador. “Esperamos que seja um momento de 
comemoração para todos, fraternistas e fre-
quentadores, afinal o Espiritismo é, sobretudo 
alegria”, conclui. 
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Jair Soares - Um pioneiro do 
Movimento da Fraternidade 

Notícia

“Roteiro Espírita” vistiou o Grupo da Fraternidade 
Irmã Ló e fez a seguinte esntrevista com o irmão 
JAIR SOARES a respeito da história do Grupo da 
Fraternidade Irmã Scheilla (atualmente Grupo da 
Fraternidade Espirita Irmã Scheilla), cuja consti-
tuição praticamente conduziu:
R.E.: Jair, de onde veio o nome “Grupo da Frater-
nidade”?
JAIR SOARES: O nome do Grupo da Fraternida-
de foi trazido pelos Espíritos em reuniões em que 
eles se materializaram e focalizaram o assunto.
R.E.: Quando o “Grupo” começou a realizar reu-
niões no Centro Espírita Oriente?
JAIR SOARES: Numa primeira fase, começamos 
com o “Grupo de Estudos Monsenhor Horta”, em 
minha residência. Funcionamos assim até 1949, 
quando houve o contato com a Espiritualidade, 
por meio da materialização. Nessa ocasião, co-
nhecendo o Espírito Scheilla, mudamos o seu 
nome para “Grupo Espírita Irmã Scheilla”. Fomos 
consultar à Espiritualidade sobre o nome “Frater-
nidade”, quando se começou o ‘Movimento da 
Fraternidade” , embora de forma apenas prática, 
não oficial, portanto. Criada uma base, constiu-
tui-se o Grupo da Fraternidade Irmã Scheilla”. 
Então suas reuniões públicas passaram a ser fei-
tas no Centro Espírita Oriente, às 5ª feiras, com 
aquiescência da direção do Centro, cujos mem-
boros, aliás, eram elementos já também ligados 
ao “Scheilla”. Na ocasião, o Centro Oriente era 
dirigido por uma União Diretora. Eu fazia parte 
dessa União Diretora, juntamente com o nosso 
irmão Demóstenes Rodrigues e um terceiro, que, 
se não me engano, era o Pedro Ziviani.
R.E.: De que natureza eram as reuniões mediuni-
cas realizadas no Grupo Scheilla?
JAIR SOARES: De Efeitos Físicos.
R.E.: Desde o principio ou depois de certa fase?
JAIR SOARES: Depois de 1949, elas passaram a 
ser feitas com esse objetivo, por orientação da 
espiritualidade.
R.E.: Quer dizer que durante um período de 2 a 4 
anos, trabalhava-se como se fosse tratamento de 
enfermos; sem materialização?

JAIR SOARES: Sim. Com a vinda aqui do nosso ir-
mão Peixotinho, ocorreu a 1ª reunião de materia-
lização, ocasião em que tomamos conhecimento 
do fenômeno. Naquela oportunidade, a nossa Ló 
foi curada de um câncer, que ela padecia, no pul-
mão. O Peixotinho esteve aqui no principio do ano 
de 1949. Desde aquela ocasião, por orientação do 
mesmo, passamos a nos reunir com finalidade de 
criar um ambiente propício para a Materialização. 
Isto ocorrreu até  julho de 1949, quando Chico Xa-
vier nos indicou um rapaz que se chamva Fábio 
Machado. Ele tinha condições muito positivas no 
campo da materialização. Com a presença dele 
aqui, quase que imediatamente o “fenômeno físi-
co” surgiu. 
R.E.: Como ocorreu a ideia da fusão do Grupo da 
Fraternidade com o Centro?
JAIR SOARES: foi por orientação da Scheilla. Ela 
entrou em contato espiritual com o irmão Uru-
guaiano, Dirigente Espiritual do Centro Espírita 
Oriente. Ela conseguiu a aquiescência dele para que 
o Centro passasse a fazer parte do “ Movimento”.
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R.E.: Parece-nos que algum tempo antes, por vol-
ta de 1946,  num encontro seu com o Ranieri, este, 
por orientação do espírito Altino, fez uma revela-
ção sobre um trabalho especial que estava reser-
vado ao Grupo Scheilla. Que nos diz a respeito?
JAIR SOARES: Essa revelação foi na Praça Santa 
Tereza, hoje Praça Duque de Caxias. Era de madru-
gada. Nós estávamos sentados no meio-fio, num 
ambiente agradável, e conversávamos. O Ranieri 
me falou que o Espírito Altino estava informado 
que ali no Centro Oriente ia surgir um movimento 
de âmbito nacional, o que veio a se realizar bem 
depois. Essa revelação do Ranieri ocorreu, mais ou 
menos em 1946.
R.E.: Como se processaram os entendimentos para 
absorção do Centro pelo Grupo da Fraternidade?
JAIR SOARES: Não houve praticamente proble-
ma, porque a direção do Centro Oriente era consti-
tuída de participantes do “Scheilla”. Eu fui o último 
presidente do Centro Oriente, antes da integração 
ao Grupo Scheilla. Por sugestão minha, foi substi-
tuído o cargo de Dirigente pela União Diretora a 
que já me referi, atrás. Verifiquei que estava sur-
gindo personalismo dentro do Oriente. Até ali, os 
Centros em belo Horizonte eram conhecidos por 
Centros do fulano, do sicrano, etc. Quando senti 
que poderia surgir o problema de se falar em “Cen-
tro  do Jair” sugeri a criação da União Diretora, a 
fim de que fossem três os elementos a se projeta-
rem na testa da Organização, evitando-se o indivi-
dualismo. 
R.E.: Qual ou quais Espíritos indicaram os mem-
bros da primeira administração do Grupo Scheilla?
JAIR SOARES:  A indicação veio por intermédio  
do nosso Irmão Espiritual Joseph Glebber, como 
porta-voz do Espírito André Luiz. 
R.E.: O Grupo Scheilla possuia uma filosofia de 
trabalho. O Centro Espírita Oriente, por sua vez, 
uma tradição de atividades executadas. Como se 
processou a adequação das atividades do “Cen-
tro” com a Filosofia do Grupo?
JAIR SOARES: Essa adequação acarretou muitas 
dificuldades com os encarnados, principalmen-
te, na questão das reuniões, que tiveram que ser 
adequadas ao novo espírito do “Movimento”. Os 
que ainda faziam reuniões não privativas, reuni-
ões mediunicas de portas abertas, de doutrinação, 
não concordaram. Pouco a pouco eles foram se 
afastando. O Oriente pôde, assim, ser condiciona-
do ao novo espírito de trabalho.
R.E.: Teria alguma colocação que considera inte-
ressante para esta matéria do nosso jornal?
JAIR SOARES:  Podemos destacar a atuação do 
nosso irmão Luiz Ziviani, chamado carinhosamente 

de Vovô Ziviani. Ele sempre esteve bem sintoniza-
do com a Direção Espiritual. Com o seu desencarne, 
foi substituído pelo nosso irmão Pedro Ziviani , que, 
por sua vez, tinha um bom relacionamento com 
os elementos antigos do Centro Oriente. Ele teve 
um trabalho muito valioso nessa ligação do Centro 
Oriente com o Grupo Scheilla. A concordância dele 
facilitou, em muito, o nosso trabalho. 
R.E.: São quarenta e vários anos de aprendizado 
junto ao “Scheilla” e ao “Oriente” e agora no “Ló”, 
com assistência contínua  dos Espíritos, nas  reuni-
ões de materialização e nas atividades mediúnicas 
e administrativas dos Centros. Como considera tal 
aprendizado e o que teria de imediato para nos 
oferecer?
JAIR SOARES: A experiência que nós temos é 
que, às vezes, no passado, em determinadas 
circunstâncias, a gente deveria ter tido mais to-
lerância. Deveria ter tido mais paciência, contar 
com o auxílio dos outros, para resolver determi-
nados problemas, porque, na ansiedade de resol-
vê-los “de pronto”, encontramos maiores dificul-
dades justamente pelas surpresas causadas e a 
não aceitação de todos. Durante esse tempo, eu 
só valorizei a presença da Espiritualidade junto 
de nós.
R.E.: Agradecemos ao Jair por esta oportunidade 
de conhecer parte da história do Grupo da Frater-
nidade Irmã Schiella. Ao mesmo tempo, rogamos 
a Jesus que possa continuar  abençoando-o pelas 
atividade que prossegue executando e executou, 
não  só no que se refere ao Grupo Schieilla, como 
também  nos labores que levaram à fundação da 
OSCAL e à consequente difusão do “Movimento 
da Fraternidade” por todo o Brasil. Pedimos ao 
Mestre Jesus que o ampare agora, em suas tarefas 
à frente  do Grupo da Fraternidade Irmã Ló. Que 
sua experiência possa  continuar sendo transmi-
tida a outros companheiros do “Movimento da 
Fraternidade”.
JAIR SOARES: Nós é que agradecemos e lamen-
tamos não poder corresponder melhor. Aplaudi-
mos o gesto nobre do “ROTEIRO ESPÍRITA”, de 
buscar este velho e já cansado fraternista para 
levantar o histórico da Casa de Scheilla em Belo 
Horizonte, foco de luz de onde emanou o “Movi-
mento da Fraternidade”. Obrigado e os votos de 
muito progresso no novo Jornal.

Entrevista com Jair Soares contida no antigo Jornal 
Roteiro Espírita (Grupo Scheilla) feita por Gil Rista-
ne publicada nos anos de 1960.
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Convite
A próxima Semana da Fraternidade será reali-
zada na Cidade da Fraternidade (Cifrater), loca-
lizada no Município de Alto Paraíso de Goiás, no 
período de 31.05 a 02.06.2018.
Todos os amigos e irmãos dos vários grupos de 
fraternidade estã convidados a participar deste 
Encontro tão significativo.
Para isto, basta fazer sua inscrição no site da 
Oscal, www.mofra.gov.br. Para aqueles que de-
sejarem ir de ônibus, haverá um semi-leito de 
45 lugares que sairá da porta do Grupo Scheilla - 
Centro Oriente (Rua Aquiles Lobo 52) às 21 h do 
dia 30.05 e retornará da Cidade no sábado dia 
02/06 chegando à BH na manhã do dia 03/06.

Notícia

Coordenação de Engenharia, Manutenção e Projetos

Aconteceu

Engenheiros e profissionais da área de hu-
manas discutem alternativas para melho-
ria das instalações do Grupo Scheilla nos 

imóveis da rua Aquiles Lobo.
Há a necessidade de troca do telhado do Centro 
Oriente depreciado pela ação do tempo. 

Para isso a Coordenação de Engenharia ,Ma-
nutenção e Projetos discute tecnicamente as 
melhores alternativas, tendo em vista a relação 
custo benefício, segurança patrimonial, durabi-
lidade e reaproveitamento de resíduos. A ado-
ção de estrutura metálica é reconhecida como 
excelente opção.
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Lucas Vieira (E), Ícaro Sanches e Rafael Ornelas

SARAU DA MOCIDADE ESPÍRITA MARIA 
JOÃO DE DEUS 

Sarau da MEMJD reúne talentos da músi-
ca e intérpretes da arte cênica. Foi ence-
nado  o texto de Neio Lúcio, de nome A 

Resposta Celeste, contido no cap 28, do livro 
JESUS NO LAR.

Aconteceu
Notícia

Público presente ao evento. Denis Soares, colaborador da FEB.



8

Parábolas levam reflexão às lições 
de Jesus

EDUCAÇÃO ARTE E CULTURA

A Série Parábolas de Jesus, cujo objeti-
vo é refletir os ensinamentos do Cristo 
a partir de suas alegorias, tem levado, 

cada vez mais, pessoas a pensar sobre o Evan-
gelho de Jesus. 
Nas últimas edições do evento, foram aborda-
das as parábolas O Mordomo Infiel e A Parábo-
la das Dez Virgens pelo conferencista Haroldo 
Dutra Dias, no Centro Oriente, nos dias 17 de 
fevereiro e 14 de abril. 
Os dois dias de evento reuniram, aproximada-
mente, 1000 pessoas que puderam assistir o 
seminário nos salão principal da Casa ou acom-
panhar a transmissão da palestra das salas de 
estudos, localizadas no primeiro andar prédio. 
Por meio da parábola “O Mordomo Infiel”, Ha-
roldo contextualizou o consumismo dos dias 
atuais relacionando o caráter ético e moral das 
nossas ações em favor do próximo, provocando 
no público reflexões acerca da utilização dos re-
cursos materiais, tendo em vista que apenas o 
patrimônio eterno é capaz de diminuir débitos.
Enquanto que, para explicar a “Parábola das 
Dez Virgens”, o conferencista, ao citar Emma-
nuel no Livro O Consolador, afirma que haverá 

um dia em que o evangelho de Jesus estará pre-
sente em toda a Terra e por isso todos se ama-
rão, momento em que muitos terão no com-
bustível do preparo continuado a oportunidade 
de conviver, como as virgens néscias, seguros 
na transposição de montanhas de obstáculos, 
não vagando na penumbra da névoa escura da 
incerteza, da dúvida, na caminhada evolutiva.
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Alertou-nos, o Batista: “Arrependei-vos, 
porque está próximo o reino dos céus” 
(Mt 3:2).

Próximo, como medida de tempo ou como me-
dida de espaço? Questão intrigante e que mere-
ce ser refletida.
Antes, corroborando o ensino transmitido pe-
los Espíritos de que o orgulho e o egoísmo são 
o maior obstáculo ao progresso (q. 785, LE), en-
tendamos o porquê de João eleger o arrependi-
mento como o primeiro passo a ser dado para 
nos aproximarmos do reino dos céus. 
Arrependimento é uma palavra de origem gre-
ga (metanoia) que significa conversão, conver-
são essa que nos dirige ao progresso, primeiro 
intelectual e, depois, moral, embora o segundo 
não siga, sempre imediatamente, ao primeiro 
(q. 780, LE).
O arrependimento é, por assim dizer, uma rea-
ção espiritual para os atos intelectuais e morais 
praticados no grande ontem. Pode se traduzir 
como sendo uma mudança de direção psíquica, 
e/ou de atitudes, e/ou de temperamentos; retra-
ta ainda um caráter trabalhado e evoluído. Em 
síntese: arrependimento quer dizer mudança de 
atitude, ou numa única palavra, progresso.
João Batista – João, do hebraico, significa agra-
ciado por Deus; Batista, aquele que purifica –, 
nos convida ao arrependimento, ou seja, a pro-

movermos uma mudança de faixa vibratória, 
de padrão psíquico e a valorizar os tesouros 
espirituais a fim de nos vestirmos com a túni-
ca nupcial para o grande festim de bodas (Mt. 
22:1-14), para o tão esperado e necessário en-
contro com Jesus.
Notem que quem nos conclama a uma mudan-
ça de rumo (ao arrependimento), é aquele que, 
agraciado por Deus, purifica: João Batista.
Mas, e a proximidade do reino dos céus? Tempo 
ou espaço?
Embora a proximidade possa ser traduzida, 
utilizando-nos de uma interpretação literal, 
por uma ideia de tempo, entendemos que aqui 
deva ser traduzida e acolhida como nos reve-
lando uma dimensão de espaço-tempo. Espaço 
e tempo concebidos em conjunto.
Nesse diapasão, o arrependimento é um acon-
tecimento no espaço-tempo; é o evento que 
nos aproximará do reino dos céus.
A proximidade do reino dos céus, sob essa pers-
pectiva, não deve ser interpretada como “bre-
ve”, mas por “breve e perto”, pois está direta e 
proporcionalmente condicionada pela pureza 
dos nossos corações e pela retidão de nossas 
intenções, ou seja, por nossa sublimação espi-
ritual, por nosso progresso.
Embora o reino dos céus esteja dentro de cada 
um de nós, adentrá-lo exige trabalho, esforço, 
perseverança, resignação, esperança e fé! 
Exige que tomemos outra direção e que nos 
esforcemos para entrar pela porta estreita (Mt 
7:14), pois este é “o caminho, e a verdade e a 
vida” (Jo 14:6).
Desejamos a você, caro irmão, cara irmã, uma 
boa caminhada e uma boa aproximação! Jesus lhe 
aguarda, de braços abertos, no reino dos céus, que 
“fica pertinho”, do outro lado da porta (estreita).

José Márcio de Almeida
Escritor e conferencista espírita

EDUCAÇÃO ARTE E CULTURA

A proximidade
do Reino dos Céus

Arrependei-vos, porque está próximo o reino 
dos céus (Mt 3:2).
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Allan Kardec o insigne codificador da Dou-
trina Espírita - DE, com razão foi chamado 
pelo cientista Camille Flammarion de “o 

bom senso encarnado”. Do seu elevado senso de 
organização e metodologia científica, resultou o 
legado do pentateuco espírita, assim disposto : 
O Livro dos Espíritos (abril de 1857), contendo a 
visão filosófica; O Livro dos Médiuns (janeiro de 
1861) um verdadeiro tratado de ciência espíri-
ta, interligando os mundos físico e espiritual; O 
Evangelho Segundo o Espiritismo (abril de 1864), 
apresentando a visão religiosa da DE; O Céu e o 
Inferno (agosto de 1865), contemplando a visão 
religiosa da DE, numa dimensão supra teológica 
e, a Gênese, um livro viajando na vastidão cósmi-
ca, tratando da criação e das origens, além de for-
necer a chave interpretativa de uma imensidade 
de fenômenos incompreendidos e não explicados 
pelos pensadores, homens de ciência  e religiosos 
de todos os tempos. Para se entender a importân-
cia da Gênese, no contexto das obras basilares do 
Espiritismo, é de melhor alvitre, descrever sobre a 
riqueza do seu conteúdo.

             Na obra em menção, como premissa do Caráter 
de Revelação Espirita, está dito: “o Espiritismo e 
a Ciência se completam reciprocamente; a Ciên-
cia, sem o Espiritismo, acha-se na impossibilida-
de de explicar certos fenômenos só pelas leis da 
matéria, e o Espiritismo sem a Ciência, ficaria sem 
apoio nem exame”. Mas adiante afirma-se: “o Es-
piritismo marchando com o progresso, não será 
jamais excedido, porque, se novas descobertas 
lhe demonstrarem que está em erro em um ponto, 
ele se modificará nesse ponto; se nova verdade se 
revelar, ele a aceitará”. Daí compreender o espírito 
de ciência e a grandeza desse homem, com res-
ponsabilidade na revelação da Doutrina Espírita.

            O livro “A Gênese”, complementando a explica-
ção sobre Deus, contida no “Livro dos Espíritos”, 
afirma: “Os astros se formam pela atração mole-
cular, e se movem perpetuamente em suas órbi-
tas por efeito da lei da gravitação. Esta regulari-
dade mecânica no emprego das forças naturais 
não indica uma inteligência autônoma. Essas for-
ças são efeitos que devem ter uma causa e nin-
guém pretende que estas constitua a Divindade. 
Elas são materiais e mecânicas; não são inteligen-
tes por si mesmas; mas são postas em funciona-
mento, distribuídas, adequadas as necessidades 
de cada coisa, por uma inteligência que não é a 
do homem”. Só um arquiteto perfeito pode ser 
sua causa: Deus!

             Allan Kardec considerou importante constituir a 
verdadeira Gênese Universal segundo as leis da 
natureza e para tanto valeu-se de muitas comu-
nicações mediúnicas, como as de Galileu Galilei 
(que viveu no mesmo século dos astrônomos Ni-
colau Copérnico e Tycho brahe), trazendo concei-
tos avançados sobre espaço, tempo, criação pri-
mária, criação universal. Conceitua, por exemplo: 
“ora, quer a substância que se examine pertença 
aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos 
imponderáveis, quer esteja revestida das proprie-
dades ordinárias da matéria, não há em todo o 
universo senão uma substância primitiva”. Só uma 
inteligência suprema pode conceber e criar uma 
substância matriz de tudo quanto é matéria ou 
energia: Deus!

EDUCAÇÃO ARTE E CULTURA

A importância de A Gênese no 
contexto da Codificação
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            Reporta-se o livro “A Gênese” ao Fluido Cósmico 
Universal, de onde se dimana todos os estados de 
matéria, na sua variabilidade inimaginável e na 
geração de raios, ondas, partículas, sons, movi-
mento, no laboratório infinito da natureza. Quan-
do a astrofísica moderna fala em sub partículas 
atômicas, matéria luminosa, matéria escura, 
energia escura, arremete a ciência a um ponto de 
confluência com o Espiritismo, compreendendo e 
definindo a vastidão cósmica universal.

            A Gênese Planetária é apresentada na aludida 
obra com esboço dos períodos geológicos do nos-
so orbe. Naturalmente que a classificação moder-
na em eras e períodos difere da apresentada no 
livro “A Gênese” e, daqui a algum tempo, em face 
as escavações arqueológicas e prospecções geo-
lógicas, outras teorias ou afirmações virão e o Es-
piritismo saberá acolher novas verdades, porém 
seus conceitos de gênese e evolução da criação 
certamente serão confirmados pela ciência.

            Quando trata da Gênese Orgânica, a obra fala do 
princípio vital, ou princípio da vida material orgâ-
nica, com muita propriedade. O mentor espiritual 
André Luiz aprofunda sobre o tema, particular-
mente no livro “Evolução em Dois Mundos” e, 
mais modernamente, a Medicina Homeopática, 
lidando no campo da energia, fala em vitalismo, 
estreitando vínculos com a tese espírita do corpo 
vital, ou duplo etéreo dos hinduístas, exercendo 
papel importante no corpo físico, a partir do cor-
po espiritual. Fantástico! 

            Avançando para a Gênese Espiritual, a importante 
obra da DE estabelece o conceito de que o princí-
pio inteligente, distinto do princípio material, indi-
vidualiza-se e elabora-se, passando pelos diversos 
graus de animalidade e é nesses graus que a alma 
se ensaia para a vida. Esse sistema funda-se sobre 
a grande Lei de Unidade que preside a criação, 
confessando-se ai a justiça e a bondade do Criador. 
Inevitavelmente penetra-se na ciranda dos renas-
cimentos, ou das reencarnações, ou ainda da pa-
ligenesia, conforme designação da metapsíquica.

            Para coroar a teoria espírita sobre a gênese, aten-
dendo uma sequência pedagógica, a admirável 
obra aborda sobre a Gênese Mosaica, estabele-
cendo uma correlação com os períodos geológi-
cos.  Esclarece-se que, a raça adâmica é uma des-
sa imigrações, ou por outra, uma dessas colônias 
de Espíritos vindos de outras esferas, que deu 
nascimento à raça simbolizada por Adão. Com-
plementa-se: é preciso considerar as raças negra, 
mongólica e caucásica como tendo origem pró-
pria e havendo nascido simultânea ou em tempos 
diferentes em diversas partes do globo.  Acentua-

-se no final que a gênese mosaica, despida da ale-
goria estreita e mesquinha, apresenta-se grande 
e digna da majestade, da bondade e da justiça do 
Criador.

            É enorme o encantamento na abordagem dos 
chamados Milagres do Evangelho. Indaga o co-
dificador: Deus faz milagres? Resposta: pode fa-
zê-los, sem dúvida. Mas, tê-los-ia feito? Ou, em 
outros termos, derrogará Ele as leis que estabe-
leceu? Com brilhantismo, daí em diante, para 
corroborar a tese da não existência de milagres, 
desenvolve a teoria dos fluidos (natureza, pro-
priedades e qualidades), a existência do corpo es-
piritual ou períspirito (formação e propriedades) 
e a ação e inferência dos Espíritos na natureza. 
Com isso desaparece o sobrenatural, os milagres 
e os fenômenos a conta de maravilhosos esplen-
dem dos dons, da lei natural, da fé realizante e da 
vontade operante, sem que haja derrogação das 
leis do Altíssimo! Daí compreender a anotação do 
evangelista Mateus, 10/8: Curai os enfermos, lim-
pai os leprosos, expeli os demônios, ressuscitai os 
mortos: de graça recebei, de graça daí.

            A Teoria da Presciência recebe trato de profun-
didade no livro “A Gênese”. ” Para Deus o tempo 
não existe; o começo e o fim dos mundos são o 
presente”. Já na Teoria das Predições, penetra-se 
no campo das faculdades mediúnicas ou anímicas 
e, na metapsíquica, como percepção extra senso-
rial conhecida como precognição, ou ainda pro-
fetismo nos tempos distanciados do judaísmo. 
Allan kardec dá explicações com simplicidade e 
rara sabedoria desse dom raro e não raras vezes 
explorado com leviandade e misticismo.

             O livro ”A Gênese” traz reflexões admiráveis no 
seu final: “a humanidade realizou até hoje pro-
gressos incontestáveis, os homens, pela inteli-
gência, chegaram a resultados jamais atingidos, 
relativamente às ciências, às artes e ao bem estar 
material. Resta-lhes ainda imensos progressos a 
realizar, qual seja fazer reinar entre si a caridade, 
a fraternidade e a solidariedade; a nova geração, 
em contraposição a atual, deve fundar a era do 
progresso moral, distinguindo-se por uma inteli-
gência e uma razão geralmente precoces, aliadas 
ao sentimento inato do bem e às crenças espiri-
tualistas. Não se comporá exclusivamente de Es-
píritos eminentemente superiores, mas daqueles 
que, tendo já progredido, estão preparados para 
se apropriarem de todas as ideias progressistas e 
aptos para secundarem o Movimento Regenera-
dor”. Essa é uma sinopse desse livro magistral!

Célio Alan Kardec
Escirtor e conferencista espírita
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Em nossa vida comum, estamos sempre 
em sintonia com as correntes mentais 
daqueles aos quais nos assemelhamos. 

Toda criatura absorve  se  m perceber a 
influência  alheia da mesma forma que emite 
suas próprias vibrações.  Por isso, a advertência 
amorosa do Divino Mestre: “ORAI e VIGIAI”1. 
“A ORAÇAO consiste na elevação do 
pensamento a Deus” e a três coisas devemos 
nos propor  por meio dela: louvar, pedir e 
agradecer2.  O foco de nossas preces deve 
ser o que Jesus propõe no “Pai Nosso”.  Nas 
súplicas que fazemos a Deus, devemos acima 
de tudo pedir a Ele  visão para enxergarmos as 
nossas necessidades de melhoria e forças para 
que consigamos implementá-las em nossa 
intimidade, renovando-nos continuamente3.  
“A prece é o orvalho divino que aplaca o calor 

excessivo das paixões. Filha primogênita da fé 
ela nos encaminha para a senda que conduz a 
Deus”4.
Deus em sua misericórdia possibilita que, 
pela mente, nos comuniquemos com 
quem sintonizamos e auxiliemos a quantos 
desejarmos. Assim, quando não for possível 
mudar para melhor a trajetória da vida dos 
entes queridos, através da prece poderemos 
emitir energias benéficas capazes de apaziguar 
as tempestades íntimas e incentivar-lhes 
a dar um passo adiante rumo à vitória. Por 
isso, Jesus nos disse: “Pedi e dar-se vos-á; 
buscais e achareis...”5. Lembrando sempre 
que receberemos de acordo com a vontade do 
Pai, que conhece nossas necessidades reais, 
nossos méritos e acima de tudo ocupa-se com 
a harmonia e a felicidade de nossas vidas.

EDUCAÇÃO ARTE E CULTURA

Para melhor cooperar
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O Bem Eterno é a Lei Suprema; mantenha-se 
no bem e a vida se lhe converterá em fonte de 
bênçãos6.  
Jesus se coloca como o Bom Pastor e a  nós 
como as suas ovelhas. O ideal é que fiquemos 
próximos ao Pastor para que estejamos sob 
a sua proteção. Entretanto, vale lembrar 
que à margem do caminho, por onde Ele nos 
conduz,  podem aparecer outros campos mais 
verdejantes e atraentes, mas que não estão 
sob a sua guarda. Por invigilância e no anseio 
de atender aos nossos desejos, corremos 
o risco de nos deslocar para esses lugares, 
ficando presos nas garras do lobo devorador. 
Por isso, devemos manter a VIGILÂNCIA 
para não deixar que a ilusão nos desvie do 
caminho. 
Os equívocos por nós acalentados em vidas 
passadas, quando encontram campo de 
fluência e incentivo, podem voltar a tona 
induzindo a repetiçao sistemática dos erros 
até que nos cansemos e decidamos procurar 
outros ares mais amenos. “Por isso, quem 
não se habilite a conhecimentos mais altos, 
quem nao exercite a vontade para sobrepor-
se às circunstâncias de ordem inferior, 
padecerá, invariavelmente, a imposição do 
meio em que se coloca”7. 
Jesus nos adverte sobre a importantância de 
vigiarmos as nossas críticas em relação às 
posturas dos outros, vejamos: “E por que tens 
de olhar o cisco no olho do teu irmão, e a trave 
que está no teu olho não a reparas? Ou como 
dizer a teu irmão: Espera! Vou tirar o cisco 
do teu olho. É no teu olho que a trave está!  
Homem de juízo pervertido, tira primeiro a 
trave do teu olho, e então enxergarás direito 
para tirar o cisco do olho do teu irmão”8. 
“Quando nos detemos nos defeitos e faltas 
alheias, o espelho de nossa mente reflete-os 
de imediato, como que absorvendo as imagens 
deprimentes de que se constituem, colocando 
nossa imaginação a digerir essa espécie de 
alimento que mais tarde se incorporará aos 
tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso 
do tempo nossa alma passa a exprimir o que  
assimilara e é por essa razão que geralmente 
os censores do procedimento alheio acabam 
praticando as mesmas ações que condenam 
no próximo. Porquanto, interessados em 

reparar as minúcias do mal, absorvem-
lhe inconscientemente as emanações, 
surpreendendo-se, um dia, dominados pelas 
forças que o representam”1.  
Estejamos convictos de que os nossos 
companheiros, na Terra ou além, são aqueles 
que escolhemos com as nossas solicitações 
interiores, mesmo porque, segundo o antigo 
ensinamento evangélico, “teremos nosso 
tesouro onde colocarmos o coração”9. 
“Se nos devotamos ao convívio com 
pessoas operosas e dinâmicas, encontramos 
valioso sustentáculo aos nossos propósitos 
de trabalho e realização. Trabalhando e 
servindo, aprendendo e amando, a nossa 
vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa 
entrando gradativamente em contato com 
os mensageiros do bem e do amor, sendo 
por eles influenciados e recebendo deles 
oportunidades redentoras de cooperaçao 
se nos posicionamos como almas 
abnegadas”7.  
Jesus nos ensinou pelo exemplo de servir ao 
próximo e nesta seara convoca trabalhadores 
que não apenas sejam oradores de fala 
habilidosa, mas que acima de tudo 
apresentem mãos ágeis. Além de pensar no 
Bem é preciso falar do bem e transformar as 
palavras em ações bem delineadas a serviço 
da paz, da esperança, da caridade, do amor e 
da fraternidade.

Antonio Ferreira dos Santos Neto
 

(¹Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido 
Xavier. Pensamento e Vida, lição 8; ²Allan Kardec. O 
livro dos Espíritos, questões 649 e 659; ³Emmanuel, 
psicografado por Francisco Cândido Xavier. Renúncia, 
cap. VI; ⁴Allan Kardec. Evangelho Segundo o Espiritismo, 
cap. 27, item 23; ⁵Mateus 7:7; ⁶André Luiz, psicografado 
por Francisco Cândido Xavier. Respostas da Vida; 
⁷Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. 
Roteiro, cap. 26; 8Mateus 7:3 a 5; 9Mateus 6:21)
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As palavras de Paulo – inegavelmente a maior 
autoridade em assuntos mediúnicos dos 
tempos apostólicos – deveriam servir de 

alerta àqueles que têm a responsabilidade da pu-
blicação de obras de origem mediúnica.
A literatura mediúnica tem aumentado de ma-
neira assustadora. Diariamente, aparecem novos 
médiuns, novos livros, alguns bem redigidos, se 
observados quanto ao aspecto gramatical, mas 
de conteúdo duvidoso se analisadas as revelações 
fantasiosas que iludem muitos novatos, ainda sem 
conhecimento doutrinário que lhes possibilite um 
exame criterioso daquilo que leem. Muitos des-
ses livros se originam de Espíritos ardilosos que, 
de maneira sutil, se lançam no meio espírita como 
arautos de novas revelações capazes de encanta-
rem leitores menos preparados, aqueles sem um 
lastro de conhecimento doutrinário que lhes possi-
bilite um exame lúcido, capaz de os levar a conclu-
sões esclarecedoras.
Muitas pessoas que conheceram recentemente a 
Doutrina, antes de estudarem Kardec, Léon Denis, 
Gabriel Delanne e outros autores conceituados; an-
tes de lerem as obras de médiuns como Francisco 
Cândido Xavier, Yvonne A. Pereira, Divaldo Franco, 
José Raul Teixeira, estão se deparando com obras 
fantasiosas, escritas em linguagem vulgar, conten-
do o que pretendem seus autores – encarnados e 
desencarnados – sejam novas revelações.
Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, Mei-
mei, Manoel Philomeno de Miranda, Joanna de 
Ângelis e tantos outros Espíritos se tornaram co-
nhecidos e respeitados pelo conteúdo sério, obje-
tivo, seguro, esclarecedor de suas obras, sempre 
redigidas em linguagem nobre. Esses Espíritos 
conquistaram, pouco a pouco, o respeito, a cre-
dibilidade e a admiração do público espírita pelo 
conteúdo de seus escritos, na forma de mensagens 
ou de livros, publicados espaçadamente, como que 
dando tempo a um estudo sereno e criterioso do 
seu conteúdo.
Nos dias que correm, infelizmente, o quadro se 
modificou. Muitos médiuns, valendo-se de nomes 
já conhecidos pelo valor de suas obras, tentam 
impor-se aos leitores espíritas, não pelo valor das 
mensagens em si, mas escorados em nomes res-
peitáveis.

Sabendo-se que nomes pouco importam aos Es-
píritos esclarecidos, é de se perguntar por que os 
benfeitores que se notabilizaram através de Fran-
cisco Cândido Xavier haveriam de continuar usan-
do seus nomes em mensagens transmitidas atra-
vés de outros médiuns? Se o importante é servir à 
causa do Bem, por que essa continuidade na iden-
tificação, tão pessoal, tão terrena? Não seria mais 
consentâneo com a impessoalidade do trabalho 
dos Servidores do Bem deixar que o valor intrín-
seco da mensagem se revele, sem estar escorado 
num nome conhecido? Por que não deixar que a 
mensagem se imponha pelo valor de seu conte-
údo? Por que escudar-se em nomes respeitáveis, 
quando o texto não resiste a uma comparação, até 
mesmo superficial, de conteúdo e, às vezes, até 
mesmo de forma?
Por que essa ânsia insofreável de publicar tudo o 
que se recebe – ou que se imagina ter recebido – 
dos Espíritos? Onde o critério, a sobriedade tantas 
vezes recomendada na obra de Kardec? Será que o 
público espírita já leu, estudou, analisou, entendeu 
toda a produção mediúnica produzida até agora?
Ao dizer isso não se está afirmando que a fase de 
produção mediúnica está encerrada. Sabe-se que 
a Doutrina é dinâmica, que a revelação é progres-
siva. Progressiva, e não regressiva, pois há obras 
que estão muito abaixo daquilo que se publicou 
até hoje, para não dizer que há aquelas que nunca 
deveriam estar sendo publicadas.
Infelizmente, os periódicos espíritas, de modo ge-
ral, não publicam análises dessas obras que estão 
sendo comercializadas, ostentando indevidamen-
te o nome da Doutrina.
Nesse particular, é justo se chame a atenção dos di-
rigentes de núcleos espíritas, sejam centros, sejam 
livrarias, a fim de que avaliem a responsabilidade 
que lhes cabe quanto ao que é dado a público em 
nome do Espiritismo. O dirigente – ou o grupo res-
ponsável pela direção de uma casa espírita – res-
ponderá perante o Alto, sem a menor dúvida, pela 
fidelidade aos princípios doutrinários de tudo o que 
se divulga em nome do Espiritismo, seja na exposi-
ção oral, num livro ou simplesmente num folheto.
O mesmo se diga relativamente àqueles responsá-
veis pelas associações intituladas “clube do livro”.

José Passini
jose.passini@gmail.com

EDUCAÇÃO ARTE E CULTURA

A nova literatura mediúnica
“E falem dois ou três profetas, e os 
outros julguem.” Paulo (I Co, 14: 29).
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PALAVRA DA ESPIRITUALIDADE

Em louvor das mães
O lar é a célula ativa do organismo social e a mulher, 
dentro dele, é a força essencial que rege a própria 
vida.
Se a criança é o futuro, no coração das mães que re-
pousa a sementeira de todos os bens e de todos os 
males do porvir.
O homem é o pensamento.
A mulher é o ideal.
O homem é a oficina. 
A mulher é o santuário.
O homem realiza.
A mulher inspira.
Compreender a gloriosa missão da alma feminina, no 
soerguimento na Terra, é apostolado fundamental 
do Cristianismo renascente em nossa Doutrina Con-
soladora.
Auxiliar, assim, o espírito materno, no desempenho 
de sua tarefa sublime, constitui obrigação primária 
de todos nós que abraçamos nos Centros Espíritas 
novos lares de idealismo superior e que buscamos 
na Boa Nova do Divino Mestre a orientação maternal 
para a renovação de nossos destinos.

Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem 
o condutor da civilização e o mordomo dos patri-
mônios materiais na gleba planetária, não podemos 
esquecer que na mulher devemos identificar o anjo 
da esperança, ternura e amor, a descer para ajudar, 
erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra, ofe-
recendo-nos, no campo abençoado da luta regenera-
tiva, novos tabernáculos de serviço e purificação.
Glorifiquemos, desse modo, o ministério santifi-
cante da maternidade na Terra, recordando que o 
Todo-Misericordioso, quando se designou enviar 
ao mundo o seu mais sublime legado para o aper-
feiçoamento e a elevação dos homens, chamou um 
coração de mulher, em Maria Santíssima, e, através 
das suas mãos devotadas à humanidade e ao bem, 
à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós 
o coração divino de Nosso Senhor Jesus Cristo, a luz 
de todos os séculos e o alvo de redenção da Huma-
nidade inteira.

Pelo Espírito Emmanuel
XAVIER, Francisco Cândido. Cartas do Coração. Espíritos 

Diversos. LAKE.
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O fraternistinha 
Infância e Juventude

Olá galera simpática da Evangelização infantil e demais leitores. Nesta edição, homenageare-
mos o dia das mães. Vejam a cartinha que o Lucas e a Clara escreveram para a mamãe deles. 
Será que ela vai gostar? E vocês, aproveitem a ocasião para homenagear a mamãe de vocês, com 
desenhos, cartas, e beijos bem gostosos. Ela merece e vai adorar. 

Mamãe querida!

Você é muito especial para nós.
Durante a nossa gestação,
Você viveu uma grande emoção.
Preparou o nosso enxoval.
Cuidou de sua saúde.
Para não nos causar nenhum mal.
Suportou, muitos desconfortos, é verdade.
Sua vontade em nos receber, fez de você uma vencedora.
Quando nascemos, se desdobrou em cuidados, mimos, carinho e amor.
Com ajuda do papai, nos acalmou em seus braços, com cantigas de ninar.
Nunca se pôs a reclamar.
Crescemos um pouco e os cuidados, nesta fase, foram para lindas histórias nos contar.
Ah! Em seu aconchego, nada temíamos!
Depois, chegou o tempo de irmos para a escola.
Os primeiros dias sentimos muito a sua falta.
E você, querida mamãe, passou a nos ajudar nos deveres de casa.
Mãezinha querida! Você se lembra, de como nós brincávamos? Você saía momentaneamente de 
seu “mundo” adulto, para, ludicamente, se transformar numa criancinha fofa.
Aí! Que saudades daqueles momentos.
Um tempo chato para nós, naquela época, foi quando você corrigia as nossas traquinagens.
Hoje, crescidos, podemos compreender que, o que você fazia foi para nos educar.
Atualmente, somos pessoas honestas, íntegras, amigas e responsáveis.
Mamãe querida, pedimos a Deus, que lhe abençoe, por tudo que nos proporcionou e ensinou.
Somos seus fãs de “carteirinha”.
Hoje, com seus cabelos brancos, seu corpo cansado, saiba querida, que aninharemos você, em 
nossos braços fortes.
Conte conosco. Você não está só.

Beijos dos seus filhos, Lucas e Clara
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