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entrevista com balieiro
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José Antônio Luiz Balieiro,
presidente da União das
Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo, concede
interessante entrevista ao
Jornal Verdade e Vida.

Balieiro fala sobre os rumos do
Espiritismo, e o trabalho realizado pela
USE, fundada em 5 de junho de 1947.
Aos 70 anos, ele luta em prol da unificação
do movimento espírita, e da manutenção da
Doutrina pregada por Allan Kardec, e ainda
comenta os rumos da Religião dos Espíritos
na mídia.
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Visão Espírita

Mais

Os mistérios do sono e
sonhos são estudados desde
os primórdios, tanto pelas
religiões, quanto pela ciência.
Durante o sono, o ser
humano poderá ter acesso a
encarnados e desencarnados,
de acordo com as suas
afinidades, e também desenvolver importantes trabalhos mediúnicos.
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CURIOSIDADES

Bem Coletivo

Palavra Espírita

A pa ssag em p el a Terra é
uma gran d e o p o rt u n i d ad e
de apre n d i zad o e t am b ém
de sanar o s d éb i t o s d e
outras e n carn açõ es .
O trab al h o n o b em
é
imp o rt an t e
d eg rau
na e sc al a ev o l u t i v a, e
se rá se m p re g u i ad o p el a
espiritual i d ad e s u p eri o r.

O escritor Roosevelt disserta
sobre a anencefalia, um dos
temas mais comentados da
atualidade no Brasil.
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Veja os acontecimentos marcantes dos
meses de junho e julho ao longo da
história do Espíritismo página 02

Ele expõe com muita clareza,
o ponto de vista do Espiritismo,
e também a visão do Supremo
Tribunal Federal.

MOVIMENTO ESPÍRITA

Confira a nova diretoria da USE
Intermunicipal de São José do Rio
Preto.
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Atualidade

Muitas vezes, a paixão é
confundida com o amor, e o
excesso de apego regado por
sentimentos destrutivos, desvirtua
as relações humanas.
A posse causa a falsa sensação
de poder, o que pode levar ao
término de amizades, namoros e
principalmente de casamentos.
O escritor Orson Peter Carrara
aborda o convívio das criaturas,
dando destaque a relação homem
e mulher.
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Distribuição
GRATUITA

Não jogue este jornal em vias públicas
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Curiosidades

Editorial
O mês dos namorados é comemorado em Junho, mais precisamente no dia 12.

pelos laços da alma, mas sim por
motivos puramente carnais ou
por interesses diversos.

03/06/1925

Mas quando falamos de namorados, remetemos também aos
casados, que mantêm uma relação
amorosa.

Os presentes que são ofertados exclusivamente pelos apelos
comerciais não são suficientes. A
demonstração de amor é a lembrança mais representativa e valiosa.

13/06/1231

Muitos afirmam que ficarão
juntos com seus cônjuges ou parceiros, até que a morte os separe.
Mas, na verdade, para o Espiritismo, o desencarne, não separa,
pelo contrário, os apaixonados poderão passar muitas encarnações
juntos, pelo amor, ou para consertar erros de vidas regressas.
Seja por um ou por outro motivo, vamos aproveitar a oportunidade divina que nos foi concedida,
e valorizar o ente querido, que está
ao nosso lado em todas as horas.
Acreditamos no casamento e
na família, e a banalização dessas
instituições só acontece na cabeça
do próprio ser humano, que se une
ao próximo, não por sentimento e

Um simples gesto faz toda a
diferença: um abraço, um jantar,
um passeio ao ar livre, e até alguns minutos de conversa deixam alguém feliz!
O amor continua em alta, e
nunca sairá da moda, ele veio
para ficar!
E pensando no amor...
Você já disse eu te amo hoje?
Então aproveite o momento,
não precisa esperar até o dia 12.
Feliz mês dos namorados!
Boa leitura!

Expediente
Este jornal é uma publicação da ADDE - Associação de Divulgação da Doutrina
Espírita (CNPJ 08.195.888/0001-77) - para a região de São José do Rio Preto/SP.
Os textos assinados são de responsabilidade de seus autores.
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fonte: http://www.ceallankardec.org.br

ACONTECEU NO MÊS DE JUNHO
Desencarne de Camille Flammarion, astrônomo famoso em sua
época, espírita, colaborador de Kardec.
Os espíritos introduzem o processo da escrita, agilizando as
comunicações mediúnicas.
Desencarna o místico e religioso Antônio de Pádua, em Pádua,
Itália, seguidor de Francisco de Assis, considerado o Patrono dos
Pobres; nascido em Lisboa, Portugal, em 15/08/1195.
William Crookes entrega à rainha Vitória, da Inglaterra, relatório
confirmando a veracidade dos fenômenos mediúnicos produzidos
pela médium Florence Cook.
ACONTECEU NO MÊS DE JULHO
Aparece a primeira edição do livro “Parnaso de Além Túmulo”,
pela mediunidade de Chico Xavier.
Na Inglaterra, é realizada uma reunião de efeitos físicos com
o médium Slade, em plena luz do dia, quando um espírito se
materializa à vista de todos os presentes.
Desencarne de William Crookes, físico de renome internacional,
descobridor da energia radiante, tornou-se espírita ao estudar os
fenômenos de materialização do espírito Katie King.
Por solicitação da FEB, o Departamento de Correios e Telegráfos
lança um selo comemorativo do I Centenário da Imprensa Espírita
no Brasil.

Fique por dentro

Visando sempre a unificação
do movimento espírita regional, a
U.S.E. - União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São José
do Rio Preto, realizou no dia 15 de
abril, em sua sede, as eleições para
o triênio 2012/2015.

pos - presidente; Paulo Caldeira
Junior - vice-presidente; Junior Pinheiro - 1º secretário; Vera Lucia
Gonçalves de Oliveira - 2º secretário; Juarez de Jesus Gouveia - 1º
tesoureiro; Paulo Sérgio de Oliveira - 2º tesoureiro.

Marcado por um clima fraterno e de busca de renovação, após
empossamento do Conselho Deliberativo (composto por representantes das unidas de toda a região),
iniciou-se a eleição da Comissão
Executiva, onde apresentaram-se
como chapa, membros pré-indicados pelo GAE - Grupo de Amigos
do Espiritismo, que já vinham trabalhando em prol do movimento
espírita regional.

A Comissão Executiva informa
que suas reuniões acontecem todo
primeiro sábado do mês, às 9hs,
na sede da U.S.E. Intermunicipal
(Rua Cleophas Beltran Silvente,
326, na Nova Redentora em São
José do Rio Preto, próximo ao Riopreto Shopping) e que todos estão
convidados a somarem forças em
prol do movimento espírita.

Eleita por unanimidade, a nova
Comissão Executiva passou a ser
composta pelos seguintes companheiros: João Lúcio Cruz de Cam-

Para entrar em contato com
a USE Rio Preto, basta utilizar o
email: useintermunicipalriopreto@gmail.com.

ANUNCIE AQUI
Coloque sua empresa em evidência e
contribua com a divulgação do Espiritismo.
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Visão Espírita

por: Renata S. Girodo de Souza

O SONO DOS JUSTOS
chegada do sono natural.

O ser humano passa uma boa parte
da sua existência dormindo. O tempo de
descanso varia de pessoa para pessoa,
mas em geral, a média é de oito horas
diárias.

Mas nem sempre ficam as
lembranças do que se passa do outro
lado, isso porque quanto mais afastado
o ser humano se encontra da vestimenta
carnal, mais difícil será recordar das
experiências vividas ao despertar.

Sendo assim, é necessário que o sono
seja restaurador. Mas com a correria
do dia a dia, e as múltiplas tarefas que
precisam ser realizadas, nem sempre é
possível repousar completamente.

Um outro ponto importante a ser
abordado, é o cansaço físico, que muitos
dizem sentir, mesmo após uma boa noite
de sono. Mas existe uma explicação
plausível para esse fato em O Livro dos
Espíritos.

O importante é que os ânimos sejam
acalmados.
A
tranquilidade
imprescindível!

se

torna

Pergunta 412: “A atividade do
Espírito, durante o repouso ou sono do
corpo, pode provocar o cansaço deste?”

Vale lembrar, que uma singela
prece, para o mentor espiritual, também
conhecido como anjo guardião, pedindo
proteção, também ajuda e muito.
O sono pode ser dividido em cinco
ciclos principais, de 90 minutos, podendo
chegar a 120. Estes estágios repetem-se
quatro ou cinco vezes durante o sono.
E em dois
fisiologicamente:

tipos

distintos

NREM: movimento não rápido dos
olhos, que leva ao ser humano do sono
leve, ao mais profundo, por intermédio
de quatro estágios. É marcado por um
período de recuperação e conservação
da energia física.

morre-se um pouco todos os dias.
Adormecer pode ser considerado
como um teste para a morte, quando
verdadeiramente o ser humano deixa o
corpo material, e parte novamente para
a vida espiritual, de onde já viera por
centenas ou até milhares de outras vezes.

O SONHO

REM: movimento rápido dos olhos.
Segundo pesquisas realizadas, é durante
este período, que os sonhos ocorrem.

Recentemente, foi descoberto pela
ciência, que desde o envoltório, no útero
da mãe, o bebê já sonha.

Dormir é quase uma forma de
morrer. A diferença principal, é que
quando ocorre o desencarne, existe o
rompimento do laço fluídico, que une
o espírito ao corpo, já quando o corpo
encontra-se em repouso, essa prática não
acontece.

Os sonhos cientificamente falando,
são experiências do inconsciente durante
o sono.

Pode-se dizer, que de certa forma,

Já na visão espírita, o momento
do descanso carnal, pode acrescentar
a criatura, muitas oportunidades
espirituais: mediúnicas, de estudo
e aprendizado, e encontros com

encarnados e desencarnados.
Quando o sono chega, o espírito
se desprende parcialmente do corpo,
e pode vagar por muitos lugares do
cotidiano, ou mesmo viajar por esferas
desconhecidas ou outros mundos. Em
geral, cada um, visita lugares e seres de
acordo com a sua energia e afinidades
(lei da atração) e evolução.
Por isso, muitas pessoas são
atormentadas com pesadelos e outras
ofertadas com lindos passeios e
encontros inesperados.
Os espíritos podem ter acesso ao
passado, presente, e em alguns casos até
ao futuro, conhecido como premonição.
Vários
trabalhos
mediúnicos,
iniciados nas sessões nas casas
espíritas podem ter continuidade, após
o desdobramento do corpo, ou com a

Resposta: “Sim, pois o Espírito está
ligado ao corpo como o balão cativo está
ligado ao cabo. Ora, da mesma forma
que a agitação do balão desestabiliza o
cabo, a atividade do Espírito reage sobre
o corpo, e pode fazê-lo sentir cansaço”.
Ainda segundo O Livro dos Espíritos
na questão 401, quando Allan Kardec
perguntou aos Espíritos superiores,
se durante o sono a alma também
repousaria, a resposta foi a seguinte:
“Não, o Espírito nunca está inativo.
Durante o sono, os laços que o unem
ao corpo se afrouxam, e como o corpo
não tem necessidade de sua presença,
o Espírito percorre o espaço e entra
em relação mais direta com os outros
espíritos.”
Em suma, o corpo carece do descanso,
e muitas vezes a alma, necessita do
aprendizado, que ocorre também do
outro lado, sendo assim, é preciso que
o pensamento seja elevado a Deus, para
que se unam as necessidades do corpo e
do espírito na mesma sintonia.

4

entrevista com José

Presidente da U.S.E. - União das Sociedades

USE
Verdade e Vida - Defina o que
é a USE?
Balieiro - A USE (União das
Sociedades Espíritas do Estado de
São Paulo) é a entidade Federativa
Coordenadora e Representativa do
movimento espírita do Estado junto
ao Conselho Federativo Nacional
(CFN) da Federação Espírita
Brasileira (FEB). Tem por objetivo
unir as instituições espíritas; manter
a pureza doutrinária; difundir o
Espiritismo nos aspectos filosófico,
científico e religioso, e realizar
trabalhos que, por sua natureza, não
possam ser feitos individualmente
pelas instituições espíritas.
Verdade e Vida - Quando ela foi
criada?
Balieiro - Fundada em 5 de junho
de 1947, no 1º Congresso Estadual
Espírita. Na época, havia quatro
instituições espíritas de destaque
na capital: Sinagoga Espírita Nova
Jerusalém, União Federativa Espírita
Paulista, Federação Espírita do
Estado de São Paulo e Liga Espírita
do Estado de São Paulo. Num
exemplo de renúncia, essas quatro
entidades lançaram o manifesto
“Proclamação
aos
Espíritas”.
Com o apoio de associações do
interior, trabalharam pela criação
de um órgão de unificação único e
permanente. Surgiu, então, a USE
SP.
Verdade e Vida - Quantas
instituições do Estado de São Paulo

estão unidas a USE?
Balieiro - Temos unidas 1400
instituições, mas a USE se comunica
com 2200 casas espíritas a cada
dois meses, no total são apontadas
aproximadamente para o Estado,
4400 entidades no cadastro do
CNPJ.
Verdade e Vida - Como a USE
é mantida?
Balieiro - Por contribuição
social anual recolhida pelas casas
espíritas unidas. Esta contribuição,
não obstante ser item estatutário,
é voluntária, mas significativa e
útil para a federativa. Além desta
prática, temos livraria, distribuição
de livros e campanhas sazonais,
também recebemos doações que nos
são encaminhadas espontaneamente.
Verdade e Vida – Qual é o
processo para definir os participantes
da diretoria das USEs regionais?
Balieiro - O processo de
definição de dirigentes para os
órgãos de unificação é participativo
e democrático. Fizemos um grande
exercício desta ação no final do mês de
março deste ano. Os representantes
de casas espíritas unidas, formam o
Conselho Deliberativo, que elegem
entre si os dirigentes dos órgãos
locais, intermunicipais e distritais;
os representantes destes órgãos
formam o conselho regional, e estes
elegem entre si, a direção da USE
regional.
Na sequência do processo, os
representantes destes órgãos formam
a direção da USE no Estado. Os

cargos não são vitalícios, e é previsto
o rodízio nas funções.
Verdade e Vida – Fale um pouco
sobre a importância da USE para as
casas espíritas?
Balieiro
Favorece
a
aproximação dos espíritas e propicia
a troca de experiências; proporciona
maior estabilidade e eficácia do
movimento espírita, desestimulando
a proliferação de práticas exóticas;
evita o desvirtuamento do Espiritismo por conta de personalismos,
estimulando a humildade; contribui
para assegurar a preservação dos
princípios doutrinários, de acordo
com o legado de Allan Kardec.
Verdade e Vida – Disserte a
respeito da sua experiência, como
presidente da USE estadual de São
Paulo, e dos objetivos alcançados,
durante a sua gestão.
Balieiro - Estamos encerrando a
nossa segunda gestão na presidência,
dentro do processo, sem condições
de elegibilidade para novo mandato.
O trabalho para nós é significativo
e nos dá muito prazer, pois servir
à causa espírita e a Jesus é um
privilégio. No período, valorizamos
os compromissos da USE para com
a codificação espírita, a educação
e a promoção humana. Buscamos
aproximar os espíritas e as suas
casas, promovendo a troca de
experiências e convivência salutar
para o entendimento e o aprendizado.
Verdade e Vida- Quais os planos
futuros da USE?

Balieiro
Temos
nova
administração a partir de junho para
o próximo triênio. O planejamento
da gestão é função da direção,
todavia, penso que a USE continuará
trilhando a sua missão, para
alcançar as suas metas federativas
e doutrinárias, visando acima de
tudo uma boa adequação ao centro
espírita para que ele possa atender
as suas finalidades, no sentido
do acolhimento, do consolo e do
esclarecimento.

Espiritismo
Verdade e Vida - O que é o
Espiritismo: ciência, filosofia, ou
religião?
Balieiro - Estes são os aspectos
principais do Espiritismo. Hoje,
podemos anotar outros, como
o social, educacional, etc. O
importante é que como filosofia,
ele apresenta sustentação científica,
com decorrências morais e éticas.
Verdade e Vida - O Espiritismo
está presente na mídia televisiva
e radiofônica, e se destaca no
cinema. Quais os pontos positivos e
negativos dessa exposição?
Balieiro Ganhamos este novo
espaço e nos tornamos moda,
vulgarizando conhecimentos doutrinários. Há o aceite. O homem
aguardava o momento, e o fato
nos enche de responsabilidades.
O positivo é o arrefecimento do
coração humano para as realidades
espirituais, o que já vem acontecendo.
A parte que pode ser considerada
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Antônio Luiz Balieiro
Espíritas do Estado de São Paulo

Nacional (CFN) ela facilita e fomenta
a orientação do Espiritismo (ciência,
filosofia e religião, em toda a sua
abrangência) em todo o país, através
do colégio formado pelas federativas
estaduais brasileiras. Esta atuação
passou a ser preponderante após a
segunda metade do século passado.

Verdade e Vida - Com toda
a informação disponível sobre o
Espiritismo, por que ele ainda é
confundido com seitas de adoração
ao “Demônio”, ou religiões afrobrasileiras?
Balieiro - A informação tem
como base principal o fenômeno
e não a filosofia e ou a moral.
Campanhas como a “Conheça e
Divulgue o Espiritismo” precisam
ser
intensificadas,
cursos
e
seminários
sobre
Espiritismo
podem ser oferecidos com mais
vigor e intensidade para que o
horizonte espírita seja conhecido
integralmente, e não segmentado
em partes em que podemos ser
confundidos, por causa do processo
de redução ou sínteses, nem sempre
feitas de modo adequado. Não
obstante, seja grande o nível de
informação, ela carece de qualidade,
grande parte dela, funciona mais
como “desinformação”, pois não há
conhecimento explícito da matéria.

Verdade e Vida – Aborde a
importância do engajamento dos
jovens, em projetos solidários para a
divulgação espírita?
Balieiro - A força do
conhecimento técnico do jovem,
a energia para o trabalho, mas
que requer bom nível de preparo,
perseverança, consistência, continuidade e responsabilidade no
trabalho. Não é só a técnica, ela tem
que ser aliada ao estudo, pesquisa e
conhecimento, também a vivência
no aprendizado que fortalece
experiências. Não é só ser jovem, há
necessidade de amadurecer para a
tarefa e mostrar que quer servir.

Verdade e Vida - Quais as
principais atribuições da FEB, e
o que a federação vem agregando
a religião Espírita desde a sua
fundação.
Balieiro - A Federação Espírita
Brasileira é a casa máter do
Espiritismo no Brasil. Abrigando em
sua estrutura o Conselho Federativo

Verdade e Vida - Por que as
mensagens espirituais atraem tantas
pessoas de outros credos para o
Espiritismo, mas ao mesmo tempo,
existe a repulsa de algumas religiões
que não aceitam a procedência das
psicografias?
Balieiro: Tudo tem o seu devido
tempo. As mensagens que atraem,
em sua maioria, ainda atendem
a interesses pessoais, não são as
que propagam o bem e o amor. A
orientação, não tem sentido amplo,
coletivo. O aceite ou não, é uma
questão de amadurecimento e
oportunidade. A evolução não dá
saltos, nem processos miraculosos
acontecerão neste sentido.

Verdade e Vida - Você acredita
que o Brasil como país de cultura
católica, um dia, ainda poderá se
render as ideias pregadas pelo
Espiritismo, como por exemplo, o
caso da pluralidade das existências
e a mediunidade?
Balieiro: O povo brasileiro já
tem convivência com os princípios
espíritas no dia a dia, todavia, não
abre mão, e assim será por longo
tempo, dos dogmas e dos ritualismos
católicos, fato que satisfaz a
vida social e conveniências. O
Espiritismo como crença geral não é
uma questão de rótulo, mas sim de
conduta e desempenho moral.
Verdade e Vida- A que se
deve o aumento dos proclamados
“espíritas”, nos sensos realizados
pelo IBGE?
Balieiro - O aumento não retrata
a realidade. É parte da questão
levantada na pergunta anterior.
Há pessoas que na hora de atender
o recenseador ainda não sabem
como responder, se confundem, ou
tem receio da resposta, fica mais
fácil dizer-se católico que não
gera dúvidas e nem extensão do
assunto. Mas, a maneira como o
questionário e a sua interpretação
foram apresentados no último
censo facilita sim a identificação do
espírita.
Verdade e Vida - Deixe as suas
considerações finais, sobre os rumos
do Espiritismo na nova era no Brasil
e no mundo.
Balieiro - O Espiritismo tem
caráter basicamente humanista, pois
visa estimular o crescimento, a força
e a liberdade dos seus adeptos, ou

por: Renata S. Girodo de Souza

Fonte: TV CEI - www.youtube.com/watch?v=vyejuB-QE1I

negativa é a avalanche do que está
para chegar sem compromisso com a
fidelidade doutrinária, e com risco de
criar-se um novo Espiritismo, além
da atenção de oportunistas e homens
de mercado, já que se provou que o
fato espírita é um bom produto... e
vende bem.

seja, ajuda-nos a buscar a felicidade.
Assim, tem a Doutrina Espírita uma
meta prioritária que é a de ajudar o
homem a atingir a felicidade, para a
qual foi criado por Deus. O preparo
dos espíritas e das casas espíritas
é fundamental para que este ideal
se transforme em realidade, o que
nos compromete com o trabalho
incessante e profícuo. É tarefa para
preparo da nova era e da regeneração
do homem.
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Atualidade

por: Orson Peter Carrara

Na velha questão homem e mulher
O relacionamento humano
sempre foi tema desafiador, tanto
na própria convivência como
nas abordagens, diante de tantas
ocorrências
daí
decorrentes.
Ciúmes,
inveja,
conflitos,
dominação
e
principalmente
egoísmo sempre surgem para
prejudicar a saúde da interação
homem e mulher, sejam eles
namorados ou casados, amigos e
mesmo vizinhos ou colegas.

Mas face à fragilidade que todos
carregamos, somada na maioria das
vezes pela imaturidade emocional
ou psicológica, e pela alta dose
de egoísmo que ainda caracteriza
o comportamento humano, vamos
dando nossas “trombadas” que
causam sofrimentos, inclusive em
terceiros (e, pior: na maioria das
vezes, em pessoas queridas).

imposição redundará em graves e
severos prejuízos.
Basta consultar a história.
De pessoas, grupos, famílias
e até nações inteiras. Quantos
sofrimentos causados pelo desejo
e tentativas de posse, domínio,
imposição? E mais interessante:
quando nos comportamos assim,

Esta
visão
abrangente
deveria livrar-nos dos prejuízos
decorrentes da paixão e do apego.
Ambos costumam nos causar
cegueira diante das situações.

Porém, para amenizar tudo isso,
prefiramos distribuir amizade,
esperança, alegria. Será melhor,
muito melhor, para nossa felicidade
e para felicidade geral.
Prefiramos respeitar, entendendo
que cada pessoa tem o direito de
escolher o próprio caminho, ainda
que este caminho seja equivocado.
É a única maneira, todavia, de
aprender. É errando, pois, que se
aprende.

Convenhamos, com lucidez,
que ninguém é dono de nada,
nem de ninguém. A posse de bens
materiais é temporária, fugaz. Da
mesma forma, a convivência com
alguém querido também é muito
passageira. Num instante, estamos
separados por motivos de origem
variada.
Aliás, cada um de nós terá
que construir, individualmente
– embora no aprendizado da
convivência comum e coletiva, – a
própria segurança interior. A vida
é sábia e coloca-nos neste patamar
de aprendizado e aprimoramento.
Mas não somos donos de nada.
Tudo que julgamos possuir, na
verdade, nos é cedido por um
determinado tempo.

condição humana – admitamos
– falhamos! Claro, óbvio, somos
criaturas em aprendizado. Estamos
ainda em caminho.

Ora, o ser humano é razão maior
da vida! Quem somos para impor,
dominar? Que autoridade temos
para isso?

Referido
sentimento,
o
egoísmo, ilude-nos a consciência.
Passamos a nos sentir donos de
bens materiais e de pessoas, como
se pudéssemos dominar alguém.
É óbvio que em muitas situações
e circunstâncias, até exercemos
algum domínio sobre pessoas.
Mas isso será sempre ilusório e
prejudicial, pois que a liberdade
é atributo inviolável de qualquer
pessoa e cedo ou tarde, toda

não percebemos... Estamos cegos,
iludidos pelo orgulho, com visão
embaçada pelo egoísmo. Que pena!
Lamentável que nos permitamos
tais comportamentos.
A paixão é um amor enfermo,
com foco desviado. O apego é
ilusão. Onde vão parar? Só podem
causar sofrimentos.
É, mas algo a ponderar: somos
seres humanos! Estes, pela própria

O amor liberta! O amor
compreende! O amor... Ah! o amor!
O amor... sacrifica-se, mas jamais
sacrifica. O amor nunca impõe. O
amor aceita, não cria apegos, nem
domina...
O amor é a essência da vida.
O amor, sem paixão doentia, é
o que está nos faltando viver.
Especialmente na vida conjugal
que se inicia no namoro e se
estende por décadas de convivência
e aprendizados contínuos.
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Bem coletivo

por: Francisco Rebouças

Que fazemos de diferente?

“Que fazeis de especial?” Jesus. (MATEUS, 5:47.)

Os seguidores da Boa Nova do
Cristo, através da Doutrina Espírita,
possuem grande quantidade de
informações e esclarecimentos
muito acima da maioria dos nossos
irmãos que seguem o Mestre
de Nazaré por diversas outras
correntes de filosofias religiosas,
existentes na Terra.
Sabem por exemplo, que a
vida prossegue para além do
túmulo; que o corpo carnal não
passa de sagrada vestimenta que
utilizamos como ferramenta capaz
de nos proporcionar sublimes
oportunidades de progresso; que
a Terra é uma abençoada escola
onde estagiamos temporariamente,
em busca de nossa iluminação
espiritual, a caminho da perfeição
e da felicidade que nos aguarda,
embora ainda distante, e que nos
abrirá enormes possibilidades de
progresso no campo do espírito
imortal que somos; que os
problemas, desgostos, trabalhos etc.
de hoje, são recursos educativos a
nos preparar para um porvir melhor;
que a dor é estímulo às reflexões
e mudanças de rumo em busca
de novas e melhores realizações;
que nossa semeadura de agora
nos garantirá os frutos amargos
ou saborosos do amanhã; que os

amigos espirituais que seguem
à nossa vanguarda estão sempre
dispostos a nos estender mão amiga
nas horas dos nossos testemunhos;
que toda oportunidade de trabalhar
no bem é dádiva que o Pai Criador
nos oferta para realizarmos nossa
harmonização perante as sábias e

cedo ou tarde prevalecerá sobre a
mentira.

Enfim, os Emissários Celestes
através da Doutrina Espírita,
afirmam que a Terra deve ser
definitivamente entendida como
uma abençoada oportunidade de
burilamento para o nosso espírito,

discípulos da Revelação Nova, com
o Cristianismo redivivo, aprendam a
valorizar a oportunidade do serviço
de cada dia, sem inquietudes,
sem aflições. Todas as atividades
terrestres, enquadradas no bem,
procedem da orientação divina que
aproveita cada um de nós outros,
segundo a posição em que nos
colocamos na ascensão espiritual.
Toda tarefa respeitável e
edificante é de origem celeste.
Cada homem e cada mulher podem
funcionar em campos diferentes, no
entanto, em circunstância alguma,
deveremos esquecer a indiscutível
afirmação de Paulo, quando
assevera que “há diversidade de
operações, mas é o mesmo Deus
que opera tudo em todos”. ¹
Possuidores que somos, de
todas essas informações é justo
refletirmos sobre a interrogação de
Jesus a todos nós: Que fazeis de
especial?

imutáveis Leis Divinas de Amor e
Caridade; que nenhum de nós, seres
humanos estamos reencarnados
para simples excursão nos prazeres
fúteis do mundo, mas sim, em
missão de aperfeiçoamento pela
reforma íntima que precisamos
realizar urgentemente; que a justiça
Divina não falha e não deixa passar
o menor deslize sem a devida e
merecida reparação; que a verdade,

em que aprendemos que é possível
para todo filho de Deus, resgatar
e se redimir dos débitos que
contraímos perante as Leis que
regem nossos destinos na Terra,
por pensamentos palavras e atos,
refazendo para melhor os nossos
caminhos com vistas a um porvir
diferente e melhor.
É necessário, pois, que os

¹ - Bibliografia: Livro: Vinha de
Luz – FEB - ¹ª edição

Pontos de Luz
Veja o Centro Espírita mais
perto de sua casa
acessando o site da ADDE

Palavra Espírita

por: Roosevelt Andolphato Tiago

O supremo, a anencefalia
e o espiritismo

Recentemente, a maioria dos
Ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF) aprovaram a
interrupção da gravidez de fetos
com anencefalia, também chamada
antecipação terapêutica do parto.
Na anencefalia, há a ausência de
determinada parte do cérebro e da
calota craniana (parte superior e
arredondada do crânio). Foram oito
votos favoráveis e dois contrários.

a liberdade da mãe sobre seu corpo
e filho, no entanto, podemos ver
os questionamentos da mãe, mas
quem escutará o filho?

nada permite sem que exista uma
finalidade útil ao crescimento de
suas criaturas.
Quando ouvi a decisão dos

Agora, a grávida que tiver
diagnóstico de feto com anencefalia
poderá interromper a gravidez
legalmente, sem a necessidade
de recorrer à justiça, como era
feito até então. Vale lembrar que
caberá à gestante decidir se leva
a gestação adiante ou realiza a
antecipação terapêutica do parto.

Alguém poderia contestar sobre

aborto por imposição legal, que
mérito ela teria?
Como na vida o homem é
herdeiro dele mesmo, para os
espíritos a decisão do Supremo
auxilia que cada um seja
responsável, aceitando o aborto
e aniquilando a vida que estagia,
mesmo com uma previsão curta
na estrutura física, ou aceitando
a lógica da vida e se submetendo
a prova que lhe é imposta, onde
lembramos, sempre tendo por trás
uma causa justa.
Como podemos dizer que cremos
em Deus e depois acreditarmos que
algo que aconteceu conosco estava
errado ou foi um engano? Todas as
pessoas envolvidas numa gestação
caracterizada pela anencefalia,
experimentam uma necessidade de
reajuste que deve ser passada com
dignidade, como sinal de confiança
em Deus.

Por outro lado, o espiritismo,
seguido pela opinião de inúmeras
religiões e seguimentos filosóficos,
admite que essa interrupção é
sempre danosa e contrária às leis
naturais, portanto, Divinas.
Primeiro
lembramos
que
com a falência do controle dos
diagnósticos médicos, facilmente
a grávida equivocada pode
conseguir um atestado destituído
de verdade para realizar o aborto
supostamente legal. Por outro lado,
o fato da vítima estar indefesa e
sem possibilidade de escolha, torna
o ato hediondo e sem justificativa.

Foto: http://www.convictus.com.br/12.html
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Sabemos com grande definição,
de que no feto já existe um espírito
imortal e que renasce naquela
condição obedecendo a uma causa
justa e que envolve tanto a ele
como seus pais.
Ignorar um fato dessa natureza
seria subestimar a Deus, que

Ministros, de início achei um
absurdo e até pensei que os
espíritos deveriam interceder
para uma decisão contrária,
mas depois de refletir com mais
tranquilidade, entendi a finalidade
do acontecimento.
Se uma mãe não realizasse um

Como
sabemos
que
as
leis humanas são mutáveis e
naturalmente falhas, o que vale
é nosso compromisso com a
consciência, onde cada um
receberá na proporção do que
haja feito, onde lembramos Jesus
sempre atual: “a cada um segundo
suas obras...” independente das
leis e modismos transitórios.
www.roosevelt.net.br

