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Religião e Religiosidade
Como a religião pode ajudar
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Essa é a pergunta que há

um mundo que precisa de

séculos está na cabeça dos

mais humildade, paciência e

adeptos do Cristianismo. E o

principalmente paz entre as

consolador prometido chegou

nações.

para responder esse e outros
questionamentos, pois já é
sabido que as placas de igreja
ou

templos

religiosos
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Homenagem ao dia dos pais

Editorial

A religião enquanto ferramenta que liga o ser humano as
forças Divinas é bem-vinda. No entanto, o termo se torna pejorativo
quando utilizado em prol de benefícios pessoais, como fonte arrecadadora de dinheiro sem fins para
caridade ou como arma de manipulação.

o credo, a classe social, a formação ou a raça, não conseguiremos
elevar a nossa condição espiritual e
sempre seremos submetidos à manipulação e ao controle dos poderosos chefões à frente das máfias,
também conhecidas como pseudorreligiões.

A intolerância religiosa é
tamanha, que se mata em nome de
Deus. Se o Pai é sinônimo de justiça, compreensão, benevolência e
humildade como Ele poderia concordar com tamanha usurpação dos
direitos de viver de um cidadão comum, que é julgado por não pensar
com os demais de sua casta, ou de
seu País.

mos humildes, pacientes, pacíficos
e tolerantes, só assim conseguiremos ser o exemplo da árvore que
dá bons frutos e alimenta os sedentos de conhecimento espiritual, que
ainda jazem na ignorância, mesquinhez e ganância.

Amemos sem limite, seja-

Boa leitura!

O amor é a verdadeira religião pregada pelo Cristo. Enquanto
não aprendermos a amar, sem olhar
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DIA DE DEUS

Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos.

Detém-te, de modo especial, na
simpatia e no amparo possível,
em favor daqueles que se fizerem
pais ou tutores.
As mães são sempre revelações
angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso
não esquecer que os pais também
amam…
Esse perdeu a juventude, carregando as responsabilidades do
lar; aquele se entregou a pesados
sacrifícios, apagando a si mesmo,
para que os filhos se titulassem
com brilho na cultura terrestre;
outros se escravizaram a filhinhos
doentes; muitos foram banidos
do refúgio doméstico, às vezes,
pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos
de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora, e,
em muitas ocasiões alquebrada
por dentro, sob a carga de lembranças difíceis que conservam
em relação aos infortúnios que

atravessaram para que a família
sobrevivesse, e, ainda outros renunciaram à felicidade própria, a
fim de se converterem nos guardais da alegria e da segurança de
filhos alheios!…
Compadece-te de nossos irmãos,
os homens, que não vacilaram em
abraçar amargos compromissos, a
benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida.
Ainda mesmo aqueles que se
transviaram ou enlouqueceram,
sob a delinqüência, na maioria
dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções
que os fizeram cair.
A vida comunitária, na Terra de
hoje, instituiu datas de homenagens às profissões e pessoas.
Lembrando isso, reconhecemos,
por nós, que o Dia das Mães é o
Dia do Amor, mas reconhecemos
também que o Dia dos Pais é o
Dia de Deus.
Do livro Seara de Fé, Emmanuel,
Francisco Cândido Xavier

C O LAB O R E

Para manter o trabalho de divulgação da doutrina, a ADDE precisa de sua ajuda.
Acesse o site www.adde.com.br e no menu “colabore” você pode se cadastrar e
doar mensalmente o valor que desejar.

Você também pode ser um voluntário, participando das reuniões mensais, sempre
no segundo sábado do mês, às 9h, realizadas na sede da ADDE:
Av. Alberto Andaló, 3539 - S. J. do Rio Preto - SP

ANUNCIE AQUI
Coloque sua empresa em evidência e
contribua com a divulgação do Espiritismo.
Ligue (17) 98118-9373
E-mail: anizio@delarco.com.br
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Visão Espírita

por Francisco Ortolan

Reconciliai-vos com o
Vosso Adversário

Em O Evangelho Segundo o
Espiritismo Capítulo X, Item 15,
Paulo Apóstolo afirma: “Ai daquele
que diz, nunca perdoarei, pois
pronuncia sua própria condenação”,
trazendo à nossa reflexão que,
dizendo isto estou me condenando
a sofrer sempre que estiver diante
de meu ofensor; ou se alguém citar
seu nome; ou ainda, se me lembrar
daquela ofensa.
Porque, estando magoado, a mente
se fixa na agressão trazendo à tona
repetidas vezes aquela cena, me
desequilibrando
emocionalmente,
e querendo caluniar o agressor para
compensar a dor que me causou.
Até onde vai nossa capacidade de
perdoar?
Por vezes, uma palavra que nos
ofendeu ou um gesto que nos foi
dirigido, causa profunda mágoa.
Então, nos afastamos do causador
de tal mal e, ao simples recordar dele
nos desequilibramos.
Eleva-se nossa pressão arterial, o
coração parece saltar do peito, em
destempero.
Que se poderia esperar, então, de
um coração de mãe que teve seu filho
de 17 anos assassinado?
O jovem fora se encontrar com os
amigos. Por ter se atrasado, à conta do
seu trabalho profissional, os amigos,
por brincadeira, lhe aplicaram uma
multa.
Ele deveria fazer dez flexões no
ginásio da escola.

Enquanto ele pagava sua multa,
em meio à algazarra dos colegas, um
outro grupo de adolescentes, do outro
lado do ginásio, entendeu aquilo tudo
como uma provocação.
Instalou-se o desentendimento e,
no ardor do tolo confronto, Yang, de
15 anos, cravou uma faca no peito de
Teng De.
O coração de mãe se despedaçou.
Nada a confortava. Desejava que
Yang e sua família morressem.
Começou a seguir seus pais. Foi
aí que viu a mãe de Yang vendendo
magnólias no meio do trânsito
intenso.
O pai, que tivera a mão amputada
em um acidente de automóvel, usava
o braço bom para vender as flores,
receber o dinheiro e fazer o troco.
Pela primeira vez, Lin sentiu
empatia por eles: eram tão pobres
quanto ela.
Eram obrigados a vender flores
pelas ruas para pagar a indenização
imposta pelo tribunal.
Quase dois anos depois, os pais
de Yang a visitaram. Ajoelhados,
foram implorar perdão pelo gesto
tresloucado do filho.
Então, o que restava do ódio e da
raiva de Lin se desfez. As duas mães
se abraçaram.
Certa noite, Lin sonhou com seu
filho que lhe disse: Mãe, estou bem,
não fique mais preocupada comigo.
Viver com ódio dentro de você faz
mal para sua saúde. Por favor, cuide-

se, por mim.
Quando Lin acordou, pensou no
rapaz preso e o foi visitar.
Três anos se passaram. O jovem
estava mais alto, continuava magro.
Ao vê-la, ele pediu licença para
abraçá-la e, em pranto convulsivo,
pediu perdão: Sinto muito. Eu errei.
Sinto muito.
As palavras soltaram as correntes
de ódio e sofrimento que prenderam
por tanto tempo o coração de Lin.
Naquele mesmo instante, a sua
alma algemada se libertou. Quando
Yang saiu da prisão, após seis anos,
em liberdade condicional, se dispôs
a trabalhar para pagar a indenização.
Ela o aconselhou a estudar. A
indenização pode esperar, falou:
Não me arrependo de ter escolhido
o perdão, diz ela, com firmeza.
Perdi meu filho, mas não quero
que o meu ódio faça com que outra
criança ferida pela culpa se perca.
Graças ao perdão de Lin, o
rapaz está hoje no terceiro ano da
universidade.
E o coração de Lin ficou em paz.
Não sei a veracidade dos fatos e
nem quem é o autor, mas ilustra bem
o que eu estava dizendo.
Quando fecho os ouvidos, me
isolando de tudo à minha volta por
me sentir vítima, acabo criando a
insegurança para com os futuros
relacionamentos. Torno meu campo
mental acessível a inimizades

desencarnadas, e acabo ficando
doente devido ao estado emocional
abalado.
“Reconciliai-vos com o vosso
adversário enquanto estais com
ele no caminho...” diz o apóstolo
Mateus, porque, ao voltarmos à pátria
espiritual e lembrando o porquê das
desavenças com aquela pessoa, ficará
mais difícil a reparação.
A mágoa, é um sintoma
denunciador de que algo necessita
ser reorganizado na vida moral
do ofendido, quer dizer, ela é um
espelho que revela algo que não
estamos querendo enxergar sobre nós
mesmos.
Necessitamos deixar atuar nosso
psiquismo (espírito), para que
ele trabalhe os traumas da parte
psicológica (períspirito), para que
possamos sair da animalidade
(corpo), e adentrar a espiritualidade.
Por isso, a necessidade de perdoar
para poder parar de sofrer com o que
nos fizeram, e descobrir porque a
ofensa dói tanto, e principalmente o
que ela quer nos ensinar, porque é a
chance de rever o que a imaginação
construiu em desacordo com a
realidade.
Reconciliar com o adversário é
fazer as pazes conosco mesmo. Eu
sou meu maior problema. Quando
eu me perdoar, vou perdoar o outro.
Quando eu me aceitar, aceitarei meu
próximo e quando ao admitir que
erro, serei mais tolerante com o outro.
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Capa

Religião
vem
do
latim (relicare), que significa
religar. Portanto, religião tem a
finalidade de religar o homem a
Deus, por meio de Suas leis. Da
mesma forma que uma escola
ensina domar ou domesticar um
animal, a religião ensina a educar
o espírito. Se o animal é bravo,
as medidas são mais rígidas e
constantes, mas se ele é manso,
as regras são menos cobradoras.
Às vezes, não conhecemos o
animal e tomamos medidas
impróprias, porém, em relação
ao nosso espírito, sabemos onde
estão nossas imperfeições e como
corrigi-las.
Perguntaram a Emmanuel
qual a característica da verdadeira
religião e ele respondeu: aquela
que não engana seus adeptos e
preconiza o trabalho no bem.
Chico Xavier disse que a religião
ideal é aquela que atende os
nossos anseios.
Cada pessoa procura a
religião que tem tudo a ver com
suas propostas de vida. Uns
valorizam muito o lado material,

Religião e R

enquanto que outros primaciam
o preparo do espírito para a
volta ao mundo espiritual. Cada

religião tem seus princípios
filosóficos, mas na essência,
todas preconizam o amor.

Confúcio, 600 anos antes
de Jesus, já falava da importância
de se praticar a solidariedade,
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por Aguinaldo de Paula Vasconcelos

eligiosidade
a docilidade e a mansuetude.
Inicialmente deveríamos praticar estes princípios junto à
família; depois estendê-los à
comunidade, esperando que o
Estado aja igualmente com todos
os partícipes da nação.

Buda instituiu o Budismo
em cima de quatro pilares, que
são: a benevolência, que visa
trazer a felicidade para o outro; a
compaixão, que transporta o ser
para o lugar do outro, sentindo
as suas necessidades e dores,
procurando aliviá-las ou sanálas; a alegria compartilhada, que
faz o homem alegrar-se com o
sucesso e conquistas do outro
e, finalmente, a equanimidade,
que leva o ser humano a tratar
todos os seres com bondade,
compreensão e respeito, sem
distinção de casta social.
O
Islamismo,
mal
interpretado por muitos radicais
e ignorantes, se prima por
preconizar a obediência e
fidelidade a Deus. No entanto,
seus seguidores se armam com

bombas para matarem os outros
irmãos.

Depois da destruição
do templo de Salomão no ano
70 d.C. ,os judeus estudavam o
livro da Torá, a lei dos judeus,
e comentavam com os outros, a
fim de que eles se instruíssem
e se redimissem dos pecados.
Helil, representante dos judeus,
que conviveu com Jesus, foi
questionado por um discípulo, que
lhe perguntou como ele resumiria
a Torá num tempo em que ele
mantivesse o peso do corpo em
uma só perna. Helil respondeu:o que te que parecer odiento,
não faças a teu irmão. Jesus, que
não deixou nenhuma religião, foi
enfático em dizer que resumiria
toda a lei e os profetas em uma
só lei:- amarás teu Deus de todo
o teu entendimento e o próximo
como a ti mesmo. Como Ele foi
o espírito mais perfeito que veio
a Terra e exemplificou tudo que
disse, sem dúvida é o caminho, a
verdade e a vida, a quem devemos
seguir para estarmos um dia com

Deus.

Seguindo-O, haveremos
de nos libertar dos males que são
inerentes às nossas imperfeições.
Ele prometeu que enviaria um
espírito consolador, que é o
espírito da verdade, que revelaria
muitas coisas que não poderiam
ser reveladas àquela época, bem
como recordaria muitas coisas
que Ele havia dito. Entendemos
que a Doutrina Espírita, por
motivos óbvios e relevantes, é o
consolador prometido por Jesus.
Ela está alicerçada em cinco
obras básicas, mas eu quero
destacar O Livro dos Espíritos e O
Evangelho Segundo o Espiritismo
como sendo os livros que contêm
a verdade que está ao nosso
alcance, a fim de vivenciarmos
seus ensinamentos, purificando
nosso espírito e podermos estar de
posse do reino de Deus. Conforme
a resposta à pergunta número um
de O Livro dos Espíritos, Deus
sendo a inteligência suprema do
Universo causa primária de todas
as coisas, Deus é harmonia e está

presente em toda Sua criação.
A religião, qual seja, sempre
procura nos levar a esta harmonia
e paz, praticando a verdadeira
religiosidade, ou seja, amor,
justiça e verdade, que nos remete
de volta ao Criador, depois de uma
caminhada longa de aprendizado,
praticando a verdadeira caridade
para com todos os nossos irmãos,
componentes da criação Divina,
amando e servindo sempre.

Pontos de Luz
Veja o centro espírita mais
perto de sua casa
acessando o site da ADDE.
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Atualidade

por Karla Borsato Perassolo Canada

Por que alguns não
seguiram a Jesus?
Quando ainda só havia terra
no chão e o costumeiro meio de
locomoção era o burro, há mais de
mil anos, há exatos 2017 anos, por
intermédio de Maria, nasceu Jesus,
Filho do Altíssimo, conforme
anunciado pelo anjo do Senhor.
E como se tratava do Filho de
Deus, que veio para nos ensinar
a caminhar pelas veredas da
vida, mantendo-nos firmes nos
propósitos de Deus, eis que, para
abrir caminhos, João veio antes, no
espírito e no poder de Elias, para
preparar o povo para o Senhor.
Nesses momentos históricos,
a luz divina brilhou mais forte no
meio da multidão, que se sentia a
deriva após a desencarnação de
Moisés.
Muitos profetas, que vieram
depois dele, foram insuficientes
para convencer todos acerca do
Reino de Deus. Não bastavam seus
brilhos e seus testemunhos, o povo
precisava de algo mais, devido ao
seu estado de pouca evolução e de
pouca crença.
Então nasceu o Cristo! Com Ele,
nasceram as “bandeiras” de amor e
paz.
Aqueles que tiveram o privilégio
de O conhecerem pessoalmente e
que estavam dispostos a seguirem
o caminho da luz foram alguns dos

que sentiram o Seu magnetismo.
Outros O tinham como um ser
humano qualquer. Outros, ainda,
sentiam-se ameaçados, porque

nos, tocasse-nos, sem entender.
Ele poderia ter medo, ou se sentir
ameaçado no Seu “reinado”, ou
poderia enxergar-nos como algo

pensavam que Ele reinaria aqui
na Terra da mesma forma que os
antigos reis. Enganaram-se.
Os que acreditavam na sua
magnitude marcaram suas almas
com o maior e mais profundo
amor. Os outros permaneceram
cegos.
Assim
como
se
nos
encontrássemos hoje com um
homem de Neandertal, e ele viesse
em própria defesa, cheirasse-

insignificante. Tudo pela ausência
de evolução.
Era assim com os homens
“cegos” do passado, ao ficarem
diante de Jesus. É assim com alguns
de nós que ainda não alcançamos
um grau um pouco mais acima, nos
degraus da evolução.
Poderia aparecer uma alma
sublime, como a de Chico Xavier,
que também permaneceríamos
insensíveis.

Porém, existem aqueles que têm
os ouvidos que ouvem e os olhos
que veem. E entendem a Jesus. E
entendem a Deus.
E até mesmo diante do
Espiritismo Consolador, com as
revelações do espírito de verdade,
alguns ainda permanecem com os
corações congelados.
Entendemos que seja por pouco
tempo, porque é chegada à hora
em que o Evangelho está sendo
anunciado aos quatro cantos do
mundo, pelos trabalhadores de
última hora, por meio dos oradores,
testemunhos, mediunidade, vídeos,
internet, jornais...
Notamos
nossas
crianças
preocupadas com o mundo, com
o bem-estar do próximo e até
mesmo com a questão religiosa. Há
esperança depositada nelas.
A corrente do amor tem paciência
e é perseverante, porque o amor
contagia, enobrece e nos faz evoluir
nesta subida para o Reino de Deus.
Quanto mais subirmos em relação
ao conhecimento do Evangelho, a
fé e caridade, mais traremos Deus
para o centro da “Nova Jerusalém”:
para o nosso coração, nosso templo
sagrado, onde todos conhecem e
amam a Deus e a Jesus.

www.pressacondominios.com.br
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Bem coletivo

A Era do Amor

“Ditoso
aquele
que,
ultrapassando a sua humanidade,
ama com amplo amor os seus
irmãos em sofrimento!” – O
Evangelho Segundo o Espiritismo
- Cap.XI, item 08.

O ambiente em que vivemos
é reflexo de nossas atitudes e de
nossos pensamentos. O mundo
somente será melhor, quando
nós soubermos ser bons. Mas
precisamos ter a consciência que a

vaidade e meu orgulho, sem
enxergar quem eu realmente sou,
não estarei fazendo a parte que me
compete na construção do mundo
de regeneração, onde o amor vai
prevalecer sobre a dor.

Em meio a tantas tribulações
em nosso dia a dia, tantos
acontecimentos que nos chocam
e atemorizam, começamos a nos
perguntar quando conseguiremos
de fato viver à “Era do Amor”.

(17) 3218-1917

/ 3218-3233

melhorar, lembrando sempre que a
crítica vazia não nos leva a lugar
algum, que quando colocamos
nossas mãos à obra, auxiliando
o próximo ao invés de julgá-lo,
estaremos fazendo a mais bela
oração.
Precisamos de iluminação
íntima em nossa marcha para Deus,
desenvolvermos o autoamor, pela
oração e vigilância. Esse amor,
segundo nos ensina o benfeitor
Emmanuel pelas mãos de Chico
Xavier, “deve traduzir-se em
esforço próprio, em autoeducação,
em observação do dever, em
obediência às leis de realização e
de trabalho, em perseverança na
fé, no desejo de aprender com o
único Mestre, que é Jesus Cristo.”

Olhamos ao nosso redor e nos
perguntamos até quando viveremos
assim, sofrendo por atitudes
alheias que desaprovamos e que
muitas vezes nos fazem esquecer
de nos olharmos e autoavaliarmos
com relação a qual a nossa atitude
quando encontramos pedras no
nosso caminho.
Culpo o meu próximo? Emito
energias deletérias em direção
daqueles que me desagradam,
por meio do meu pensamento
impulsivo?
Busco
refletir
sobre o que aconteceu e qual
a minha parcela de culpa, com
comportamentos inadequados que
partiram de mim e desencadearam
as situações em questão? Fico me
sentindo o ser mais desventurado,
corroído pela culpa? Culpo quem
está ao meu redor? Assumo
minhas responsabilidades e busco
me melhorar?

por Lívia C. Poli

única pessoa que consigo melhorar
de fato em todo o Universo, sou eu
mesmo. Os demais, posso apenas
contagiar pelo meu exemplo, daí
a importância de, caso eu queira
um mundo melhor, começar por
mim mesmo. E reconhecer meus
erros é o primeiro passo, pois
enquanto eu alimentar minha

Av. Treze de Maio, 4140
Pq. Res. Cambuí - Rio Preto

Nos ensina Emmanuel no livro
O Consolador: “Quem se ilumina,
cumpre a missão da luz sobre a
Terra. E a luz não necessita de
outros processos para revelar
a verdade, senão o de irradiar
espontaneamente o tesouro de
si mesma.” Ou seja, se desejo
colaborar no desenvolvimento de
um mundo melhor, basta eu me

Portanto,
nos
lembremos
sempre que, o caminho foi
ensinado pelo nosso Mestre Jesus,
e para segui-lo, devemos começar
olhando para dentro de nós e
aceitando o Seu chamado, por meio
da reforma íntima, melhorando o
nosso interior e tendo condições
de contagiar o ambiente ao nosso
redor com a energia e o amor
que desejamos ser contagiados
diariamente.
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Palavra Espírita

por Orson Peter Carrara

Suave e doce
presença

Quero sugerir ao leitor ouvir
novamente a conhecidíssima
música O Homem, de Roberto
Carlos. Não só ouvir, mas
também acessar pelo youtube o
igualmente conhecido clip com
trechos selecionados do filme
sobre a doce e suave presença de
Jesus junto à humanidade.

manso e humilde de coração; e
encontrareis descanso para as
vossas almas”, nas anotações de
Mateus.
Da inspirada letra da citada

Tinha no cantar uma oração.

E no falar a mais linda canção
que já se ouviu.
Sua voz falava só de amor

Ouvir a música, ver as cenas,
meditar sobre a letra provocam
emoções que nos fazem refletir
sobre a nobreza, grandeza,
bondade e especialmente constante bondosa presença do Mestre
frente aos desafios enfrentados
pela humanidade.
Bendito Cristo! Diante de
tantas ilusões e mediocridades a
que ainda nos deixamos seduzir,
nos momentos bicudos do
presente, o convite celeste vibra
forte, expressivo, para todos nós:
“Vinde a mim, todos os que estais
cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu
jugo, e aprendei de mim, que sou

O sol nascer em cada coração
que compreendeu
(...)”
O
aprendizado
para
a
mansidão e a conquista da
humildade, indicativos para o
efetivo descanso interior, da paz
de alma, é convite incomparável,
solucionador
das
asperezas
humanas, único caminho para a
paz e felicidade que buscamos.
Inútil que nos prendamos ainda
a tantos equívocos, geradores de
sofrimentos e aflições.

música, em transcrição parcial,
acompanhe comigo, leitor:
“(...)
Tinha o olhar mais belo que já
existiu

Todo gesto seu era de amor
E paz, Ele trazia no coração.
(...)
Fez a luz brilhar na escuridão

Ele é o Amigo incomparável,
que devemos buscar continuamente. É a única alternativa
de harmonia na vida íntima, nos
relacionamentos, na solução
dos graves desafios. Por isso,
emocione-se com a letra e música
O Homem.

