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 A palavra que mais temos falado 
e ouvido ultimamente é “crise”. Crise 
econômica, política, social, institucional e 
ainda as crises internas, vividas por cada 
um de nós. Parece que o mundo e todos 
nós estamos em “crise”.
	 A	palavra	“crise”	significa	alteração,	

instabilidade,	incerteza,	conflito,	transtorno.	A	tendência	é	se	identificar	
e	 afirmar	 que	 a	 humanidade	 e	 a	 sociedade	 estão	 em	 crise	 e	 que	 o	
mundo	não	tem	mais	jeito.
 Ao mesmo tempo em que atingimos patamares de 
desenvolvimento	tecnológico	avançadíssimo,	conhecimentos	profundos	
na	 área	médica,	 recursos	 para	 exploração	do	 universo	 e	 domínio	 na	
área	da	comunicação,	vivemos	o	paradoxo	das	guerras	políticas	e	de	
religião,	que	desestabilizam	a	nossa	vida	em	sociedade.
	 Chegamos	 ao	 século	 XXI	 com	 um	 número	 incontável	 de	
classificação	 de	 doenças	 tidas	 como	 emocionais.	 O	 diagnóstico	 de	
inúmeros	quadros	depressivos	e	de	ansiedade	tem	ocupado	cada	vez	
mais	os	serviços	de	saúde	pública	e	privada	no	mundo	todo.	Parece	que	
quanto	mais	avançamos	rumo	ao	desenvolvimento,	mais	nos	deparamos	
com	crises	que	nos	roubam	a	estabilidade,	a	saúde	e	a	possibilidade	de	
uma	vida	em	harmonia.	Quanto	mais	nos	conectamos	pelos	avanços	
da tecnologia, com redes sociais e aplicativos nos celulares, mais nos 
afastamos uns dos outros vivendo mundos separados, devido às lutas 
internas que só aumentam o sentimento paralisante da “crise”.
	 Tudo	hoje	 em	dia	muda	muito	 rápido.	 Joanna	de	Angelis	 diz	
que vivemos a “a vida de tempo sem tempo”. Temos pressa. Estamos 

sempre correndo contra o relógio e ao 
mesmo tempo tentando controlar tudo. 
Queremos	 muito	 e	 precisamos	 ter	
tudo muito rapidamente. Precisamos 
estar em muitos lugares quase que 
ao mesmo tempo e tudo isso nos traz 
ansiedade e nos faz muito infelizes.
	 O	 que	 fazer	 então	 se	 tudo	
parece estar se desmoronando diante 
de nós? Viver em busca de prazeres 
ligeiros num mundo de incertezas e 
instabilidades nos traz egotismo e um 
vazio existencial irreversível, se nos 
negarmos	 a	 reconhecer	 que	 somos	 seres	 eternos	 e	 que	 existe	 uma	
força	maior	que	governa	a	tudo	e	a	todos.
	 Fomos	 criados	 por	 Deus,	 que	 é	 Amor	 na	 sua	 expressão	
sublime	e	perfeita.	Essa	centelha	divina	está	dentro	de	nós.	A	vida	é	
uma	 só,	 dividida	 em	 várias	 experiências	 corporais	 (reencarnações),	
nossa ferramenta de progresso. Estamos aqui nesse planeta e nessa 
vida	por	uma	finalidade:	aprender	e	evoluir.	Existe	uma	programação	
reencarnatória, que nos coloca exatamente no lugar que devemos estar. 
E temos valores, leis morais, que devem nortear a nossa vida, nesse 
processo de nascer, viver, morrer e renascer. Esse é o propósito do 
existir.	Atingirmos	a	perfeição.	Sairmos	do	instinto	impulsivo	e	primitivo	
buscando	desenvolver	a	intuição.	Temos	sido	preparados	ao	longo	da	
história	para	esse	conhecimento	que	deve	nortear	a	nossa	vida.

AGENDA
26.11 - Bazar de Natal

02.12 - Encerramento	das	aulas	para	crianças,	
jovens	e	Sala	da	Família

06.12 - Encerramento das aulas dos cursos de adultos
24.12 - Sessão	especial	de	Natal

Mediunidade à luz da Doutrina Espírita e explicada 
pelos alunos da Juventude do CEI Itajubá.

	 Mediunidade	é	falada	por	muita	gente,	espíritas	e	não	espíritas.	
Quase	todos	nós	temos	na	família	uma	pessoa	que	a	gente	classifica	como	
médium.	Mas	será	que	 temos	conhecimento	suficiente	para	entender	o	
fenômeno e o que exatamente é ser um médium?
	 Quando	 tentamos	 falar	 com	 maior	 profundidade,	 nos	 veem	
algumas	indagações:	O	que	é	mesmo	Mediunidade?	Ser	médium	é	ser	um	
advinho?	Médium	é	um	ser	especial,	dotado	de	poderes	e	escolhido	por	
Deus?	Que	tipos	de	médiuns	ou	de	mediunidades	existem?
 Mediunidade é um dos muitos temas doutrinários estudados pelas 
crianças	no	Centro	a	partir	dos	11	anos.	Neste	artigo,	vamos	poder	conhecer	
um pouco mais sobre a Doutrina Espírita, explicada para eles e por eles.
	 Importante	 começar	 falando	 que	 a	Mediunidade	 é	muito	 antiga,	
muitos	 relatos	 e	 registros	 existem	 dos	 fenômenos	 mediúnicos.	 Podemos	
destacar	 que:	 na	 China,	 desde	 tempos	 imemoriais,	 acontecia	 a	 evocação	
dos espíritos dos seus ancestrais; no Egito, os magos dos faraós realizavam 
prodígios,	e	adivinhações	e	os	Hebreus	praticavam	a	evocação	de	Espíritos	
que, em certa época, foi proibida por Moisés por ser feita de forma inadequada.
	 Mas	não	 parou	 por	 aí.	Na	Grécia,	 a	 crença	nas	 evocações	 era	

geral:	nos	templos,	as	pitonisas	eram	encarregadas	de	receber	os	oráculos	
evocando	 os	 deuses.	 Homero,	 na	 Odisséia,	 descreveu	 as	 cerimônias	
onde	Ulisses	podia	conversar	com	a	“sombra”	do	adivinho	Tirésias.	 	Em	
Roma,	as	evocações	eram	comuns,	Sibilas	romanas	evocavam	os	mortos,	
interrogavam os Espíritos e eram consultadas pelos generais.
 Na própria Bíblia, existem várias passagens onde o fenômeno 
mediúnico	está	presente,	como	a	do	profeta	Elias	que	relata	a	visita	e	auxílio	
de	um	anjo	que	oferece	pão	cozido.	E	Saulo,	na	estrada	de	Damasco,	vê	um	
clarão	que	lhe	cega	os	olhos	e	ouve	a	voz	de	Jesus,	perguntando	“Saulo,	
Saulo,	por	que	me	persegues?”.
	 Na	França,	no	século	XIV,	Joana	D’Arc,	uma	jovem	de	18	anos,	
consulta	as	“vozes”	e	recebe	inspiração	para	suas	palavras	e	seus	atos.	
	 Na	América,	Oceania	e	África,	podemos	destacar	os	feiticeiros	
ou	xamãs.	
	 E	mais:	Sócrates,	Platão,	Dante	Alighieri,	Paracelso,	Frans	Anton	
Mesmer	são	pessoas	conhecidas	da	história,	que	trazem	em	seus	relatos	e	
escritos	a	existência	da	alma	e	dos	fenômenos	mediúnicos.

continua na pág. 03
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A Mediunidade na Nova Era
	 O	advento	do	Terceiro	Milênio	está	exigindo,	
na	Mediunidade,	uma	ação	mais	diferenciada.

	 O	serviço	de	intercâmbio	entre	o	Mundo	
dos	Espíritos	e	o	Mundo	Físico	há	tempos	vem	
se	modificando.

	 São	 escassos,	 na	 atualidade,	 os	
médiuns inconscientes de sua faculdade. As 
explosões	 da	mediunidade,	 fato	muito	 comum	
nos	Centros	Espiritas	antigamente,	hoje	são	uma	
raridade.	 Os	 Espíritos	 agiam	 ostensivamente,	
interferindo	na	 vida	 humana	para	 revelar	 suas	
experiências,	 aconselhando,	 pormenorizando	
suas dores e angustias.

 Como se diz popularmente, os Espíritos 
“tomavam” os médiuns e estes se submetiam, 
seja	 pela	 fé,	 necessidade	 ou	 disponibilidade	
íntima.	 Havia,	 na	 verdade,	 uma	 cultura	 da	
comunicação	 mediúnica	 sob	 a	 tutela	 dos	
Espíritos, com os médiuns servindo de mero 
instrumento.	 Como	 decorrência	 desta	 cultura,	
o	 médium	 era	 denominado	 aparelho,	 o	 que	
evidencia	 uma	 consciência	 instrumental,	 uma	
ferramenta disponibilizada para que o mundo 
espiritual	pudesse	executar	a	comunicação	com	
o mundo dos encarnados.

 A nova era, no entanto, se aproxima 
anunciando	 e	 exigindo	 uma	 ação	 diferenciada.	
O	processo	de	intercâmbio	entre	os	dois	planos	
da	 vida	 modifica-se.	 O	 médium,	 antes	 apenas	
considerado um instrumento, agora tem o dever 
de	 aprimorar	 seus	 canais	 de	 percepção	 para	
acessar o mundo espiritual.

	 O	Planeta	Terra,	seguindo	o	seu	trajeto	
evolutivo, transita para outro e superior estágio, 
deixando	a	pouco	e	pouco	a	situação	de	plano	
de	expiações	e	provas	para	se	tornar	um	recanto	
regenerativo, onde predomina o Bem.

	 Graças	 ao	 progresso	 da	 ciência	 em	
comunhão	 com	 a	 Doutrina,	 hoje	 o	 Espiritismo	

não	é	mais	visto	como	um	espetáculo,	mas	sim	
como	filosofia	que	explica	o	aperfeiçoamento	do	
homem	através	da	reforma	moral.

	 Segundo	 Allan	 Kardec,	 a	 mediunidade	
é	 qualidade	 comum	 a	 todos	 os	 homens,	 por	
ser uma das características concedidas pelo 
Pai a todos os Espíritos por Ele criados. A sua 
educação,	como	a	da	inteligência,	a	da	memória,	
dá-se	 através	 do	 exercício	 e	 do	 conhecimento	
das	 suas	 funções,	 das	 reflexões	 profundas,	 da	
meditação	e	da	prece.

	 Quando	 a	 mediunidade	 não	 se	
apresenta espontaneamente, cada um de nós 
pode	exercitar	a	concentração	 interior	de	modo	
que, aprofundando nosso pensamento no âmago 
do	ser,	passe	a	captar	as	vibrações	parafísicas.	
Lentamente	 vai-se	 ampliando	 o	 campo	 das	
percepções	 até	 o	 fenômeno	 tornar-se	 mais	
ostensivo, mais vigoroso; desse modo, mediante 
o estudo da própria faculdade e através do 
exercício	 (feito	 principalmente	 em	 grupos	 que	
contem	 com	 orientação	 experiente),	 é	 que	
educamos	a	mediunidade,	e	que	lhe	ampliamos	
as possibilidades, é que dispomos de uma maior 
consciência	 de	 nossa	 mediunidade,	 a	 fim	 de	
melhor	sintonizarmos	com	os	Espíritos	do	Bem.

	 Na	 atualidade,	 o	 médium	 é	 o	 homem	
atuante,	 cujas	 mãos,	 pensamentos	 e	 coração	
não	 têm	medo	 de	 tocar	 os	 corpos	 e	 as	 almas	
fragilizadas	 que	 aportam	 em	 seu	 caminho	 à	
procura	 de	 refúgio;	 cujas	 atitudes,	 desprovidas	
de	 preconceitos,	 são	 isentas	 de	 julgamentos	
e	 mágoas;	 que	 seja	 portador	 de	 faculdades	
resultantes	 do	 esforço	 próprio	 em	 busca	 de	
desenvolver qualidades pessoais que facilitem a 
aproximação	do	mundo	superior.	

	 O	 valor	 mediúnico	 não	 é	 dom	 de	
privilegiados, é qualidade comum a todos os 
homens	demandando	a	boa	vontade	sincera	no	
terreno	da	elevação.

por	Maria	Rita	Andreazzi	Machado

A Casa Espírita
 Na Casa Espírita, a pratica da 
caridade e do amor, se faz em todas as 
suas atividades, pois o Espiritismo tem, 
entre as suas máximas, que

“Fora da caridade não há salvação”. 

 Ou seja, na Casa Espírita, em 
especial, devemos aplicar e executar a Lei 
do Amor. Isso se manifesta especialmente 
nas	 atividades	 de	 promoção	 Social,	 no	
Atendimento	 Fraterno,	 na	 Recepção	
carinhosa e fraterna aos que chegam a 
ela. 

 Pois o Espiritismo segue o ensino do 
Espirito de Verdade que, através da obra 
de	Kardec,	nos	disse:	

“Espíritas, Amai-vos e Instruí-vos”

 A casa espírita necessita de estudo 
sério, disciplinado e de qualidade.

 Assim, tentamos orientar e organizar 
a	nossa	casa,	Casa	de	Itajubá,	que	no	mês	
de outubro comemora os seus sessenta e 
seis	anos	de	fundação.

 A diretoria agradece a todos os seus 
colaboradores	 que	 mantêm	 esta	 casa	
nesta	direção.		Parabéns	a	todos.

Pedro Carvalho Buso  
Presidente do CEII
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Mediunidade à luz da Doutrina Espírita e explicada 
pelos alunos da Juventude do CEI Itajubá.

	-	Continuação	das	matérias

 Um pouco mais recente, mas nem tanto, podemos destacar os 
casos	das	Irmãs	Kate	e	Maggie	Fox,	que	mudaram	para	uma	casa	na	Vila	
de	Hydesville,	no	estado	de	Nova	Iorque:	começaram	a	ouvir	golpes	fortes	
na	 parede,	 o	 chão	 dos	 quartos	 vibrava	 tanto	 que	 as	 camas	 tremiam	 e	
ninguém	conseguia	dormir	na	casa.	Ah...,	caso	tenha	interesse,	um	jovem	
estudante	da	Juventude	C	publicou	um	livro	chamado	Detetive	Watson	-	o	
Caso	das	Irmãs	Fox	e	você	poderá	ter	mais	detalhes	sobre	essa	história.
 Mas foi a curiosidade e o espírito investigativo que levaram o 
Professor	 Rivail	 (Allan	 Kardec),	 após	 visita	 a	 uma	 reunião	 das	 Mesas	
Girantes,	a	concluir	que	“Um	efeito	inteligente	tem	que	ter	por	causa	uma	
causa	 inteligente”	 e,	 com	 isso,	 o	 fenômeno	 mediúnico	 pode	 ser	 mais	
detalhado	e	explicado	por	ele.
	 Em	 todos	os	Livros	da	Codificação	Espírita,	podemos	encontrar	
explicações	 e	 esclarecimentos	 sobre	 a	 mediunidade	 e	 quem	 pode	 ser	
médium.	No	Livro	dos	Médiuns,	Capítulo	XIV,	podemos	aprender	que:

 “Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos 
Espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem; 

não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. 
(...) Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns.”

 Assim, todos nós mantemos contato o tempo todo com o mundo 
espiritual	e	vivemos	em	incessante	intercâmbio	com	o	mesmo.	Ou	seja,	todo	
ser dotado de pensamento é médium e pode a todo momento estar sendo 
influenciado	ou	influenciando	outros	espíritos,	sejam	eles	encarnados	ou	
desencarnados. 

 “O	pensamento	é	o	laço	que	nos	une	aos	Espíritos,	e	pelo	
pensamento nós atraímos os que simpatizam com 

as	nossas	ideias	e	inclinações”.	(Allan	Kardec) 
	 Então,	caro	 leitor,	 importante	saber:	Você	 também	é	médium	e	
pode	nesse	momento	estar	sendo	influenciado	por	algum	espírito.	Por	isso,	
nas	aulas	com	os	jovens	e	as	crianças,	discutimos	que,	através	dos	nossos	
pensamentos, podemos atrair para perto de nós espíritos mais ou menos 
evoluídos	e	essa	atração	é	de	nossa	total	responsabilidade.
 Foi com base no contexto explanado e em questionamentos 
apresentados	aos	alunos	da	Juventude	AB	(13	a	16	anos)	e	C	(17	anos	em	
diante)	e	da	Turma	C	(9	a	10	anos)	que	o	Tema	Mediunidade	foi	trabalhado	
nesse	2º	Semestre	de	2017.	Os	alunos	tiveram	contato	com	os	conceitos	
básicos da Doutrina Espírita além da possiblidade de receberem, nas aulas, 
a	presença	de	uma	médium	do	Centro,	nos	honrando	com	comunicações	
mediúnicas	por	psicofonia	e	psicografia.	

	 E	 tanto	aprenderam,	que	deixaram	como	contribuição	algumas	
explicações	sobre	mediunidade	e	dicas	que	podem	ajudar	a	identificar	se	
você	está	ou	não	exercendo	sua	mediunidade	e	sofrendo	a	influência	de	
outros	espíritos.	Vejam	as	respostas	dadas	pelos	alunos	da	Juv	AB:

1.	Sou	instável	emocionalmente.	Alterno	alegria	e	tristeza,	tranquilidade	
e	tensão.	Num	dia	muito	animado,	noutro	mergulhado	na	fossa.	Pode	
ser um problema espiritual?
 Caro leitor, pode ser um problema espiritual pois todos podemos 
ser	influenciados	por	outros	espíritos.	Mas	não	atribua	todos	os	seus	
problemas a espiritualidade. Pode ser apenas um dia ruim ou até 
um	problema	 físico	ou	psicológico,	 como	depressão	e	bipolaridade.	
Independente	do	diagnóstico,	fique	atento,	vigie	e	ore.
2. É	verdade	que	todos	somos	médiuns	e	podemos	tanto	influenciar	
como	receber	influências	espirituais?
 Sempre	teremos	uma	ligação	com	o	plano	espiritual.	Podemos	
influenciar	e	ser	influenciados	quando	estivermos	na	mesma	sintonia.	
Então,	aqui	também	a	receita	pode	ser:	vigie	seus	pensamentos	e	suas	
conexões	mentais	e	ore	para	receber	o	auxílio	dos	espíritos	benfeitores.
3. Noto	que	quando	me	deixo	dominar	pela	irritação	perco	o	controle	e	
tomo atitudes de que me arrependo depois. Nesses momentos, posso 
dizer	que	seria	uma	manifestação	de	espíritos	agressivos?
 Você	pode	estar	sendo	impulsivo,	mas	com	esse	tipo	de	atitude	
você	abre	as	portas	para	a	influência	de	espíritos	inferiores,	e	assim	
tudo	pode	ficar	pior.
4. Como	tenho	muita	sensibilidade	em	relação	à	espiritualidade,	acabo	
sendo	 instável	 em	 relação	 aos	 meus	 sentimentos	 e	 pensamentos.	
Como posso fazer para resolver esse problema?
 Você	precisaria	melhorar	sua	sintonia	e	uma	maneira	eficaz	é	
fazendo prece.
5. Mediunidade,	é	preciso	desenvolvê-la?
 É preciso estudá-la, a doutrina é uma fonte inesgotável de 
aprendizado. Mas é importante também conhecer-se a si mesmo e 
assim	 conseguir	 distinguir	 os	 nossos	 pensamentos	 e	 as	 influências	
que estamos recebendo.

 Finalmente,	 também	 gostaríamos	 de	 dividir	 com	 vocês	 duas	
mensagens	mediúnicas	 recebidas	 por	médiuns	 do	 Centro	 em	 aulas	 da	
Turma	C	(9	a	10	anos)	e	da	Juv.	C	(17	anos	em	diante).	Elas	seguem	neste	
mesmo	número	do	IAK.

por Marildes F. Esposo
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  É	uma	tarde	fria.	Poucas	crianças	brincam	na	praça.		
	 Uma	garotinha	para	de	correr	quando	vê	que	uma	senhorinha	
já	muito	 idosa,	que	atravessava	a	praça	com	um	punhado	de	flores	
debaixo	de	um	braço	e	uma	carteira	na	mão	do	outro	braço,	aborda	um	
morador	de	rua	que	passava	pela	praça.	Não	dá	para	ouvir	o	que	ela	diz.	
Ela	abre	a	carteira,	tomando	o	devido	cuidado	com	as	flores.	A	senhora	
entrega uma nota azul-esverdeada ao homem. Ele se espanta, faz um 
sinal	negativo	 com	a	cabeça,	estica	bem	a	nota	 -	mostrando-a	bem	
para a senhora.  Ele devolve a nota para ela. A garotinha chega perto 
o	suficiente	para	ouvir	o	homem	falar:	“Tome	mais	cuidado,	senhora.	
Muita	gente	não	conseguiria	pensar	em	você	nessa	situação...	Agora	
preciso	ir.	Sabe	como	é...	banho	de	sol”.	Ele	se	afasta	um	pouco	e	deita	
na grama ali perto.

	 A	senhora	está	confusa.	Põe	a	mão	no	rosto.	Falta	algo.	Ela	
não	se	lembra	do	quê.

	 A	garotinha	olha	para	a	direção	que	a	senhora	veio	e	descobre	
o	que	falta.	Sai	correndo.	Ela	tem	um	irmão	gêmeo	que	também	está	
na	praça.	Quando	vê	sua	irmã	correndo,	ele	também	corre.	Ela	pega	
algo	do	chão.	A	senhora	continua	a	atravessar	a	praça.	“O	que	é	isso?”,	
pergunta	o	 irmão.	 “Aquela	 senhora	derrubou	 isso”.	 Eles	 olham	para	
ela. Correm.

	 “Senhora,	 senhora!”	 Parece	 que	 a	 senhora	 ouve	 algo.	 Ela	
se	 vira	 e	 fala.	 “Parece	 que	 eu	 ouvi	 algo...”	 “Senhora,	 senhora!”,	 as	
crianças	se	aproximam.	 “Ora...	Dois	pequeninos...”	 “Hum,	a	senhora	
poderia	nos	emprestar	seus	óculos?	Precisamos	confirmar	uma	coisa”.	
Silêncio.	Ela	põe	a	mão	na	gola	da	sua	 roupa,	põe	a	mão	no	 rosto.	
Nada.	“Bom...	acho	que	não	vou	poder	emprestar.	Ou	esqueci,	ou	não	
tenho...	Não	me	lembro”.

	 “Não	 é	 esse?”,	 pergunta	 a	 garotinha,	 abrindo	 as	mãos.	 Há	
uns	 óculos	 nas	mãos	 dela.	 “Olha.	 Estes	 se	 parecem	 com	os	 óculos	
que	achei	que	tinha”.	“Tome,	são	seus.	Nós	encontramos	no	chão”.	A	
senhora	olha	nos	olhos	dos	irmãos,	um	de	cada	vez.	“Estes	pequeninos	
também	são	gentis	e	caridosos,	que	coincidência”.	O	garoto	pergunta.	
“Coin...	quê?	Não	sabia	que	isso	existia”.	A	garota	sorri.	“A	senhora	nos	
chama	de	pequeninos,	mas	nós	três	somos	quase	da	mesma	altura”.	
“Huhu.	É	que	vocês	são	pequeninos	porque	ainda	vão	crescer,	e	eu	
sou	pequenina	porque	já	sou	idosa,	e	fiquei	menor	com	o	tempo”.	O	
garoto	e	sua	 irmã	sorriem.	“Isso	quer	dizer	que	a	senhora	não	pode	
mais	 crescer?”,	 pergunta	 a	 garotinha.	 A	 senhora	 fica	meio	 confusa.	
“Não	sei	se	entendi	muito	bem...”.	Os	irmãos	pensam	um	pouco.	“Que	
nem	o	metrô	ou	o	trem,	sabe?	Quando	ele	diminui	de	velocidade	para	
parar	em	uma	estação,	mas	depois	acelera	para	chegar	na	próxima”,	
explica	o	irmão.

 A senhora olha para as 
flores	 debaixo	 do	 braço,	 depois	
para	 os	 irmãos.	 “Dizendo	 essas	
coisas	vocês	me	 lembram	do	meu	
marido...	Já	no	hospital,	ele	falava...:	
‘ A velhice... é como o período que 
a árvore amadurece e a semente 
se	 desprende	 -	 caindo	 no	 chão	
- para depois crescer. Por isso 
fico	 tranquilo.	 E	 é	 por	 isso	 que	
você	 não	 precisa	 se	 preocupar	

também, brotinho...”. Lágrimas escorrem dos olhos dela. Ela enxuga-
as	 com	 as	 costas	 da	 mão.	 As	 crianças	 se	 esforçam	 para	 colocar,	
cada	uma	delas,	uma	mão	nos	ombros	da	senhora.	“A	senhora	quer	
que	a	gente	te	acompanhe	até	a	sua	casa?	Nosso	pai	pode	ir	junto”.	
Pássaros.	“Não	estou	indo	para	minha	casa	ainda,	preciso	colocar	isso	
no	lugar”,	diz	ela,	mexendo	nas	flores.	As	crianças	entendem	o	que	isso	
quer dizer. Ela está indo ao cemitério.

	 Os	irmãos	se	olham	e	não	dizem	nada,	mas	um	sabe	o	que	o	
outro	está	pensando.	O	garoto	corre	em	direção	ao	pai,	que	observava	
tudo	de	longe.	A	senhorinha,	meio	assustada,	pergunta.	“Por	que	vocês	
são	 tão	 legais	 comigo?	Por	 que	 são	 tão	 caridosos?”	A	 garota	pisca.	
“Acho	que	é	porque	é	 importante.	 Faz	diferença	para	 você	e	para	a	
gente.	E	também	porque	você	nos	permitiu”.

 O garoto chega com o pai. “Este é o nosso pai; diga oi, pai”. O 
pai e a senhora riem. O homem fala. “Olá”. “Olá”, diz a senhora. “Meu 
filho	tentou	me	contar	o	máximo	que	pôde,	mas	ficou	corrido.	A	senhora	
se	 importa	 em	 contar	 novamente,	 para	 que	 não	 haja	 confusão?”	 A	
senhora	olha	para	os	olhos	de	cada	um,	e	não	há	nada	mais	do	que	o	
necessário lá. O brilho. Ela conta.

	 “...	E	hoje	completa	um	mês	que	ele	faleceu...”.	O	pai	olha	nos	
olhos	da	senhora.	“Pelo	que	a	senhora	contou,	o	seu	marido...	Ele	não	
me	parecia	triste...	Parece	que	ele	sabia	que	ia	morrer...”	Ela	não	desvia	
o	olhar.	Aguarda	um	pouco	e	fala.	“Não,	não	é	isso.	Ele	sabia	que	não	
ia	morrer.	E	é	isso	que	eu	não	entendo”.		O	pai	olha	para	os	filhos.	“E	a	
senhora	gostaria	de	tentar	entender?”	Ela	olha	para	as	crianças,	para	
o	chão,	para	o	céu,	para	as	flores	e	para	sua	própria	mão	esquerda,	
onde	há	uma	aliança.	“Quem	mandou	ele	me	deixar	sozinha?”,	diz	ela,	
quase sem voz.

	 “A	senhora	não	está	sozinha	-	e	seu	marido	sabe	disso”,	diz	
o pai. A senhora parece surpresa. “Ele... me disse exatamente isso... 
no	último	dia...”	Seus	olhos	lacrimejam.	A	garotinha	puxa	a	roupa	da	
senhora.	“O	que	a	senhora	vai	fazer	com	essas	flores?	Se	deixar	elas	
paradas	 elas	 não	 vão	 servir	muito,	 e	 vão	murchar”.	 Novamente	 ela	
enxuga o rosto. “É verdade, pequenina...”, a senhora diz, “Podemos 
fazer algo melhor para ela e para nós”.

	 “Senhora,	 a	 senhora	 já	 ouviu	 falar	 sobre	 o	 Espiritismo?	 Eu	
não	 sou	 nenhum	estudioso	 para	 explicar	 tudo	 isso	 para	 a	 senhora,	
mas frequento uma casa espírita onde a senhora poderia tirar suas 
dúvidas.	Ela	não	é	muito	longe	daqui”,	diz	o	pai.	A	senhora	olha	para	
baixo,	um	tanto	triste.	Num	primeiro	momento,	as	palavras	não	saem.	
“Bem...	Sabe,	é	que...	Fazia	tempo	que	meu	marido	me	convidava	para	
ir... Para ele era muito importante ir ao Centro, mas eu recusei todas 

as	 vezes...	 fiquei	 com	medo	e	não	 tive	coragem	de	sair	de	
casa e acompanhar meu marido, alguém que eu 

confiava...	 Agora...	 Eu	 só	 tenho	 essas	
flores...	Por	que	ele	só	sorria	e	dizia:	
...‘Tudo	bem,	 tudo	bem	querida...	
Daqui a pouco estou de volta, 
brotinho...’??	 Por	 que	 ele	 não	
tentava	me	obrigar	a	ir?!...”
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Flores de uma tarde fria
por Pablo E. Diego
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	 Há	um	longo	silêncio	entre	eles,	parece	inclusive	que	a	praça	
fica	silenciosa,	mas,	ao	longe,	o	choro	de	uma	criança,	provavelmente	
recém-nascida. Os sons voltam, pouco a pouco, ao normal agora. 
“Se	seu	marido	não	te	obrigou	a	 ir,	deve	ser	porque	ele	sabia	que	 ir	
lá	obrigada	só	 faria	mal	a	 você.	 Isso	é	uma	coisa	muito	 importante:	
respeitar o livre-arbítrio de alguém que gostamos e queremos por 
perto.	Acho	que	a	senhora	não	perderia	nada	se	fosse	à	casa	espírita	
para	conhecer”,	diz	o	pai.	Ele	põe	uma	mão	sobre	a	cabeça	de	cada	
filho.	“Mas	quando	estiver	se	sentindo	à	vontade,	sem	medo”.

	 A	senhora	está	pensativa.	A	garotinha	segura	uma	das	mãos	
da	senhora.	 “Daí	a	senhora	vai	poder	 ter	mais...	ahn...	não	é	chão...	
mas...”,	 ela	 olha	para	 o	 pai.	 Ele	 fala.	 “Base...?”	 “Isso!	 A	 senhora	 vai	
poder ter mais bases para pensar sobre essas perguntas que a 
senhora	falou”.	“E”,	o	irmão	diz,	segurando	a	outra	mão	da	senhora,	
“talvez	a	gente	se	encontre	lá!	Porque	tem	aulas	para	todas	as	idades!	
A senhora sorri discretamente e pensa em voz alta, sem perceber. 
“Será	por	isso?”,	diz.

	 O	pai	bagunça	os	cabelos	das	crianças.	“Acho	que	agora	nós	
temos que ir. Precisamos deixar a senhora seguir seu caminho, e um 
dia,	talvez,	quem	sabe	nos	encontraremos	de	novo.	Além	disso,	a	mãe	
de	vocês	pediu	pra	janta	estar	pronta	quando	ela	chegar	do	trabalho!	E	
não	quero	que	ela	fique	braba	comigo!”	Os	quatro	então	se	despedem.

	 A	senhora	está	parada	em	frente	à	lápide	de	seu	marido.	Uma	
lágrima	escorre.	 Ela	 sussurra.	 “Você	 sabe	que	esta	 flores	 são	muito	

bonitas	para	ficarem	aqui,	paradas,	murchando,	não	é?”	O	vento	sopra	
e	assobia	baixinho,	balançando	as	folhas	das	árvores.

	 É	o	fim	de	uma	tarde	fria.	A	senhora	atravessa	novamente	a	
praça,	 agora	na	direção	 contrária.	Há	um	homem	sentado,	 olhando	
as	estrelas	e	o	céu.	Quando	se	aproxima,	ela	o	reconhece	e	para	em	
frente	 a	 ele.	 “Muito	 obrigada!”,	 diz	 ela,	 oferecendo	 as	 flores.	 Ele	 se	
surpreende,	esboça	um	sorriso	meio	confuso,	mas	sincero,	e	aceita-
as.	“Obrigado!”,	diz	ele.	Ela	diz	“Obrigada	de	novo!”,	antes	de	ir	embora.

 Já chegando em casa, a senhora cogita a possibilidade de 
algum	dia,	 talvez,	quem	sabe,	 ir	à	 tal	casa	espírita.	Talvez	ela	possa	
encontrar	aqueles	 três	que	fizeram-na	 lembrar	de	seu	amado,	 	mais	
uma	vez.	Seu	pãozinho.

	 Mas	seria	uma	grande	coincidência.	Não.	Coin...	quê?	Que	eu	
saiba	isso	não	existe.

	 A	questão	do	suicídio	no	mundo	toma,	há	muito	
tempo,	as	proporções	de	um	problema	de	saúde	pública.	

No	mundo	hoje,	uma	pessoa	termina	com	a	própria	vida	a	cada	40	segundos!
	 No	Brasil,	 segundo	o	Mapa	da	Violência	2017	 (MS),	 a	 taxa	de	
suicídios	na	população	de	15	a	29	anos	subiu	de	5,1	 (2002)	para	5,6	
(2014)	por	100	mil	habitantes	-	um	aumento	de	quase	10%	em	12	anos.	
Em	2014,	ocorreram	2898	suicídios	nessa	faixa	etária,	4	vezes	mais	de	
homens	do	que	de	mulheres.	
	 Na	França	da	época	de	Allan	Kardec,	o	problema	 já	era	bastante	
significativo.	 Na	 Revista	 Espírita	 de	 Julho	 de	 1862,	 Kardec	 cita	 dados	 da	
época	e	comenta	a	questão	à	luz	do	Espiritismo.	Transcrevemos	trechos	dessa	
matéria,	que	pode	ser	consultada	na	íntegra	no	original,	inclusive	via	Internet.

Estatística de suicídios (trechos)
Allan Kardec, Revista Espírita, Julho de 1862 

 “Muitas vezes pergunta-se se há covardia ou coragem no suicídio. 
Incontestavelmente há covardia ante as provas da vida, mas há coragem 
em enfrentar as dores e as angústias da morte. Esses dois pontos, parece, 
encerram todo o problema do suicídio.”
 “A publicidade dada aos suicídios produz sobre as massas o efeito 
da	guarita.	Ela	excita,	encoraja,	familiariza	com	a	ideia	e	até	a	provoca.	Sob	
esse	ponto	de	vista	consideramos	as	descrições	do	gênero	que	abundam	
nos	 jornais	 como	 uma	 das	 causas	 excitantes	 do	 suicídio:	 elas	 dão	 a	
coragem de morrer. Dá-se o mesmo com esses crimes com a ajuda dos 
quais se excita a curiosidade pública.”
 “A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias 
materialistas,	numa	palavra,	são	os	maiores	excitantes	ao	suicídio.	Elas	
dão	a	covardia	moral.	Quando	se	veem	homens	de	ciência	apoiarem-se	na	

autoridade	de	seu	saber	para	se	esforçarem	por	provar	aos	seus	ouvintes	
ou	 leitores	que	nada	devem	esperar	depois	da	morte,	não	é	conduzi-los	
à	 conclusão	 de	 que,	 caso	 sejam	 infelizes,	 nada	 têm	a	 fazer	 de	melhor	
do	que	se	matarem?	(...)	A	propagação	das	ideias	materialistas	é,	pois,	o	
veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se tornam seus 
apóstolos assumem uma terrível responsabilidade.”
	 “O	Espiritismo	não	só	vem	confirmar	a	teoria	da	vida	futura,	mas	a	
prova	pelos	fatos	mais	patentes	que	se	possam	apresentar:	o	testemunho	
daqueles	que	nela	 se	acham.	Faz	mais:	 ele	no-la	mostra	 sob	cores	 tão	
racionais,	tão	lógicas,	que	o	raciocínio	vem	em	apoio	à	fé.	Já	não	sendo	
admissível	a	dúvida,	muda	o	aspecto	da	vida.	Sua	importância	diminui	em	
razão	da	certeza	que	se	adquire	de	um	futuro	mais	próspero.	Para	o	crente,	
a	vida	se	prolonga	indefinidamente	para	além	do	túmulo.”
	 “Assim,	 tem	 o	 espírita	 vários	motivos	 como	 contrapeso	 à	 ideia	
do	suicídio:	 a	 certeza	de	uma	vida	 futura,	na	qual	 sabe	que	será	 tanto	
mais	feliz	quanto	mais	infeliz	e	resignado	tiver	sido	na	Terra;	a	certeza	de	
que, abreviando a vida, chega a um resultado absolutamente oposto ao 
que esperava; que ele se liberta de um mal para chegar a outro pior, mais 
longo	e	mais	terrível;	que	não	poderá	rever	no	outro	mundo	os	objetos	de	
suas	afeições	aos	quais	queria	unir-se.	Daí	a	consequência	que	o	suicídio	é	
contra os seus próprios interesses.”
 “Ora, com a certeza de viver depois da morte, e de viver muito 
mais	tempo	do	que	na	Terra,	é	muito	natural	que	pense	em	lá	ser	o	mais	
feliz	possível.	Tem	certeza,	por	outro	lado,	que	lá	será	infeliz	se	não	praticar	
o	bem,	ou	mesmo	se,	não	 fazendo	o	mal,	nada	 faz.	Ele	compreende	a	
necessidade	de	uma	ocupação,	o	melhor	preservativo	contra	a	hipocondria.	
Com	a	certeza	do	futuro,	ele	tem	um	objetivo.	Com	a	dúvida,	não	o	tem.	É	
tomado pelo aborrecimento e acaba com a vida porque nada mais espera.”

Ainda o Setembro amarelo

Conhecendo a Revista Espírita
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A Crise de Valores da Sociedade Moderna
sob a Luz do Espiritismo

	 Desde	Moisés,	1300	anos	antes	da	vinda	de	Jesus,	que,	por	
sua	vez,	viveu	entre	nós	falando	de	Amor	e	Perdão,	mas	nos	dizendo	
que	ainda	não	estávamos	prontos	para	conhecer	toda	a	verdade.		
	 Chegaria	o	tempo	que	o	“Consolador”	nos	seria	enviado	para	
que assim pudéssemos entender mais completamente quem somos, de 
onde viemos e para onde vamos.
 Esse Consolador foi o “espírito de verdade”, que nos trouxe a 
Doutrina	dos	Espíritos,	codificada	por	Allan	Kardec	e	elaborada	pelos	
espíritos. 
 É através do Espiritismo que podemos entender, em verdade, 
situações	da	vida	que	num	outro	contexto	seriam	apenas	sofrimento,	
injustiças,	tristezas,	desilusões	ou	“crises”.
	 Saibamos	então	buscar	uma	vida	de	significados.	Busquemos	
nos	 abrir	 para	 encarar	 nossas	 emoções,	 nossas	 fraquezas	 e	 nossas	
qualidades,	com	coragem	e	verdade.	Coragem	para	nos	conhecermos	
verdadeiramente. 
 Entender que “crise” é um sinal de alerta para que encontremos 
valores	mais	profundos	e	passemos	a	priorizar	o	que	“somos”	e	não	o	
que “temos”. Precisamos aprender a transformar a nós mesmos para 
transformar	o	mundo.	O	mundo	só	vai	mudar,	quando	nós	mudarmos.	
	 Parar	de	dividir	o	mundo	em	grupos	segregados	por	cor,	raça,	
opção	sexual,	cultura,	etc..	e	passar	a	perceber	a	conexão	que	existe	em	
todos	nós.	Somos	todos	iguais	e	fomos	feitos	para	viver	em	harmonia.	
Essa	vivência	nos	conecta	com	a	vontade	divina	em	nós	para	alcançar	o	
Reino	de	Deus.	Como?	Exercendo	essa	função	divina	que	está	dentro	de	
nós,	perdoando	a	nós	mesmos	e	os	que	estão	à	nossa	volta,	tentando	
ser	cada	vez	melhores	e	ainda	pensando	no	 todo,	sendo	caridosos	e	
benevolentes.
	 A	 crise	 surge	 para	 despertar	 em	 nós	 valores	 que	 estão	
adormecidos	e	despercebidos.	Chamar	nossa	atenção	para	uma	nova	
consciência	que	será	construída	pela	mudança	das	nossas	atitudes	e	
pensamentos; pela nossa forma de ser e de perceber o mundo e os 

que	estão	à	nossa	volta.	Sairmos	do	nosso	egoísmo	e	entendermos	que	
só	seremos	completamente	felizes	quando	não	existir	mais	tristeza	ou	
sofrimento	na	Terra.	A	minha	felicidade	depende	da	felicidade	do	outro.	A	
minha	alegria	depende	da	alegria	de	todos	nós.	Abandonar	as	disputas,	
as	intrigas	e	a	competição	que	só	nos	traz	ansiedade	e	doenças.
	 A	crise	nos	auxilia	na	transformação.	Ela	nos	aponta	que	velhas	
estruturas devem ser derrubadas para que novos valores possam 
ser	 construídos.	 Tenhamos,	 portanto,	 atitudes	 e	 pensamentos	 que	
modifiquem	nosso	padrão	mental	para	o	Amor.	Paremos	de	reclamar	e	
passemos a agradecer tudo que somos e temos. 
	 Está	na	hora	de	entender	que	“somos”	uma	alma	e	que	“temos”	
um corpo que é transitório e que tudo que possuímos deve ser utilizado 
como instrumento de aprimoramento enquanto estamos encarnados no 
planeta.	São	meios	para	nos	facilitar	ou	nos	desafiar	no	nosso	processo	
evolutivo	de	transformação	e	crescimento.
	 Se	todos	nós	estamos	então	vivendo	muitas	e	profundas	crises,	
tentemos entender que elas se fazem necessárias para nos alertar a 
nos conectarmos conosco e agirmos nos reorganizando internamente e 
entendendo que somos corpo e espírito.
	 A	crise	nos	tensiona	a	ter	outro	olhar	para	a	vida.	É	uma	grande	
oportunidade que nos mobiliza a mudar a nossa forma de perceber o 
mundo no exercício da vida.
Se	 o	 vazio	 nos	 rodeia,	 se	 a	 crise	 está	 cada	 vez	 mais	 presente	 em	
nossas vidas e se as possibilidades se fazem cada vez mais escassas, 
busquemos	o	outro,	auxiliando	e	servindo.	Sejamos	solidários	e	úteis	aos	
que	estão	à	nossa	volta.	Sendo	úteis	poderemos	dar	mais	consistência	
ao	 nosso	 viver	 e	 iremos	 automaticamente	 promover	 a	 mudança,	 a	
harmonia	e	o	progresso	à	nossa	volta.	
	 Seremos	desta	forma	os	favorecedores	e	os	favorecidos	abrindo	
finalmente	caminho	para	o	surgimento	da	Nova	Era	tão	esperada	e	tão	
desconhecida	de	todos	nós.	

Eliana	Galvão	Puoli

Noite da Sopa 2017
 Nossa	 “Noite	 da	 Sopa”	 já	 faz	 parte	 do	 calendário	 do	 CEII.	
Anualmente,	no	último	sábado	do	mês	de	agosto,	nossa	casa	tem	suas	
portas abertas para que todos possam saborear diferentes tipos de sopa. 
As	eleitas	deste	ano	foram:	Mandioquinha,	Caldo	Verde	e	Cebola.
	 Assim	como	nos	últimos	anos,	todo	o	preparo	começaria	bem	
cedinho	 no	 próprio	 sábado.	 Voluntários	 se	 dividiam	 em	 três	 turnos.	
Manhã	 para	 lavarmos,	 descascarmos,	 cortarmos,	 ralarmos	 todos	 os	
legumes.	A	alegria	e	disposição	do	pessoal	era	total,	mesmo	dando	uma	
choradinha	na	hora	que	cortavam	a	cebola	!!
	 Muitos	 vieram	 para	 ficar	 por	 um	 tempo,	 mas	 acabaram	
esticando	suas	jornadas,	tamanha	é	a	satisfação	que	este	trabalho	nos	
proporciona.
De	tarde,	outro	turno	teve	a	incumbência	de	preparar	as	sopas.	Fervemos,	
temperamos,	 cozinhamos,	 e	 adicionamos	 nossos	 temperos	 secretos	
(caso	queiram	saber,	é	só	nos	perguntar!).	Enquanto	o	fogo	esteve	aceso,	
várias	conversas	gostosas	surgiam	à	beira	do	fogão.
	 No	 começo	 da	 noite,	 tivemos	mais	 uma	 turma	 que	 tinha	 as	
missões	de	arrumar	e	decorar	o	salão	e	servir	nossos	convidados.	As	
pessoas eram servidas nas próprias mesas pelos voluntários.
	 Os	 convidados	 poderiam	 adquirir	 doces	 e	 bebidas	 para	
completarem	a	noite.	 Todo	 este	 trabalho	 visa	 proporcionar	 uma	noite	
agradável e uma forma de entretenimento aos nossos convidados, e 
também	angariar	fundos	para	ajudar	a	manter	nossa	casa.

	 Agora	 que	 você	 já	 sabe,	 contamos	 com	 você.	 Reserve	 um	
horário	em	sua	agenda	para	que	em	2018	você	e	sua	família	também	
façam	parte	desta	maravilhosa	noite.	Nos	vemos	no	próximo	evento!!!

	Eduardo	e	Elisângela	Guarini
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Eu me Precipitei...
Transcrição	de	mensagem	mediúnica	transmitida	por	psicofonia	no	dia	02.09.2017	em	aula	da	Juv	C

 Primeiramente,	 agradeço	 a	 oportunidade	 de	 estar	 aqui	
podendo	me	expressar,	falar	um	pouquinho	da	minha	história.	
	 Hoje	já	estou	em	uma	condição	melhor,	já	tenho	mais	discernimento,	
já	consegui	receber	bastante	auxílio,	já	recebi	bastante	esclarecimento,	e	
é	esse	conhecimento	que	está	me	deixando	cada	vez	mais	equilibrado	e	
mais	fortalecido	para	seguir	a	minha	caminhada.	E	confesso	para	vocês	
que usufruo muito dessa Casa, usufruo muito dos estudos aqui oferecidos, 
pois me é muito valido ainda e me é muito necessário.
 Eu parti, quando desencarnei...eu precipitei, fui o grande 
responsável pelo meu próprio desencarne, fruto dos meus medos, das 
minhas	 inseguranças	 como	 espírito	 que	 tanto	 necessita	 evoluir,	 que	
tanto necessita aprender. 
	 Tive	minha	família,	meus	amigos...	Minha	família	me	ofereceu	
a oportunidade de um bom lar, me ofereceu a oportunidade do limite... 
Mas	diante	da	minha	 rebeldia	espiritual,	 da	minha	 imperfeição,	 tudo	
aquilo me trazia desconforto, me revoltava e eu me rebelei contra tudo 
e contra todos, e contra mim mesmo. Por isso mesmo decidi partir. 
	 Não	foi	fácil,	e	ainda	hoje	tenho	muita	dificuldade	em	lidar	com	
essas	lembranças...	Ainda	me	incomoda,	traz	muito	desconforto,	e	por	
isso	não	entro	em	detalhes	aqui	com	vocês.	Mas	a	equipe	espiritual	me	

auxilia	a	seguir	mais	confiante	e	mais	consciente	para	frente.	
	 Hoje	eu	tenho	a	certeza	de	que	a	religiosidade	que	eu	neguei,	
que recusei, os limites que me traziam desconforto, eram algo muito 
frutífero para mim, se eu tivesse dado abertura para assimilar. 
	 Por	 isso,	 tenho	 a	 oportunidade	 de	 estar	 aqui	 hoje	 contando	 a	
minha	história	para	vocês,	uma	pequena	parte	da	minha	história.	E	dizer	
para	vocês	que	usufruam	daquilo	que	vocês	 têm,	mesmo	os	 limites,	as	
regras,	 as	 orientações	 que	 hoje	 vocês	muitas	 vezes	 podem	não	 gostar,	
eu diria que é o essencial e o indispensável neste momento de cada um 
para	se	enriquecer,	para	se	fortalecer	como	seres	espirituais.	Que	vocês	
possam	usufruir	do	conhecimento	que	vocês	têm	às	mãos,	e	a	facilidade	
para	vocês.	Usufruam	e	se	eduquem,	pois	tudo	isso	faz	toda	a	diferença.	
	 Hoje	 vocês	 não	 têm	 como	 imaginar	 o	 que	 é	 desencarnar	 e	
estar do lado de cá, torturado pelas suas próprias amarguras, pelos 
seus	 medos	 e	 pelas	 suas	 próprias	 inseguranças,	 fruto	 das	 próprias	
negligências.	Por	 isso	eu	recomendo	para	vocês:	não	negligenciem,	e	
que	vocês	tenham	o	mais	belo	na	trajetória	de	vocês:	a	religiosidade,	o	
conhecimento	e	a	certeza	de	que	Deus	é	Pai,	bom	e	justo.	
	 Meu	muito	obrigada	por	estar	aqui	com	vocês,	fiquei	muito	feliz	
e grato, mais uma vez. 

	 Oi	amigos,	eu	é	que	agradeço	estar	aqui	com	vocês.	
	 Na	minha	casa,	os	meus	pais	sempre	se	reuniam	para	 fazer	
prece;	rezar	era	um	compromisso	que	eles	tinham	e	não	abriam	mão	
disso.	 Me	 convidavam	 para	 participar,	 mas	 eu,	 como	 criança,	 não	
entendia, queria brincar. 
 Fui crescendo e eles insistiam. Eu, às vezes, participava muito; 
às	vezes,	só	um	pouquinho;	às	vezes,	achava	chato.	O	tempo	passou,	
porém	não	muito,	pois	acabei	desencarnando,	muito	jovem.	
 Fiquei aqui no plano espiritual por um tempo confusa, perdida, 
porém	sempre	me	sentia	em	paz	em	alguns	momentos.	Somente	depois	
de	muito	tempo,	melhorei.	
	 Hoje	me	sinto	em	paz	e	sou	muito	grata	aos	meus	pais,	pelo	
seu	 amor,	 pelo	 seu	 carinho.	 Pela	 braveza	 deles,	 que	 queriam	 me	
orientar	e	me	educar	no	caminho	do	bem,	do	amor,	da	honestidade,	

e,	mais	que	tudo,	no	caminho	de	Deus.	Hoje	compreendo	que	aquelas	
reuniões	que	aconteciam	lá	em	casa,	e	que	meus	pais	faziam	questão	
que	acontecessem	com	hora	e	disciplina,	eram	o	Evangelho	no	 lar.	E	
aqueles momentos de paz que sentia eram suas preces, seu amor e 
carinho	que	chegavam	até	mim.	Aquilo	que	eu	às	vezes	achava	chato,	
foi	muito	importante	para	eu	me	encontrar	tão	bem.
	 Queridos	 amigos,	 aproveitem	 a	 fase	 de	 vocês,	 aproveitem	
a vida, porém aprendam muito com seus pais, pois eles querem e 
desejam	somente	o	melhor	para	vocês.	
	 Obrigada	por	me	deixar	participar	desta	aula,	pois,	 daqui	do	
plano	espiritual,	é	uma	pequena	luzinha,	porém,	na	vida	de	cada	um	de	
vocês,	será	a	luz	que	fará	a	diferença.
	 Tchau	para	vocês.

Os momentos de paz que eu sentia 
eram as preces de meus pais

Transcrição	de	mensagem	mediúnica	recebida	por	psicografia	no	dia	16.09.2017	em	aula	da	Turma	C



2a feira
19:15h Encaminhamento	e	orientação
19:45h Curso de Aprofundamento
20h Estudo	do	Evangelho	e	Assistência	Espiritual

3a feira
19:00h Encaminhamento	e	orientação
20h Estudo	do	Evangelho	e	Assistência	Espiritual

4a feira

14:15h	 Encaminhamento	e	orientação
15h	 Estudo	do	Evangelho	e	Assistência	Espiritual
16h	 Curso	Básico	e	Aprendizes	do	Evangelho

20h	 Cursos	Básico,	Aprendizes	do	Evangelho	e	
Educação	Mediúnica

5a feira
15:15h Samaritanos
19:30h	 Encaminhamento	e	orientação
20h	 Estudo	do	Evangelho	e	Assistência	Espiritual

Sábado

15h	 Educação	de	Crianças	e	Jovens	-	Juv. AB 
(13	a	16)	e	Juv. C	(17	em	diante)

15:30h Encaminhamento	e	orientação
16:30h Estudo	do	Evangelho	e	Assistência	Espiritual

17:30h
Educação	de	Crianças	e	Jovens
Turmas A	(4	a	6,5),	B (6,5	a	8),	C (9	a	10),	
D (11	a	12)	e	Sala da Família

“Colabore com a manutenção da Casa e a estrutura para suas 
atividades: Seja um sócio contribuinte do C.E. Irmão Itajubá”

Colaboração	de	Ricardo	A.	Terini
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A comemoração dos 66 anos do CEII

	 No	mês	do	aniversário	de	nascimento	de	Allan	Kardec,	nosso	
Centro também aniversaria. Entre outras coisas, algumas palestras 
foram programadas com expositores convidados e da Casa, agendadas 
para	as	2ª-feiras	à	noite,	com	duração	de	1	hora.	
	 Os	 temas	 e	 palestrantes	 estão	 listados	 abaixo,	 conforme	
anúncio	veiculado	no	Facebook:

Festa da Sopa 2017

 Anualmente,	no	último	sábado	do	mês	de	agosto,	nossa	casa	
tem suas portas abertas para que todos possam saborear diferentes 
tipos	de	sopa.	As	eleitas	deste	ano	foram:	Mandioquinha,	Caldo	Verde	
e	Cebola.	Voluntários	e	voluntárias	trabalharam	durante	todo	o	sábado,	
alternando-se em turnos, com muita alegria para oferecer também a 
todos os que viessem à noite.
	 A	nossa	gostosa	FESTA	DA	SOPA	2017	ocorreu	no	dia	26	de	
agosto,	 com	 mais	 de	 130	 pessoas	 que	 lotaram	 o	 salão	 do	 Centro,	
transformado	 num	 grande	 refeitório	 colorido	 de	 confraternização	 e	
alegria.	O	Centro	agradece	de	coração	a	colaboração	e	a	participação	
de	todos.	Mais	detalhes,	em	artigo	no	interior	deste	número	do	IAK.

Encontro de Cultura Espírita 2017
As diferentes faces da Reencarnação

 O	Encontro	deste	ano	aconteceu	no	dia	04	de	outubro.	À	tarde	e	
à	noite,	os	alunos	dos	cursos	Básico,	Aprendizes	do	Evangelho	e	Educação	
Mediúnica	 apresentaram	 o	 resultado	 de	 suas	 pesquisas	 e	 discussões	
sobre	o	tema	“Reencarnação”	sob	diversos	pontos	de	vista:	o	planejamento	
reencarnatório,	 a	 reencarnação	 nas	 religiões,	 mídia	 e	 reencarnação,	 a	
pesquisa	científica	da	reencarnação,	lei	de	causas	e	efeitos,	etc..
	 E,	 nesse	 dia,	 os	 grupos	 empenharam-se	 em	 apresentar	 e	
compartilhar	com	os	demais	o	que	pesquisaram	e	aprenderam	sobre	
o	tema.	Foi	bastante	 interessante	e	 instrutivo.	E	todos	ganharam	em	
conhecimento	e	amizade.

Parabéns.

Quem esteve presente, aproveitou e muito!

PALESTRAS
02/OUTUBRO/2017 - ERCÍLIA ZILLI
Tema: O Espiritismo e a valorização da vida.

09/OUTUBRO/2017 - HELOÍSA PIRES
Tema: Madame Kardec.

16/OUTUBRO/2017 - LUZINEIDE DE SÁ
Tema: Reencarnação.


