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Por que  nem  sempre  praticamos  o  que  aprendemos?
 Essa é uma questão que martela a cabeça de muitos espíritas 
bem-intencionados. Compreendemos o ideal de beneficência que a 
Doutrina nos aponta. Mas, muitas vezes, nos pegamos frustrados porque 
não conseguimos manter o mesmo padrão em nossas ações.
 Parece que temos, em geral, uma visão muito simplista de 
nós mesmos. Achamos que basta aprender para já praticarmos. Como 
uma máquina de calcular, ou um computador que, após a programação 
correta, opera conforme os comandos programados. Se não o faz, 
é simplesmente porque o computador apresenta problemas ou a 
programação não está correta. Ou como um interruptor que se 
liga ou desliga, só dependendo da 
vontade.
 No entanto, o fato é que, 
no ser humano, o aprendizado 
não é automático. Se o fosse, 
todos os alunos nas escolas 
teriam bom desempenho, e 

simultaneamente. Que o digam os preciosos estudos de Piaget, : Vygotsky e 
Wallon1 acerca da construção do conhecimento humano.
 Na verdade, fomos criados, como Espíritos, ignorantes e 
inexperientes, mas com capacidade de aprender. É por isso que evoluímos! 
Mas, como sabemos, o processo de evolução do Espírito é milenar. É claro 
que a vontade, na fase humana, pode acelerar o processo de evolução. 
Porém, só com muito tempo e inúmeras existências, na Terra e em outros 
mundos, é que conseguimos evoluir. continua na pág. 6

O primeiro grupo e o primeiro Jornal Espírita do Brasil

O Eco de Além-Túmulo Em 1869, há quase 150 anos, começaria a 
circular na Bahia o primeiro jornal espírita brasileiro, 
o Echo d’Alem-Túmulo, publicado por Luiz Olympio 
Telles de Menezes, professor e jornalista, membro 
do Instituto Histórico da Bahia, que ajudara a fundar 
também, em 17.09.1865, o primeiro grupo espírita 
do país, o Grupo Familiar do Espiritismo, em Salvador. 
Telles de Menezes já enfrentava sem temor os ataques e a ira que a Igreja 
católica lançava sobre a nova doutrina.
 O primeiro número do periódico começaria com entusiasmo:

“Maravilhoso é o fenômeno da manifestação dos espíritos e, por 
toda a parte, ei-lo que surge e vulgariza-se!”

  O jornal espírita baiano, além de divulgar a 
Doutrina e comentar acontecimentos, tanto se interessou 
pela abolição da escravatura no Brasil, que reverteu parte 
de sua renda para libertar escravos, participando, assim, da 
Campanha Abolicionista.  E a iniciativa da publicação não 
passaria em branco nem pela Revista Espírita, em Paris, que 
inseriu no seu número de novembro de 1869 felicitações e 

o comentário que segue, em sua seção “Bibliografia”.

Monitor do Espiritismo na Bahia (Brasil)
Diretor: Sr. Luiz Olympio Telles de Menezes 

(Revista Espírita, nov. 1869)

 “Num dos últimos números da Revista anunciamos o 
aparecimento de uma nova publicação espírita em língua portuguesa, 
na Bahia (Brasil), sob o título de L’Écho Spirite d’Outre-Tombe (O Eco de 
Além-Túmulo, monitor do Espiritismo no Brasil). Mandamos traduzir o 
primeiro número desse jornal, a fim de que os nossos leitores dele se 
inteirem com perfeito conhecimento de causa.

 “O Eco de Além-Túmulo aparece seis vezes por ano, em cadernos 
de 56 páginas in-4º, sob a direção do Sr. Luiz Olympio Telles de Menezes, 
ao qual nos apressamos imediatamente a endereçar vivas felicitações, 
pela iniciativa corajosa de que nos dá prova. Com efeito, é preciso grande 
coragem de opinião para criar num país refratário como o Brasil um órgão 
destinado a popularizar os nossos ensinamentos. A clareza e a concisão 
do estilo, a elevação dos sentimentos ali expressos, são para nós uma 
garantia do sucesso dessa nova publicação. A introdução e a análise que 
o Sr. Luiz Olympio faz, do modo pelo qual os Espíritos nos revelaram a 
sua existência, pareceram-nos bastante satisfatórias.

continua na pág. 6
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Facebook (“Centro 
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Curta!”

Filosofia EspíritaFilosofia Espírita

por Maria Rita Andreazzi Machado

 O Centro Espírita Irmão Itajubá, em 
sua missão de promover o estudo, a prática e a 
difusão do Espiritismo, colabora efetivamente para 
a renovação do Mundo nesse momento crucial da 
transição planetária.

 O estudo das obras da Codificação 
Kardequiana e do Evangelho de Jesus é indispensável 
para que aprendamos a compreender, a conhecer. 
Enseja-nos um novo mundo de descobertas que 
possibilitam o entendimento de questões até então 
ignoradas. É como se um universo diferente e 
deslumbrante surgisse à nossa frente.

“Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”, 
(João, 8:32.), são palavras de Jesus que nos exortam 
ao processo de libertação pelo conhecimento. O 
estudo espírita aclara a mente e pacifica o coração. 

 “O Espiritismo vem, no tempo assinalado, 
cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade 
preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens 
à observância da Lei; ensina todas as coisas, fazendo 
compreender o que o Cristo só ensinou em parábolas. 
O Cristo disse: “que ouçam os que têm ouvidos para 
ouvir”. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, 
porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o 
véu propositalmente lançado sobre certos mistérios, 
e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos 
deserdados da Terra e a todos os que sofrem, ao dar 
uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores.”(1)

 A prática espírita, configurada no exercício 
seguro da mediunidade e na vivência dos postulados 
doutrinários, é instrumento de educação espiritual, 
quando o ser é convidado a apresentar os testemunhos 
pessoais e intransferíveis do exercício da coerência, 
aliando a teoria à prática, no cotidiano de sua existência. 
É o que terá maior peso em nossa contabilidade 
espiritual. Mais vale o que somos do que o que temos, 
considerando o ser como conquista permanente, e o 
ter como aquisição temporária. Somos convocados à 
prática da caridade como requisito fundamental ao 
êxito na busca da felicidade almejada por todos nós. 
Fazer o bem faz bem a quem o faz.

 A difusão dos postulados espiritistas nos 
dias de hoje é uma necessidade inadiável para a 
definitiva implantação do Reino de Deus na Terra, 
a começar por sua instalação no coração de cada 
um de nós. Acessar a informação espírita enquanto 
estivermos na caminhada terrena pode provocar 
a completa mudança na forma de pensar, sentir 
e agir inclusive do materialista, cético, agnóstico, 
ateu e, até mesmo, do religioso aberto a novidades 
transformadoras.  Por isso, temos o compromisso de 
divulgar o Espiritismo por meio das diversas mídias 
disponíveis na atualidade.

 São tantos os recursos de tecnologia 
da informação e comunicação, facilitando a 
interatividade entre as pessoas, independentemente 
de distâncias geográficas ou barreiras físicas, que 
não podemos descurar da responsabilidade de 
disseminar a mensagem do Evangelho de Jesus, 
pelas luzes da Doutrina Espírita, iluminando mentes 
e consolando corações.

 Os mais modernos instrumentos de 
comunicações virtuais, digitais e eletrônicas, através da 
disseminação do uso da rede mundial, possibilitaram o 
intercâmbio entre os povos dos diversos continentes 
e a aproximação dos homens pelas redes sociais 
em busca de negócios econômico-financeiros ou 
daqueles empreendimentos sem fins lucrativos que 
beneficiam o desenvolvimento das ciências e das 
artes, da filosofia e da educação, das condições de 
vida do ser humano. 

 Se a informação e o conhecimento são 
importantes para a evolução humana, é preciso 
reconhecer que estamos na era da interatividade, 
por meio da qual, espargindo o bem pelas luzes do 
Espiritismo, conseguiremos aplicar em nossa vida a 
mensagem do Cristo em toda a sua essência para a 
nossa plenitude e auxílio daqueles que buscam a paz e 
a serenidade, acalentadas no alvorecer de um mundo 
de regeneração. Façamos o que está ao nosso alcance 
para divulgar aquilo que tem nos feito tão bem!

Comunicação, Interatividade  e 
Divulgação Espírita.

Bibliografia:
(1) Kardec, A., O Evangelho Segundo e Espiritismo, Cap. VI, item 4

                              Regina Buso
Presidente do Centro Espírita Irmão Itajubá

Caros amigos
 Iniciamos desde abril mais uma etapa, 
onde iremos, por três anos, estar a frente da 
direção da casa e nos colocando à disposição 
para ajudar e esclarecer no que for necessário.
 A casa espírita tem como objetivo o 
estudo para conhecimento da doutrina espírita, 
por entender que o melhor consolo, orientação 
e ajuda vem da educação do espírito. Para 
tanto, não é só a assistência espiritual (passe) 
que se faz necessária: o estudo e entendimento 
da doutrina é o mais eficiente tratamento 
espiritual que nós podemos receber.
 A nossa casa oferece o estudo sistemático 
da Doutrina que chamamos de escola; na 
verdade, são cursos que estudam toda a 
Codificação, abrangendo o conhecimento 
Filosófico, Cientifico e Moral da Doutrina. 
 Oferecemos também escola de educação 
Infanto-juvenil, com cursos organizados 
para atender as diversas faixas etárias, e 
a Sala da Família, que tem por objetivo o 
estudo da Doutrina e de assuntos ligados ao 
desenvolvimento infantil, sempre à luz da 
Doutrina Espírita. 
 Temos vários outros departamentos 
que desenvolvem trabalhos belíssimos e de 
muita ajuda para o desenvolvimento da nossa 
casa. Irei abordar cada um deles nesses nossos 
encontros.
 Agradeço e apresento a equipe que 
assume comigo (veja no quadro abaixo), como 
também agradeço a todos os voluntários que 
com dedicação e carinho tem se empenhado 
com muito trabalho para atender o nosso 
objetivo, que é de oferecer um ambiente 
acolhedor e de muita aprendizagem. 

Obrigada.  Abraços
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E se o centro espírita prometesse...?

“Trago sua paciência de volta! Pague somente após a graça!”

“Trago seu amor ao próximo em poucos dias! Pague após os resultados atingidos.”

“Venha buscar comigo sua humildade! Ela está pronta a sua espera! Pague pouco por isso.”

“Escondo seu orgulho, que ninguém vai perceber! Quem sabe você nunca mais o ache!  O preço? Uma pechincha!”

“Retiro seu egoísmo como um passe de mágica! Venha conferir!”

Referências: 
• KARDEC, A., O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. XXVI.

por Marildes F. Esposo

...infelizmente não é isso 
que acontece!

  Vemos espalhadas por toda 
parte propagandas, prometendo verdadeiros 
milagres e quase sempre relacionados 
por motivação material e nunca moral, 
transformando em comércio com custos 
elevados ou não...! 

 O Evangelho segundo o Espiritismo 
nos ensina que devemos “dar de graça o que 
de graça recebemos”. A MEDIUNIDADE é 
uma das faculdades que recebemos de Deus 
gratuitamente, sendo então considerado seu 
comércio um ato incoerente, segundo os 
ensinamentos de Jesus.

 É sabido que muitas pessoas se 
aproveitam dessa prática para tirar vantagem 
e fazer disso um negócio vantajoso...

 Os espíritos não vendem seus 
conselhos e suas instruções para nos 
direcionar no caminho do Bem. Eles não 
precisam de dinheiro! A mediunidade não 
pode ser usada como profissão, como o 
médico, o professor ou o cozinheiro.

 Os cursos de mediunidade oferecidos 
pelas casas espíritas, não dão ao aluno o 
título de médium; possibilitam o controle, o 
aprimoramento, o entendimento, a educação, 
ou seja, o bom uso dessa faculdade. 

 Para a mediunidade acontecer 
precisamos da companhia dos Espíritos, pois 
o médium trabalha em conjunto com eles. 
Sem eles não há mediunidade! Desse modo, 
dependendo da utilização que fizermos dela, 
pode-se ter um resultado inesperado ou até 
nulo. Assim, podemos dizer que ela é uma 
faculdade que depende da intervenção dos 
espíritos, podendo não corresponder no 
momento ou da maneira que mais desejamos.

 Os espíritos sérios não ficam 
disponíveis para evocações e trabalhos de 
médiuns não sérios. Se o médium insiste 
na cobrança, atrairá para ele espíritos 
brincalhões, mentirosos e levianos.

A mediunidade não é uma 
PROFISSÃO!!!!!

  Mas há também aqueles médiuns 
que podem até não cobrar dinheiro, mas 
cobram favores, regalias, status, obediência 
e prestígio. Essas também são formas de 
cobrança repelidas pelos espíritos sérios e 
superiores. Se queremos verdadeiramente o 
auxílio de Deus e dos bons espíritos, devemos 
também agir de forma séria e respeitosa.

  A mediunidade é dada por Deus a 
pessoas sérias ou não, com o objetivo de ensinar-
lhes as lições do Plano maior e com isso se 
melhorar, mas também mais que isso: para que 
essas lições possam ser levadas a muito mais 
gente, à humanidade. 

  A mediunidade existe desde que existe 
humanidade e desde sempre há registros de 
alguns indivíduos que cobravam de uma forma 
ou de outra.

Mas, por que será que 
ainda há tantos médiuns 
que se aproveitam disso? 

  Ora, falamos da prática abominável 
do médium que cobra, mas o que falar de quem 
procura esses tipos de trabalhos? Assim como 
no ato corrupto, onde um oferece a propina e 
outro aceita corromper-se, só há médiuns que 
cobram porque há pessoas dispostas a pagar pela 
resolução dos seus problemas, sem que tenham 
que despender grandes esforços.

  Solução existe para nossas dificuldades 
e, podemos ter certeza, independentemente do 
tipo de faculdade mediúnica que recebemos, 
os bons espíritos estão sempre dispostos a nos 
ajudar, e ajudar àqueles a quem direcionarmos 
as nossas preces sinceras, desde que sejam feitas 
com desinteresse moral e material.

  Deus oferece a cada um de nós, de 
graça, a oportunidade de ajudar o outro, seja 
através da prece ou do uso da mediunidade 
de cura. Cabe a nós fazermos o mesmo, isto é, 
ajudar sem nada pedir em troca



 O Espiritismo chegou no século XIX, uma época ímpar da história 
humana, e com organização e propostas revolucionárias para a cultura 
geral. Seu caráter multidisciplinar, como filosofia originada da pesquisa 
científica com as manifestações espíritas, apresentava também fortes 
consequências para a ética da convivência humana. Demostrando a 
existência, a sobrevivência e a evolução dos Espíritos e mantendo um canal 
de comunicação com eles, permite se configure com clareza a riqueza da 
vida no mundo espiritual. Retomando os valores ensinados milênios antes 
por Jesus, desvestindo-os dos invólucros e enxertos artificiais que acabavam 
por sufocá-los, permite desenvolver suas consequências profundas para a 
humanidade.
 Porém, além de tudo isso, o Espiritismo trazia conceitos 
extremamente progressistas para o Brasil  e o mundo, para aquela época e 
para o futuro. Vejamos alguns a seguir.

a) Liberdade e escravidão

 Em 1454, o Papa Nicolau V daria aos portugueses a exclusividade 
para aprisionar negros para o reino e lá batizá-los. Desde o século XVI, os 
portugueses iniciariam o tráfico de escravos para o Brasil. Durante o século XIX, 
com o desenvolvimento da Revolução industrial, formaram-se grandes fábricas 
e muitos pequenos artesãos passaram a ser trabalhadores assalariados. 
Graças também à propagação dos ideais iluministas de Liberdade, Igualdade 
e Fraternidade, a escravidão estava sendo gradativamente abolida em vários 
países. O Brasil era um dos últimos países em que havia escravidão, aceita 
ainda como legal. Neste século, ainda quase 2 milhões de escravos africanos 
aportariam em terras brasileiras.
 O Livro dos Espíritos (1857, antes da abolição no Brasil) não 
deixava dúvidas: 

“829. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros 
homens?
 — Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à 
lei de Deus. A escravidão é um abuso da força que desaparecerá com 
o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos.”

 O Espiritismo, assim, inspiraria vários abolicionistas brasileiros.

b) Emancipação da mulher

 Algumas metáforas bíblicas, entre elas a da criação da mulher 
a partir da costela do homem, parecem reforçar o preconceito da 
inferioridade da mulher. Não vai longe o tempo em que a Igreja colocou 
em deliberação num Concílio se a mulher tinha ou não alma, pelo fato de 
que Deus não lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, como teria feito com 
o homem, no Éden.
 No Brasil, em 1852 foi lançada a primeira publicação exigindo o 
acesso à educação para as mulheres. Em 1881, pela primeira vez, as moças 
conquistariam o direito de entrar nas faculdades de Medicina. Só em 1932 
o presidente Getúlio Vargas concederia às mulheres alfabetizadas o direito 
de voto, antes da França. A Constituição de 1988 asseguraria, pela primeira 
vez, a igualdade para homens e mulheres na chefia das famílias.
 O Livro dos Espíritos era bem avançado para a época em que foi 
lançado (1857): 

“822.a. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve 
consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher?
— [...] “A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade 
dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro 
concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha 
o progresso da civilização. [...]”

c) Trabalho e previdência social

 A questão 685 -a d’O Livro dos Espíritos aborda visionariamente o 
problema da previdência:

“685-a. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode?
— O forte deve trabalhar para o fraco; na falta da família, a sociedade 
deve ampará-lo: é a lei da caridade.”

 No Brasil, durante a vigência da Constituição de 1891, a 
Lei Elói Chaves, de 1923, representou a primeira política pública de 
Previdência Social no país, já que foi responsável pela criação das caixas de 
aposentadorias e pensões para os ferroviários e, depois, das mais variadas 
categorias de trabalhadores, como os portuários, os servidores públicos, 
os mineradores, etc.
 O Livro dos Espíritos já indicava, então, a necessidade de a 
“sociedade amparar” quem não podia mais trabalhar (previdência social).

Contribuições do Espiritismo para o progresso da humanidade.

“799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso?
Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz os homens compreenderem onde está o seu 
verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode 

assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor ele ensina aos homens 
a grande solidariedade que os deve unir como irmãos.(LE)”
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d) Evolucionismo

 Allan Kardec (1804-1869) foi contemporâneo de Charles Darwin 
(1809-1882) e, como muitos de sua época, teve conhecimento dos debates 
que ocorriam entre pesquisadores, religiosos e outros, sobre as teorias do 
Evolucionismo e do Criacionismo. Darwin publicaria o seu famoso livro A 
Origem das Espécies em 1859, dois anos após a publicação d’O Livro dos 
Espíritos. A posição doutrinária seria construída ao longo da publicação das 
obras da Codificação.
 Em 1868, no cap. X de A Gênese, Kardec apoiaria claramente a 
ideia de que as diversas espécies se produzem a partir de outras, através 
de um mecanismo que lembra aquele proposto por Darwin. Isso fica 
exposto claramente quando ele afirma que:

“...seguindo passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie 
é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente 
inferior.” (item 28, grifo nosso)

 Mas é aí que o Codificador avançaria desassombrado e, superando 
os receios e os preconceitos da época, incluiria os seres humanos nessa 

escala, com base na pesquisa 
das instruções dos Espíritos:

“Verificado que o corpo do 
homem está em condições 
idênticas aos outros corpos, 
que ele nasce, vive e morre 
da mesma maneira, deve 
ter sido formado nas 
mesmas condições. Embora 
isso fira seu orgulho, o 

homem deve se resignar a ver em seu corpo material o último elo da 
animalidade sobre a terra. O inexorável argumento dos fatos aí está, 
e será em vão levantar protestos contra tal situação.” (itens 28 e 29)

 É interessante notar que só em 1871 Charles Darwin lançaria seu 
não menos polêmico livro A Ascendência do Homem, aplicando à origem 
do homem as mesmas leis expostas em A Origem das Espécies, e minando 
as bases da fé orgulhosa na Criação especial do homem por Deus. No final 
do livro, afirmava Darwin:

“Devemos contudo reconhecer, na minha opinião, que o homem 
com todas as suas nobres qualidades, com a simpatia pela qual se 
irmana aos mais aviltados, com a benevolência que se estende não 

só aos outros homens como à mais humilde criatura vivente, com o 
seu intelecto divino que penetrou os movimentos e a constituição do 
sistema solar – com todas essas faculdades, o homem ainda traz no 
seu invólucro corporal o sinete da sua origem ínfima.”

e) Constituição da matéria

 Na época de Kardec, considerava-se a matéria (cujas propriedades 
seriam basicamente a dureza e a continuidade) como formada de átomos 
e moléculas diferentes para cada substância (sendo suas menores 
partículas), conforme o modelo de John Dalton (1766-1844), admitido 
na época, embora em meio a outras teorias. O vácuo, por sua vez, seria 
preenchido pelo “éter”, uma espécie de fluido que ocuparia totalmente os 
espaços vazios do universo.
 Na questão 30 d’O Livro dos Espíritos, porém, encontramos:

“30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos?
— De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como 
corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações 
da matéria.

 Somente em 1897, bem depois da morte do Codificador, é que 
se descobriu que os átomos não eram indivisíveis, pois todos continham 
partículas idênticas de carga elétrica negativa, os elétrons. Em 1913, ficou 
demonstrado que a parte positiva de todos os átomos ocupava uma 
minúscula fração dos mesmos, que ficou conhecida como seu núcleo, 
de modo que 99% do átomo seria, na verdade, vazio de matéria. As 
propriedades aparentes das substâncias são assim mantidas por forças 
eletromagnéticas entre as partículas, que dão coesão e equilíbrio à matéria.  
Assim, a ideia de que toda a matéria provinha de uma única matriz, audaciosa 
para a época de Kardec, acabou 
também confirmada com o 
desenvolvimento das ciências.
 Essas são apenas 
algumas das contribuições 
progressivas do Espiritismo, já 
no seu início. Será que temos 
percebido isso? Seria bem 
interessante se buscássemos 
mais evidências dessas contribuições trazidas pelos Espíritos superiores, 
para acelerar nossa evolução... Quem se dispõe?

por Ricardo A. Terini

1951 | 2018
Centro Espírita Irmão Itajubá

08 | OUT – O mistério do ser ante a dor e a morte
Palestrante: Heloisa Pires
Oradora espírita, autora de diversos livros e apresentadora do programa “O espírito e o tempo” na Rádio Boa 
Nova. Filha de Herculano Pires, conhecido escritor e tradutor de diversos livros da codificação, ela tem papel 
fundamental no movimento espírita.
15 | OUT – Depressão e Espiritismo
Palestrante: Eliana Galvão Puoli
Expositora no curso de adulto e atualmente diretora do departamento de Educação e Cultura do Centro Espírita 
Irmão Itajubá.

22 | OUT – A vivência do amor em família como fortalecimento para enfrentar 
males e desafios
Palestrante: Ercília Zilli
Psicóloga, mestre em Ciências da Religião, fundadora e presidente da ABRAPE (Associação Brasileira de Psicólogos 
Espíritas) e comentarista no Jornal Nova Era da Rádio Boa Nova.

Palestras Comemorativas
Aniversário CEII
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O primeiro grupo e o primeiro Jornal Espírita do Brasil

Conhecendo a Revista Espírita

Por que  nem  sempre  praticamos  o  que  aprendemos?

 Conforme O Livro dos Espíritos:

780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual?

 - É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente.
E durante esse processo de aprendizado há fases, degraus, que são 
também conquistas parciais de aprendizado.
 Então, quando recebemos uma ideia nova (por exemplo: “amar 
a todos”), alguns processos mentais ou fases sucessivas podem ocorrer, 
durante o processo de internalização do seu aprendizado:

01| Ouvir/ler/tomar conhecimento da ideia corretamente.
02| Compreender corretamente a ideia, a partir de noções anteriormente 

apreendidas (“está claro para mim?”).
03| Comparar sua compreensão da ideia nova com as idéias que já temos 

relacionadas ao assunto.
04| Avaliar bem (positiva ou negativamente) a ideia nova perante as 

anteriores que aceitamos (“é melhor ou pior?”).
05| Valorizar a ideia ou opinião nova compreendida.
06| Preferir (ou não) a ideia nova a outras idéias próprias relacionadas ao 

assunto.
07| Optar por manter e concordar (ou não) com a ideia nova.
08| Sentir-se estimulado a manifestar/exteriorizar (falando, escrevendo, 

etc.) sua nova ideia/opinião.
09| Refletir sobre os prós e contras dessa exteriorização (“devo ou não 

falar?”).
10| Decidir manifestar (ou não) sua ideia nova.
11| Buscar argumentar tentando convencer outros de sua nova ideia.
12| Ouvir e julgar as opiniões diferentes da sua.
13| Estimular-se a agir conforme a nova ideia, isto é praticá-la, conforme 

foi compreendida e interpretada!
14| Finalmente, vem a ação. Às vezes, nem se percebe quando passamos 

a agir de acordo com a ideia nova, quando ela foi significativamente 
apreendida.

 Com o tempo passa-se a praticar a ação em diferentes situações. 
Nesse caso, pode-se conseguir em algumas e em outras, não.
 Podemos escolher, voluntariamente, praticar, de alguma forma, 
a ideia nova, mesmo antes de apreendê-la completamente. Nesse caso, 
tal ação vai servir como vivência prática da ideia nova, que poderá ajudar 
reforçando o aprendizado.
 Quanto tempo leva cada etapa? Depende de cada um e pode 
ser acelerado pela nossa vontade, dentro de certos limites. Minutos, 
horas, dias... encarnações?... Mas, é assim que todos aprendemos, tanto 
individualmente, como coletivamente...
 Os Espíritos superiores foram bastante claros já no início do 
Espiritismo:

783. (comentário de Kardec)

 “O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, 
porque deve chegar ao fim determinado pela Providência; ele se esclarece 
pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as 
revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao 
longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício 
carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as 
necessidades novas e as novas aspirações.”

784. A perversidade do homem é bastante intensa, e não parece que 
ele está recuando, em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista 
moral?

 — Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, 
pois vai compreendendo melhor o que é o mal, e dia a dia corrige os seus 
abusos. [...]
 Assim, não nos enganemos, julgando o aprendizado pela 
aparência, nem nas crianças nem nos adultos. Reconheçamos nossa 
dificuldade em avaliar em que estágio de aprendizado os outros e nós 
mesmos estamos sobre as idéias benéficas que recebemos. Mas tenhamos 
a certeza de que esse aprendizado se fará!

por Ricardo A. Terini

Referências: 
1. ALVES, Walter Oliveira, Educação do Espírito: Introdução à Pedagogia Espírita, IDE, Araras,2002.  |  2. KARDEC, Allan, O Livro dos Espíritos, Livro 3º., Lei do Progresso, LAKE.

 “Outras passagens, referindo-se mais especialmente à 
questão religiosa, dão-nos ocasião para algumas reflexões críticas. 
Para nós, o Espiritismo não deve tender para nenhuma forma religiosa 
determinada. Ele é e deve continuar como uma filosofia tolerante e 
progressiva, abrindo seus braços a todos os deserdados, seja qual for 
a nacionalidade e a convicção a que pertençam. Não ignoramos que 
o caráter e a crença daqueles a quem se dirige o Eco de Além-Túmulo 
devem levar o Sr. Luiz Olympio a manejar certas susceptibilidades. Mas 
acreditamos, por experiência, que a melhor maneira de conciliar todos 
os interesses consiste em evitar tratar de questões que a cada um cabe 
resolver, e empenhar-se em popularizar os grandes ensinamentos que 
encontram eco simpático em todos os corações chamados ao batismo da 

regeneração e ao progresso infinito.

 As passagens seguintes, extraídas de O Eco de Além-Túmulo, 
provarão, melhor do que longos comentários, o 
ardente desejo do Sr. Luiz Olympio, de concorrer 
eficaz e rapidamente para a propagação dos nossos 
princípios: ...” (e o artigo segue com a tradução 
para o francês de alguns trechos do novo jornal 
brasileiro, que suprimimos aqui, mas que podem 
ser acessados pelo link https://www.kardecpedia.
com/obra/24)

por Ricardo A. Terini

 - Continuação das matérias
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Palavra dos EspíritosPalavra dos Espíritos

 Prezados companheiros, irmãos de caminhada. Muitos que 
estão presentes hoje já ouviram diversos depoimentos de companheiros 
espirituais que contam, relatam, o quanto fizeram mal a outras pessoas, a 
outros irmãozinhos, fazendo vinganças, traições... Enfim, vários foram os 
depoimentos. 

 E se vocês tiveram oportunidade de ouvi-los, devem perceber 
o quanto esses espíritos demoram para evoluir na erraticidade, no plano 
espiritual. Talvez muitos deles não tiveram a mesma oportunidade de 
vocês, de ouvirem esses relatos, e percebam que, se vocês estão ouvindo, 
podem já começar a não fazer mais... Começar a não olhar mais o outro 
com ódio, começar a perceber que se você não quer para você, para que 
fazer para o outro?

 É o começo, é pensar que se você não quer para você, você não 
tem o direito de querer para o outro. É um aprendizado, é um exercício 
que tem que ser feito diariamente. As mensagens estão escritas, os 
depoimentos são vários... E percebam que ninguém disse: olha, eu 
matei, eu me vinguei, minha mulher me traiu, eu a matei e não sofri... 
estou feliz... Não, vocês não vão ouvir depoimentos dessa forma, porque 
quando a nossa consciência abre, desabrocha, dói, dói muito, muito e 
muito... falo por experiência própria. Sei muito bem todos os desatinos 
que fiz na minha última encarnação e posso dizer a todos vocês o quanto 
eu sofri quando a minha consciência desabrochou, se abriu.

 É muito sofrimento, queridos companheiros, e hoje, vocês não 
precisam mais passar por este sofrimento, se vocês já estão aprendendo, 
estão tendo a oportunidade de aprender que não vale a pena a vingança, 
não vale a pena emboscar ninguém, não vale apena surrar o nosso 
próximo, xingar. O sofrimento é para quem fala, para quem faz, e para o 
outro é diferente. 

 Comecem a perceber, comecem a ter coragem de fazer o seu 
autoconhecimento... Eu digo coragem sim, coragem, porque dizer eu sou 
invejoso, eu sou orgulhoso, eu faço mal para os meus companheiros... é 

muito doloroso, e muitas vezes nos encontramos numa zona de conforto 
em que não queremos sair. Mas hoje, todos vocês que estão aqui estão 
tendo a oportunidade de ter em mãos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, 
toda a Codificação, todos esses ensinamentos que nos mostram o caminho. 
E não há outro caminho senão através do estudo, do autoconhecimento e 
de entender que sem amor não há evolução. 

 E todos nós, independente de sermos pobres, ricos, brancos, 
amarelos, pretos, nascemos com a essência do amor, porque somos filhos 
de Deus e trazemos toda a sua hereditariedade. Por isso, lutem pela sua 
reforma, trabalhem o seu interior olhando por aquele seu companheiro 
que pisou no seu pé hoje e que doeu e você revidou... Ele também é 
seu irmão que precisa de ajuda e que também está aqui para evoluir. 
Ninguém está aqui a passeio, todos estamos aqui, no plano da Terra, 
para evoluir, para aprender... e, quando desencarnamos, não se iludam, 
porque ninguém vira bonzinho, continuamos sendo a mesma pessoa, o 
mesmo ser, com as mesmas necessidades, ninguém dá passos a mais. 
Cada um evolui de acordo com a sua capacidade, com o seu querer, com a 
sua vontade, mas no ato de desencarnar não quer dizer que se vira santo. 
Por isso, a mudança é aqui, não adianta deixar para o outro dia ou para o 
outro plano, a lição está aqui, é começar hoje, não deixar para amanhã.

 Não desejem ódio, não queiram mal a ninguém, nem àquele que 
faz a maior atrocidade que vocês estão vendo, não desejem mal. Usem a 
sua capacidade de pensar, a sua capacidade de sintonizar o bem, sempre 
o bem, porque no momento que você deseja o mal, ou você diz um “bem 
feito”, você está entrando na mesma sintonia... O pensamento tem que 
ser sempre para o bem. Lutem para quando vier aquele pensamento de 
desejar o mal para o próximo, mudem imediatamente este pensamento e 
pensem “sou capaz e eu não vou desejar o mal a ninguém”.

 Queridos companheiros, agradeço a oportunidade de falar, de 
aprender, e também estou como vocês, aprendendo e querendo evoluir. 
Que Deus, nosso Pai, nos ajude a todos. Um grande abraço de irmão, com 
muito carinho a todos vós.

A  Mudança  é aqui
Mensagem recebida em 05.03.2018 por psicofonia no C.E. Irmão itajubá

Estante Espírita
    Nossa Nova Caminhada

 “Perder os filhos no plano físico é uma dor 
que jamais esperamos passar e sentir. Este livro, 
porém, relata mensagens tão esclarecedoras, que 
não pensamos duas vezes em divulgá-las a vocês. 
 A tragédia de Santa Maria foi um 
acontecimento que chocou o mundo, mas 
principalmente, plantou uma ferida incurável no 
coração de todos os familiares. Com a ajuda do 
espiritismo, confortamos o coração a ponto de 

lançarmos esta obra contendo as psicografias recebidas por esses jovens, 
através de médiuns muito abençoados.
 Saibam vocês, leitores, este livro é um avanço muito grande em 
nossa evolução, pois através dele, nos sentimos com a missão de confortar 
mais e mais corações. Para que mais famílias acreditem que existe, sim, 
vida no plano espiritual.
 Nossos filhos estão vivos!
 Com carinho, 

Pais e Mães de oito jovens”

Madame Kardec
A história que o tempo quase apagou

 “Na inquieta Paris de 1830, uma professora de artes e poetiza 
que alcançava destaque pela publicação de vários livros, atraiu a atenção 
do influente educador francês Hippolyte Léon Denizard Rivail que, anos 
mais tarde sob o pseudônimo de Allan Kardec, se tornaria conhecido 
como o codificador dos princípios espíritas.
 O primeiro encontro bastou para que o casal iniciasse uma 
parceria de amor e realizações que duraria mais de quarenta anos.
Quem foi essa mulher extraordinária? Que papel teve na elaboração da 
codificação? Como sua atuação permitiu que o legado de Kardec chegasse 
até nossos dias?
 (...) Allan Kardec codificou os ensinos 
dos Espíritos e Madame Kardec encarregou-se 
de preservar e divulgar seu legado, vencendo 
preconceitos, conspirações desprezíveis, 
traições e inúmeras decepções para que o 
Espiritismo permanecesse vivo.”

Madame Kardec: 2016 / Adriano Calsone; Atibaia, SP: Vivaluz Editora 2016.

Nossa nova caminhada: psicografias de sete jovens que desencarnaram na Boate Kiss em 
janeiro de 2013 em Sta. Maria, RS / Daniela Betega Ahmad (espírito)...(et. al.); organização de 
Lidiana Betega - Sta. Maria, RS (s.n.) 2014.
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“Colabore com a manutenção da Casa e a 
estrutura para suas atividades: 

Seja um sócio contribuinte do C.E. Irmão Itajubá”

por Ricardo A. Terini# O que foi Bom deve ser relembrado! #
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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 Cursos: Básico e Complementar da Doutrina

20h Cursos: Básico, Complementar da Doutrina e 
Educação Mediúnica

5a feira

15:15h Samaritanos

19:00h Encaminhamento e orientação

20h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual

Sábado

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

Noite da Sopa
 No último sábado de agosto, nossa casa teve suas 
portas abertas para quem quisesse saborear as divinas 
sopas de Mandioquinha, Caldo Verde ou o Capeletti in 
Brodo. Voluntários e voluntárias trabalharam durante 
todo o sábado, em turnos, com muita alegria para 
oferecer o melhor a todos os que viessem à noite.
 A Festa da Sopa 2018 lotou o salão do Centro e 

suas laterais, transformados num grande refeitório colorido de confraternização 
e alegria. Pães e doces também não faltaram. Cada mesa foi cuidadosamente 
preparada e enfeitada, incluindo lindos marcadores de livro com frases 
edificantes, confeccionados com dedicação pelos jovens da Juv. AB. O Centro 
agradece de coração a colaboração e a participação de todos.

Cursos voltam com tudo
 Os cursos para adultos e as aulas para crianças, jovens e familiares 
recomeçaram com tudo, com muito entusiasmo. Grandes perspectivas de 
aprendizado e convivência fraterna. Crescemos pela convivência com os demais. 

 O que você está 
esperando? Matricule-se, 
aprenda agora, ilumine 
os pensamentos e veja 
como isso mudará sua 
vida. Os horários estão na 
Tabela desta página.

E vem aí o acampamento 
das Juv’s do CEII

- Por um Fio -Encontro de Cultura Espírita 2018 
Aplicação das Leis Divinas na atualidade

 O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes (ou livros). O 3º. Livro 
abrange as Leis Divinas ou Naturais, base para o trabalho de pesquisa dos cursos 
para adultos, e para as apresentações que acontecerão no dia 03 de outubro. 
 À tarde e à noite, os alunos dos cursos Básico, Complementar e 
Educação Mediúnica têm feito pesquisas e discussões sobre uma ou mais 
Leis Morais do L.E. do ponto de vista de sua aplicação às complexas questões 
da atualidade. Além disso, os grupos estão empenhados em planejar suas 
apresentações para compartilhar com os demais o que pesquisaram e estão 
aprendendo sobre o tema. Dessa forma, todos ganham em conhecimento e 
amizade. Confiram!

Depois do Curso Complementar, vem 
aí o Curso de Expositores

 Em 2018, em substituição ao curso de Aprendizes do Evangelho, 
foi implantado o Curso Complementar de Doutrina Espírita, com duração 
de 1 ano, voltado para quem completou pelo menos o curso Básico, 
englobando o estudo de A Gênese, O Céu e o Inferno e O Evangelho 
segundo o Espiritismo. As turmas dos períodos vespertino e noturno têm 
estado muito animadas.

 Em 2019, é meta implantar-se também um Curso de Expositores, 
para quem já completou todos os outros cursos da Casa, também com 
duração de 1 ano, a princípio. O novo curso será oferecido com o objetivo 
de contribuir para a preparação ou aperfeiçoamento para as atividades de 
divulgação doutrinária, para todos os públicos e idades.

 Vamos nos matricular?


