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O Centro Espírita e seu papel no mundo.
“Se os Espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e significação, 

o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra.”
(Pires, J.H.)1

Como se poderia definir um Centro Espírita? 
Um templo? Um laboratório? Uma escola?

 O primeiro centro 
de fato espírita foi chamado 
Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas (SPEE), 
tendo sido criado por Allan 
Kardec em 1858, em Paris, 
para

“...o estudo de todos os 
fenômenos relativos às 

manifestações espíritas e 
sua aplicação às ciências 

morais, físicas, históricas e 
psicológicas.” (Kardec, A.)2 

 Grupos como esse 
multiplicaram-se pela Europa e outros continentes. No Brasil, dez anos depois 
da fundação do primeiro centro espírita na Bahia, em 1865 – o Grupo Familiar 
de Espiritismo –, já havia algumas dezenas de grupos brasileiros.
 Muitos centros brasileiros surgiram de grupos familiares, nem sempre 
conhecedores do Espiritismo, mas apenas praticantes do mediunismo pela 
simples presença de médiuns psicofônicos, psicógrafos ou de efeitos físicos. 

Boa parte de seus membros continuaram ligados a suas igrejas de origem 
e houve mesmo vários grupos que adotaram práticas sincréticas: vestes 
especiais, imagens, santuários, rituais para fazer preces, cerimônias, 
denominações próprias (alto e baixo espiritismo, terreiros espíritas, 
mesa branca, etc.), entre outras, conforme os locais, as condições e as 
épocas.
 Em boa parte, a ação social (a “prática da caridade”) estabeleceu-
se em paralelo aos trabalhos mediúnicos, muitas vezes unindo membros 
de vários centros espíritas. O conhecimento do Espiritismo, na maioria 
dos casos, viria depois. 
 No entanto, o estudo básico das obras de Kardec já nos revela 
que a função primeira de qualquer casa espírita é zelar pela Doutrina, 
estudá-la em profundidade e divulgá-la com a maior pureza possível. Não 
há no mundo outro tipo de instituição, ainda hoje, com essa incumbência! 
É o humilde centro espírita, em cada local, o responsável por espargir a 
luz do Espiritismo pelos seres humanos.
 

Passage Sainte-Anne

Galerie de Montpensier

31 de outubro de 2016 – Save the Date
	 Essa	foi	a	data	marcada	para	o	lançamento	oficial	do		mangá	“Detetive	
Watson: o caso das irmãs Fox”, idealizado a partir do projeto educativo “Viajando 
nas obras espíritas”, desenvolvido em 2014 com os alunos da Juv. C do nosso 
Centro. O lançamento foi feito em conjunto pela Editora do IDE (Instituto de Difusão 
Espírita, de Araras) e pelo C. E. Irmão Itajubá. A palestra de apresentação teve até 
a presença da personagem Detetive Watson, em vídeo e “pessoalmente”, e foi 
seguida de autógrafos do autor, o jovem Pablo Elias Diego. Outros detalhes podem 
ser acessados na página do Facebook do CEII. O mangá pode ser adquirido na 
Livraria do Centro, entre outras. 
 Obrigado a todos, convidados, autor e seus familiares, pela presença no 
lançamento e noite de autógrafos da HQ “Detetive Watson - O Caso das Irmãs FOX”. 
Foi lindo! Em tempo: a Detetive Watson aparece em outro texto neste mesmo 
número do IAK.

Lançamento do mangá sobre 
“O caso das Irmãs Fox”

 Na véspera do Natal, o Centro promoveu sua tradicional Reunião especial 
de	Natal.	Após	a	prece,	e	uma	breve	 reflexão	sobre	um	 tema	doutrinário,	cinco	
médiuns puderam receber algumas mensagens mediúnicas por psicofonia, para 
o aprendizado de todos os presentes. Foram comunicações de trabalhadores e 
instrutores espirituais do Centro, dando preciosos conselhos e estímulos para 
reflexão	 de	 todos,	 terminando	 com	 uma	 criança	 que	 anunciava	 sua	 próxima	
encarnação. Quem esteve presente se emocionou com as mensagens e o ambiente 
amoroso. A transcrição das mensagens mediúnicas dessa noite consta deste 
número	do	IAK.	Confira.

Reunião especial de Natal de 2016

 Em	27.11.2016,	aconteceu	o	nosso	tradicional	Bazar	beneficente	
de Natal do Centro, fruto da amizade e da dedicação dos Grupos de Pintura, 
Costura e Patchwork do Centro. 
 Estavam ali disponíveis lindas produções artesanais, oferecidas 
por muitas das próprias autoras dos trabalhos, que atendiam alegremente o 
público visitante. A lanchonete do Bazar, em paralelo, oferecia seus deliciosos 
quitutes para aqueles que buscavam desde um almoço até um cafezinho para 
acompanhar um gostoso bate-papo. 
 Foi um prazeroso dia de confraternização. Toda a renda obtida 
contribui para a manutenção do Centro. O Centro agradece a presença e a 
participação de todos. 

Bazar de Natal

 Em dezembro, ocorreram as atividades de Encerramento de 2016 
das aulas das crianças, jovens e familiares (no dia 03), e dos cursos para 
adultos (Básico, Educação Mediúnica e Aprendizes do Evangelho) (no dia 07). 
 No encerramento do Setor de Educação da Criança e do Jovem, após 
breve retomada das atividades marcantes do ano (e foram muitas), todas as 
turmas saíram em grupos pelas ruas da redondeza do Centro, para distribuir 
em cada casa um pregador decorado (preparado nas aulas anteriores) e um 
pequeno	flyer	de	lembrete	sobre	as	aulas	do	sábado,	para	informação	geral	(v.	
figura).	Nem	a	chuva	intimidou	a	alegria	geral.
 O encerramento dos cursos do Setor de Ensino para Adultos foi uma 
confraternização,	que	incluiu	a	distribuição	dos	certificados	dos	formandos	de	
cada curso, e terminou tradicionalmente com uma gostosa festinha com pizza e 
outros comes e bebes.  
 As aulas retornam nos dias 15 (adultos) e 18.02.2017 (crianças, 
jovens e sala da família).

Encerramento das aulas dos cursos de 2016

Investigando na Rede
Uma entrevista com as Meninas Espíritas

continua na pág. 06

  Olá! Muito prazer, eu sou a Detetive Watson : ) 

  Investigações surgem a todo momento, em 
diferentes lugares e horários. Mas tem uma que não 
consigo escapar e ela está na rede. E, em meio a muitos 
filtros,	 encontrei	 as	Meninas Espíritas. Desde março de 
2016, postando um conteúdo baseado na nossa querida 
doutrina. “Por um mundo mais lacrador para todos os 
divos e divas que curtem o Espiritismo.” E aí, vamos 
investigar juntos?

 DETETIVE WATSON - Acho que podemos começar com 
a mais clássica: Eu, particularmente, descobri vocês através 
de uma indicação, mas queria investigar quem são e de onde 
surgiu a ideia de criar a página e o canal “Meninas Espíritas”?

 MENINAS ESPÍRITAS - Fala galera do Centro Irmão 
Espírita Itajubá! Aqui quem fala é a Carol Oliveira, do canal 
Meninas Espíritas. É um prazer fazer parte dessa entrevista! :) 
Bom, somos jovens engajados com a divulgação do Espiritismo 
em diversos meios. Sendo assim, recebemos um convite para 
um encontro de divulgadores espíritas: a ideia do encontro era 
levantar ideias para levar 
divulgação do espiritismo 
para o jovem. Então 
sentamos e discutimos mil 
possibilidades de projetos! 
E dai surgiu a ideia do 
canal Meninas Espíritas.

Espiritismo para jovens

15.02 – Início dos cursos para adultos (tarde/noite) 
18.02 – Início das aulas para crianças, jovens e Sala da Família
07.05 – Bazar das Mães

AGENDA 2017

2a feira
19:15h Encaminhamento e orientação e 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 e 10), 
D (11 e 12) e Sala da Família

Quer conhecer o 
Espiritismo?
Então conheça os 

nossos cursos na pág. 3
Colaboração: Ricardo A. Terini
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	 Os	 dicionários	 definem	 “milagre”	
como uma coisa admirável, extraordinária, 
surpreendente, ou, senão, um fato sobrenatural, 
algo inusitado e inexplicável. Em outras palavras, 
uma derrogação das leis da natureza, pela qual 
Deus daria mostras de seu poder.

 Mas, Deus faz milagres?
 Em princípio, até poderia fazer, pois 
para Ele tudo é possível. Mas não o faz, não. 
Justamente porque Ele não derroga nem anula 
as leis da natureza, porque Ele mesmo as fez 
perfeitas e, logicamente, o que é perfeito não 
precisa	 ser	 modificado.	 A	 demonstração	 da	
grandeza, sabedoria e poder de Deus não está 
em fazer milagres, mas, sim, em haver criado leis 
tão perfeitas que nelas tudo já está previsto e 
providenciado, sem nada a corrigir nem improvisar.

 Em tempos primitivos, muita coisa 
era considerada pelo povo como maravilhosa 
ou sobrenatural. Os homens não tinham 
condições de dar uma explicação racional para 
os fenômenos que presenciavam. Por isso, os 
consideravam milagres.

 Mas, graças ao progresso do 
conhecimento humano, isso vem diminuindo. 
No mundo moderno em que vivemos, com o 
avanço	 científico	 e	 tecnológico,	 as	 explicações	
“milagrosas” vêm perdendo terreno. 

O Espiritismo está aí para nos ensinar como 
funcionam as leis que regem os fenômenos 
de	 influência	 mútua	 entre	 os	 campos	 material	
e espiritual, para demonstrar a existência dos 
espíritos e mostrar como eles agem sobre os 
fluidos.	 O	 espiritismo	 caminha	 de	mãos	 dadas	
com	a	Ciência	oficial,	pois	o	espiritismo	é	ciência,	
filosofia	e	religião.

 A Doutrina Espírita vai sempre atrás 
das explicações lógicas para os fenômenos, 

e os Espíritas que a compreendem precisam 
estar sempre atentos aos progressos da Ciência 
oficial,	acompanhar	tudo	o	que	está	acontecendo,	
auxiliá-la quando for possível e também aprender 
com ela. Precisa, em outras palavras, caminhar 
paralelamente a ela. As curas de Jesus, por 
exemplo, foram consideradas milagres. Foram 
milagres realmente?

 O povo assim as considerava, as enxergava 
como coisas admiráveis, como prodígios. Muitas 
curas que aconteceram, e que acontecem hoje 
em dia, são chamadas de fatos miraculosos. Hoje, 
graças às informações dos espíritos, já sabemos 
que os fenômenos de cura se dão naturalmente 
pela	 ação	 fluídica,	 pela	 transmissão	 de	 energias	
espirituais. Isto não diminui em nada o respeito e 
admiração que temos por Jesus: estamos cientes 
da	sua	grandeza,	do	seu	poder.	Ele	mesmo	afirmou:	
“Vocês poderão até fazer mais do que eu faço”. 

 No atual estágio evolutivo em que nos 
encontramos, já temos condições de entender 
muitas coisas: as curas que acontecem, como 
funciona	o	trabalho	dos	médiuns,	enfim,	entender	
muitos dos chamados “milagres”. Sabemos que os 
milagres são fenômenos que estão, sim, dentro das 
leis naturais (o problema é que desconhecemos 
muitas destas leis), e que não fogem, de forma 
alguma, dessas leis. Para tudo há uma explicação 
racional. Assim sendo, as chamadas curas 
espirituais deveriam ser mais propriamente 
denominadas de “Curas Perispirituais”, pois 
o	 Períspirito	 é	 o	 principal	 foco	 das	 influências	
magnéticas	 proporcionadas	 pela	 fluidoterapia,	
incluindo aí os Passes, a Água Magnetizada e a 
intervenção	fluídica	do	mundo	espiritual.	

 Neste contexto, é importante frisar que 
a legítima cura verdadeiramente espiritual é a 
transformação moral da criatura para o bem, pois, 
elevando a vibração, em função da elevação de 
valores espirituais e melhoria de sentimentos, 
pensamentos e ações, ela iniciaria efetivamente o 
processo de tratamento real da causalidade das 
enfermidades espirituais que são a causa primária 
das afecções perispirituais e físicas.

 Quem procura o Espiritismo visando à 
obtenção de cura imediata, de “milagres”, para 
resolver de pronto os problemas materiais e até 
espirituais, pode se decepcionar. O Espiritismo tem 
como objetivo explicar o porquê das coisas; nos 
ensina como podemos melhorar a nós mesmos, 
como prevenir e resolver problemas e como 
suportar nossas provas com galhardia. Cabe a nós 
arregaçarmos as mangas e irmos à luta. O Espiritismo 
não faz os problemas sumirem num passe de mágica. 
Para ocorrer a cura real, é necessária a nossa reforma 
de pensamentos e ações.

Milagres existem?

Bibliografia:
A Gênese – Allan Kardec           O Consolador – Emmanuel (esp.), Francisco C. Xavier (médium)

Lembretes:
- Não deixe de ler e estudar as obras básicas da Codificação.
- Inscreva-se nos Cursos Doutrinários e obtenha muitos esclarecimentos necessários ao seu aperfeiçoamento espiritual.

por Maria Rita Andreazzi Machado

Querido amigo(a)

 Terminamos 2016 e entramos em 
um novo ano. Vamos fazer um balanço real 
de tudo que fizemos no ano que passou. 
Analisemos as nossas inúmeras atitudes 
e pensamentos: certamente, alguns nos 
alegram e outros nos entristecem. Vamos, 
neste ano, lutar pelos pensamentos e 
atitudes que nos alegrem e nos ajudem a 
levar adiante a nossa evolução espiritual.

 Lembramos que, neste mês, na segunda 
quinzena, recomeçam os nossos cursos. 
 Aos interessados, recomendamos 
informar-se no setor de Orientação do Casa.

 Não podemos deixar de salientar que 
o Espiritismo possui de mais belo o seu 
conteúdo doutrinário. O estudo espírita é 
altamente terapêutico, preventivo, abre 
a mente, esclarece o raciocínio, mas 
aqui, ninguém se iluda, o estudo requer 
perseverança, continuidade e interesse. 

       Vamos agradecer a DEUS o ano 
que passou e desejar aos diretores, 
trabalhadores e frequentadores desta Casa, 
um 2017 repleto de alegrias e felicidade.       

 Espero que todos tenham uma boa leitura.

 Um abraço,
   

Pedro Carvalho Buso
Presidente do Centro Espírita Irmão Itajubá

 Lora tem nove anos e alguns meses, cabelos lisos e sempre 
foi muito distraída. Seu pai, um militar, colocou-a para adoção pouco 
tempo depois que sua esposa morreu - ela era funcionária da livraria da 
pequena cidade e foi assassinada em um assalto - por não conseguir se 
adaptar	à	garota.	Afinal,	como	poderia	se	adaptar,	se	Lora	dizia	ainda	
ver sua mãe naturalmente? No momento do assalto, havia mais uma 
pessoa na livraria.

 Jô e a mãe de Lora eram muito amigos, porque ele frequentava 
muito a livraria. No dia do assalto, instantes antes, ela havia perguntado 
se Jô pensava em ser pai algum dia. “Parece ser trabalhoso”, ele disse. 
Ela	sorriu.	“E	é,	sim!	Mas	é	justamente	por	isso	que	é	tão	gratificante.	O	
nosso suor muda o amanhã de alguém... que pode mudar o depois de 
amanhã...	E	é	isso	que	quero	fazer	pela	Lora,	minha	filha...”	

 BLAM! “O que é isso... Ah... se esconda Jô... Ele não te viu ainda... 
se esconda...”. Jô pensou nisso durante muito tempo.

 DIA SEGUINTE AO ASSALTO. Em uma mesa na cafeteria em que 
Jô	trabalha,	um	pai	e	um	filho	acabam	de	tomar	café.	O	pai	joga	o	lixo	que	
sobrou no chão. Ambos riem repentinamente. Hue, dono da cafeteria 
e tio de Jô, lava uma xícara. Ele diz: “Sabe, Jô... todas as louças têm 
seu brilho próprio... Mas nós podemos tentar aumentar esse brilho, se a 
gente quiser”. “Entendi... chefe.”

 TRÊS MESES DEPOIS. No centro de adoção e realocação de 
crianças e jovens, Jô e a funcionária conversam. “Os documentos estão 
todos certos e a vistoria na sua casa também foi aprovada. Agora você 
tem que conhecer as crianças”. Eles entram em uma sala com 7 crianças. 
Uma delas brinca com um dinossauro de pelúcia sobre o tapete. É uma 
garotinha de cabelos escorridos. As outras estão comportadas no sofá. 
Ao fundo da sala, há uma porta entreaberta.

 “Roohhrrr... Oh!”, a garotinha para o dinossauro no ar, olha para 
o	lado	-	sem	olhar	nada	especificamente.	Se	volta	para	Jô	e	fala.	“Olá,	
Jô! Minha mãe está dizendo oi!”. Ao vê-la, Jô se lembra da funcionária 
da livraria. Por algum motivo, elas são parecidas. De volta à sala da 
funcionária, ele diz: “Estou pensando em adotar aquela garota com 
cabelos lisos, que estava com um dinossauro na mão. Qual o nome 
dela?”. “Senhor... aquela menina... o senhor deve ter se enganado... 
Ela é especial, não pode ser adotada... Ela não consegue seguir regras 
direito e diz coisas que... o senhor viu... Tem tantas crianças normais 
aqui...”

 Jô está decidido. Ele fala: “Nada que a senhora disser mudará 
minha opinião. Qual o nome dela?”.

 De volta à sala que as crianças estão, ele se aproxima da 
menina com o dinossauro e se abaixa. “Lora, você aceita vir comigo, 
como	uma	filha?”.	“Só	se	a	Lori	puder	vir	junto	com	a	gente”.	“Tudo	bem,	
nós podemos levar o dinossauro junto”. Lora olha para o dinossauro e 
diz: “Esta não é a Lori”.

 A garotinha corre para o cômodo ao fundo. Mesmo com a porta 
entreaberta, não dá para ver nada lá dentro, apenas ouvir Lora. “Venha 
Lori, vamos ser adotadas!”. “Ninguém quer adotar alguém com a minha 
idade”. “Você não entende! Ele é diferente!”. “Como você sabe?”. “Minha 
mãe me disse”. “... Aff, não dá para argumentar com você”. Passos. 
Elas aparecem de volta na sala do sofá. Lora segurando a mão de Lori. 
“Estamos	prontas!”.	Lori	encara	Jô,	desconfiada.	Ele	não	parece	muito	
mais velho que ela. Ela tem 17. Ele pensa na mãe de Lora. Por que razão 
as duas estariam ali? “Então, podemos ir?”, pergunta Jô. Lori sorri.

 Os três já estão na rua. “Bom, vocês se importam em ir ao 
meu trabalho hoje?”. Lori diz: “Você não parece muito responsável 
perguntando isso”. Jô olha para ela, curioso. “... É que vocês têm suas 
próprias escolhas, e sou responsável por respeitá-las”. “Onde você 
trabalha?”, pergunta Lora.

 Na cafeteria, Jô serve as garotas. “É chocolate quente”. 
“Então...”, diz Lori, “Como você pretende sustentar nós três?”. “Consegui 
economizar durante 10 anos porque aqui não preciso pagar minhas 
refeições, e tenho desconto na pensão onde moro por ser um bom 
inquilino e quase não usar a casa”. 

 “O que você está fazendo aqui?!”, grita alguém da entrada 
da cafeteria. É um ex-professor de Lora quem grita. “Por que está aqui 
fora? Se bem me lembro, achei que tivesse sido avisado que você tem 
problemas, demônio! Para nunca mais sair de lá!”. Jô encara ele, sério. 
“Senhor, peço que se retire”. “Mas... essa menina é um perigo para a 
sociedade!”, diz ele, gesticulando agitado. “O incômodo e a confusão 
que essa gritaria estão causando são mais perigosos que ela. Por favor, 
saia e volte só quando conseguir respeitar os outros como eles são”. O 
professor se vai, enfezado. 

 Então, Jô pergunta à Lora: “Você está bem?”. Ela olha para o 
vazio, sorri e diz: “Estou sim. Minha mãe disse que algumas pessoas 
não	 entendem,	 e	 outras	 não	 querem	 entender”.	 Enquanto	 Jô	 refletia	
sobre o que Lora disse, Hue se aproximou e disse: “Jô! Você se lembra 
que dia é hoje?”. “Se não me engano, sábado, chefe”. “Hoje completa 
10 anos que você trabalha aqui!”. Jô em silêncio ouviu atentamente. “E 
nada mais justo que um funcionário que não teve nenhuma folga e se 
empenhou tanto durante esses 10 anos, tenha pelo menos 2 meses 
de	férias	para	passar	com	suas	filhas”.	Os	olhos	de	Jô	brilham.	Sua	voz	
falha. “Obrigado, tio!”.

 Os três já estão fora da cafeteria. Jô fala. “Precisamos passar 
em casa para pegar as coisas para a viagem”. Lora se surpreende. 
“Nós vamos viajar?”. “Sim, pretendo ensinar sobre a vida para vocês, e 
também aprender! ... Por isso, vamos vivê-la”.

 “Você disse que ainda fala com sua mãe, não é?”.  “Mais ou 
menos isso”, Lora responde. “Por que mais ou menos?”. “Porque ela não 
usa a boca que nem a gente. Daí ela não fala”. “... Ah... Nunca vi ninguém 
que	fizesse	isso”.	“Abrir	a	boca?”.	“Não...	alguém	que	pudesse	falar	com	
quem já morreu”. “É porque aquela cidade é muito pequena, e porque a 
morte não é o que acham que é. É o que minha mãe está dizendo”.

 “Além disso, tem gente que esconde. Acha que é ruim”, 
comentou ela. “E não é?”. “Depende. Para não fazer mal, tem que estar 
sempre	atento	e	filtrando”.	“Que	complicado.	O	que	 isso	quer	dizer?”.	
“Que não podemos fechar os olhos e abaixar a cabeça. Há muita coisa 
além da nossa própria cabeça”. “Que isso quer dizer?”. “Humm... o que 
acha?”. Depois dessa conversa, Lora pegou no sono. Restou para Lori e 
Jô apreciarem o horizonte do interior através da janela do ônibus.

por Pablo E. Diego

Lora, Lori e Jô
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Outras atividades educativas e grupos de estudo também estão disponíveis 
aos alunos dos cursos e frequentadores interessados do CEII.

O Centro Espírita e seu papel no mundo

DW - Vocês sempre tiveram contato com o 
espiritismo? 
ME - Sim, sempre desde que me entendo 
por gente encarnada! :P Sou espírita desde 
criança.

DW - Qual a inspiração de vocês?
ME - A nossa maior inspiração acredito 

que seja o ideal de um mundo melhor, 
passar uma mensagem positiva para 
as pessoas, causar reflexões e debates, 
e com isso gerar pequenas mudanças, 
alcançando pessoas de diversos cantos 
do país e do mundo pela internet.

DW - Me intriga que vocês são adeptos do 
humor. Mas, afinal, qual é o papel dele na 

difusão da doutrina espírita? Por que esse 
caminho? Como fazer para que o espiritismo 

seja levado a sério?
ME - Nós acreditamos que o humor com 

respeito cabe em qualquer lugar. Além disso, é uma ótima 
ferramenta de comunicação com os jovens. Acreditamos que os tempos 
estão mudados: novas tecnologias, o mundo está mais ágil, e para 
chamar atenção precisamos de uma nova linguagem, uma nova forma 
de comunicar o espiritismo. O humor tem rendido bons frutos, afinal é 
bem mais gostoso aprender se divertindo, não é mesmo?

DW - O que os outros grupos espíritas pensam desse tipo de abordagem?
ME - Boa parte dos espíritas gostam e apoiam essa nova forma de 
comunicar. Claro que existem aqueles que não são fãs, rsrs! Mas 

é normal, acho que cada um busca o espiritismo da forma que lhe 
convém, é uma escolha de cada um. Essa é graça do espiritismo, você 
pode conversar de diversas maneiras, o importante é levar realmente 
a mensagem. Mas podemos assegurar que estamos cada vez mais 
alcançando novos adeptos e jovens, e isso é demais!

DW - Fiz uma busca muito profunda e observei que existem inúmeros 
conteúdos na internet com a temática espírita mas que, muitas vezes, 
não respeitam os princípios da doutrina.  Quais filtros vocês acham 
interessantes usar para não cair em tentação e nos livrar da enganação? 
ME - Esse é um cuidado que temos em todos os temas e gravações: a 
base de estudo é importante e levamos a sério. Todos os nossos vídeos 
são embasados nos grandes caras, assim os chamamos com carinho: 
tio Kardec, Chicão, Emmanuel, Divo Franco, Joanna, André Lu e por aí 
vai. Pegamos na mão desses caras e vamo que vamo! Só transformamos 
a linguagem, os ensinamentos são deles.

DW - Qual o sonho de vocês e o que é ser espírita?
ME - Bora alcançar 100 mil inscritos o/, levar mensagens positivas e fazer 
a diferença.  Ser espírita é sempre buscar se melhorar, de pouquinho em 
pouquinho!

DW - Bônus hora, pensa rápido:
UM LIVRO: “Brasil, coração do mundo pátria do evangelho”, adoro!
UMA MÚSICA: Vou citar aqui a nova música do Cartas de Bordeaux, 
banda espírita de rock pra galera: ela se chama “O mar”
UM CANAL DO YouTube: Meninas Espíritas, né? :P Mas pode ser Amigos 
da Luz e Galera espírita, também amo todos!
UMA FRASE: O bem não deve ser tímido, mas sim ousado!

DW - Obrigada Meninas Espíritas pela entrevista e, bora evoluir! <3 

Investigando na Rede
Uma entrevista com as Meninas Espíritas

Os cursos doutrinários oferecidos no Centro Espírita “Irmão Itajubá” estão sob a responsabilidade do Departamento de Educação e Cultura, 
que tem por finalidade o estudo, o desenvolvimento e a divulgação da Doutrina Espírita em todos os seus aspectos, 

através das Áreas de Ensino, Divulgação e Pesquisa espírita. A área de ensino, que promove os cursos, 
abrange o Setor de Ensino para Adultos (SEA) e o Setor de Educação da Criança e do Jovem (SECJ).  Esta área tem como finalidade promover 

o estudo metódico da Doutrina Espírita, a fim de auxiliar o progresso dos espíritos encarnados e desencarnados que frequentam o Centro, 
através do conhecimento da Verdade, tendo como base os livros de Allan Kardec.

Cursos

 Visam ao estudo metódico da Doutrina por espíritas e por 
simpatizantes do Espiritismo ou não, maiores de 18 anos, que ainda 
não tiveram oportunidade de estudá-la ou que queiram aprimorar seus 
conhecimentos doutrinários. O C.E. Irmão Itajubá oferece três cursos 
introdutórios para adultos, às 4as. feiras, às 16h e às 20h.:

1. CURSO BÁSICO (em dois anos) - baseado principalmente no conteúdo 
d’O Livro dos Espíritos, abrangendo as noções fundamentais da Doutrina 
Espírita sobre Deus e a Criação, O Mundo Espírita (os Espíritos, sua 
reencarnação, desencarnação, evolução e intervenção no mundo 
corpóreo), As Leis Morais da Natureza e as Esperanças e Consolações 
(penas e gozos terrenos e futuros). É base necessária para os demais 
cursos para adultos.

2. CURSO DE APRENDIZES DO EVANGELHO (em dois anos) – baseia-
se principalmente nos conteúdos d’O Evangelho segundo o Espiritismo, A 
Gênese e O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Abrange a análise detalhada 
do papel, das curas e dos ensinos de Jesus, à luz da Doutrina Espírita, e 
sua aplicação à nossa vida. O curso permite também um preparo inicial 
para aqueles que desejem colaborar na difusão do Espiritismo, como 
expositores na Casa.

3. CURSO DE EDUCAÇÃO MEDIÚNICA (em dois anos) - baseado 
principalmente n’O Livro dos Médiuns. Engloba as noções fundamentais 
para a compreensão da mediunidade e de sua prática voltada para o 
esclarecimento e o benefício da maioria das pessoas. Abrange exercícios 
práticos dirigidos que visam auxiliar a educação da mediunidade em geral.

A. Cursos para adultos

	 Têm	por	 finalidade	estimular	 a	 criança,	 a	 partir	 de	4	 anos,	 o	
jovem e seus familiares para o estudo metódico da Doutrina, preparando-
os para a vivência espírita-cristã no Centro, na família e na sociedade. 
Os cursos para crianças, jovens e familiares são oferecidos pelo Setor 
de Educação da Criança e do Jovem, aos sábados a partir das 15h., nas 
seguintes turmas:

. 15h -  Juventude A B (13 a 16 anos) e  Juventude C (17 anos em diante).

. 17:30h  -  Turma A (4 a 6,5 anos), 
     Turma B (6,5 a 8 anos), 
     Turma C (9 e 10 anos), 
     Turma D (11 e 12 anos)

. SALA DA FAMÍLIA (familiares dos alunos e adultos interessados).

B. Cursos para crianças e jovens

Para isso, cada Casa pode organizar vários serviços:

a. Tratar Espíritos necessitados, instruindo-os com a consciência de 
que são irmãos e, não, demônios, e que, tanto quanto nós mesmos, 
todos irão progredir e, se possível, mais rápido com a nossa 
cooperação.
b. Abrir oportunidades para instruções gerais de Espíritos mais 
esclarecidos aos trabalhadores e frequentadores da Casa.
c. Promover o ensino sistemático para conhecimento real da 
Doutrina, para crianças, jovens e adultos, revelando sua lógica e 
coerência, suas respostas aos anseios do ser humano, sem dogmas 
ou condenações, e com base nas obras de Kardec. Oferecer o ensino 
do Espiritismo em todos os níveis, adequado às características e 
conhecimentos de cada público, assim como orientação segura para 
a prática mediúnica.
d. Abrir oportunidades para a ação social, responsabilidade de todos 
nós, humanos, mas orientada sob a ótica espírita, de modo a não se 
reduzir a simples assistencialismo ou tornar-se joguete político, mas 
instrumento de ascensão social para quem é auxiliado. Ter claro que 
a ação social espírita não pode se esgotar no auxílio ao corpo que 
morre, mas sim também ao Espírito imortal.
e. Oferecer consolo moral e auxílio com terapêuticas fluídicas da 
medicina espiritual que não sejam incoerentes com os fundamentos 
da	 Doutrina	 Espírita,	 relembrando	 que	 obstáculos	 e	 desafios	 são	
comuns na vida de todos, para que possamos aprender com a 
experiência e crescer espiritualmente com eles. Ter a consciência 
de que não somos coitados nem culpados por sofrer, apenas 
imperfeitos necessitando aprender.

 O Centro Espírita não é, assim, um templo sagrado, nem seus 
trabalhadores são sacerdotes, porque não há local “sagrado” exterior, já 
que progredimos interiormente, e os colaboradores não se transformam 
em anjos só por isso. As preces são apenas a ligação mental natural entre 
os seres encarnados e desencarnados. 
 A Casa Espírita, por outro lado, não é um laboratório no sentido 
estrito – embora possa também pesquisar –, por não estar preso 
a esquemas rígidos das ciências acadêmicas atuais e também por 
reconhecer que cada fenomenologia necessita de metodologia própria. 
A metodologia experimental usada por Kardec ainda está por ser bem 
compreendida e aplicada pelos espíritas (v., por exemplo, a ref. 3). Muitos 
Espíritas ainda oscilam entre adular os médiuns por suas revelações, ou 
introduzir novidades e interpretações doutrinárias “novas” que acabam 
distorcendo e ridicularizando o Espiritismo. 
 Acima de tudo, o que leva as pessoas às casas espíritas é o 
interesse pelo Espiritismo. O Centro Espírita é, então, núcleo de estudo e 
cultivo das orientações da Doutrina Espírita, de auxílio e esclarecimento a 
encarnados e desencarnados, de trabalho e convivência fraterna, em que 
podemos difundir a mensagem do Espírito da Verdade para a humanidade e 
nos exercitar para a vivência no mundo melhor de amanhã, que estaremos 
colaborando para construir desde já.

 - Continuação da matéria

por	Mayara	Martines

“Local onde surgiu o Espiritualismo Moderno, 
há 168 anos, vira memorial”

	 Em	 31	 de	 março	 de	 1848,	 na	 pequena	 Hydesville,	 vilarejo	
típico de Nova York, fenômenos envolvendo espíritos – que existiram 
desde sempre – chamaram a atenção daquela comunidade, atraindo 
pesquisadores, céticos, e até trapaceiros para aquele fato estranho: duas 
crianças, Margareth e Kate Fox, com 9 e 12 anos, pela mediunidade 
ostensiva que possuíam, estabeleceram uma curiosa comunicação por 
causa das batidas consideradas inteligentes, provocadas pelo espírito 
de Charles B. Rosma, um caixeiro viajante, que havia sido assassinado e 
sepultado no porão daquele casebre alguns anos antes.
 O fato (assunto do mangá lançado no CEII) teve notoriedade 
mundial. A divulgação desses fenômenos atravessou o Oceano Atlântico, 
e poucos anos após o episódio envolvendo os Fox, Allan Kardec iniciou 
os estudos experimentais, que resultaram na Doutrina Espírita.
 Os fenômenos ocorridos com as irmãs Fox tornaram-se um 
marco que representou o início do chamado Espiritualismo Moderno, e 
se constituíram em precursores do Espiritismo. O que resta hoje, além 
de memórias e registros, são pequenos fragmentos de história, que os 
Espiritualistas têm procurado resgatar e manter.

O obelisco em Lily Dale 
	 	 A	casa	da	Família	Fox	foi	transferida	para	Lily	
Dale - Nova York, em abril de 1916, e durou até 12 de 
setembro de 1955, quando incendiou-se. Em seu lugar, 

foi construído um belo jardim de meditação e um 
obelisco em memória dos Fox.
		 Em	 Lily	 Dale,	 existe	 um	museu	 que	
contém algumas relíquias históricas, como por 
exemplo, a maleta do caixeiro assassinado e 
enterrado no porão e os restos do casebre das 

irmãs Fox que fora incendiado.

          A casa dos Fox em Hydesville
	 No	terreno	original	da	casa	dos	Fox,	na	1510	Hydesville	Road,	
foi construída uma outra réplica do casebre, que também incendiou-se 
em meados de 1983. 
 Depois de um longo processo, 
a NSAC (Associação Nacional das 
Igrejas Espiritualistas), conseguiu, 
em 1999, comprar novamente a 
propriedade. O local foi transformado 
num	memorial,	o	Hydesville	Memorial	
Park, inaugurado em 2004.

por Ricardo A. Terini
Fonte (para mais informações e fotos):
https://useece.blogspot.com.br/2016/03/ex-propriedade-da-familia-fox-e.html?m=1

Propriedade da Família Fox é preservada
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Mensagens Espirituais de NatalMensagens Espirituais de Natal
Mensagens mediúnicas transmitidas no CEII em 24.12.2016

Somos uma só humanidade
  Boa noite, queridos irmãos, é com imensa alegria que aqui 
me encontro, trazendo junto o que tenho de mais precioso. Essa preciosidade 
foi dada a mim, como foi dada a cada um de vocês pelo nosso Pai Criador: é 
a oportunidade da vida, da experiência, da reencarnação. 
 É chegado o tempo em que, numa pequena observação, notamos 
que estamos vivendo cada vez mais. Se estudarmos a história do nosso 
planeta, estamos numa época onde a oportunidade reencarnatória se 
prolonga em termos de tempo, de anos e por isso nós precisamos nos 
preparar mais tempo para envelhecer. E nos prepararmos para envelhecer, 
não é só com os cuidados do nosso físico, mas, principalmente, com a nossa 
mente, porque é ela que sustenta o equilíbrio do nosso físico. 
 Nós adoecemos porque o nosso pensamento ainda é fútil, é 
inconstante, vacilante diante das necessidades, das provas e ainda tem o 
orgulho e a vaidade, que fazem com que o nosso pensamento, de um bom 
remédio se torne um vilão. Então, a importância, meus amigos, é que nós 
mudemos o nosso jeito de pensar. Começamos pelo nosso pensamento, e as 
nossas atitudes vão se transformando. 
 É muito comum iniciarmos pelas nossas atitudes, como se nós 
pudéssemos	enganar	a	Deus.	Aí	eu	fiz	um	telefonema,	liguei,	tentei	me	conectar	
com a pessoa, com aquele parente mais difícil, eu ajudei os pobrezinhos que 
estão mais necessitados. Nós buscamos sempre exteriorizar, achando que 
desta	 forma	nós	cumprimos	com	o	nosso	dever	de	filhos	de	Deus.	Somos	
co-autores, Deus deu a cada um de nós a grandeza de podermos transformar 
o mundo, mas a transformação começa por nós mesmos. Esse é o nosso 
grande	passo,	é	o	nosso	grande	desafio	dos	próximos	milênios.
 Estamos diante de verdades incontestáveis. Somos uma só 
nação, hoje ainda dividida em países, em crenças, em castas, mas tendo a 
consciência ainda de que somos uma só raça, uma só humanidade. Somos 
espíritos, que hoje estamos em evolução e terráqueos, mas que temos uma 
jornada imensa pela frente, e nós iremos começar esta jornada de uma 
maneira simples e útil, buscando nos transformar. 
 E o nosso companheiro da noite, nos falou sobre as crianças. Nós 
temos uma preocupação muito grande em educá-las. E isto é de fundamental 
importância, porque é através desta educação que vamos nos preparar para 
a nossa velhice, nos preparar para as grandes transformações de que o 
mundo necessita e cumprirá os seus desígnios que Deus traçou a todos nós.  
 Por isso meus irmãos, aproveitem a oportunidade que nos é dada. 
Busquem o conhecimento da Doutrina que liberta, esclarece, ampara. Sejam 
corajosos, porque precisamos de coragem: mudar os outros é fácil; mudar a 
si próprio requer coragem, perseverança e muito trabalho. 
 Estudem, aproveitem as oportunidades que batem à nossa porta. 
E batem todos os dias de maneiras diferentes, porque elas estão sempre nos 
chamando,	nos	alertando,	porque	Deus	não	desampara	os	seus	filhos	de	 jeito	
nenhum. Nós não estamos sozinhos neste planeta, nós estamos amparados pelo 
Pai. Conecte-se através da prece, busque usar a sua mente em favor do bem, do 
bem para si próprio. Essa é a nossa maior riqueza, somos todos milionários, porque 
temos esta oportunidade que o Pai nos concedeu. Feliz Natal !

 Boa noite, queridos amigos, companheiros de caminhada. Depois 
destes dois depoimentos que todos nós ouvimos, venho dar o meu relato de 
como a Casa funciona e como aqui eu cheguei. 
 Na minha ultima encarnação, participava de gangues, fui chefe de quadrilha 
e desencarnei assassinado. De imediato, após o meu desencarne, me enturmei com 
aqueles que eu me sintonizava, obviamente. E continuei no crime, perturbando, 
atormentando, fazendo com que até alguns companheiros desta Casa desistissem 
daqui. Perturbei muito, muito os trabalhadores; todos esses que estão aqui, eu tentei, 
tentei muitas vezes para que saíssem da Casa, desanimassem, porque a nossa 
intenção, a intenção do bando é que o mal predominasse. 
 Infelizmente, alguns companheiros eu consegui que saíssem da Casa, 
eu e mais a minha turma, e esses irmãos realmente se foram. Felizmente, alguns 
voltaram, outros estão em outra Casa. Mas a Casa, apesar de todas essas 
perturbações	que	eu	fiz,	os	nossos	 irmãozinhos	encarnados	e	desencarnados	
não desistiram. 
 E, certa vez, eu escutei um irmãozinho da Casa, encarnado, dizendo: 
“o que estes irmãozinhos estão tentando fazer?” E esses irmãozinhos, lendo um 
livro, que agora não vou conseguir recordar o nome, começaram a se comunicar 
um com o outro... o livro foi dado para leitura e inúmeros irmãozinhos da Casa 
conseguiram se agregar um pouco melhor e deixar de lado as fofocas, as intrigas, 
que o bando tentava colocar. 
 Porque, sim, irmãos, é muito fácil, no menor descuido que o pensamento 
de vocês regride, é muito fácil sintonizar com o mal, com aqueles que querem o 
contrário. A facilidade é muito grande. Por isso, a fortaleza tem que ser de vocês. 
Num pensamento mau, sejam fortes e logo pensem no bem. 
 E, assim, eu escutando várias vezes, eu consegui, numa vez, entrar no 
trabalho da Casa. Os irmãozinhos, num trabalho de orientação, de doutrinação, 
numa conversa com os amiguinhos do plano espiritual, eu consegui... quer dizer, 
eu achei que tinha conseguido entrar para perturbar. E foi um grande erro: eu 
comecei a sentir um calor, um carinho, um amor que eu nunca tinha sentido. E 
um amor tão forte, tão forte, que eu não quis mais sair da companhia daqueles 
irmãozinhos que me deram a mão. 
 Fui perseguido, fui perturbado. Mas há muitos anos estou aqui nesta 
Casa fazendo parte da equipe, e dando este depoimento para vocês, sem ter 
vergonha de dizer que: Errei, errei muito, muito, muito. Mas hoje eu posso dizer: 
“Feliz Natal. Acreditem no amor, acreditem no Cristo.” 
 Tenham isto em vossos corações: vão aos seus lares e, olhando 
para aquele parente que você não gosta, para aquele vizinho que está sendo 
perturbado, olhem para eles com amor. Não precisa abraçar, beijar, mas deseje 
uma	prece,	envie	uma	oração.	Não	 façam,	não	 façam	o	que	eu	fiz.	Vão,	não	
pulem esta etapa, continuem no caminho do amor, não se magoem por nada, 
olhem uns para os outros e lembrem que todos nós somos irmãos de caminhada. 
 Agradeço primeiramente a Deus, nosso Pai, que hoje permitiu que 
apesar deste espírito que fui, tão desregrado, estar aqui hoje. Um grande, um 
grande abraço a todos. E aos irmãozinhos que eu tanto perturbei, peço desculpas. 
Que assim seja, graças a Deus.

Aos irmãozinhos que eu perturbei, 
peço desculpas

 Boa noite, desejo a todos esses corações presentes que essa 
fraternidade do Natal inunde cada ser, cada irmão, e que possam levar 
para os seus lares, para aqueles com quem vão confraternizar, esta paz, 
esta mensagem de luz que esta noite traz. 
 Tenho certeza de que aqui vieram porque almejavam receber 
alguma coisa a mais, um alento maior para os seus corações e podem 
ter certeza também que estarão levando para consigo esse carinho, 
esse amor. 
 E nós aqui do plano espiritual vamos desejando que esse amor, 
esse carinho, essa fraternidade, possam estar perdurando por todo o 
ano, porque momentos mais difíceis, mais cruciais, poderão estar vindo. 
Não quero estar aqui assustando ninguém, porque não é este o meu 
propósito. O meu propósito maior é, sim, dizer que todos tenham a paz no 
coração, o equilíbrio, a vibração de luz para este planeta, porque ela irá 
surtir efeito. O plano espiritual do Bem não medirá esforços para que o 
Bem prevaleça. 
Então quero rogar a todos que compartilhem com seus conhecidos, com 
seus entes queridos, para que todos possam estar num pensamento 
mais elevado, numa vibração de luz e paz, de amor para este planeta, 
para este país, para esta cidade e para os seus lares. 
 Comecem a praticar nos seus lares, sem tanta rusga, sem tanta 
briga, sem tanta encrenca, vibrar mais carinho, fraternidade e amor, e 
o ambiente se espalhará. Elevem os seus pensamentos diariamente 
numa vibração de fortalecimento aos emissários de luz, para que eles 
possam sustentar esse equilíbrio do planeta. Tudo estará em paz, porque 
Deus,	através	do	seu	amado	filho	Jesus,	nosso	governador,	está	a	postos.	
Não vacilem, se Ele está a postos, cada um de nós, pequenino soldado, 
também tem que fazer a sua parte e empunhar a espada do Bem, para 
que ela possa reinar. 
 Neste dia de hoje, em que se comemora o nascimento do nosso 
querido Mestre neste planeta... Porque verdade é que Ele já estava 
muito tempo encarnado, ou melhor, presente através da sua vibração, 
da sua força, neste nosso planeta. Apenas, Ele se fez materialmente 
presente	neste	dia	em	que	se	comemora.	Por	isso	aproveitem,	reflitam	na	
mensagem que todos passaram, que é uma mensagem para crescimento 
de todos, aproveitamento melhor da encarnação. 
 E que, nesta noite, abram os seus corações, abracem os seus 
familiares. E desejo a todos muita paz, muita luz. Que Jesus esteja 
presente em cada lar. Que assim seja.

Vibrem pelo equilíbrio do planeta

  Certa vez, passei em frente desta Casa, mas simplesmente 
passei. Outra vez, eu entrei, mas simplesmente entrei, e logo fui embora. 
 Mas teve outras oportunidades, e eu acabei voltando. E alguém 
me falou: “Fique à vontade, seja bem-vindo”. E, nesse dia, ouvi alguém 
falar de esperança. E fui embora contrariado, pois pouco ouvia falar desta 
palavra – esperança. E, assim, sucessivas vezes retornei a este ambiente. 
 Mas teve um dia em que algo me tocou de uma maneira mais 
intensa: eu aqui cheguei e ouvi alguém falando sobre o amor. E, naquele 
dia,	 eu	 resolvi	 ficar	 mais	 um	 pouco.	 Tem-se	 a	 liberdade,	 nesta	 Casa	 e	
do lado de cá, de poder circular, sempre orientado, sempre guiado por 
alguém, mas se tem a liberdade de circular. E, em determinado momento, 
eu me deparei com alguém falando a uma turma de crianças, falando de 
Deus... Falando que Deus era bom, que Deus era bondade, que Deus era 
justiça, que Deus era esperança, que Deus compreendia e que amava a 
todos indistintamente. E percebi, no olhar daquelas crianças, muita alegria 
ao receber aquelas informações, muita naturalidade. Do lado de cá, se 
percebia como se fosse oferecido um presente para aquelas crianças, pois 
oferecer conhecimento é oferecer presente para o próximo. 
 E, naquele dia, eu fui embora mais revoltado que tudo, pois eu 
tinha	 ouvido	 definições	 que	 foram	 contra	 tudo	 o	 que	 eu	 tinha	 recebido	
no meu lar quando criança, quando jovem. Eu fui criado e orientado para 
cobrar, para exigir, porque Deus cobrava, Deus punia, Deus castigava e de 
repente eu me defrontava com outra informação, com outro conceito sobre 
Deus. Mas aquelas informações que recebi quando criança me tornaram 
um adulto angustiado, rebelde e descrente, que acabei me levando por 
caminhos que, neste momento, não é necessário relatar. 
 Mas, quando eu ouvi aqueles conhecimentos, naquele dia, apesar 
de ter ido contra aquilo que eu tinha de informação, me proporcionou 
uma paz, me proporcionou um conforto, o qual eu jamais, jamais tinha 
sentido	 algo	 assim.	 E,	 a	 partir	 daquele	 dia,	 fiquei	mais	 frequente	 nesta	
Casa, busquei conhecimento, como busco até hoje o conhecimento, não 
só neste ambiente, como também os amigos espirituais me propiciam me 
enriquecer de informações, cada vez mais. 
 O motivo de estar aqui é um motivo de gratidão, é um motivo de 
reconhecimento e dizer para vocês o quanto foi importante e o quanto hoje 
aquele conceito ainda é muito forte, e cada vez se torna mais forte dentro 
de mim: Que Deus é amor, que Deus é alegria. E, em todos os instantes da 
minha caminhada, eu procuro lembrar sempre disso: que Deus é amor, que 
Deus é alegria. Muito obrigado!

Deus é amor, Deus é alegria

 Irmãos de caminhada, é uma grande 
alegria estarmos juntos mais uma vez. Que 
possamos	usar	estes	instantes	para	refletirmos	
um pouco. 
 Há quantos anos, cada um responda 
intimamente, esta Casa funciona? Há 
quantos anos esta Casa está aberta? Já são 

várias décadas. Junte-se a esse tempo muito 
mais tempo. E muito mais tempo do lado de 

cá, já existia uma mobilização, já existia uma 
organização, para que esta Casa fosse aberta, para 

que esse ambiente servisse de abrigo a 
todos que aqui se achegam.

 Quantos trabalhadores vieram, 
estão e que passaram... Também 

são incontáveis. Mas uma certeza 
plena se tem: nesta Casa, todos 

têm a oportunidade de aprender, 
e têm a oportunidade de colocar 
em prática este aprendizado. 

Aí, meus queridos amigos, cada 
companheiro de trabalho, cada 
voluntário, cada um é responsável - e 
não pensem que a responsabilidade é 

pequena - de desempenhar a sua tarefa, de colaborar com o bem de todos. 
 Muitos trabalhadores, em determinado momento, vão embora, 
achando que é uma carga demais, pesa muito. Mas, queridos companheiros, 
o que é que pesa? O que é que incomoda? Incomoda aprender, incomoda 
se conscientizar? É difícil ter responsabilidade, é complicado ter disciplina? É 
complicado amar o próximo, é complicado dar o seu tempo para o próximo? 
 Queridos irmãos, é importante que se mude a maneira de ver as 

coisas. Estar nesta Casa, aprender, não traz imunidade, mas traz a oportunidade 
de se sentir forte a cada obstáculo, traz a oportunidade de se sentir encorajado, 
de	evitar	a	dificuldade,	pois	foi	 isso	que	o	Mestre	ensinou	a	cada	um:	a	ser	
perseverante e a se doar como Cristo assim o fez. Se doou intensamente a 
todos que a Ele se chegaram.
 E qual é o meu recado para os trabalhadores? É que, diante do obstáculo, 
não	é	o	caso	de	ir	embora,	é	o	caso	de	fincar	raiz	mais	profunda	nesta	Casa,	é	o	caso	
de se dedicar mais, de desempenhar um papel de agregação, é o caso de amar 
mais, de colaborar mais! Todos são importantíssimos, repito, e são indispensáveis 
para que a Casa continue aberta, para que a Casa possa continuar sendo este 
manancial para aqueles que aqui trabalham e para aqueles que aqui se achegam. A 
responsabilidade é nossa, simplesmente nossa. 
	 Queridos	companheiros,	repito,	finquem	cada	vez	mais	as	suas	raízes	
e abracem cada vez mais aqueles que aqui se achegam. O futuro desta Casa 
tem que ser plantado por cada um, tem que ser regado com a criança, com o 
jovem, para que possamos ter um futuro melhor. Então quando se tem esse 
compromisso, e mais do que esse compromisso, se tem esta oportunidade, 
usufruam e abracem, abracem cada vez mais a causa que esta Casa abraçou. 
 Nós, do lado de cá, estamos incessantemente ao lado de cada um 
de vocês. Nós jamais desanimamos e jamais desistimos de cada um de vocês, 
porque acreditamos que vocês são vasos preciosos e que têm muito, muito a 
aprender, muito a evoluir... mas evoluímos juntos também. 
 Portanto, queridos amigos de jornada, há quanto tempo esta Casa 
está aberta? O tempo de vocês é diferente do nosso, mas vamos continuar 
insistindo	e	persistindo	para	que	ela	fique	cada	vez	mais	aberta,	cada	vez	mais	
acolhedora, e que ofereça cada vez mais essa oportunidade de aprendizado, 
essa oportunidade de crescimento e de enriquecimento, de conhecimento para 
cada ser espiritual que aqui se achega e para cada ser espiritual que aqui está. 
 Que a luz do Mestre ilumine e iluminará sempre a cada um. Obrigado, 
meus companheiros de trabalho. Obrigado, trabalhadores desta Casa, por 
compartilharmos essa tarefa juntos. Estamos e estaremos sempre juntos. 

Finquem  raízes  mais  profundas

 Boa noite, queridos amigos. Que enorme felicidade a minha, de 
poder estar novamente aqui entre vocês. Digo novamente, porque já fui uma 
trabalhadora desta Casa, ajudei esta Casa a chegar até aqui, e continuo 
ajudando através de um outro plano, o plano espiritual. Estamos todos aqui 
presentes, nesta data comemorativa, onde, muito embora devamos sempre 
estar lembrando do nosso Divino Mestre Jesus, essa lembrança se faz mais 
presente no decorrer deste mês. 
 O capitulo V do Evangelho tem, como tema, Bem-Aventurados 
os	 Aflitos.	 Queridos	 amigos,	 até	 quando	 existirão	 aqueles	 que	 se	 sintam	
aflitos?	É	certo	que	sempre	haverão	os	aflitos,	mas	nós,	neste	planeta,	que	
passamos por um momento de transição... não terá chegado o momento de 
procurarmos entender as questões que nos incomodam? Pais que perderam 
os	seus	filhos,	filhos	que	perderam	os	seus	pais,	pessoas	que	não	entendem	
o verdadeiro sentido da vida, e por isso assumem posturas que os levam em 
derrocada... O porquê do sofrimento estar tão presente... Não terá chegado 
o momento de que estas questões sejam mais bem respondidas e de que a 
melancolia já não se faça mais presente nos corações, de que a angústia já 
não perturbe mais as nossas mentes? 
 Seres inteligentes na criação divina que somos, devemos colocar a 
nossa inteligência em trabalho e procurar, na medida dos nossos limites ou 

conhecimentos, ir diminuindo a dor que trazemos, substituindo por alguma 
coisa melhor. 
 E a seguir ao capítulo V, eis que está o capítulo VI: o Cristo 
Consolador. O que Jesus teve como principal propósito entre nós, senão 
trazer o alivio aos nossos corações? Mas para que isso seja por cada um de 
nós entendido, é preciso que nos esforcemos no entendimento:  entender 
o que o Cristo, através de suas mensagens, através principalmente do seu 
exemplo, nos deu como meta a ser seguida. Entender melhor o mecanismo 
da vida, entender que só teremos paz e equilíbrio quando passarmos à 
prática da caridade e da fraternidade, do amor ao próximo. 
 Na medida que seguimos cada vez mais os exemplos que Jesus nos 
dá como diretiva, nosso coração se alivia. A tão desejada paz, a tão desejada 
felicidade começa a se fazer mais presente em nós. Cristo realmente passa 
a nos consolar, na medida em que começamos a entender melhor isso. E, 
como já foi dito aqui pelos companheiros anteriormente, devemos nós ir 
buscar as respostas àquilo que nos perturba. O papel desta Casa é colaborar 
neste sentido. A Casa colabora, mas cada um tem o dever de buscar a sua 
própria felicidade.
 Que possamos, na noite de hoje, ter isto muito presente em nós, 
que no dia em que se comemora a vinda de Jesus, possamos ter melhor 
proveito disto. E Jesus, certamente, estará muito contente com cada um 
de nós, com cada irmão seu ou em Deus, quando passa a entender e a ir 
buscar a sua felicidade. 
 Que o amor de Deus se faça sempre presente em nossos corações 
e os ensinamentos de Cristo nos levem a atitudes melhores.  Paz com Jesus. 
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Somos uma só humanidade
  Boa noite, queridos irmãos, é com imensa alegria que aqui 
me encontro, trazendo junto o que tenho de mais precioso. Essa preciosidade 
foi dada a mim, como foi dada a cada um de vocês pelo nosso Pai Criador: é 
a oportunidade da vida, da experiência, da reencarnação. 
 É chegado o tempo em que, numa pequena observação, notamos 
que estamos vivendo cada vez mais. Se estudarmos a história do nosso 
planeta, estamos numa época onde a oportunidade reencarnatória se 
prolonga em termos de tempo, de anos e por isso nós precisamos nos 
preparar mais tempo para envelhecer. E nos prepararmos para envelhecer, 
não é só com os cuidados do nosso físico, mas, principalmente, com a nossa 
mente, porque é ela que sustenta o equilíbrio do nosso físico. 
 Nós adoecemos porque o nosso pensamento ainda é fútil, é 
inconstante, vacilante diante das necessidades, das provas e ainda tem o 
orgulho e a vaidade, que fazem com que o nosso pensamento, de um bom 
remédio se torne um vilão. Então, a importância, meus amigos, é que nós 
mudemos o nosso jeito de pensar. Começamos pelo nosso pensamento, e as 
nossas atitudes vão se transformando. 
 É muito comum iniciarmos pelas nossas atitudes, como se nós 
pudéssemos	enganar	a	Deus.	Aí	eu	fiz	um	telefonema,	liguei,	tentei	me	conectar	
com a pessoa, com aquele parente mais difícil, eu ajudei os pobrezinhos que 
estão mais necessitados. Nós buscamos sempre exteriorizar, achando que 
desta	 forma	nós	cumprimos	com	o	nosso	dever	de	filhos	de	Deus.	Somos	
co-autores, Deus deu a cada um de nós a grandeza de podermos transformar 
o mundo, mas a transformação começa por nós mesmos. Esse é o nosso 
grande	passo,	é	o	nosso	grande	desafio	dos	próximos	milênios.
 Estamos diante de verdades incontestáveis. Somos uma só 
nação, hoje ainda dividida em países, em crenças, em castas, mas tendo a 
consciência ainda de que somos uma só raça, uma só humanidade. Somos 
espíritos, que hoje estamos em evolução e terráqueos, mas que temos uma 
jornada imensa pela frente, e nós iremos começar esta jornada de uma 
maneira simples e útil, buscando nos transformar. 
 E o nosso companheiro da noite, nos falou sobre as crianças. Nós 
temos uma preocupação muito grande em educá-las. E isto é de fundamental 
importância, porque é através desta educação que vamos nos preparar para 
a nossa velhice, nos preparar para as grandes transformações de que o 
mundo necessita e cumprirá os seus desígnios que Deus traçou a todos nós.  
 Por isso meus irmãos, aproveitem a oportunidade que nos é dada. 
Busquem o conhecimento da Doutrina que liberta, esclarece, ampara. Sejam 
corajosos, porque precisamos de coragem: mudar os outros é fácil; mudar a 
si próprio requer coragem, perseverança e muito trabalho. 
 Estudem, aproveitem as oportunidades que batem à nossa porta. 
E batem todos os dias de maneiras diferentes, porque elas estão sempre nos 
chamando,	nos	alertando,	porque	Deus	não	desampara	os	seus	filhos	de	 jeito	
nenhum. Nós não estamos sozinhos neste planeta, nós estamos amparados pelo 
Pai. Conecte-se através da prece, busque usar a sua mente em favor do bem, do 
bem para si próprio. Essa é a nossa maior riqueza, somos todos milionários, porque 
temos esta oportunidade que o Pai nos concedeu. Feliz Natal !

 Boa noite, queridos amigos, companheiros de caminhada. Depois 
destes dois depoimentos que todos nós ouvimos, venho dar o meu relato de 
como a Casa funciona e como aqui eu cheguei. 
 Na minha ultima encarnação, participava de gangues, fui chefe de quadrilha 
e desencarnei assassinado. De imediato, após o meu desencarne, me enturmei com 
aqueles que eu me sintonizava, obviamente. E continuei no crime, perturbando, 
atormentando, fazendo com que até alguns companheiros desta Casa desistissem 
daqui. Perturbei muito, muito os trabalhadores; todos esses que estão aqui, eu tentei, 
tentei muitas vezes para que saíssem da Casa, desanimassem, porque a nossa 
intenção, a intenção do bando é que o mal predominasse. 
 Infelizmente, alguns companheiros eu consegui que saíssem da Casa, 
eu e mais a minha turma, e esses irmãos realmente se foram. Felizmente, alguns 
voltaram, outros estão em outra Casa. Mas a Casa, apesar de todas essas 
perturbações	que	eu	fiz,	os	nossos	 irmãozinhos	encarnados	e	desencarnados	
não desistiram. 
 E, certa vez, eu escutei um irmãozinho da Casa, encarnado, dizendo: 
“o que estes irmãozinhos estão tentando fazer?” E esses irmãozinhos, lendo um 
livro, que agora não vou conseguir recordar o nome, começaram a se comunicar 
um com o outro... o livro foi dado para leitura e inúmeros irmãozinhos da Casa 
conseguiram se agregar um pouco melhor e deixar de lado as fofocas, as intrigas, 
que o bando tentava colocar. 
 Porque, sim, irmãos, é muito fácil, no menor descuido que o pensamento 
de vocês regride, é muito fácil sintonizar com o mal, com aqueles que querem o 
contrário. A facilidade é muito grande. Por isso, a fortaleza tem que ser de vocês. 
Num pensamento mau, sejam fortes e logo pensem no bem. 
 E, assim, eu escutando várias vezes, eu consegui, numa vez, entrar no 
trabalho da Casa. Os irmãozinhos, num trabalho de orientação, de doutrinação, 
numa conversa com os amiguinhos do plano espiritual, eu consegui... quer dizer, 
eu achei que tinha conseguido entrar para perturbar. E foi um grande erro: eu 
comecei a sentir um calor, um carinho, um amor que eu nunca tinha sentido. E 
um amor tão forte, tão forte, que eu não quis mais sair da companhia daqueles 
irmãozinhos que me deram a mão. 
 Fui perseguido, fui perturbado. Mas há muitos anos estou aqui nesta 
Casa fazendo parte da equipe, e dando este depoimento para vocês, sem ter 
vergonha de dizer que: Errei, errei muito, muito, muito. Mas hoje eu posso dizer: 
“Feliz Natal. Acreditem no amor, acreditem no Cristo.” 
 Tenham isto em vossos corações: vão aos seus lares e, olhando 
para aquele parente que você não gosta, para aquele vizinho que está sendo 
perturbado, olhem para eles com amor. Não precisa abraçar, beijar, mas deseje 
uma	prece,	envie	uma	oração.	Não	 façam,	não	 façam	o	que	eu	fiz.	Vão,	não	
pulem esta etapa, continuem no caminho do amor, não se magoem por nada, 
olhem uns para os outros e lembrem que todos nós somos irmãos de caminhada. 
 Agradeço primeiramente a Deus, nosso Pai, que hoje permitiu que 
apesar deste espírito que fui, tão desregrado, estar aqui hoje. Um grande, um 
grande abraço a todos. E aos irmãozinhos que eu tanto perturbei, peço desculpas. 
Que assim seja, graças a Deus.

Aos irmãozinhos que eu perturbei, 
peço desculpas

 Boa noite, desejo a todos esses corações presentes que essa 
fraternidade do Natal inunde cada ser, cada irmão, e que possam levar 
para os seus lares, para aqueles com quem vão confraternizar, esta paz, 
esta mensagem de luz que esta noite traz. 
 Tenho certeza de que aqui vieram porque almejavam receber 
alguma coisa a mais, um alento maior para os seus corações e podem 
ter certeza também que estarão levando para consigo esse carinho, 
esse amor. 
 E nós aqui do plano espiritual vamos desejando que esse amor, 
esse carinho, essa fraternidade, possam estar perdurando por todo o 
ano, porque momentos mais difíceis, mais cruciais, poderão estar vindo. 
Não quero estar aqui assustando ninguém, porque não é este o meu 
propósito. O meu propósito maior é, sim, dizer que todos tenham a paz no 
coração, o equilíbrio, a vibração de luz para este planeta, porque ela irá 
surtir efeito. O plano espiritual do Bem não medirá esforços para que o 
Bem prevaleça. 
Então quero rogar a todos que compartilhem com seus conhecidos, com 
seus entes queridos, para que todos possam estar num pensamento 
mais elevado, numa vibração de luz e paz, de amor para este planeta, 
para este país, para esta cidade e para os seus lares. 
 Comecem a praticar nos seus lares, sem tanta rusga, sem tanta 
briga, sem tanta encrenca, vibrar mais carinho, fraternidade e amor, e 
o ambiente se espalhará. Elevem os seus pensamentos diariamente 
numa vibração de fortalecimento aos emissários de luz, para que eles 
possam sustentar esse equilíbrio do planeta. Tudo estará em paz, porque 
Deus,	através	do	seu	amado	filho	Jesus,	nosso	governador,	está	a	postos.	
Não vacilem, se Ele está a postos, cada um de nós, pequenino soldado, 
também tem que fazer a sua parte e empunhar a espada do Bem, para 
que ela possa reinar. 
 Neste dia de hoje, em que se comemora o nascimento do nosso 
querido Mestre neste planeta... Porque verdade é que Ele já estava 
muito tempo encarnado, ou melhor, presente através da sua vibração, 
da sua força, neste nosso planeta. Apenas, Ele se fez materialmente 
presente	neste	dia	em	que	se	comemora.	Por	isso	aproveitem,	reflitam	na	
mensagem que todos passaram, que é uma mensagem para crescimento 
de todos, aproveitamento melhor da encarnação. 
 E que, nesta noite, abram os seus corações, abracem os seus 
familiares. E desejo a todos muita paz, muita luz. Que Jesus esteja 
presente em cada lar. Que assim seja.

Vibrem pelo equilíbrio do planeta

  Certa vez, passei em frente desta Casa, mas simplesmente 
passei. Outra vez, eu entrei, mas simplesmente entrei, e logo fui embora. 
 Mas teve outras oportunidades, e eu acabei voltando. E alguém 
me falou: “Fique à vontade, seja bem-vindo”. E, nesse dia, ouvi alguém 
falar de esperança. E fui embora contrariado, pois pouco ouvia falar desta 
palavra – esperança. E, assim, sucessivas vezes retornei a este ambiente. 
 Mas teve um dia em que algo me tocou de uma maneira mais 
intensa: eu aqui cheguei e ouvi alguém falando sobre o amor. E, naquele 
dia,	 eu	 resolvi	 ficar	 mais	 um	 pouco.	 Tem-se	 a	 liberdade,	 nesta	 Casa	 e	
do lado de cá, de poder circular, sempre orientado, sempre guiado por 
alguém, mas se tem a liberdade de circular. E, em determinado momento, 
eu me deparei com alguém falando a uma turma de crianças, falando de 
Deus... Falando que Deus era bom, que Deus era bondade, que Deus era 
justiça, que Deus era esperança, que Deus compreendia e que amava a 
todos indistintamente. E percebi, no olhar daquelas crianças, muita alegria 
ao receber aquelas informações, muita naturalidade. Do lado de cá, se 
percebia como se fosse oferecido um presente para aquelas crianças, pois 
oferecer conhecimento é oferecer presente para o próximo. 
 E, naquele dia, eu fui embora mais revoltado que tudo, pois eu 
tinha	 ouvido	 definições	 que	 foram	 contra	 tudo	 o	 que	 eu	 tinha	 recebido	
no meu lar quando criança, quando jovem. Eu fui criado e orientado para 
cobrar, para exigir, porque Deus cobrava, Deus punia, Deus castigava e de 
repente eu me defrontava com outra informação, com outro conceito sobre 
Deus. Mas aquelas informações que recebi quando criança me tornaram 
um adulto angustiado, rebelde e descrente, que acabei me levando por 
caminhos que, neste momento, não é necessário relatar. 
 Mas, quando eu ouvi aqueles conhecimentos, naquele dia, apesar 
de ter ido contra aquilo que eu tinha de informação, me proporcionou 
uma paz, me proporcionou um conforto, o qual eu jamais, jamais tinha 
sentido	 algo	 assim.	 E,	 a	 partir	 daquele	 dia,	 fiquei	mais	 frequente	 nesta	
Casa, busquei conhecimento, como busco até hoje o conhecimento, não 
só neste ambiente, como também os amigos espirituais me propiciam me 
enriquecer de informações, cada vez mais. 
 O motivo de estar aqui é um motivo de gratidão, é um motivo de 
reconhecimento e dizer para vocês o quanto foi importante e o quanto hoje 
aquele conceito ainda é muito forte, e cada vez se torna mais forte dentro 
de mim: Que Deus é amor, que Deus é alegria. E, em todos os instantes da 
minha caminhada, eu procuro lembrar sempre disso: que Deus é amor, que 
Deus é alegria. Muito obrigado!

Deus é amor, Deus é alegria

 Irmãos de caminhada, é uma grande 
alegria estarmos juntos mais uma vez. Que 
possamos	usar	estes	instantes	para	refletirmos	
um pouco. 
 Há quantos anos, cada um responda 
intimamente, esta Casa funciona? Há 
quantos anos esta Casa está aberta? Já são 

várias décadas. Junte-se a esse tempo muito 
mais tempo. E muito mais tempo do lado de 

cá, já existia uma mobilização, já existia uma 
organização, para que esta Casa fosse aberta, para 

que esse ambiente servisse de abrigo a 
todos que aqui se achegam.

 Quantos trabalhadores vieram, 
estão e que passaram... Também 

são incontáveis. Mas uma certeza 
plena se tem: nesta Casa, todos 

têm a oportunidade de aprender, 
e têm a oportunidade de colocar 
em prática este aprendizado. 

Aí, meus queridos amigos, cada 
companheiro de trabalho, cada 
voluntário, cada um é responsável - e 
não pensem que a responsabilidade é 

pequena - de desempenhar a sua tarefa, de colaborar com o bem de todos. 
 Muitos trabalhadores, em determinado momento, vão embora, 
achando que é uma carga demais, pesa muito. Mas, queridos companheiros, 
o que é que pesa? O que é que incomoda? Incomoda aprender, incomoda 
se conscientizar? É difícil ter responsabilidade, é complicado ter disciplina? É 
complicado amar o próximo, é complicado dar o seu tempo para o próximo? 
 Queridos irmãos, é importante que se mude a maneira de ver as 

coisas. Estar nesta Casa, aprender, não traz imunidade, mas traz a oportunidade 
de se sentir forte a cada obstáculo, traz a oportunidade de se sentir encorajado, 
de	evitar	a	dificuldade,	pois	foi	 isso	que	o	Mestre	ensinou	a	cada	um:	a	ser	
perseverante e a se doar como Cristo assim o fez. Se doou intensamente a 
todos que a Ele se chegaram.
 E qual é o meu recado para os trabalhadores? É que, diante do obstáculo, 
não	é	o	caso	de	ir	embora,	é	o	caso	de	fincar	raiz	mais	profunda	nesta	Casa,	é	o	caso	
de se dedicar mais, de desempenhar um papel de agregação, é o caso de amar 
mais, de colaborar mais! Todos são importantíssimos, repito, e são indispensáveis 
para que a Casa continue aberta, para que a Casa possa continuar sendo este 
manancial para aqueles que aqui trabalham e para aqueles que aqui se achegam. A 
responsabilidade é nossa, simplesmente nossa. 
	 Queridos	companheiros,	repito,	finquem	cada	vez	mais	as	suas	raízes	
e abracem cada vez mais aqueles que aqui se achegam. O futuro desta Casa 
tem que ser plantado por cada um, tem que ser regado com a criança, com o 
jovem, para que possamos ter um futuro melhor. Então quando se tem esse 
compromisso, e mais do que esse compromisso, se tem esta oportunidade, 
usufruam e abracem, abracem cada vez mais a causa que esta Casa abraçou. 
 Nós, do lado de cá, estamos incessantemente ao lado de cada um 
de vocês. Nós jamais desanimamos e jamais desistimos de cada um de vocês, 
porque acreditamos que vocês são vasos preciosos e que têm muito, muito a 
aprender, muito a evoluir... mas evoluímos juntos também. 
 Portanto, queridos amigos de jornada, há quanto tempo esta Casa 
está aberta? O tempo de vocês é diferente do nosso, mas vamos continuar 
insistindo	e	persistindo	para	que	ela	fique	cada	vez	mais	aberta,	cada	vez	mais	
acolhedora, e que ofereça cada vez mais essa oportunidade de aprendizado, 
essa oportunidade de crescimento e de enriquecimento, de conhecimento para 
cada ser espiritual que aqui se achega e para cada ser espiritual que aqui está. 
 Que a luz do Mestre ilumine e iluminará sempre a cada um. Obrigado, 
meus companheiros de trabalho. Obrigado, trabalhadores desta Casa, por 
compartilharmos essa tarefa juntos. Estamos e estaremos sempre juntos. 

Finquem  raízes  mais  profundas

 Boa noite, queridos amigos. Que enorme felicidade a minha, de 
poder estar novamente aqui entre vocês. Digo novamente, porque já fui uma 
trabalhadora desta Casa, ajudei esta Casa a chegar até aqui, e continuo 
ajudando através de um outro plano, o plano espiritual. Estamos todos aqui 
presentes, nesta data comemorativa, onde, muito embora devamos sempre 
estar lembrando do nosso Divino Mestre Jesus, essa lembrança se faz mais 
presente no decorrer deste mês. 
 O capitulo V do Evangelho tem, como tema, Bem-Aventurados 
os	 Aflitos.	 Queridos	 amigos,	 até	 quando	 existirão	 aqueles	 que	 se	 sintam	
aflitos?	É	certo	que	sempre	haverão	os	aflitos,	mas	nós,	neste	planeta,	que	
passamos por um momento de transição... não terá chegado o momento de 
procurarmos entender as questões que nos incomodam? Pais que perderam 
os	seus	filhos,	filhos	que	perderam	os	seus	pais,	pessoas	que	não	entendem	
o verdadeiro sentido da vida, e por isso assumem posturas que os levam em 
derrocada... O porquê do sofrimento estar tão presente... Não terá chegado 
o momento de que estas questões sejam mais bem respondidas e de que a 
melancolia já não se faça mais presente nos corações, de que a angústia já 
não perturbe mais as nossas mentes? 
 Seres inteligentes na criação divina que somos, devemos colocar a 
nossa inteligência em trabalho e procurar, na medida dos nossos limites ou 

conhecimentos, ir diminuindo a dor que trazemos, substituindo por alguma 
coisa melhor. 
 E a seguir ao capítulo V, eis que está o capítulo VI: o Cristo 
Consolador. O que Jesus teve como principal propósito entre nós, senão 
trazer o alivio aos nossos corações? Mas para que isso seja por cada um de 
nós entendido, é preciso que nos esforcemos no entendimento:  entender 
o que o Cristo, através de suas mensagens, através principalmente do seu 
exemplo, nos deu como meta a ser seguida. Entender melhor o mecanismo 
da vida, entender que só teremos paz e equilíbrio quando passarmos à 
prática da caridade e da fraternidade, do amor ao próximo. 
 Na medida que seguimos cada vez mais os exemplos que Jesus nos 
dá como diretiva, nosso coração se alivia. A tão desejada paz, a tão desejada 
felicidade começa a se fazer mais presente em nós. Cristo realmente passa 
a nos consolar, na medida em que começamos a entender melhor isso. E, 
como já foi dito aqui pelos companheiros anteriormente, devemos nós ir 
buscar as respostas àquilo que nos perturba. O papel desta Casa é colaborar 
neste sentido. A Casa colabora, mas cada um tem o dever de buscar a sua 
própria felicidade.
 Que possamos, na noite de hoje, ter isto muito presente em nós, 
que no dia em que se comemora a vinda de Jesus, possamos ter melhor 
proveito disto. E Jesus, certamente, estará muito contente com cada um 
de nós, com cada irmão seu ou em Deus, quando passa a entender e a ir 
buscar a sua felicidade. 
 Que o amor de Deus se faça sempre presente em nossos corações 
e os ensinamentos de Cristo nos levem a atitudes melhores.  Paz com Jesus. 

Mensagens Espirituais de NatalMensagens Espirituais de Natal
Mensagens mediúnicas transmitidas no CEII em 24.12.2016
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 - Continuação da matéria

Outras atividades educativas e grupos de estudo também estão disponíveis 
aos alunos dos cursos e frequentadores interessados do CEII.

O Centro Espírita e seu papel no mundo

DW - Vocês sempre tiveram contato com o 
espiritismo? 
ME - Sim, sempre desde que me entendo 
por gente encarnada! :P Sou espírita desde 
criança.

DW - Qual a inspiração de vocês?
ME - A nossa maior inspiração acredito 

que seja o ideal de um mundo melhor, 
passar uma mensagem positiva para 
as pessoas, causar reflexões e debates, 
e com isso gerar pequenas mudanças, 
alcançando pessoas de diversos cantos 
do país e do mundo pela internet.

DW - Me intriga que vocês são adeptos do 
humor. Mas, afinal, qual é o papel dele na 

difusão da doutrina espírita? Por que esse 
caminho? Como fazer para que o espiritismo 

seja levado a sério?
ME - Nós acreditamos que o humor com 

respeito cabe em qualquer lugar. Além disso, é uma ótima 
ferramenta de comunicação com os jovens. Acreditamos que os tempos 
estão mudados: novas tecnologias, o mundo está mais ágil, e para 
chamar atenção precisamos de uma nova linguagem, uma nova forma 
de comunicar o espiritismo. O humor tem rendido bons frutos, afinal é 
bem mais gostoso aprender se divertindo, não é mesmo?

DW - O que os outros grupos espíritas pensam desse tipo de abordagem?
ME - Boa parte dos espíritas gostam e apoiam essa nova forma de 
comunicar. Claro que existem aqueles que não são fãs, rsrs! Mas 

é normal, acho que cada um busca o espiritismo da forma que lhe 
convém, é uma escolha de cada um. Essa é graça do espiritismo, você 
pode conversar de diversas maneiras, o importante é levar realmente 
a mensagem. Mas podemos assegurar que estamos cada vez mais 
alcançando novos adeptos e jovens, e isso é demais!

DW - Fiz uma busca muito profunda e observei que existem inúmeros 
conteúdos na internet com a temática espírita mas que, muitas vezes, 
não respeitam os princípios da doutrina.  Quais filtros vocês acham 
interessantes usar para não cair em tentação e nos livrar da enganação? 
ME - Esse é um cuidado que temos em todos os temas e gravações: a 
base de estudo é importante e levamos a sério. Todos os nossos vídeos 
são embasados nos grandes caras, assim os chamamos com carinho: 
tio Kardec, Chicão, Emmanuel, Divo Franco, Joanna, André Lu e por aí 
vai. Pegamos na mão desses caras e vamo que vamo! Só transformamos 
a linguagem, os ensinamentos são deles.

DW - Qual o sonho de vocês e o que é ser espírita?
ME - Bora alcançar 100 mil inscritos o/, levar mensagens positivas e fazer 
a diferença.  Ser espírita é sempre buscar se melhorar, de pouquinho em 
pouquinho!

DW - Bônus hora, pensa rápido:
UM LIVRO: “Brasil, coração do mundo pátria do evangelho”, adoro!
UMA MÚSICA: Vou citar aqui a nova música do Cartas de Bordeaux, 
banda espírita de rock pra galera: ela se chama “O mar”
UM CANAL DO YouTube: Meninas Espíritas, né? :P Mas pode ser Amigos 
da Luz e Galera espírita, também amo todos!
UMA FRASE: O bem não deve ser tímido, mas sim ousado!

DW - Obrigada Meninas Espíritas pela entrevista e, bora evoluir! <3 

Investigando na Rede
Uma entrevista com as Meninas Espíritas

Os cursos doutrinários oferecidos no Centro Espírita “Irmão Itajubá” estão sob a responsabilidade do Departamento de Educação e Cultura, 
que tem por finalidade o estudo, o desenvolvimento e a divulgação da Doutrina Espírita em todos os seus aspectos, 

através das Áreas de Ensino, Divulgação e Pesquisa espírita. A área de ensino, que promove os cursos, 
abrange o Setor de Ensino para Adultos (SEA) e o Setor de Educação da Criança e do Jovem (SECJ).  Esta área tem como finalidade promover 

o estudo metódico da Doutrina Espírita, a fim de auxiliar o progresso dos espíritos encarnados e desencarnados que frequentam o Centro, 
através do conhecimento da Verdade, tendo como base os livros de Allan Kardec.

Cursos

 Visam ao estudo metódico da Doutrina por espíritas e por 
simpatizantes do Espiritismo ou não, maiores de 18 anos, que ainda 
não tiveram oportunidade de estudá-la ou que queiram aprimorar seus 
conhecimentos doutrinários. O C.E. Irmão Itajubá oferece três cursos 
introdutórios para adultos, às 4as. feiras, às 16h e às 20h.:

1. CURSO BÁSICO (em dois anos) - baseado principalmente no conteúdo 
d’O Livro dos Espíritos, abrangendo as noções fundamentais da Doutrina 
Espírita sobre Deus e a Criação, O Mundo Espírita (os Espíritos, sua 
reencarnação, desencarnação, evolução e intervenção no mundo 
corpóreo), As Leis Morais da Natureza e as Esperanças e Consolações 
(penas e gozos terrenos e futuros). É base necessária para os demais 
cursos para adultos.

2. CURSO DE APRENDIZES DO EVANGELHO (em dois anos) – baseia-
se principalmente nos conteúdos d’O Evangelho segundo o Espiritismo, A 
Gênese e O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Abrange a análise detalhada 
do papel, das curas e dos ensinos de Jesus, à luz da Doutrina Espírita, e 
sua aplicação à nossa vida. O curso permite também um preparo inicial 
para aqueles que desejem colaborar na difusão do Espiritismo, como 
expositores na Casa.

3. CURSO DE EDUCAÇÃO MEDIÚNICA (em dois anos) - baseado 
principalmente n’O Livro dos Médiuns. Engloba as noções fundamentais 
para a compreensão da mediunidade e de sua prática voltada para o 
esclarecimento e o benefício da maioria das pessoas. Abrange exercícios 
práticos dirigidos que visam auxiliar a educação da mediunidade em geral.

A. Cursos para adultos

	 Têm	por	 finalidade	estimular	 a	 criança,	 a	 partir	 de	4	 anos,	 o	
jovem e seus familiares para o estudo metódico da Doutrina, preparando-
os para a vivência espírita-cristã no Centro, na família e na sociedade. 
Os cursos para crianças, jovens e familiares são oferecidos pelo Setor 
de Educação da Criança e do Jovem, aos sábados a partir das 15h., nas 
seguintes turmas:

. 15h -  Juventude A B (13 a 16 anos) e  Juventude C (17 anos em diante).

. 17:30h  -  Turma A (4 a 6,5 anos), 
     Turma B (6,5 a 8 anos), 
     Turma C (9 e 10 anos), 
     Turma D (11 e 12 anos)

. SALA DA FAMÍLIA (familiares dos alunos e adultos interessados).

B. Cursos para crianças e jovens

Para isso, cada Casa pode organizar vários serviços:

a. Tratar Espíritos necessitados, instruindo-os com a consciência de 
que são irmãos e, não, demônios, e que, tanto quanto nós mesmos, 
todos irão progredir e, se possível, mais rápido com a nossa 
cooperação.
b. Abrir oportunidades para instruções gerais de Espíritos mais 
esclarecidos aos trabalhadores e frequentadores da Casa.
c. Promover o ensino sistemático para conhecimento real da 
Doutrina, para crianças, jovens e adultos, revelando sua lógica e 
coerência, suas respostas aos anseios do ser humano, sem dogmas 
ou condenações, e com base nas obras de Kardec. Oferecer o ensino 
do Espiritismo em todos os níveis, adequado às características e 
conhecimentos de cada público, assim como orientação segura para 
a prática mediúnica.
d. Abrir oportunidades para a ação social, responsabilidade de todos 
nós, humanos, mas orientada sob a ótica espírita, de modo a não se 
reduzir a simples assistencialismo ou tornar-se joguete político, mas 
instrumento de ascensão social para quem é auxiliado. Ter claro que 
a ação social espírita não pode se esgotar no auxílio ao corpo que 
morre, mas sim também ao Espírito imortal.
e. Oferecer consolo moral e auxílio com terapêuticas fluídicas da 
medicina espiritual que não sejam incoerentes com os fundamentos 
da	 Doutrina	 Espírita,	 relembrando	 que	 obstáculos	 e	 desafios	 são	
comuns na vida de todos, para que possamos aprender com a 
experiência e crescer espiritualmente com eles. Ter a consciência 
de que não somos coitados nem culpados por sofrer, apenas 
imperfeitos necessitando aprender.

 O Centro Espírita não é, assim, um templo sagrado, nem seus 
trabalhadores são sacerdotes, porque não há local “sagrado” exterior, já 
que progredimos interiormente, e os colaboradores não se transformam 
em anjos só por isso. As preces são apenas a ligação mental natural entre 
os seres encarnados e desencarnados. 
 A Casa Espírita, por outro lado, não é um laboratório no sentido 
estrito – embora possa também pesquisar –, por não estar preso 
a esquemas rígidos das ciências acadêmicas atuais e também por 
reconhecer que cada fenomenologia necessita de metodologia própria. 
A metodologia experimental usada por Kardec ainda está por ser bem 
compreendida e aplicada pelos espíritas (v., por exemplo, a ref. 3). Muitos 
Espíritas ainda oscilam entre adular os médiuns por suas revelações, ou 
introduzir novidades e interpretações doutrinárias “novas” que acabam 
distorcendo e ridicularizando o Espiritismo. 
 Acima de tudo, o que leva as pessoas às casas espíritas é o 
interesse pelo Espiritismo. O Centro Espírita é, então, núcleo de estudo e 
cultivo das orientações da Doutrina Espírita, de auxílio e esclarecimento a 
encarnados e desencarnados, de trabalho e convivência fraterna, em que 
podemos difundir a mensagem do Espírito da Verdade para a humanidade e 
nos exercitar para a vivência no mundo melhor de amanhã, que estaremos 
colaborando para construir desde já.

 - Continuação da matéria

por	Mayara	Martines

“Local onde surgiu o Espiritualismo Moderno, 
há 168 anos, vira memorial”

	 Em	 31	 de	 março	 de	 1848,	 na	 pequena	 Hydesville,	 vilarejo	
típico de Nova York, fenômenos envolvendo espíritos – que existiram 
desde sempre – chamaram a atenção daquela comunidade, atraindo 
pesquisadores, céticos, e até trapaceiros para aquele fato estranho: duas 
crianças, Margareth e Kate Fox, com 9 e 12 anos, pela mediunidade 
ostensiva que possuíam, estabeleceram uma curiosa comunicação por 
causa das batidas consideradas inteligentes, provocadas pelo espírito 
de Charles B. Rosma, um caixeiro viajante, que havia sido assassinado e 
sepultado no porão daquele casebre alguns anos antes.
 O fato (assunto do mangá lançado no CEII) teve notoriedade 
mundial. A divulgação desses fenômenos atravessou o Oceano Atlântico, 
e poucos anos após o episódio envolvendo os Fox, Allan Kardec iniciou 
os estudos experimentais, que resultaram na Doutrina Espírita.
 Os fenômenos ocorridos com as irmãs Fox tornaram-se um 
marco que representou o início do chamado Espiritualismo Moderno, e 
se constituíram em precursores do Espiritismo. O que resta hoje, além 
de memórias e registros, são pequenos fragmentos de história, que os 
Espiritualistas têm procurado resgatar e manter.

O obelisco em Lily Dale 
	 	 A	casa	da	Família	Fox	foi	transferida	para	Lily	
Dale - Nova York, em abril de 1916, e durou até 12 de 
setembro de 1955, quando incendiou-se. Em seu lugar, 

foi construído um belo jardim de meditação e um 
obelisco em memória dos Fox.
		 Em	 Lily	 Dale,	 existe	 um	museu	 que	
contém algumas relíquias históricas, como por 
exemplo, a maleta do caixeiro assassinado e 
enterrado no porão e os restos do casebre das 

irmãs Fox que fora incendiado.

          A casa dos Fox em Hydesville
	 No	terreno	original	da	casa	dos	Fox,	na	1510	Hydesville	Road,	
foi construída uma outra réplica do casebre, que também incendiou-se 
em meados de 1983. 
 Depois de um longo processo, 
a NSAC (Associação Nacional das 
Igrejas Espiritualistas), conseguiu, 
em 1999, comprar novamente a 
propriedade. O local foi transformado 
num	memorial,	o	Hydesville	Memorial	
Park, inaugurado em 2004.

por Ricardo A. Terini
Fonte (para mais informações e fotos):
https://useece.blogspot.com.br/2016/03/ex-propriedade-da-familia-fox-e.html?m=1

Propriedade da Família Fox é preservada
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	 Os	 dicionários	 definem	 “milagre”	
como uma coisa admirável, extraordinária, 
surpreendente, ou, senão, um fato sobrenatural, 
algo inusitado e inexplicável. Em outras palavras, 
uma derrogação das leis da natureza, pela qual 
Deus daria mostras de seu poder.

 Mas, Deus faz milagres?
 Em princípio, até poderia fazer, pois 
para Ele tudo é possível. Mas não o faz, não. 
Justamente porque Ele não derroga nem anula 
as leis da natureza, porque Ele mesmo as fez 
perfeitas e, logicamente, o que é perfeito não 
precisa	 ser	 modificado.	 A	 demonstração	 da	
grandeza, sabedoria e poder de Deus não está 
em fazer milagres, mas, sim, em haver criado leis 
tão perfeitas que nelas tudo já está previsto e 
providenciado, sem nada a corrigir nem improvisar.

 Em tempos primitivos, muita coisa 
era considerada pelo povo como maravilhosa 
ou sobrenatural. Os homens não tinham 
condições de dar uma explicação racional para 
os fenômenos que presenciavam. Por isso, os 
consideravam milagres.

 Mas, graças ao progresso do 
conhecimento humano, isso vem diminuindo. 
No mundo moderno em que vivemos, com o 
avanço	 científico	 e	 tecnológico,	 as	 explicações	
“milagrosas” vêm perdendo terreno. 

O Espiritismo está aí para nos ensinar como 
funcionam as leis que regem os fenômenos 
de	 influência	 mútua	 entre	 os	 campos	 material	
e espiritual, para demonstrar a existência dos 
espíritos e mostrar como eles agem sobre os 
fluidos.	 O	 espiritismo	 caminha	 de	mãos	 dadas	
com	a	Ciência	oficial,	pois	o	espiritismo	é	ciência,	
filosofia	e	religião.

 A Doutrina Espírita vai sempre atrás 
das explicações lógicas para os fenômenos, 

e os Espíritas que a compreendem precisam 
estar sempre atentos aos progressos da Ciência 
oficial,	acompanhar	tudo	o	que	está	acontecendo,	
auxiliá-la quando for possível e também aprender 
com ela. Precisa, em outras palavras, caminhar 
paralelamente a ela. As curas de Jesus, por 
exemplo, foram consideradas milagres. Foram 
milagres realmente?

 O povo assim as considerava, as enxergava 
como coisas admiráveis, como prodígios. Muitas 
curas que aconteceram, e que acontecem hoje 
em dia, são chamadas de fatos miraculosos. Hoje, 
graças às informações dos espíritos, já sabemos 
que os fenômenos de cura se dão naturalmente 
pela	 ação	 fluídica,	 pela	 transmissão	 de	 energias	
espirituais. Isto não diminui em nada o respeito e 
admiração que temos por Jesus: estamos cientes 
da	sua	grandeza,	do	seu	poder.	Ele	mesmo	afirmou:	
“Vocês poderão até fazer mais do que eu faço”. 

 No atual estágio evolutivo em que nos 
encontramos, já temos condições de entender 
muitas coisas: as curas que acontecem, como 
funciona	o	trabalho	dos	médiuns,	enfim,	entender	
muitos dos chamados “milagres”. Sabemos que os 
milagres são fenômenos que estão, sim, dentro das 
leis naturais (o problema é que desconhecemos 
muitas destas leis), e que não fogem, de forma 
alguma, dessas leis. Para tudo há uma explicação 
racional. Assim sendo, as chamadas curas 
espirituais deveriam ser mais propriamente 
denominadas de “Curas Perispirituais”, pois 
o	 Períspirito	 é	 o	 principal	 foco	 das	 influências	
magnéticas	 proporcionadas	 pela	 fluidoterapia,	
incluindo aí os Passes, a Água Magnetizada e a 
intervenção	fluídica	do	mundo	espiritual.	

 Neste contexto, é importante frisar que 
a legítima cura verdadeiramente espiritual é a 
transformação moral da criatura para o bem, pois, 
elevando a vibração, em função da elevação de 
valores espirituais e melhoria de sentimentos, 
pensamentos e ações, ela iniciaria efetivamente o 
processo de tratamento real da causalidade das 
enfermidades espirituais que são a causa primária 
das afecções perispirituais e físicas.

 Quem procura o Espiritismo visando à 
obtenção de cura imediata, de “milagres”, para 
resolver de pronto os problemas materiais e até 
espirituais, pode se decepcionar. O Espiritismo tem 
como objetivo explicar o porquê das coisas; nos 
ensina como podemos melhorar a nós mesmos, 
como prevenir e resolver problemas e como 
suportar nossas provas com galhardia. Cabe a nós 
arregaçarmos as mangas e irmos à luta. O Espiritismo 
não faz os problemas sumirem num passe de mágica. 
Para ocorrer a cura real, é necessária a nossa reforma 
de pensamentos e ações.

Milagres existem?

Bibliografia:
A Gênese – Allan Kardec           O Consolador – Emmanuel (esp.), Francisco C. Xavier (médium)

Lembretes:
- Não deixe de ler e estudar as obras básicas da Codificação.
- Inscreva-se nos Cursos Doutrinários e obtenha muitos esclarecimentos necessários ao seu aperfeiçoamento espiritual.

por Maria Rita Andreazzi Machado

Querido amigo(a)

 Terminamos 2016 e entramos em 
um novo ano. Vamos fazer um balanço real 
de tudo que fizemos no ano que passou. 
Analisemos as nossas inúmeras atitudes 
e pensamentos: certamente, alguns nos 
alegram e outros nos entristecem. Vamos, 
neste ano, lutar pelos pensamentos e 
atitudes que nos alegrem e nos ajudem a 
levar adiante a nossa evolução espiritual.

 Lembramos que, neste mês, na segunda 
quinzena, recomeçam os nossos cursos. 
 Aos interessados, recomendamos 
informar-se no setor de Orientação do Casa.

 Não podemos deixar de salientar que 
o Espiritismo possui de mais belo o seu 
conteúdo doutrinário. O estudo espírita é 
altamente terapêutico, preventivo, abre 
a mente, esclarece o raciocínio, mas 
aqui, ninguém se iluda, o estudo requer 
perseverança, continuidade e interesse. 

       Vamos agradecer a DEUS o ano 
que passou e desejar aos diretores, 
trabalhadores e frequentadores desta Casa, 
um 2017 repleto de alegrias e felicidade.       

 Espero que todos tenham uma boa leitura.

 Um abraço,
   

Pedro Carvalho Buso
Presidente do Centro Espírita Irmão Itajubá

 Lora tem nove anos e alguns meses, cabelos lisos e sempre 
foi muito distraída. Seu pai, um militar, colocou-a para adoção pouco 
tempo depois que sua esposa morreu - ela era funcionária da livraria da 
pequena cidade e foi assassinada em um assalto - por não conseguir se 
adaptar	à	garota.	Afinal,	como	poderia	se	adaptar,	se	Lora	dizia	ainda	
ver sua mãe naturalmente? No momento do assalto, havia mais uma 
pessoa na livraria.

 Jô e a mãe de Lora eram muito amigos, porque ele frequentava 
muito a livraria. No dia do assalto, instantes antes, ela havia perguntado 
se Jô pensava em ser pai algum dia. “Parece ser trabalhoso”, ele disse. 
Ela	sorriu.	“E	é,	sim!	Mas	é	justamente	por	isso	que	é	tão	gratificante.	O	
nosso suor muda o amanhã de alguém... que pode mudar o depois de 
amanhã...	E	é	isso	que	quero	fazer	pela	Lora,	minha	filha...”	

 BLAM! “O que é isso... Ah... se esconda Jô... Ele não te viu ainda... 
se esconda...”. Jô pensou nisso durante muito tempo.

 DIA SEGUINTE AO ASSALTO. Em uma mesa na cafeteria em que 
Jô	trabalha,	um	pai	e	um	filho	acabam	de	tomar	café.	O	pai	joga	o	lixo	que	
sobrou no chão. Ambos riem repentinamente. Hue, dono da cafeteria 
e tio de Jô, lava uma xícara. Ele diz: “Sabe, Jô... todas as louças têm 
seu brilho próprio... Mas nós podemos tentar aumentar esse brilho, se a 
gente quiser”. “Entendi... chefe.”

 TRÊS MESES DEPOIS. No centro de adoção e realocação de 
crianças e jovens, Jô e a funcionária conversam. “Os documentos estão 
todos certos e a vistoria na sua casa também foi aprovada. Agora você 
tem que conhecer as crianças”. Eles entram em uma sala com 7 crianças. 
Uma delas brinca com um dinossauro de pelúcia sobre o tapete. É uma 
garotinha de cabelos escorridos. As outras estão comportadas no sofá. 
Ao fundo da sala, há uma porta entreaberta.

 “Roohhrrr... Oh!”, a garotinha para o dinossauro no ar, olha para 
o	lado	-	sem	olhar	nada	especificamente.	Se	volta	para	Jô	e	fala.	“Olá,	
Jô! Minha mãe está dizendo oi!”. Ao vê-la, Jô se lembra da funcionária 
da livraria. Por algum motivo, elas são parecidas. De volta à sala da 
funcionária, ele diz: “Estou pensando em adotar aquela garota com 
cabelos lisos, que estava com um dinossauro na mão. Qual o nome 
dela?”. “Senhor... aquela menina... o senhor deve ter se enganado... 
Ela é especial, não pode ser adotada... Ela não consegue seguir regras 
direito e diz coisas que... o senhor viu... Tem tantas crianças normais 
aqui...”

 Jô está decidido. Ele fala: “Nada que a senhora disser mudará 
minha opinião. Qual o nome dela?”.

 De volta à sala que as crianças estão, ele se aproxima da 
menina com o dinossauro e se abaixa. “Lora, você aceita vir comigo, 
como	uma	filha?”.	“Só	se	a	Lori	puder	vir	junto	com	a	gente”.	“Tudo	bem,	
nós podemos levar o dinossauro junto”. Lora olha para o dinossauro e 
diz: “Esta não é a Lori”.

 A garotinha corre para o cômodo ao fundo. Mesmo com a porta 
entreaberta, não dá para ver nada lá dentro, apenas ouvir Lora. “Venha 
Lori, vamos ser adotadas!”. “Ninguém quer adotar alguém com a minha 
idade”. “Você não entende! Ele é diferente!”. “Como você sabe?”. “Minha 
mãe me disse”. “... Aff, não dá para argumentar com você”. Passos. 
Elas aparecem de volta na sala do sofá. Lora segurando a mão de Lori. 
“Estamos	prontas!”.	Lori	encara	Jô,	desconfiada.	Ele	não	parece	muito	
mais velho que ela. Ela tem 17. Ele pensa na mãe de Lora. Por que razão 
as duas estariam ali? “Então, podemos ir?”, pergunta Jô. Lori sorri.

 Os três já estão na rua. “Bom, vocês se importam em ir ao 
meu trabalho hoje?”. Lori diz: “Você não parece muito responsável 
perguntando isso”. Jô olha para ela, curioso. “... É que vocês têm suas 
próprias escolhas, e sou responsável por respeitá-las”. “Onde você 
trabalha?”, pergunta Lora.

 Na cafeteria, Jô serve as garotas. “É chocolate quente”. 
“Então...”, diz Lori, “Como você pretende sustentar nós três?”. “Consegui 
economizar durante 10 anos porque aqui não preciso pagar minhas 
refeições, e tenho desconto na pensão onde moro por ser um bom 
inquilino e quase não usar a casa”. 

 “O que você está fazendo aqui?!”, grita alguém da entrada 
da cafeteria. É um ex-professor de Lora quem grita. “Por que está aqui 
fora? Se bem me lembro, achei que tivesse sido avisado que você tem 
problemas, demônio! Para nunca mais sair de lá!”. Jô encara ele, sério. 
“Senhor, peço que se retire”. “Mas... essa menina é um perigo para a 
sociedade!”, diz ele, gesticulando agitado. “O incômodo e a confusão 
que essa gritaria estão causando são mais perigosos que ela. Por favor, 
saia e volte só quando conseguir respeitar os outros como eles são”. O 
professor se vai, enfezado. 

 Então, Jô pergunta à Lora: “Você está bem?”. Ela olha para o 
vazio, sorri e diz: “Estou sim. Minha mãe disse que algumas pessoas 
não	 entendem,	 e	 outras	 não	 querem	 entender”.	 Enquanto	 Jô	 refletia	
sobre o que Lora disse, Hue se aproximou e disse: “Jô! Você se lembra 
que dia é hoje?”. “Se não me engano, sábado, chefe”. “Hoje completa 
10 anos que você trabalha aqui!”. Jô em silêncio ouviu atentamente. “E 
nada mais justo que um funcionário que não teve nenhuma folga e se 
empenhou tanto durante esses 10 anos, tenha pelo menos 2 meses 
de	férias	para	passar	com	suas	filhas”.	Os	olhos	de	Jô	brilham.	Sua	voz	
falha. “Obrigado, tio!”.

 Os três já estão fora da cafeteria. Jô fala. “Precisamos passar 
em casa para pegar as coisas para a viagem”. Lora se surpreende. 
“Nós vamos viajar?”. “Sim, pretendo ensinar sobre a vida para vocês, e 
também aprender! ... Por isso, vamos vivê-la”.

 “Você disse que ainda fala com sua mãe, não é?”.  “Mais ou 
menos isso”, Lora responde. “Por que mais ou menos?”. “Porque ela não 
usa a boca que nem a gente. Daí ela não fala”. “... Ah... Nunca vi ninguém 
que	fizesse	isso”.	“Abrir	a	boca?”.	“Não...	alguém	que	pudesse	falar	com	
quem já morreu”. “É porque aquela cidade é muito pequena, e porque a 
morte não é o que acham que é. É o que minha mãe está dizendo”.

 “Além disso, tem gente que esconde. Acha que é ruim”, 
comentou ela. “E não é?”. “Depende. Para não fazer mal, tem que estar 
sempre	atento	e	filtrando”.	“Que	complicado.	O	que	 isso	quer	dizer?”.	
“Que não podemos fechar os olhos e abaixar a cabeça. Há muita coisa 
além da nossa própria cabeça”. “Que isso quer dizer?”. “Humm... o que 
acha?”. Depois dessa conversa, Lora pegou no sono. Restou para Lori e 
Jô apreciarem o horizonte do interior através da janela do ônibus.

por Pablo E. Diego

Lora, Lori e Jô
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O Centro Espírita e seu papel no mundo.
“Se os Espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e significação, 

o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra.”
(Pires, J.H.)1

Como se poderia definir um Centro Espírita? 
Um templo? Um laboratório? Uma escola?

 O primeiro centro 
de fato espírita foi chamado 
Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas (SPEE), 
tendo sido criado por Allan 
Kardec em 1858, em Paris, 
para

“...o estudo de todos os 
fenômenos relativos às 

manifestações espíritas e 
sua aplicação às ciências 

morais, físicas, históricas e 
psicológicas.” (Kardec, A.)2 

 Grupos como esse 
multiplicaram-se pela Europa e outros continentes. No Brasil, dez anos depois 
da fundação do primeiro centro espírita na Bahia, em 1865 – o Grupo Familiar 
de Espiritismo –, já havia algumas dezenas de grupos brasileiros.
 Muitos centros brasileiros surgiram de grupos familiares, nem sempre 
conhecedores do Espiritismo, mas apenas praticantes do mediunismo pela 
simples presença de médiuns psicofônicos, psicógrafos ou de efeitos físicos. 

Boa parte de seus membros continuaram ligados a suas igrejas de origem 
e houve mesmo vários grupos que adotaram práticas sincréticas: vestes 
especiais, imagens, santuários, rituais para fazer preces, cerimônias, 
denominações próprias (alto e baixo espiritismo, terreiros espíritas, 
mesa branca, etc.), entre outras, conforme os locais, as condições e as 
épocas.
 Em boa parte, a ação social (a “prática da caridade”) estabeleceu-
se em paralelo aos trabalhos mediúnicos, muitas vezes unindo membros 
de vários centros espíritas. O conhecimento do Espiritismo, na maioria 
dos casos, viria depois. 
 No entanto, o estudo básico das obras de Kardec já nos revela 
que a função primeira de qualquer casa espírita é zelar pela Doutrina, 
estudá-la em profundidade e divulgá-la com a maior pureza possível. Não 
há no mundo outro tipo de instituição, ainda hoje, com essa incumbência! 
É o humilde centro espírita, em cada local, o responsável por espargir a 
luz do Espiritismo pelos seres humanos.
 

Passage Sainte-Anne

Galerie de Montpensier

31 de outubro de 2016 – Save the Date
	 Essa	foi	a	data	marcada	para	o	lançamento	oficial	do		mangá	“Detetive	
Watson: o caso das irmãs Fox”, idealizado a partir do projeto educativo “Viajando 
nas obras espíritas”, desenvolvido em 2014 com os alunos da Juv. C do nosso 
Centro. O lançamento foi feito em conjunto pela Editora do IDE (Instituto de Difusão 
Espírita, de Araras) e pelo C. E. Irmão Itajubá. A palestra de apresentação teve até 
a presença da personagem Detetive Watson, em vídeo e “pessoalmente”, e foi 
seguida de autógrafos do autor, o jovem Pablo Elias Diego. Outros detalhes podem 
ser acessados na página do Facebook do CEII. O mangá pode ser adquirido na 
Livraria do Centro, entre outras. 
 Obrigado a todos, convidados, autor e seus familiares, pela presença no 
lançamento e noite de autógrafos da HQ “Detetive Watson - O Caso das Irmãs FOX”. 
Foi lindo! Em tempo: a Detetive Watson aparece em outro texto neste mesmo 
número do IAK.

Lançamento do mangá sobre 
“O caso das Irmãs Fox”

 Na véspera do Natal, o Centro promoveu sua tradicional Reunião especial 
de	Natal.	Após	a	prece,	e	uma	breve	 reflexão	sobre	um	 tema	doutrinário,	cinco	
médiuns puderam receber algumas mensagens mediúnicas por psicofonia, para 
o aprendizado de todos os presentes. Foram comunicações de trabalhadores e 
instrutores espirituais do Centro, dando preciosos conselhos e estímulos para 
reflexão	 de	 todos,	 terminando	 com	 uma	 criança	 que	 anunciava	 sua	 próxima	
encarnação. Quem esteve presente se emocionou com as mensagens e o ambiente 
amoroso. A transcrição das mensagens mediúnicas dessa noite consta deste 
número	do	IAK.	Confira.

Reunião especial de Natal de 2016

 Em	27.11.2016,	aconteceu	o	nosso	tradicional	Bazar	beneficente	
de Natal do Centro, fruto da amizade e da dedicação dos Grupos de Pintura, 
Costura e Patchwork do Centro. 
 Estavam ali disponíveis lindas produções artesanais, oferecidas 
por muitas das próprias autoras dos trabalhos, que atendiam alegremente o 
público visitante. A lanchonete do Bazar, em paralelo, oferecia seus deliciosos 
quitutes para aqueles que buscavam desde um almoço até um cafezinho para 
acompanhar um gostoso bate-papo. 
 Foi um prazeroso dia de confraternização. Toda a renda obtida 
contribui para a manutenção do Centro. O Centro agradece a presença e a 
participação de todos. 

Bazar de Natal

 Em dezembro, ocorreram as atividades de Encerramento de 2016 
das aulas das crianças, jovens e familiares (no dia 03), e dos cursos para 
adultos (Básico, Educação Mediúnica e Aprendizes do Evangelho) (no dia 07). 
 No encerramento do Setor de Educação da Criança e do Jovem, após 
breve retomada das atividades marcantes do ano (e foram muitas), todas as 
turmas saíram em grupos pelas ruas da redondeza do Centro, para distribuir 
em cada casa um pregador decorado (preparado nas aulas anteriores) e um 
pequeno	flyer	de	lembrete	sobre	as	aulas	do	sábado,	para	informação	geral	(v.	
figura).	Nem	a	chuva	intimidou	a	alegria	geral.
 O encerramento dos cursos do Setor de Ensino para Adultos foi uma 
confraternização,	que	incluiu	a	distribuição	dos	certificados	dos	formandos	de	
cada curso, e terminou tradicionalmente com uma gostosa festinha com pizza e 
outros comes e bebes.  
 As aulas retornam nos dias 15 (adultos) e 18.02.2017 (crianças, 
jovens e sala da família).

Encerramento das aulas dos cursos de 2016

Investigando na Rede
Uma entrevista com as Meninas Espíritas

continua na pág. 06

  Olá! Muito prazer, eu sou a Detetive Watson : ) 

  Investigações surgem a todo momento, em 
diferentes lugares e horários. Mas tem uma que não 
consigo escapar e ela está na rede. E, em meio a muitos 
filtros,	 encontrei	 as	Meninas Espíritas. Desde março de 
2016, postando um conteúdo baseado na nossa querida 
doutrina. “Por um mundo mais lacrador para todos os 
divos e divas que curtem o Espiritismo.” E aí, vamos 
investigar juntos?

 DETETIVE WATSON - Acho que podemos começar com 
a mais clássica: Eu, particularmente, descobri vocês através 
de uma indicação, mas queria investigar quem são e de onde 
surgiu a ideia de criar a página e o canal “Meninas Espíritas”?

 MENINAS ESPÍRITAS - Fala galera do Centro Irmão 
Espírita Itajubá! Aqui quem fala é a Carol Oliveira, do canal 
Meninas Espíritas. É um prazer fazer parte dessa entrevista! :) 
Bom, somos jovens engajados com a divulgação do Espiritismo 
em diversos meios. Sendo assim, recebemos um convite para 
um encontro de divulgadores espíritas: a ideia do encontro era 
levantar ideias para levar 
divulgação do espiritismo 
para o jovem. Então 
sentamos e discutimos mil 
possibilidades de projetos! 
E dai surgiu a ideia do 
canal Meninas Espíritas.

Espiritismo para jovens

15.02 – Início dos cursos para adultos (tarde/noite) 
18.02 – Início das aulas para crianças, jovens e Sala da Família
07.05 – Bazar das Mães

AGENDA 2017

2a feira
19:15h Encaminhamento e orientação e 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 e 10), 
D (11 e 12) e Sala da Família

Quer conhecer o 
Espiritismo?
Então conheça os 

nossos cursos na pág. 3
Colaboração: Ricardo A. Terini


