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 Vocês se lembram da nossa querida Detetive 
Watson?  Durante os projetos coletivos dos cursos 
do sábado, ela investigou casos interessantíssimos, 

participou das aulas com crianças e jovens e 
ajudou a revelar “O caso das Irmãs Fox”. Sempre 
entusiasmada, agora está envolvida com outro 
tema de pesquisas, em busca de respostas sobre: 
Educação Espírita!
 - Que curioso. Há diferenças entre a Educação 

comum, tradicional ou geral, e a Educação Espírita? 
	 Em	 sua	 pesquisa,	 verificou	 que	 no	 sentido	

técnico comum, a educação é o processo contínuo de 
desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser 

humano,	 a	 fim	 de	melhor	 se	 integrar	 na	 sociedade	 ou	 no	 seu	 próprio	
grupo. Além de aprendizado para autonomia e convívio, em muitos casos, 
a educação escolar visa principalmente à formação para o mercado de 
trabalho e desejada prosperidade material. Ou seja, é uma educação com 
o objetivo muito mais focado na vida presente (como encarnados)! 
 Sobre a Educação Espírita, ela encontrou no livro “Sublime 
Sementeira” (Coletânea de mensagens psicografadas e entrevistas sobre 
evangelização espírita infantil) uma mensagem enviada pelo espírito 
Vinicius	que	afirma	que:	

“Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do 
saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter.” 

 E no livro “Pedagogia Espírita”, de Herculano Pires, observou que: 

“Educação Espírita é o processo de orientação das 
novas gerações de acordo com a visão nova que o espiritismo 

nos oferece do mundo e do homem”.
 - Ah! Então, o “homem” é um ser integral, ou seja, capaz de pensar, 
sentir e agir, e a educação sentida e vivida transforma as potencialidades 
desse “homem” em capacidades – concluiu a Detetive Watson.
 No livro “Educação do Espírito”, de Walter Oliveira Alves, 
nossa	 Detetive	 ficou	 emocionada	 ao	 saber	 que	 a	 Pedagogia	 espírita	
considera a imortalidade da alma! Assim, aprendeu que as crianças são 
espíritos milenares, que trazem muitas experiências de vidas anteriores, 
que necessitam de estímulo e amor para desenvolver seus talentos, 
suas virtudes, como também terem oportunidades para readequar 
pensamentos e atitudes.
	 Após	 refletir	 bastante	 sobre	 as	 várias	 leituras	 e	 comparações,	
sentiu-se satisfeita ao concluir que por sermos espíritos imortais, a 
educação espírita tem o objetivo de educar a alma, pensando que um dia, 
após	várias	oportunidades	do	aprendizado	através	da	lei	da	reencarnação,	
seremos todos espíritos puros, portanto felizes.

Educação Espírita e a Detetive Watson

 Há 160 anos, em 1º de 
janeiro de 1858, Allan Kardec 
lançava o primeiro número da 
Revista Espírita da qual foi diretor 
até seu falecimento. Ao longo das 
135	 edições	 mensais	 da	 Revista	
Espírita, publicados entre 1858 e 
1869, é possível ao leitor conhecer 
um pouco do caminho desenvolvido por Kardec e o debate de ideias 
consolidadas	nos	livros	da	Codificação	Espírita.

		 A	Revista	Espírita,	que	tinha	como	subtítulo	Jornal	de	Estudos	
Psicológicos,	visava	o	“relato	das	manifestações	materiais	ou	inteligentes	
dos	Espíritos,	aparições,	evocações,	etc.,	bem	como	todas	as	notícias	
relativas ao Espiritismo”. O lançamento da Revue Spirite ocorreria um 
ano	após	a	publicação	da	1ª.	versão	de	O	Livro	dos	Espíritos,	em	18	de	
abril de 1857, ainda com 501 perguntas e respostas.

		 Próximo	 do	 lançamento	
do primeiro volume, em reunião 

mediúnica na residência do Sr. 
Dufaux, em novembro de 1857, Allan 

Kardec consultou a Espiritualidade 
amiga a respeito da ideia de publicar 

um jornal espírita, recebendo a seguinte 
orientação: 

“De começo, deves cuidar de satisfazer à curiosidade; 
reunir o sério ao agradável: o sério para atrair os homens de Ciência,

o agradável para deleitar o vulgo. Esta parte é essencial, porém a 
outra é mais importante, visto que sem ela o jornal careceria de 

fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia 
por meio da variedade, congregar a instrução sólida ao 

interesse que, para os trabalhos ulteriores, será poderoso auxiliar.”
(Obras	Póstumas,	2ª.	parte)

160 anos da Revista Espírita – 150 anos de A Gênese

Os cursos já começaram.
Ainda há tempo de se matricular.

Sábados: Aulas para crianças, jovens e adultos.
4ª. feiras: Cursos Básico, Complementar e 

Educação Mediúnica.
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Novos Tempos, Novas Atitudes

 A realidade de nosso dia a dia é uma 
complexa	 engrenagem,	 cujo	 funcionamento	 só	 é	
possível	 mediante	 as	 nossas	 ações	 e	 escolhas.	
Entretanto, a vida harmoniosa de uma sociedade 
requer, antes de tudo, um conjunto de leis e 
códigos	de	conduta	que	seja	capaz	de	estabelecer	
direitos e deveres a todos.

 Toda essa estrutura é uma consequência 
clara	 da	 evolução	 humana	 ao	 longo	 da	 História.	
Por que, no entanto, apesar dos avanços das 
legislações	e	dos	direitos	humanos,	da	economia	e	
da cultura, hoje em dia parece tão normal vivermos 
em uma realidade tão desordenada?

 Andamos nas grandes cidades em meio 
a uma multidão de pessoas desconhecidas, 
perdemos horas no trajeto para o local de trabalho; 
presenciamos absurdos contra a dignidade 
humana e contra os animais, e nos acostumamos 
ao ponto de considerarmos tudo isso algo 
minimamente aceitável. A simplicidade, que de 
modo algum pode ser traduzida como imobilismo, 
há muito tempo é superada pela busca incessante 
por consumir para ter e, assim, ostentar.

 Nos últimos 50 anos, o desenvolvimento 
científico	 e	 tecnológico	 ocorreu	 de	 maneira	 mais	
significativa	 se	 comparado	 a	 todas	 as	 épocas	
anteriores. Se, nos últimos séculos, o triunfo das novas 
descobertas parecia ser a redenção da humanidade, 
hoje isso cedeu lugar, progressivamente, às 
verdadeiras	questões	centrais	da	vida:	“Quem	sou?”,	
“De onde vim?”, “Para onde vou?”.

 A Doutrina Espírita é um convite a cada 
um,	rumo	ao	despertar	para	as	questões	centrais	
da	 vida.	 No	 livro	 “Obras	 Póstumas”,	 em	 uma	
notável percepção, Alan Kardec assevera:

“O homem que se esforça seriamente 
por se melhorar assegura para si a felicidade, 

já nesta vida. Além da satisfação que 
proporciona à sua consciência, ele se isenta 

das misérias materiais e morais, 
que são a consequência inevitável das suas 

imperfeições. Terá calma, porque as 
vicissitudes só de leve o roçarão. 

Gozará de saúde, porque não estragará 
o seu corpo com os excessos. 

Será rico, porque rico é sempre todo aquele que 
sabe contentar-se com o necessário. 

Terá a paz de espírito, porque não 
experimentará	necessidades	fictícias,	nem	

será atormentado pela sede das honrarias e 
do	supérfluo,	pela	febre	da	ambição,

da inveja e do ciúme, (...)”.
OP, 2ª. parte, Credo espírita, preâmbulo)

 Temos sempre a impressão de que 
mudanças radicais acontecerão como num passe 
de	mágicas,	o	que	nos	impede	de	refletir	que	toda	
mudança efetiva é necessariamente processual. 

 A transição do mundo de provas e 
expiações	para	o	mundo	de	regeneração	só	será	
uma	realidade	possível	quando	todos	nós	formos	
os agentes participativos dessa transformação.

 Quero? Devo? Posso? Se em todas as 
dúvidas ou dilemas nos interrogássemos dessa 
maneira simples, uma enorme transformação ética 
se estabeleceria.

 Allan Kardec deixou-nos um legado para 
a eternidade. O Espiritismo ainda é combatido 
por muitos, contudo, quando a humanidade se 
compenetrar de suas verdades incontestes, a ele 
se renderá naturalmente.

Estudo e Passe
Queridos amigos,

 O passe é terapia de alivio e 
equilíbrio.	As	causas	de	nossas	aflições	e	
perturbações residem em nós mesmos, 
nas inferioridades morais que todos temos. 

 Por isso, muito mais importante 
que o passe é o esforço por esclarecer-
nos. Esclarecidos, seremos defensores 
pessoais de nós mesmos. Saberemos 
defender a própria saúde, física e espiritual.

 É comum encontrar o Centro Espírita 
cheio em dias de passes. Mais reduzido, 
porém, em dias de estudos ou de palestras 
doutrinárias. Ora, 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, não 
se iluda, o estudo requer perseverança, 
continuidade, interesse. A Doutrina 
possui	material	de	estudo	e	reflexão	para	
toda vida.

 O passe é importante? Claro de 
sim! Muito importante, mas conhecer a 
Doutrina deve ser a nossa meta.

 Por isso, o Centro Espirita Irmão 
Itajubá já iniciou os seus cursos. Ainda 
há tempo de você matricular-se: seja 
bem-vindo!

 Espero que todos tenham uma boa 
leitura.

 Que Jesus nos abençoe a todos.
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Boletim de participação em Congressos Espíritas recentes

Congressos EspíritasCongressos Espíritas

Após o desencarne de Allan Kardec, vários congressos espíritas 
foram organizados no mundo, na tentativa de aproximar os espíritas 

dos diversos países e abrir a oportunidade de discutir, 
à luz do Espiritismo, questões atuais, estimulando o estudo, 

a pesquisa e a difusão da Doutrina. Mais recentemente, dois expoentes 
do Espiritismo no Brasil, Francisco Cândido Xavier e, principalmente, 

Divaldo Pereira Franco, têm divulgado a doutrina pelo mundo 
em encontros, palestras, cursos e Congressos locais e internacionais. 

Nesses encontros temos ainda a divulgação de livros publicados 
no Brasil, que, pouco a pouco, têm sido traduzidos para muitos idiomas. 

Atualmente, vários congressos espíritas têm sido organizados todos 
os anos por várias instituições. A seguir, segue síntese da participação 

em dois eventos da colaboradora Eliana Galvão Puoli, do CEII.

 4º CES: 	Nos	dias	14,	15	e	16	de	outubro	de	2017,	aconteceu	
em Bogotá, na Colômbia, o 4º Congresso Espírita Sul Americano (4º CES), 
organizado pelo Conselho Espírita Internacional (CEI), através do Conselho 
da América do Sul, pela Confederação Espírita Colombiana (CONFECOL) e 
ainda pela Federação Espírita de Cundinamarca (FEC), com o tema “La Era 
del Espiritu Inmortal”, com um público de aproximadamente 800 pessoas 
e	oradores	vindos	da	Europa,	América	Latina	e	EUA.	O	objetivo	principal	do	
encontro era “promover a consciência da imortalidade da alma e da vida 
espiritual,	mediante	a	vivência	integral	das	Leis	Morais	inscritas	em	cada	
um	de	nós,	frente	aos	desafios	da	transição	planetária”.	Em	termos	mais	
específicos,	o	encontro	tratou	de	abordar	em	detalhes	a	proposta	moral	
de	 Jesus	 à	 luz	 da	 Doutrina	 Espírita,	 como	 consolo	 diante	 dos	 conflitos	
existenciais.	Apresentou	as	revelações	e	os	aportes	contidos	no	Livro dos 
Espíritos, enfatizando que este se trata da “pedra angular” que anuncia a 
Nova Era do Espírito Imortal.	Uma	nova	fase	da	vida	terrena.	Vale	lembrar	
que	 estávamos	 comemorando,	 em	 2017,	 150	 anos	 da	 sua	 primeira	
publicação e consequentemente, do surgimento do Espiritismo 
enquanto doutrina – o Cristianismo redivivo, para a conquista da fé 
verdadeira e da paz interior. 
 A abertura e o fechamento do Congresso estiveram a cargo de 
Divaldo Pereira Franco, que há muitas décadas tem levado a mensagem do 
Espiritismo para diversos países do mundo todo. Foi um evento grandioso 
onde pudemos observar que a força da doutrina espírita se consolida 
cada	vez	mais	em	todos	os	países	da	América	Latina	e	de	todo	o	globo.	
Participantes envolvidos e muito estudiosos dos princípios da doutrina, 
aventurando-se muitas vezes no aprendizado do português para ter 
acesso	a	muitas	publicações	que	ainda	não	estão	traduzidas	para	outros	
idiomas. Esta realidade tem mudado bastante na última década, por conta 
de	organizações	internacionais	participativas	e	envolvidas,	todas	lideradas	
pelo CEI, Conselho Espírita Internacional - http://cei-spiritistcouncil.
com/?lang=pt-pt, que é o organismo resultante da união, em âmbito 
mundial,	 das	 Associações	 Representativas	 dos	 Movimentos	 Espíritas	
Nacionais. No entanto, o caminho a percorrer ainda é bem grande. De toda 
forma, foi uma experiência de muito aprendizado, troca de conhecimento 
e energias salutares por parte de todos ali presentes, que sempre 

demonstram	muito	respeito	e	admiração	por	nós	brasileiros	que	estamos	
no maior país Espírita do mundo. A programação com o guia de todas 
as palestras, que puderam ser acompanhadas em tempo real, está no 
site	oficial	do	Congresso	 -	http://4ces.org/, e podem ser acessadas 
pelo Youtube.

 3º CEU: Nos	 dias	 26,	 27	 e	 28	 de	 janeiro	 de	 2018	 realizou-
se,	 na	 cidade	 de	Uberlândia,	Minas	Gerais,	 o	3º Congresso Espírita de 
Uberlândia (3º CEU), promovido pela Web Radio Fraternidade, com o 
tema – Jesus, o Alvorecer de uma Nova Era de Renovação Moral e Social. 
Com	a	participação	de	cerca	de	2500	pessoas,	mais	de	60%	de	fora	de	
Uberlândia,	o	evento	contou	com	oradores	de	diferentes	regiões	do	nosso	
país, todos de grande respeitabilidade na divulgação e estudo da doutrina: 
Haroldo	 Dutra	 Dias	 (MG),	 Ana	 Tereza	 Camasmie	 (RJ),	 Arthur	 Valadares	
(SP),	Rossandro	Klinjey	(PE),	José	Carlos	de	Lucca	(SP),	Jorge	Elarrat	Canto	
(AM),	Adeilson	Salles	(PE),	Eulália	Bueno	(SP),	Simão	Pedro	de	Lima	(MG),	
Oceano	Vieira	(AL)	e	ainda	Jussara	Korngold,	brasileira	que	reside	nos	EUA	
e	é	a	Presidente	da	Federação	Espírita	dos	Estados	Unidos.	O	evento	foi	
transmitido em tempo real pela Web Rádio Fraternidade, que promoveu 
o evento e que sempre disponibiliza as palestras através de seu canal 
no YouTube - https://www.youtube.com/WRFraternidade, do seu site - 
http://www.radiofraternidade.com.br/ ou ainda pelo aplicativo da Rádio 
no celular ou smartphone.
 Os temas trataram do momento de transformação e renovação 
que vivemos no nosso planeta com exaltação da importância do amor e do 
acolhimento, com resgate de valores cristãos para nosso amadurecimento 
e felicidade. Falou-se da importância da evangelização na educação 
de jovens e crianças e da necessidade da vivência cristã nas famílias. A 
importância do diálogo, do bom exemplo e da compreensão na transmissão 
de valores morais, possibilitando o desenvolvimento dos poderes do 
espírito no conhecimento e na formação e consolidação do caráter. Falou-
se do Livros dos Espíritos e da sua importância transformadora no nosso 
processo evolutivo. Falou-se que Deus é vida, que o Bem é a nossa meta 
e	a	Luz	o	nosso	destino.	Foi	uma	experiência	muito	 intensa	e	de	grande	
impacto emocional. A conexão espiritual e a vibração no amor podiam ser 
sentidas	por	todos	nós	durante	todos	os	momentos	do	encontro.	Um	dos	
mais	tocantes	e	sensíveis	eventos	espíritas	de	que	já	participei.	Recomendo!
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Era tão bom desfrutar de tudo...

 Graças vos dou, Senhor, graças vos dou por aqui estar. 
 Nossa, que difícil que foi a minha caminhada... Vaguei 
muito, mas agora cheguei bem. Está sendo muito difícil, mas eu 
peço a compreensão. Estive perdida, mas agora encontrei esta 
Casa, que está me dando apoio, assistência.
 Para explicar a todos que aqui estão, fui uma pessoa que 
andou praticando muitas coisas que não foram lícitas, mas agora 
estou em sintonia com o bem e por isso esse meu sofrimento... 
Porque eu me cerquei, para essas atividades, que não eram boas... 
Mas a paz do Senhor tocou o meu coração e os amigos do bem me 
trouxeram para esta Casa, para que eu pudesse lhes dar algumas 
poucas palavras. 
 Essas palavras são no sentido de que todos devem ter 
consciência dos seus atos enquanto encarnados, devem ter 
consciência dos seus pensamentos para que, depois, no futuro, 
não venha o arrependimento, como está sucedendo comigo. Eu 
me perdi pelos caminhos da facilidade... Era tão bom desfrutar de 
tudo, inclusive do vício, era muito divertido. Era uma pessoa fútil, 
não tinha responsabilidade com ninguém e com nada, prejudiquei 
a	muitos	e,	hoje,	aqui	nessa	dificuldade	-	porque	meu	coração	sofre	
- eu consigo trazer um pouco da humildade para dentro de mim, no 
sentido de reconhecer aquilo que eu venho fazendo.
 Era muito volúvel, prepotente, orgulhosa, mas agora tenho 
certeza de que estou tendo nova oportunidade. Porque Deus está 
sempre dando muitas oportunidades, mas quanto mais cedo 
despertar é melhor, porque o sofrimento é contínuo e ainda tenho 
certeza de que eu vou ter este sentimento de arrependimento por 
muito tempo, até que eu consiga recuperar todas as minhas faltas 
e as minhas dívidas. Porque eu tenho certeza que a muitos eu feri, 
a	muitos	 eu	magoei	 e	 isso	 dói	muito	 no	meu	 coração,	 porque	 o	
arrependimento é grande. Peço a Deus perdão, e perdão a todos 
que eu magoei, que me ajudem na minha recuperação com suas 
preces, se assim for possível. 
 Senhor, agradeço por esta benção de trazer essas palavras. 
Obrigado

A vontade de cada um de aprender 
é meu alimento

 Boa noite a todos. É um grande prazer ter a oportunidade 
de estar num momento como este, de muita harmonia, de muita 
tranquilidade, e de muita expectativa para todos. E cada um de 
vocês não imagina também a minha expectativa de também poder 
compartilhar de um momento como este. 
 Queridos companheiros, quanto necessitei de vocês, quanto 
fui	beneficiado	por	cada	um,	pois	nesta	Casa,	do	lado	de	cá,	tive	a	
grande	oportunidade	de	me	beneficiar	pelo	ambiente	e	pelas	preces.	
Preces estas que eu, quando encarnado, não tive a vontade, não tive 
o	desejo	de	me	dedicar	e	de	valorizar.	Por	isso,	na	minha	trajetória,	
sempre fui muito indiferente para a religiosidade, indiferença esta que 
me tornou ignorante, que me tornou arrogante e sempre me achei 
superior a todos, pois tive a oportunidade de comprar, de usufruir de 
muitos bens e este usufruir me deixou cego e indiferente. 
 Pois é, queridos amigos, aquele que sempre acreditou poder 
tudo, que usou o poder, a manipulação, passou para o lado de cá. E, 
qual o meu choque? Qual foi a minha realidade? Tive que conviver 
com a minha indiferença, tive que conviver com as minhas mãos 
vazias. Cheguei do lado de cá exatamente quando e como vivi como 
encarnado: de mãos vazias, de coração sem sentimentos, sem uma 
religiosidade que me fortalecesse e que me encorajasse para que, 
quando me deparasse com o momento do desencarne, poder estar 
mais consciente e ter, pelo menos, a oportunidade de procurar um 
rumo, de procurar um destino. Vaguei, sofri e, ao me aconchegar 
neste ambiente, fui aprendendo com a comunidade dos encarnados 
e com os desencarnados a adquirir valores, a adquirir bens que não 
perecem com o tempo. 
	 Aprendi,	 e	 tenho	 procurado	 na	minha	 trajetória,	 ser	 mais	
humilde, procurando adquirir a cada dia sentimentos e virtudes, 
pois somente são estes bens que podem fazer com que cada um 
possa realmente, de fato, ser feliz. Foi neste ambiente espiritual 
que	tive	a	oportunidade	de	usufruir	e	de	adquirir	 tais	 informações.	
Foi no passear com cada um nas tarefas, foi no conviver com cada 
grupo de escolas... E quanto me fazia bem todos aqueles momentos 
de prece, o quanto me acalentavam o meu coração vazio, o quanto 
me faziam chorar, pois cada vez que eu ouvia uma prece, eu ia me 
rejuvenescendo, eu ia revivendo, ia realmente aprendendo a viver. 
 Por isso estou aqui para dizer da minha gratidão a todos os 
companheiros que coordenam os trabalhos, a todos aqueles alunos 
que aqui se achegam, pois a vontade, o desejo de cada um aprender, 
tem sido também o meu alimento, para me encorajar também 
buscando o conhecimento. A cada aula, preparada por cada um dos 
expositores, eu me sinto mais protegido, eu sinto que alguém cuidou 
de mim, pois alguém se dedicou a trazer aquela informação, e isto 
tem me aberto os horizontes, tem ampliado a minha visão, e tem, 
realmente, de fato, me ensinado a viver. 
	 Repito,	 sou	muito	 grato	 a	 cada	 um	 de	 vocês	 e,	 se	 vocês	
permitirem, gostaria de continuar do lado de cá ainda usufruindo 
deste ambiente, pois ainda necessito enriquecer mais, ainda 
necessito aprender com vocês. Muito obrigado, meus amigos, por 
abrirem os braços, por abrirem o coração, por abrirem esta Casa, e 
por abrirem a vontade e o desejo de aprender, por abrirem e terem a 
vontade	e	o	desejo	de	fazer	com	que	esta	Casa	continue	sólida	nos	
seus princípios e nos seus valores. Obrigado, amigos, muito obrigado. 

O aprendizado foi a maior benção 
que poderia receber

 Boa noite, queridos amigos, hoje é um dia festivo, um dia de 
confraternização onde as famílias se unem. Muitas vezes, pessoas que 
não se vem há meses e até há anos se reúnem. Embora muitos não 
atentem para o verdadeiro sentido desta data, mesmo assim se unem 
e trocam abraços e se desejam felicidades.
	 É,	meus	amigos,	este	é	o	legado	que	Jesus	nos	deixou,	legado	
de amor, amor puro e incondicional que ainda estamos tentando 
aprender.
 Cheguei a esta Casa com muito pouco conhecimento 

espiritual, mas aqui recebi toda a ajuda 
que necessitava, e o aprendizado que 
aqui tenho foi a maior benção que poderia 

receber. Esta Casa é um presente de Deus 
a todos os que o aceitarem e garanto que 
minha gratidão será eterna.

	 	 	 Um	grande	abraço	a	todos.

Mensagens Espirituais de NatalMensagens Espirituais de Natal
Mensagem recebida no CEII por psicofonia em reunião pública no dia 24.12.2017
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Prestem a atenção, mas praticando.

 Boa noite, companheiros de caminhada, de jornada. Esta 
Casa	foi	iniciada	por	uma	equipe	onde	eu	fiz	parte;	como	chamamos	
enquanto encarnados, faço parte da “velha guarda”. Felizmente, 
espíritos,	nós	não	envelhecemos;	o	nosso	corpo,	ele	envelhece,	mas	
o	espírito,	ele	tem	que	ficar	jovem,	se	renovar	dia	após	dia.	
 E uma coisa que foi dita aqui, é que não há diferenças; 
existem	diferenças,	mas	só	há	um	caminho,	queridos	companheiros,	
o caminho do amor. Enquanto o amor não for entendido como ele 
tem que ser na sua plenitude, continuarão existindo pobres, ricos, 
corruptos, não corruptos, pessoas gentis, pessoas não gentis, e 
assim por diante. 
	 Só	 há	um	caminho	que	 sempre	 é	 dito	 e	 sempre	 é	 falado	
pelo plano espiritual, e que, muitas vezes, vocês reclamam, falam 
que	há	repetições	de	palestras,	que	há	repetições	nas	comunicações	
espirituais... Mas continuaremos sendo repetitivos, queridos 
companheiros, porque ainda estamos todos aprendendo a lição. E 
quando não se aprende a lição, ela tem que ser repetida, ela tem 
que	ser	falada.	Por	isso,	prestem	atenção	às	comunicações,	prestem	
atenção principalmente aos Evangelhos... mas prestem atenção 
praticando, mudando as atitudes no dia a dia, porque, caso contrário, 
continuarão ouvindo sempre as mesmas coisas. 
 Como hoje é um trabalho diferente, como hoje é uma 
data muito importante para esta Casa, no sentido de comemorar a 
fraternidade,	o	renascimento,	não	importando	a	data	específica	que	
Jesus	nasceu	ou	não,	não	importa...	Importa	que	essa	data	tem	que	
ser comemorada todos os dias, porque todos os dias renascemos, 
todos os dias temos que aprender.
 E assim quero agradecer a toda a equipe da Casa pela 
continuidade dos trabalhos, pelas mudanças que foram feitas ao 
longo desses anos, e quando há mudanças, sempre há resistências... 
Mas	tem	que	se	renovar,	tem	que	se	modificar,	não	se	pode	estacionar,	
não se pode parar. Hoje, no momento, não faço parte da equipe desta 
Casa,	já	fiz	e	hoje	estou	em	outro	lugar,	trabalhando	e	aprendendo.	
	 Meu	 nome	 é	 Carmem,	 para	 quem	 não	 me	 conheceu,	 fiz	
parte desta Casa. Desejo um grande abraço aos meus companheiros 
que lutam até hoje pela Casa de Itajubá, que todos se sintam 
abraçados	 como	 meus	 filhos,	 como	 os	 meus	 companheiros,	 e	
continuem, queridos companheiros, lutando pela Casa porque a 
Casa	é	de	caridade,	é	de	fraternidade.	Um	grande	abraço	a	todos,	a	
todos igualmente. 
 As saudades existem em qualquer plano, mas existe algo que 
nós	aprendemos:	que	podemos,	pelo	pensamento,	matar	a	saudade	
de todos, pensamento positivo, desejando amor, desejando carinho 
e desejando paz. Esse é o verdadeiro pensamento, pensamento 
positivo,	queridos	companheiros.	E	ao	meu	filho,	um	grande	abraço,	
beijo, daquela mãe que te fazia muito carinho e muito capuccino. 
Obrigada e um grande, grande abraço, queridos companheiros. É 
um	legado	de	Deus...	o	nosso,	foram	contribuições	muito	pequenas.	
Vamos aprender trabalhando e segurando muitas vezes a nossa 
língua para não crescer brigas, desconfortos, orando sempre, esse é 
o caminho. Me despeço agora, desejando a todos um grande dia de 
fraternidade,	mas	façam	desse	dia,	2018,	2019,	2020,	porque	amor	
e fraternidade são eternos. Assim me despeço, muito obrigada. 

 O meu boa noite a todos. 
 Analisando sempre as coisas do ponto de vista de que é 
necessário evoluir, se faz indispensável crescer pois é da lei de Deus. 
É natural que este processo ocorra para todos, indistintamente: 
voluntariamente ou involuntariamente se faz necessário evoluir. Deus 
não	 impõe	 suas	 leis	 sem	 dar	 a	 oportunidade	 a	 cada	 um	 de	 seus	
filhos	 de	 segui-las.	 E	 dá	 a	 todos	 as	 ferramentas	 necessárias	 para	
que,	nesse	processo	evolutivo,	cada	um	de	seus	filhos	possa	sempre	
seguir adiante. 
 E estar nesta Casa, cada um teve a oportunidade de aqui 
se achegar, independente dos caminhos percorridos, independente 
da causa ou motivo que os trouxe a esta Casa, nada mais é do que 
as	bênçãos	de	Deus	conduzindo	os	seus	filhos	no	seu	caminhar.	E	
vocês, trabalhadores desta Casa, aqui estão... de muito tempo, de 
pouco	tempo,	as	futuras	gerações	de	trabalhadores.	
 É fácil seguir as leis de Deus? Quem disse que seria impossível? É 
possível, sim, e estar nesta Casa, ter a oportunidade do aprendizado, é um 
grande e um valioso recurso para que cada um possa se conscientizar mais 
do seu papel, da sua responsabilidade para consigo e para a comunidade 
que é esta Casa. Casa esta que abre as suas portas indistintamente a todos 
os que aqui se achegam. E todos os seus trabalhadores devem aqui estar 
com muita boa vontade e com o desejo de fazer o melhor, pois foi isso 
que cada um aprendeu e vem aprendendo ao longo do tempo. E quem 
não aprendeu está na hora de começar a aprender, pois oportunidade 
não nos falta. 
 Como alegar que não sabia? Que não sabe? Pois bem, a partir 
de agora comece a aprender. Se fez todos os cursos e não aprendeu tudo, 
recomece... Ah, vai demorar muito tempo... Pois é o tempo necessário para 
adquirir	o	mínimo	de	conhecimento,	o	mínimo	de	informações.	Portanto,	
queridos amigos, é hora de se enriquecer mais de conhecimento para 
oferecer àqueles que aqui se achegam o melhor, o melhor, o melhor sempre. 
Não se pode oferecer o melhor se não se tem o melhor.
 A Casa oferece o conteúdo, oferece a Doutrina. Então, 
queridos companheiros, se faz necessário que cada um se enriqueça 
mais, e que cada um, no seu dia a dia, na sua tarefa, ofereça mais 
e	 o	melhor.	 Independente	 das	 dificuldades,	 a	 Casa	 e	 os	 trabalhos	
necessitam	de	cada	um	dos	seus	filhos,	necessitam	de	cada	um	dos	
seus colaboradores. A equipe do lado de cá conta indistintamente 
com a colaboração de cada um... somos um grupo, somos uma 
equipe.	Têm	dificuldades?	Sim.	Há	obstáculos?	Muitos...	Mas	se	faz	
necessário se munir de muita boa vontade, se munir de muito desejo 
para seguir em frente. Cada um tem muito a dar nas suas tarefas 
e	 pode	 oferecer	muito	mais	 ainda.	 Nós	 sabemos	 que	 pode,	 e	 nós	
acreditamos	que	cada	um	deve	verificar	isto.
 É o momento de estreitar os laços, é o momento de se 
aconchegar mais, não de se distanciar. Podem existir diferentes, 
mas não podemos deixar que diferenças existam nas nossas tarefas, 
pois as diferenças são alimentadas pelos nossos melindres, pelo 
nosso orgulho que muitas vezes nos faz querer nos distanciarmos. 
Mas é hora de nos abraçarmos mais, de nos aconchegarmos mais. 
A necessidade dos encarnados e a necessidade dos desencarnados 
cresce, meus amigos, cresce cada vez mais e Casas e trabalhadores 
precisam oferecer mais e melhor.
 Portanto, queridos amigos, contamos com cada um de vocês, 
conto com cada um desses trabalhadores desta Casa para continuar 
seguindo adiante com esse trabalho maravilhoso, com esse trabalho 
fantástico que existe nesta Casa em todos os setores.  Não existe 
trabalho nem trabalhador melhor, existe uma causa maior, existe uma 
causa maior, existe uma causa maior, e é a esta causa que todos 
devem	se	identificar,	a	esta	causa,	a	causa	da	Doutrina,	a	causa	das	
leis	de	Deus,	a	causa	dos	ensinamentos	de	Jesus,	é	 isso	que	deve	
unir a todos os trabalhadores cada vez mais.
 Muito obrigado, meus queridos amigos, muito obrigado meus 
companheiros de trabalho, e, com toda certeza, conto com os futuros 
trabalhadores, observo muitos, todos os que estudam... Ai, ai, ai, já estamos 
de olho, pensando e contando com a colaboração de todos. Muito obrigado, 
muito obrigado, amigos, irmãos de jornada. Graças a Deus.

Só oferece o melhor quem tem o melhor.

Mensagens Espirituais de NatalMensagens Espirituais de Natal
Mensagem recebida no CEII por psicofonia em reunião pública no dia 24.12.2017
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Tempo de conviver - O Acampadentro das crianças

Acampamento 2017Acampamento 2017

 O Acampadentro dos 
alunos até 10 anos aconteceu 
no	dia	11.11.2017.	

 Os alunos das 
Turmas A, B e C, trouxeram 
suas	 bagagens	 e,	 após	
as aulas, continuaram no 
Centro e se envolveram em 
divertidas e inesperadas 
atividades...

 De início, as crianças 
foram recebidas por jovens 
da	 Juv.	 AB	 e	 Turma	 D,	 que,	
logo, os conduziram para 
a aula de uma professora 
muito maluquinha e ranzinza. 
Depois, trocando idéias com 
os alunos que ali encontraram, todos resolveram cantar juntos e fazer 
uma prece por ela. 

 O cheirinho de comida gostosa chama, então, a todos para o 
refeitório,	 carinhosamente	 arrumado	antes	 pelos	 pais.	De	barriga	 cheia	
após	a	gostosa	janta,	preparada	pela	equipe	da	Cozinha,	o	grupo	se	reúne	
e	desce	para	a	livraria,	para	ler	um	bom	livro	de	história.	De	repente,	alguns	
jovens aparecem e pedem auxílio ao grupo para ajudar uma dupla de 
cozinheiras muito preocupadas... As crianças sobem rápido as escadas e, 
depois	de	serem	identificadas	pelo	porteiro	bravo	daquele	prédio,	chegam	
ao apartamento das cozinheiras, e participam do preparo de pãezinhos, 
nem imaginando que iriam, depois, comê-los na ceia...

	 Logo	mais,	o	som	alto	de	Rock	leva	a	todos	ao	apartamento	
vizinho, onde um roqueiro antigo tocava guitarra, junto de sua 

companheira de shows, tristonho porque ninguém mais queria assistir 
suas	apresentações.	As	crianças	se	condoem	do	roqueiro	e,	no	final,	
cantam com ele e o abraçam, para o animar. 

 Não demora muito e o porteiro reclama do barulho em outro 
apartamento... Todos se dirigem para lá e topam com os membros 
de uma família numa discussão geral pelo uso do único carregador 
de celular disponível... Quase num passe de mágica, as crianças 
congelam a cena e colocam na mão de cada um, um brinquedo ou 
objeto	diferente;	quando	a	família	volta	a	si,	acaba	ficando	feliz	com	os	
novos objetos e começam a brincar junto com as crianças.

 A surpresa seguinte o grupo iria encontrar no Salão, no andar 
debaixo...	 O	 dormitório	 era	 composto	 de...barracas!!	 	 Era	 nelas	 que	
iriam	dormir,	em	duplas!	Uau,	que	delícia.	E,	depois	da	ceia	e	de	uma	
reflexão	sobre	os	acontecimentos,	todos	foram,	então,	dormir.

 No domingo cedo, outra surpresa: cada um encontra uma 
mensagem carinhosa dos pais e uma lembrancinha singela feita pela 
Turma	D!	Ao	final,	todos	sobem	para	o	Centrinho,	e	tomam	um	delicioso	
café da manhã junto com os pais, que lá os aguardavam com um 
abraço amoroso.

	 Despedidas,	 arrumações...	 Certamente,	 pais	 e	 filhos	 teriam	
muito a conversar... e os educadores e jovens colaboradores também.

 Durante todas as atividades, buscou-se, entre outras coisas, 
valorizar a encarnação em todas as fases da vida; compreender 
que	muitas	 situações	 de	 conflito,	 aflições	 e	mau	 humor	 podem	 ser	
transformadas, em particular utilizando a prece; valorizar o contato 
interpessoal presencial, para além da tecnologia virtual dos aparelhos 
eletrônicos; participar de brincadeiras simples e com objetivos 
coletivos, que permitam compartilhar, estar juntos e aprender com 
amigos, professores e familiares... E muita diversão... 

por  Ricardo A. Terini
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Educação Espírita e a Detetive Watson
 - Que lindo! Realmente, a Educação Espírita é muito importante 
para todas as vidas! - concluiu a detetive Watson... Muito animada e 
curiosa, vieram à tona mais algumas perguntas:
 1º A Educação Espírita pode ser oferecida às crianças? 
 2º  De quem é a tarefa de encaminhar as crianças e jovens para 
a educação espírita?
 No “Evangelho Segundo o Espiritismo”, a detetive Watson 
encontrou	essa	afirmação:
“Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz 

da sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los.” 
 E em outras obras, soube que a infância é o período mais propício 
para o espírito reencarnado aprender, pois é nessa fase que eles estão 
mais acessíveis e conseguem absorver de maneira mais fácil os conselhos, 
as	influências	educativas	e	as	orientações	que	os	beneficiam	em	termos	
intelectuais	e	morais.	É	nesse	período	que	os	pais	devem	dar	orientações	
que corrigem e enfrentam as más tendências e comportamentos 
impróprios,	de	forma	que	o	caráter	seja	construído	em	bases	dignas.
	 Na	questão	582	do	“Livro dos Espíritos”, a Detetive conseguiu se 
esclarecer sobre seu segundo questionamento. E concluiu:
 - Então, a paternidade é uma missão e ao mesmo tempo um 
dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, em sua 
responsabilidade para o futuro.  Deus põe a criança sob a tutela dos pais 
para que estes a dirijam no caminho do bem. Essa missão tem um caráter 
divino e deve ser vista como uma oportunidade para o engrandecimento 
do espírito. Os filhos são obras preciosas que o Senhor nos confiou, 
solicitando-nos a cooperação amorosa e eficiente.
 Ficou claro para Detetive Watson que a criança é um espírito 
“emprestado” por Deus aos pais, para que todos os envolvidos tenham 
mais uma chance de reaprender juntos e evoluir. Quanto antes houver 
esclarecimento, melhor serão as escolhas e o caminho nesta e em 
outras vidas futuras.

	 E	após	estar	mais	consciente	e	sabida	sobre	o	que	é	a	educação	
espírita e sua importância para crianças e jovens, a detetive 
Watson	finaliza	sua	investigação	nos	convidando	a	uma	
reflexão:	
 -  Muitos adultos procuram por casas 
espíritas que oferecem tratamento e cursos para 
estudo da doutrina espírita, por entenderem o quão 
reveladora e transformadora ela é... Mas por que 
nem todos oferecem essa dádiva às suas crianças 
desde tenra idade?
	 Ah....	essa	reflexão	cabe	aos	pais,	familiares	
e	amigos,	mas	nós	e	a	Detetive	Watson	temos	como	
ajudar!!!  
 O Centro Espírita Irmão Itajubá oferece aos 
sábados,	 os	 cursos	 para	 crianças	 a	 partir	 de	 4	 anos,	
englobando estudo dinâmico, convivência, amizade, 
reflexão	 de	 forma	 lúdica	 sobre	 os	 temas	 da	 Doutrina	
Espírita	como:	Deus	e	suas	Leis	de	amor,	 Jesus	e	seus	
Ensinamentos,	 Prece,	 Reencarnação,	 Mediunidade,	
Temas	da	atualidade	à	Luz	da	Doutrina	e	muitos	outros...	
tudinho sempre adequado à cada faixa etária.
	 Confiram	 as	 turmas	 e	 respectivos	 horários	 na	 Tabela	 de	
Atividades	na	última	página	deste	Jornal-IAK.
 Convidamos a todos... Vamos valorizar essa encarnação! Vamos 
estudar juntos... Tragam também suas crianças e jovens: eles merecem 
esse Amor e Cuidado! 

“A criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundo,
o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade 

da semente,  teremos a colheita.”
(Amélia Rodrigues, em Sublime Sementeira)

 - Continuação das matérias

  A tarefa não era fácil e implicava gastos de certa gravidade. 
Mesmo assim, Kardec não se intimidou e fez a publicação com recursos 
próprios.	Logo	antes	de	desencarnar,	ele	reconheceria	que:

“A Revista foi até agora, e não podia deixar de ser, uma 
obra pessoal, visto que fazia parte de nossas obras doutrinárias, 

constituindo os Anais do Espiritismo.
(...) Por seu intermédio é que todos os princípios novos 

foram elaborados e entregues ao estudo.”
(Obras	Póstumas,	Constituição	do	Espiritismo)

  Os números da Revista Espírita publicados durante esses 12 
anos (1858 -1869) foram traduzidos para o português, e podem ser 
encontrados hoje em várias	edições:	1)	pela	Editora Cultural Espírita 
EDICEL e, mais recentemente, pela LAKE,	em	tradução	de	Júlio	Abreu	
Filho	 	 e	 José	Herculano	Pires	 (poesias)	 (anos 60), com índice geral; 
2)	 pela	Editora IDE - Instituto de Difusão Espírita (1993), em tradução 
de Salvador Gentille (também on-line); e 3) e pela Federação Espírita 
Brasileira	(FEB,	2004),	em	tradução	de	Evandro	Noleto	(também	on-line),	
já traduzida para diversos idiomas, além do português. 

	 Em	1868,	dez	anos	após	o	 lançamento	da	Revista	Espírita,	
Kardec publicaria sua última obra espírita, A Gênese, os milagres e 
as predições segundo o Espiritismo, que coroaria os fundamentos 
da Doutrina Espírita. Assim, neste ano, comemoramos também os 
150 anos d’A Gênese. Muitos eventos estão sendo organizados para 
comemorar essas datas. Vale conferir.

por Ricardo A. Terini

160 anos da Revista Espírita – 150 anos de A Gênese

(Imagens gentilmente cedidas pelo autor da obra “Detetive Watson - O Caso das Irmãs Fox”, Pablo E. Diego)  
por Marildes F. Esposo e Márcia Aoki Marazzi



Confraternizações de Encerramento
de atividades de 2017

 Em	 dezembro,	 ocorreram	 as	 atividades	 de	 Encerramento	 de	 2017	
das	aulas	das	crianças,	 jovens	e	familiares	(Turmas	A,	B,	C	e	D,	Juvs.	AB	e	C	
e Sala da Família), e dos cursos para adultos (Básico, Educação Mediúnica e 
Aprendizes do Evangelho). O encerramento das atividades do Setor de Educação 
da	Criança	e	do	 Jovem	ocorreu	no	dia	25.11:	uma	confraternização	de	pais,	
filhos	e	educadores,	que	ocorreu	no	Parque	Villa	Lobos,	em	São	Paulo.	Foi	uma	
tarde ensolarada regada de brincadeiras coletivas de crianças, jovens e adultos, 
comidinhas	e	muitas	risadas.	No	final	da	tarde,	todos	ficaram	com	vontade	de	
“quero	mais”,	e	já	pensando	no	próximo	encontro...	

	 O	encerramento	de	2017	dos	cursos	do	Setor	de	Ensino	para	Adultos	
aconteceu	no	dia	06.12,	na	forma	da	tradicional	reunião	de	finalização	das	aulas	
e	distribuição	de	certificados	aos	concluintes	de	cada	curso,	tanto	à	tarde	quanto	
à noite. Depois disso, os grupos se confraternizaram alegremente no Centro ou 
fora dele, relembrando os bons momentos vividos em conjunto no ano.  
 Também as trabalhadoras dedicadas dos grupos de Costura, 
Pintura	 e	 Patchwork	 fizeram	 uma	 reunião	 conjunta	 de	 encerramento	 das	
atividades, com crepe e muitas brincadeiras. 
 O que é proveitoso, deixa boas lembranças. É bom relembrar que 
as	 aulas	 de	2018	 retornam	nos	 dias	
24.02	 (crianças,	 jovens	 e	 sala	 da	
família)	e	28.02.2018	(adultos).

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

2a feira

19:15h Encaminhamento e orientação

19:45h Curso de Aprofundamento

20h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual

3a feira
19:00h Encaminhamento e orientação

20h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual

4a feira

14:15h	 Encaminhamento e orientação

15h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual

16h Curso Básico e Complementar

20h	 Cursos Básico, Complementar 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 anos) e Juv. C (17 anos em diante).

15:30h Encaminhamento e orientação.

16:30h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual.

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

Colaboração	de	Ricardo	A.	Terini

O Acampadentro das crianças
 O Acampadentro dos alunos até 10 anos aconteceu no dia 11 de 
novembro	de	2017.	Os	alunos	das	Turmas	A,	B	e	C,	após	as	aulas,	continuaram	no	
Centro e foram envolvidos em divertidas e instrutivas atividades, convivendo com 
personagens	pitorescos,	participando	de	tudo	e,	no	final	da	noite,	dormindo...	em	
barracas!!  E não podia faltar, é claro, uma gostosa janta, uma ceia para dormir 
e um delicioso café da manhã com os pais, no domingo cedo. Diversão e muito 
aprendizado.	Confira	os	detalhes	em	artigo	neste	número	do	IAK.

# O que foi Bom deve ser relembrado! #

Reunião especial de Natal de 2017
 Na véspera do Natal passado, o Centro promoveu, como em 
todos	os	anos,	a	Reunião	especial	de	Natal.	Após	uma	breve	reflexão	
doutrinária, algumas médiuns receberam mensagens mediúnicas por 
psicofonia	e	psicografia,	que	 iam	sendo	verbalizadas	para	 todos	os	
presentes.	Foram	comunicações	de	Espíritos	que	 foram	amparados	
na Casa, familiares desencarnados e trabalhadores e instrutores 
espirituais do Centro, que transmitiram preciosos conselhos e 
estímulos	para	reflexão	de	todos.	Quem	esteve	presente	se	emocionou	
com as mensagens e o ambiente amoroso. A transcrição da maioria 
das mensagens mediúnicas recebidas nessa noite também pode ser 
lida	neste	número	do	IAK.	Confira!

Alterações no curso de 
Aprendizes do Evangelho para 2018

	 Já de algum tempo que os expositores e a Diretoria do 
CEII discutem melhorias para o curso de Aprendizes do Evangelho. 
E agora, neste ano, ele assumirá nova característica e formato. O 
curso englobará o estudo das obras A Gênese, O Céu e o Inferno e O 
Evangelho segundo o Espiritismo, e terá o objetivo de complementar 
o que foi estudado no Curso Básico. Também a denominação mudará 
para Curso Complementar de Doutrina Espírita e ele terá a duração 
de 1 ano, voltado para quem completou pelo menos o curso Básico; 
neste	ano,	o	curso	também	estará	aberto	aos	alunos	que	fizeram	o	1º	
ano do Aprendizes do Evangelho nos anos anteriores. 
 O novo curso será oferecido nos períodos vespertino (16:00h) 
e	noturno	(20:00h).	Vamos	nos	matricular?

Novidade:	É	meta	implantar-se	também,	já	em	2019,	
um	Curso	de	Expositores,	com	duração	de	1	ano.	Confiram!
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