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Jesus e nós outros 
Emmanuel   

 

 

 

       Os corações, verdadeiramente interessados 

na realização divina da fé, à luz do Evangelho de 
Jesus Cristo, não podem esquecer a 
exemplificação do Mestre, se procuram, de fato, 

a redenção espiritual para a vida eterna. 
     Não raro, os discípulos menos avisados 
exigem companheiros completos e 

irrepreensíveis, olvidando que Jesus, para obter 
os colaboradores iniciais de sua obra, foi 
compelido a semear qualidades novas em seus 

corações, mobilizando exemplos, palavras e 
pensamentos. 
       A maioria dos crentes anseia por dias cor-de-

rosa e noites azuis, cheios de tranquilidade e 
sonhos belos; entretanto, o Senhor passou pelo 
mundo, vivendo dias e noites de trabalho e 

preocupações, que culminaram no sacrifício 
supremo. 
       Muitos estudiosos da fé reclamam guias 
solícitos, que os assistam e consolem, olvidando, 
contudo, que o Mestre desceu das Esferas 

resplandecentes para converter-se no escravo 
de todos os homens. 
     Requisita-se a adesão absoluta e a 

colaboração fiel dos amigos do dia, esquecendo-
se de que Jesus viu, de perto, a incompreensão 
e a fraqueza, entre os próprios cooperadores de 

apostolado. 
       Muitos trabalhadores solicitam entendimento 
e solidariedade nos momentos difíceis; todavia, 

não se recordam de que o Amigo Fiel da 
Humanidade esteve absolutamente sozinho nos 
testemunhos supremos. 

      

     Reclamam, irritadiços, a consideração social 
e o respeito alheio, mas se esquecem de que o 

Sublime Emissário recebeu publicamente a 
bofetada e o açoite, o desprezo e o ridículo. 
        Exigem que todas as pessoas lhes venerem 

a condição e lhes acolham as afirmativas, ainda 
mesmo quando essas pessoas, por 

incapacidade espiritual, não possam admiti-las 
ou aceitá-las; no entanto, olvidam que o 
Mestre, servindo a todos com igual amor, foi 

tido à conta de feiticeiro e agitador comum. 
        Muitas vezes, interessam-se pela adesão 
verbal de personalidades importantes, nas 

tabelas da convenção terrestres, distraídos, 
todavia, de que Jesus, no seu sacrifício, foi 
declarado pelo povo inferior a Barrabás e 

crucificado entre ladrões. 
        Pedem tratamento distinto, atenções 
oficiais, deferências públicas e gentilezas 

populares, olvidando que o Cristo foi exibido no 
madeiro, seminu, diante da multidão sarcástica. 
     Finalmente, afligem-se e inquietam-se pela 

transformação imediata de familiares, amigos e 
vizinhos, completamente desmemoriados, por 
vezes, das necessidades espirituais que lhes 

são características, quando Jesus trabalha pelo 
mundo, não há dois milênios, mas desde o 
primeiro instante do Planeta Terrestre servindo 

e amando, sem recompensa dos beneficiários e 
sem reclamação das glórias que lhe competem, 
estendendo a sua mão invisível de Amigo Certo 

a homens e nações, instituindo o Reino de 
Deus, entre as criaturas, e dando sempre de Si 
Mesmo a cada um de nós outros, para que nos 

edifiquemos para a vida imortal. 

ESTUDANDO KARDEC 
O Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo V –  

– Bem-Aventurados os Aflitos – Bem Sofrer e Mal Sofrer – item 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Quando Cristo disse: “Bem-aventurados os 

aflitos, porque deles é o Reino dos Céus”, 

referia-se aos sofredores em geral? 

R- Não, porque todos que estão neste mundo 

sofrem, quer estejam num trono ou na 

miséria. 

2 – Quem são os poucos que sofrem bem? 

R – São os que compreendem que somente as 

provas bem suportadas podem conduzir ao 

Reino de Deus. 

3 – Além da prece  o que é preciso para 

vencer o desânimo? 

R – É necessário que se apoie numa ardente 

fé na bondade de Deus. 

4 – O que entender por “Deus não põe fardo 

pesado em ombros frágeis”? 

R – Que o fardo é proporcional às forças, 

como a recompensa será proporcional à 

resignação e à coragem. 
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Filiações 

FEB – Federação Espírita Brasileira 
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Reuniões Públicas 
 

Terças e Quartas-feiras: 15h30min 
Palestra, Passe e Triagem 

 

 

Sextas-feiras: 20h30min 
Palestra, Passe e Triagem 

 

 

Sábados: 18h  -  Palestra e Passe 
 

 

Procure chegar pelo menos 
15 minutos antes do início. 

 

 

A palestra faz parte do 

tratamento espiritual.   

 

 

E E

Evangelização Infantil 

Sábados - das 10h às 11h30min 
 

 

Biblioteca do C.E.U. 
 

Leia Kardec 

Instrua-se, atualize-se! 

Serviço gratuito  
 

 
 

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos  

 

 

ASSOCIE-SE AO C.E.U. 
 

 

ATENÇÃO  

RECESSO 
 

Entre 18 e 21 de abril não haverá 
expediente ao público, período em  
que a casa estará em manutenção. 

 
 
 
 

Gratos pela compreensão 
A Direção 

Distribuição de a famílias carentes 

Participe você também! 

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PALESTRAS DO MÊS DE ABRIL 
DIA PALESTRANTE TEMA 
1 Silvia Helena Vicente  

A Lei do  

Amor 
2 José de Abreu (Zezinho) 

4 Dárcio Destro 

5 Ana Maria 

8 Miriam Eliseu Matos  

O Orgulho e a 
Vaidade 

9 Rubens Tavares Lima 

11 Idalina Soares Gomes 

12 Andréa Amaral Quintela 

15 Roseana Armênio Caichjian Jesus e a 

reencarnação 16 José Antônio Evangelista 

18 Não haverá expediente 

ao público 

 
 

RECESSO 
19 

22 Gerson da Silva Gonçalves  

Humildade 23 Drª Tereza Cristina Or 

25 Simone Quidicomo 

26 Márcio Pires 

29 Osvaldo de Oliveira O Sermão  

do Monte 30 Jeanette de Oliveira 
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BAZAR  BENEFICENTE  

PÁSCOA  &  DIA DAS MÃES 
As formiguinhas do C.E.U. convidam 

para o nosso Bazar que se realizará nos dias  

15,  16  e  17  de  Abril 
 

Horário: das 12h às 20h 

No salão da Igreja Ortodoxa São Jorge 

Av. Ana Costa, 325 

(em frente ao supermercado Extra) 

  

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceuespiritasunidos@gmail.com


“No diálogo 
 entre os dois 
mundos, há 
sempre uma 

dose de  
subjetividade 

 

(que) 
 

... assegura 
uma precisão 

maior na 
apreciação do 
conteúdo que 

nos chega    

do além.” 

MEDIUNIDADE E ANIMISMO 

 
Dois autores clássicos estudaram a distin-

ção entre um fenômeno mediúnico e um fe-

nômeno anímico: Alexander Aksakof (1832-

1903), em Animismo e Espiritismo, e Ernesto 

Bozzano (1862-1943), em Animismo ou Espiri-

tismo. Ambos pretendiam demonstrar, através 

de sólida pesquisa com diversos médiuns, que 

a tese animista -- de que qualquer 

fenômeno é sempre manifestação 

do próprio médium -- é insuficiente 

para explicar todas as manifesta-

ções, pois há muitas em que a 

identidade de outra inteligência 

comunicante se faz evidente. Isso 

não invalida que haja de fato fe-

nômenos anímicos, onde é o Espí-

rito do médium que está em ação, 

como nos casos de telepatia, clari-

vidência, sonambulismo ou desdo-

bramento, ou o que hoje chama-

mos “estados alterados de consci-

ência”. Por exemplo, se o indivíduo 

se desdobra e vai visitar um local 

distante, volta e conta o que viu, 

este é um fenômeno anímico. 

Diferentemente do que Aksakof 

e Bozzano chamam de um fenô-

meno espírita, quando uma indivi-

dualidade se manifesta através do médium e 

traz informações, evidências de identidade, 

como grafia, estilo de pintura, escrita ou ou-

tras, que são diferentes do que o médium sa-

be, pensa ou costuma demonstrar por si mes-

mo. O conjunto de evidências da entidade ma-

nifestante indica uma personalidade distinta da 

do médium. 

Anos antes de Aksakof e Bozzano, Kardec 

já havia se debruçado sobre essas questões, 

em sua pesquisa pioneira sobre a mediunida-

de. Ao contrário do que muitos espíritas pen-

sam atualmente (e pensam porque não conhe-

cem e não estudam suficientemente os fenô-

menos mediúnicos), o animismo não é algo 

necessariamente pernicioso, não é mistifica-

ção. 

Há dois aspectos que devem ser conside-

rados: 

1) animismo (um termo que não foi em-

pregado por Kardec, mas o fato está presente 

em suas obras) é também evidência da inde-

pendência do Espírito em relação à matéria. 

Se alguém se desdobra e atua em Espírito e 

aparece em outro local, como fazia Eurípedes 

Barsanulfo (que realizava partos a quilôme-

tros de distância, enquanto estava em sala de 

aula em estado de transe), trata-se de uma 

faculdade natural, que aponta que somos es-

píritos encarnados e podemos 

exercitar nossos dons espirituais. 

2) as linhas que delimitam o 

fenômeno mediúnico do anímico 

são muito tênues (e isso tanto 

Aksakof quanto Bozzano também 

reconhecem). Porque, bem ensi-

na Kardec  em “O Livro dos Mé-

diuns”, quando o Espírito do mé-

dium age, pode estar em contato 

com outros Espíritos e, portanto, 

o fenômeno anímico pode ter algo 

de mediúnico. Por outro lado, to-

da manifestação mediúnica tem 

algo de anímico, porque se trata 

sempre de uma comunicação en-

tre duas inteligências, duas indi-

vidualidades e é impossível que o 

médium anule sua própria baga-

gem cultural, suas emoções, sua 

forma de ser, para que o Espírito 

se manifeste plenamente. Por isso um mesmo 

Espírito, ao se comunicar por médiuns dife-

rentes (por melhores que sejam esses), pode 

apresentar alguns traços distintos. 

A mediunidade é um fenômeno muito de-

licado, com muitas sutilezas, e requer um es-

tudo acurado, sempre baseado em observa-

ção. É o que perdemos em nosso movimento 

atual. O melhor médium, como dizia Kardec, 

é o que menos se engana, não porque queira 

intencionalmente mistificar, mas porque no 

diálogo entre os dois mundos, há sempre 

uma dose de subjetividade que deve ser con-

siderada. Esse olhar prudente (como queria 

Kardec, racional e científico) não invalida as 

comunicações, mas nos assegura uma preci-

são maior na apreciação do conteúdo que nos 

chega do além.  

por Dora Incontri 

(Jornalista e Doutora em Educação, 

 é também autora de vários livros) 
 In:ICEB - Instituto de Cultura Espírita do Brasil /  

ANO IV – Nº 42 – setembro de 2012   
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 Evangelho para a Infância e a Juventude 

Caça-palavra 
 

Ajude o indiozinho a caçar 

as dez palavras: 
 

sementes; vozes; silêncio; 
poderoso; palavras; índios; 

decisão; sabedoria;  

anciões; ancestrais;  

 

  

 

 
 

O Silêncio dos Índios 
A sabedoria indígena nos trazendo grandes lições… 

 

Nós, os índios, conhecemos o silêncio. 

Não temos medo dele. 

Na verdade, para nós, ele é 

mais poderoso do que as palavras. 

Nossos ancestrais foram educados 

nas maneiras do silêncio e eles 

nos transmitiram essa sabedoria. 

“Observa, escuta e logo atua” __ nos diziam. 

“Esta é a maneira correta de viver.  

Observa os animais, 

para ver como cuidam de seus filhotes. 

Observa os anciões, 

para ver como se comportam.. 

Observa o homem branco 

para ver o que querem. 

Sempre observa, 

primeiro com o coração e a mente quietos  

e então aprenderás. 

Quando tiveres observado o suficiente 

então poderás atuar.” 

Com os brancos é o contrário. 

Vocês aprendem falando. 

Dão prêmios às crianças que 

falam mais na escola. 

Em suas festas todos tratam de falar. 

No trabalho, estão sempre tendo reuniões nas 

quais todos interrompem a todos 

e todos falam cinco, dez, cem vezes. 

E chamam isso de “resolver um problema”. 

Talvez o silêncio seja duro demais para vocês 

porque mostra um lado que não querem ver. 

Quando estão numa habitação,  

e há silêncio, ficam nervosos.  

Precisam preencher o espaço com sons.  

 

Então falam compulsivamente 

mesmo antes de saber o que vão dizer. 

Vocês gostam de discutir. Nem sequer 

permitem que o outro termine uma frase. 

Sempre interrompem. 

Para nós isso é muito desrespeitoso  

e muito estúpido inclusive. 

Se você começar a falar,   

não vou interrompê-lo. Eu o escutarei. 

Talvez deixe de escutar se não gostar do que 

está dizendo. Mas não vou interrompê-lo. 

Quando terminar, tomarei minha decisão sobre 

o que disse, mas não direi se não estou de 

acordo, a menos que seja importante. 

Do contrário, simplesmente ficarei calado 

e me afastarei. Terá dito o que preciso saber. 

Não há mais nada a dizer.  

Mas isso não é suficiente  

para a maioria de vocês. 

 

Deveriam pensar nas palavras 

como se fossem sementes. 

Deveriam plantá-las e permitir a elas 

crescer em silêncio. 

 

Nossos ancestrais nos ensinaram 

que a terra está sempre nos falando e que 

devemos ficar em silêncio para escutá-la. 

 

Existem muitas vozes além das nossas. 

Muitas vozes. 

Só vamos escutá-las em silêncio… 
 
 

 

(Por  Kent Nerburn  –  das   memórias dos anciões tribais)
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