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o dia 31 de Maio, o Fraternity Spiritist Society teve a honra
de receber o querido palestrante Wagner Gomes da Paixão,
onde proferiu o seminário sob o tema ”Estudando
Missionários da Luz”. Agradecemos a Deus pelas divinas bençãos e
paz no decorer do seminário, onde passados os dias ficamos com
uma agradável sensação de momentos bem vividos, de trocas
afetivas, e de muitos esclarecimentos. Nosso obrigado, reconhecimento e gratidão ao Wagner pelo seu carinho. A presença dos
amigos queridos, companheiros, e os membros dos Grupos Espíritas
do Reino Unido que vieram participar e também dar sua contribuição,
construindo laços de solidariedade e unindo forças.
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No dia 24 de Maio último o Fraternity realizou a Reunião
Geral Anual, onde as eleições são anuais, foram eleitos
9 novos Conselheiros.
Elizabeth da Silva Stevenson - Cordenadora Geral
Ana Lucia Cantlay - Secretaria
Raul Carbone - Tesoureiro

03/06/1925 - Desencarne de Camille Flammarion,
astrônomo famoso em sua época, espírita,
colaborador de Kardec.
10/06/1860 - O Espírito da Verdade informa a
Kardec que ele não permaneceria muito tempo
encarnado, apenas o bastante para concluir os
trabalhos indispensáveis.
16/06/1871 - William Crookes entrega à rainha
Victoria, da Inglaterra, relatório confirmando a
veracidade dos fenômenos mediúnicos produzidos
pela médium Florence Cook.

Eugene Pires
Maria Jose Goiz
Silvia de Souza

21/06/1886 - Desencarne do famoso médium
Escoces, Daniel Dunglass Home.

Emanuela Almeida Vita

06/07/1932 - Aparece a primeira edição do livro
“Parnaso de Além Túmulo”, pela mediunidade de
Chico Xavier.

Adelsom Lima
Flavia Queiroz

07/07/1930 - Desencarne de Arthur Conan
Doyle, criador do famoso detetive Sherlock
Holmes. Adepto do Espiritismo, Conan Doyle
escreveu “A História do Espiritismo”.
09/07/1918 - Desencarna na Itália a famosa
médium Eusápia Paladino.
16/07/1193 - Itália, nasce Clara, em Assis, religiosa
do tempo de Francisco de Assis, vivido também
por Joanna de Ângelis, Guia Espiritual do médium
Divaldo; desencarnou na mesma cidade, em
11/08/1253.

Verdade e Amor é a segunda obra inédita, psicografada por
Chico Xavier, fruto da parceria entre as editoras FEB e CEU. Esta
obra apresenta 35 mensagens – entre poemas e prosas -, que nos
trazem reflexões sobre perdão, preces aos desencarnados,
mensagens de humildade e paciência, palavras de otimismo,
entrevistas e textos poéticos, além de preciosas súplicas que
levam a auxiliar‐nos uns aos outros, exercendo bondade e
compreensão. Uma publicação na qual os Espíritos Emmanuel,
Maria Dolores, Cornélio Pires, Júlio Monteiro, Luiz Mendes, Plínio
Pereira, Epiphanio Leite, Irmão X, entre outros, levam nos ao
genuíno significado da “VERDADE e do AMOR.

“Concede-nos Senhor,
serenidade necessária, para
aceitar as coisas que não
podemos modificar, coragem
para modificar aquelas que
podemos e sabedoria para
distinguirmos uma das
outras”
Reinhold Niebuhr

17/07/1919 - Desencarne de William Crookes,
físico de renome internacional, descobridor da
energia radiante, tornou-se espírita ao estudar os
fenômenos de materialização do espírito Katie
King.
20/07/1918 - Desencarne da médium Elizabeth
D*Esperance.
26/07/1969 - Por solicitação da FEB, o Departamento de Correios e Telegráfos lança um selo
comemorativo do I Centenário da Imprensa
Espírita no Brasil.
28/07/1890 - Na Inglaterra, em reunião de efeitos
físicos,
com a
médium Eliza beth
D'Esperance, materializa-se um lírio dourado, com
7 pés de altura, estando presentes vários cientistas,
entre os quais o Prof. Alexandre Aksakof.
30/07/1952 - O Marechal do Ar Hugth Dowding,
estudioso e divulgador do Espiritismo, solicita ao
Parlamento da Inglaterra o reconhecimento do
Espiritismo como religião naquele país, no que foi
atendido.
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Outros vinculam-se de forma extrema ao intelectualismo,
não se dando conta de que seus excessos são fugas
para não lidar com seu mundo interno. O cuidado que se
deve ter com esse mecanismo, como nos lembra Joanna
de Ângelis, é que “todo excesso de devotamento a uma
causa é a compensação ao medo inconsciente de
sustentá-lo”.
2 - Deslocamento: em algumas situações adversas não
nos sentimos confortáveis em demonstrar as emoções, e
pode ocorrer que as desloquemos para algum objeto ou
pessoa, num outro momento, que não necessariamente
tenha vinculação com a ocorrência inicial.
Citamos como exemplo as lutas ou desportos agressivos,
para os quais multidões deslocam sua ira contida e veem
com prazer incontido a fúria em ação, como se ali
estivessem se vingando também.

Cláudio & Iris Sinoti

N

o processo de autoconhecimento precisamos realizar a
nossa viagem para dentro, visitando lugares que por
muito tempo permaneceram trancados, por conterem
emoções e sentimentos difíceis ou dolorosos de serem enfrentados. Mas tendo por meta a plenitude, o ego não pode furtar-se
indeterminadamente a esse encontro com os recantos
sombrios, por mais difícil que isso possa parecer.
Na análise de Joanna de Ângelis (Conflitos Existenciais), “ao
invés dos enfrentamentos dos problemas com naturalidade,
determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação
das ocorrências mais exaustivas, produzindo um mecanismo
automático escapista, mediante o qual parece livrar-se da
dificuldade, quando, apenas, a posterga”. Refere-se a
Benfeitora aos Mecanismos de Defesa do ego, inicialmente
estabelecidos por Freud como Neuropsicoses de defesa, e
posteriormente estudados de forma sistemática por Anna Freud.
Até certo ponto é natural o uso desses mecanismos, que procuram manter o equilíbrio psíquico, afastando da consciência
fontes de insegurança, perigo, tensão ou ansiedade. Mas quando em excesso, eles nos afastam do ser que somos e do autoconhecimento, dando lugar a sintomas neuróticos ou, em casos
extremos, psicóticos.
São vários os mecanismos de defesa utilizados pelo ego, dentre
os quais destacamos: 1- Compensação: através desse mecanismo, o ego tenta direcionar a maior parte da sua energia e
dedicação a algum aspecto que a pessoa julga ser valoroso, na
tentativa de desviar a atenção das debilidades com as quais não
sabe lidar. Alguns recorrem a intermináveis exercícios físicos, e
concentram-se no desenvolvimento de músculos e formas.

3 - Projeção: costumamos enxergar nos outros características que são difíceis de reconhecermos em nós. Por
isso mesmo, todo incômodo exagerado com alguém ou
alguma situação deve nos fazer refletir se o comportamento também “não nos pertence”, mesmo que aparentemente pareça ser só do outro. “Há uma necessidade”,
nos recorda Joanna de Ângelis de combater nos outros o
que é desagradável em si. Jesus já havia percebido
esse mecanismo, quando com sabedoria estabeleceu
que deveríamos cuidar da trave em nosso olho, e não do
argueiro do olho do próximo.
4 - Introjeção: na introjeção acreditamos que as qualidades dos outros nos pertencem, assumindo assim, a
forma, os hábitos, os traquejos e trejeitos, o modo de
falar e de comportar das pessoas que admiramos. No
pior dos casos, podem-se adotar os comportamentos
infelizes de personagens dramáticos das telenovelas e
das tragédias narradas pelos telejornais.
5 - Racionalização: esse é um mecanismo que busca
justificar o erro utilizando-se de motivos aparentemente
justos, mesmo que estes contrariem o senso crítico, a
integridade moral. Nesse mecanismo a pessoa tenta
proteger-se usando a “razão” para justificar atitudes
equivocadas. “Ninguém pode mudar um mal em bem,
apenas porque se recusa a aceitar conscientemente
esse mal, que lhe cumpre trabalhar para melhor, ao invés
de ignorá-lo ou justificá-lo com a racionalização”, afirma
Joanna de Ângelis na obra O Ser Consciente.
Esses são apenas alguns dos mecanismos que
utilizamos para fugir de nós mesmos, cujo conhecimento
deve servir para nos questionarmos: por que ainda não
nos encorajamos a enfrentar a sombra de forma madura
e consciente? Quando assim fizermos, a vontade persistente será a lanterna que nos conduzirá ao escuro do
nosso ser, e com as chaves da força moral abriremos as
portas da verdade que somos: descobriremos então que,
onde acreditávamos existirem apenas monstros, há um
verdadeiro tesouro, aguardando apenas a nossa decisão
de nos conhecer mais profundamente.
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– Então, Chico, como vai?
– O corpo vai mal. Eu vou bem.
Essa resposta do médium àqueles que o cumprimentavam e desejavam saber de sua saúde, precária nos últimos tempos, resume toda uma grandiosa filosofia de
vida. O corpo é apenas a máquina que usamos no trânsito pela carne. Diga-se de passagem, maravilhosa, perfeita em suas finalidades. Jamais os cientistas deixarão
de encantar-se com esse incrível veículo de peças vivas,
que nos faculta uma bolsa de estudos na escola da reencarnação.
De permeio, impõe-nos abençoado esquecimento do
passado, a fim de que superemos paixões e fixações que
precipitaram nossos desastres.
Aqueles que evocam o esquecimento do passado para
criticar a reencarnação não se dão conta de como é importante essa transitória amnésia. Seríamos esmagados
pelo peso de nossas faltas, se delas tomássemos
conhecimento. Como enfrentaríamos a indispensável
reconciliação com desafetos corporificados em filhos,
pais, irmãos, cônjuge, se tivéssemos plena consciência
dos males que nos infligimos mutuamente?
Como assumir sem traumas maiores a vida atual com
justaposição de incontáveis personalidades que exercitamos, como um ator incapaz de superar o impacto emocional de todos os papéis que desempenhou ao longo
dos anos?
Aqueles que apontam o esquecimento do passado como
um libelo contra a reencarnação não se deram ao trabalho de meditar sobre as implicações de uma recordação em plenitude. Viajantes da eternidade em trânsito
pela Terra, em princípio usamos a máquina física como
quem desfruta de um automóvel de quilometragem zero.
A plenitude física ajuda-nos a enfrentar os desafios da
jornada – escola, profissão, casamento, família,
subsistência…
O problema está no uso indevido, nos arrastamentos,
nas viciações, comprometendo a relação corpo/Espírito.
O comportamento de muitos, nessa fase, sugere
inversão do breve diálogo com Chico Xavier, que abre
estas considerações:
– Então, como vai?
correr demais nos arrastamentos da inconsequência.
– O corpo vai bem, o Espírito vai mal.

07.06.15 - Estudo do Livro Nosso Lar - Cris Santos
14.06.15 - Eugene Pires
Tema:
O Milagre
21.06.15 - Manuel Portásio
Tema:
A Reencarnação de Segismundo
28.06.15 - André Luiz de Oliveira
Tema:
Laços de Familia

É lamentável. As pessoas perdem tempo, deixam de
observar seus deveres, comprometem-se em desvios
por correr demais nos arrastamentos da inconsequência.
Inexoravelmente, à medida que avança a quilometragem, desgasta-se o carro. É inevitável, dentro da
programação biológica da raça humana, que se
estende dos oitenta aos cem anos.
O depauperamento físico nos últimos tempos
ajuda-nos a reduzir a velocidade, a conter o envolvimento com o imediatismo terrestre, preparando-nos
para enfrentar o trânsito da morte.
No início ou no fim, imperioso sejamos sempre os
condutores, sem excessos no princípio, nem desalento no fim. O carro suporta por algum tempo os maus
tratos, mas, se não tomarmos cuidado, enfrentaremos
uma relação penosa conjugando corpo/Espírito.
– Como vai?
– O corpo vai mal. O Espírito também. Se formos
motoristas cuidadosos, se não cometermos excessos,
haveremos de manter o controle sobre o carro, ainda
que desgastado pelo uso. Conservaremos o bom
ânimo e a alegria, mesmo quando estejamos avançando com dificuldade nos últimos quilômetros da
jornada.
Para tanto, basta sustentar, acima de tudo, o
empenho de aprender, combater mazelas, participar
das lides da caridade, ajudar o próximo, cumprir
nossos deveres, valorizar de forma consciente e
esclarecida as oportunidades de edificação.
Nem arrastamento no início, nem desolação no fim.
Sempre bem o Espírito imortal.
Bem no início, quando o corpo tem plenitude de
vitalidade.
Bem no fim, quando a máquina começa a ratear,
anunciando que seu tempo útil está no fim.
Então poderemos repetir com Chico Xavier:
– O corpo vai mal, o Espírito vai bem!

05.07.15 12.07.15 Tema:
19.06.15 Tema:
24.07.15 Tema:

Palestras, algumas ao vivo
www.radioceac.com.br

Estudo do Livro Nosso Lar - Cris Santos
Manuel Portásio
A Glandula Pineal
Ana Lucia Cantlay
Atendimento Fraterno
Alcione Figueiredo da Silveira
Homeopatia e o Espíritismo

