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esde os primeiros momentos do
Cristia nismo oficial, a figura ímpar do
meigo Rabi da Galiléia vem sendo
confundida com o próprio Deus. Baseado em
errôneas interpretações dos textos evangélicos,
muito se tem discutido sobre o tema. Jesus é sem
sombra de dúvida a personalidade mais biografada
de todos os tempos, e a Bíblia, onde no Velho
Testamento é previsto a sua vinda e no Novo
temos ensinada a sua Moral, é o livro mais vendido
de toda a história editorial. Coube ao Espiritismo as
elucidações necessárias sobre a personalidade
augusta do Mestre e mostrar a quem possa
interessar que Jesus não é Deus, mas um Espírito
criado sem nenhum favorecimento, e que, como
todos os demais, foi submetido a uma inevitável
marcha de evolução e, de acordo com grau de
maturidade intelectual e moral que alcançou, faz
parte da Comunidade de Espíritos Puros que
auxiliam o Criador a manter a harmonia e a ordem
no Universo. O Espírito Emmanuel, algum tempo
depois da Codificação Espírita, nos informa que
Jesus é o Go vernador Espiritual da Terra. Assim
nos descreve ele em seu livro A Caminho da Luz:
Rezam as tradições do mundo espiritual que na
direção de todos os fenômenos, do nosso sistema,
existe uma Comunidade de Espíritos Puros e
Eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em
cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da
vida de todas as coletividades planetárias Essa
comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual
é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi

dado saber, apenas já se reuniu, nas proximidades da
Terra, para a solução de problemas decisivos da
organização e da direção do nosso planeta por duas
vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira,
verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da
nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no Tempo e
no Espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e
os pródromos da vida na matéria em ignição, do planeta,
e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à
face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal
do seu Evangelho de amor e redenção. Como Governador Espiritual da Terra, Jesus diligencia recursos. Ainda
antes da fundação do mundo, trabalhou, por intermédio
de seus cooperadores na intimidade dos elementos
químicos na estruturação geológica do globo; após a
cessação das convulsões que levaram à acomodação
das energias encadeadas, atua com seus prepostos no
grande laboratório de experiências biológicas na fixação
das normas adequadas ao mundo que se delineava;
supervisiona o trabalho laborioso de ajustamento dos
mamíferos superiores às linhas psíquicas e morfológicas
do homem na terra, agindo em implementos celulares de
que redundou o aparecimento de tipos diversos, catalogados hoje como parapitecos, propliopitecos, (...)
ascendentes
da
humanidade
que
hoje
pisa
orgulhosamente o solo do planeta. Portanto, Jesus é um
dos agentes diretos de Deus. Esses Espíritos que se
fizeram puros são as inteligências que animam,
santificam e presidem à formação dos universos, das
galáxias etc. Os grandes missionários ligados aos povos
antigos e as diversas raças estiveram e estão a serviço
do Cristo, todos os profetas de que a Bíblia faz menção
foram médiuns predestinados a servirem ao pensamento
Dele. É assim que os Provérbios, os Salmos, o
Pentateuco Mosaico, o Eclesiastes e também os livros
de Confúcio, o livro dos Vedas, as filosofias de Buda,
Sócrates e outros são incontestavelmente inspiradas
pelo Divino Mestre. E tanto era Jesus quem dirigia os
povos de todos os tempos, que Ele mesmo nos disse:
“Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e
apedrejas os que te são enviados! Quantas vezes quis
eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus
pintos debaixo das asas, e tu não quiseste!” Mateus,
23:37
http://espiritismoeevangelho.blogspot.co.uk/2009/11/jesus.html
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01/08/1865 - Aparece a 1a. Edição de
Céu e o Inferno” de Allan Kardec.

“O

03/08/1895 Dr. Bezerra de Menezes
assume a presidência da FEB.
17/08/1940 - Desencarne do pesquisador
dos fenômenos mediúnicos, Sir Joseph
Oliver Lodge.
05/09/1890 - Desencarna Lea Fox uma das
conhecidas irmãs Fox, médiuns que deram
início aos fenômenos de Hidesville.

D

esencarnou no dia 7 de julho, no Rio de Janeiro, a
tarefeira espírita Ivone Maria Molinaro Ghiggino. Estava
internada no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, devido
a um câncer. De família espírita, Ivone Ghiggino, como era mais
conhecida, nasceu em 9 de julho de 1940, na cidade do Rio. Casada
há mais de 40 anos com Aloísio Ghiggino, diretor do Conselho Espírita
do Estado do Rio de Janeiro (Ceerj), era professora universitária de
idiomas e literatura neolatinos. Na seara espírita foi incansável,
participando de várias frentes, realizando palestras, estudos e
seminários por todo o Brasil e exterior. Coordenou, no Ceerj, entre
outras atividades, o Serviço de Apoio às Casas Espíritas na Área de
Unificação e a Área de Educação do 5º Conselho Espírita de
Unificação. Integrava o quadro de trabalhadores do Lar de Tereza, em
Copacabana, na Zona Sul carioca, e ainda o de professores do
Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Atuava em programas da Rádio
Rio de Janeiro e abastecia frequentemente a imprensa espírita com
artigos, sempre sobre temas pertinentes. O sepultamento do corpo de
Ivone Ghiggino ocorreu na manhã do dia seguinte, no Cemitério São
Francisco Xavier, no bairro do Caju, com a presença de grande
número de integrantes do movimento espírita. Nosso carinho e
agradecimento a essa amiga querida, pelo carinho que ela e Aloisio
sempre tiveram com a nossa Casa e nossos sinceros sentimentos a
famila Ghiggino.

06/09/1853 - Na ilha Jérsei, França, Victor
Hugo assiste pela primeira vez a sessões de
mesas girantes, por sugestão de Delphine de
Girardin.
06/09/1881 - O Imperador D Pedro II recebe
uma comissão de espíritas do Rio de Janeiro
que lhe entregam um documento narrando
as perseguições sofridas e pedindo justice.
22/09/1868 - Nascimento de Cairbar Schutel,
médium, escritor e divulgador da Doutrina
Espírita.
25/09/1914 - Nascimento de José Herculano
Pires.…………….
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rigorosas e ultrapassadas declarações de Paulo a
respeito da mulher; Agostinho de Hipona chegou a
declarar: "estou convencido de que nada afasta mais
o espírito do homem das alturas do que os carinhos
da mulher...” Também a psicologia não deixou de ser
influenciada pela visão masculina unilateral, tendo
Sigmund Freud apresentado a teoria no mínimo
lamentável de que as mulheres teriam inveja do órgão
sexual masculino. Nada obstante devam ser
contextualizados esses exemplos, e sem diminuir o
valor desses expoentes, eles demonstram a visão
limitada a respeito da importância e valor da mulher e
do feminino que foi sendo culturalmente construída.

N

ada obstantes os avanços sociais observados nos
últimos tempos, e especificamente o aumento da
participação feminina em áreas onde os homens
predominavam, quando não eram exclusivos, infelizmente
ainda verificamos na atualidade comportamentos machistas
herdados de várias gerações, nas quais a mulher foi sendo
relegada.
Herança atávica do período no qual a força física tinha
prevalência, destituída de bom senso e de sensibilidade,
nossa cultura, de um modo geral, construiu seus alicerces na
força e na razão fria e calculista. Em um profundo estudo
sobre a temática, Joanna de Ângelis 1 nos recorda que isso
provém desde o Mito da Criação, que apresentando o
surgimento de Eva a partir da costela de Adão, e tendo ela o
induzido a trair a confiança de Deus, como punição deveria
ser submissa ao homem e seria responsável pela culpa
ancestral.
De certo modo, esse alicerce mitológico passou a
predominar no inconsciente coletivo, e as mulheres
passaram à condição de servas: do prazer e das tarefas
mais humilhantes e extenuantes. O problema é que todo
aspecto, pessoal e coletivo, que não tem autonomia e
participação, fica subdesenvolvido e forma a nossa sombra.
Na questão em pauta, a falta de autonomia e participação do
feminino ajudaram a formar o masculino autoritário e brutal
dos nossos dias, permanecendo na sombra os importantes
aspectos que o feminino representa: sensibilidade,
espiritualidade, afetividade, etc .
E isso foi sendo incorporado aos diversos campos do
conhecimento, assim como das religiões, nada obstante as
nobres exceções que a história registra, de mulheres que
enfrentaram a sombra coletiva e demonstraram sua
grandeza. Na Bíblia, por exemplo, nos deparamos com as

O Espiritismo, por sua vez, nos revela que, na
condição de espíritos,2 reencarnamos nas duas
polaridades, e que em ambas temos características
importantes a desenvolver. Não encontrando na
cultura o respaldo para desenvolver e aprimorar esses
aspectos necessários ao nosso crescimento, nosso
próprio desenvolvimento fica comprometido.
A psicologia analítica proporcionou um avanço
considerável sobre a questão, identificando que o
homem e a mulher possuem em seu inconsciente as
polaridades opostas. O homem possui sua Anima - a
parte feminina do seu ser – e a mulher possui seu
Animus – sua porção masculina. Para alcançar a
plenitude, que Jung chamava de individuação, seria
necessário harmonizar-se com essa parte oculta,
Anima-Animus, e desenvolver com harmonia nossa
personalidade como um todo, em seus aspectos
masculinos e femininos.
E não podemos esquecer que, na condição de
Mestre, Jesus foi o perfeito exemplo daquele que
transitou com harmonia entre as polaridades
masculina e feminina. Quando necessário, seus
discursos e atitudes eram portadores da energia e
força Animus, exemplificado nos seus famosos Ais,
condenando a hipocrisia vigente. Sua Anima, entretanto, acolhia com amorosidade comovente todos os
sofredores, erguendo a mulher esquecida daquela
sociedade arbitrária, e dando a ela oportunidade de
demonstrar o seu valor.
E quando a mulher ganha espaço em nossa vida
social, que não seja apenas para imitar os modelos
antiquados e ultrapassados construídos pelos
homens, mas para dar a sua valiosa contribuição no
mundo novo que precisamos urgentemente construir,
e que necessita do feminino para crescer em beleza,
espiritualidade e amorosidade, modificando as
paisagens violentas dos dias atuais.
1
2

Encontro com a paz e a saúde.
Vide “O Livro dos Espíritos” q.200
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eza a sabedoria popular: Quem
dá aos pobres empresta a Deus.
A origem está num adágio, contido em
Provérbios (19:17) na Bíblia.
“O que se
compadece do pobre empresta ao Senhor, e
Ele lhe recompensará o benefício”.
Os empresários deveriam considerar essa
possibilidade.
Atender os pobres seria, talvez, o mais valioso
de todos os investimentos.
Que agente melhor credenciado para gerir o
nosso dinheiro? O próprio Criador! Dinheiro
investido na população carente – rendimento
seguro,
infalíveis
recompensas,
retorno
enriquecido do capital aplicado, com as
benesses da contabilidade divina.
Oportuno, portanto, abrir as burras, isto é, os
cofres, em favor dos desvalidos. Quem mais
doar, mais receberá!
O Espiritismo é um desmancha-prazeres, mais
exatamente,
um
desmancha
negócios,
porquanto esclarece que dar aos pobres não é
mero investimento.
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Quando muito, cogitando de uma única
recompensa:
A certeza do dever cumprido!
Talvez pareça pouco, meu caro leitor, mas
lembre-se:
Sem o cultivo do Bem, sem o empenho em
minorar as misérias humanas, jamais
teremos paz.
A ausência dela, como você sabe, é a pior
de todas as carências.
Sem ela de nada nos valerá ganhar o
mundo.
Haverá sempre um gosto amargo de
insatisfação em nossas realizações.
Em defesa da paz, portanto, vamos
emprestar a Deus, não apenas o nosso
dinheiro, mas também o nosso tempo, o
nosso trabalho, a nossa dedicação, a
nossa vida, atendendo aos apelos da
solidariedade.
Somente assim seremos realmente ricos.
Ricos das bênçãos divinas!
Ricos de felicidade!
Ricos de paz!

Somos convocados a fazê-lo, não para
multiplicar nosso capital na Terra ou conquistar
o Céu.
Há uma única e irrecusável motivação:
É o nosso dever!Imperioso atender os pobres
sem pensar em galardões.
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Palestras, algumas ao vivo
www.radioceac.com.br

Reuniões de Estudos - Aos Domingos em Português & Inglês
17.30 - 19:30hrs - Estudos: livro dos Espiritos, Evangelho Segundo Espiritismo,
Palestras, Passes & Água Fluidificada
Reuniões nas Segundas Feiras em Português
17:30 - 18:30hrs - Atendimento Espiritual
18:30 - 20:30hrs - Estudos: Livro dos Médiuns, Evangelho Segundo o Espiritismo,
“Missionários da Luz,” de André Luiz, Passes & Água Fluidificada

