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H 
ippolyte Léon Denizard Rivail, conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec, nasceu em 3 

de outubro de 1804, em Lyon, França e desencarnou em 31 de março de 1869. Nessa 

data especial o aniversariante é o grande filósofo e educador, o instrumento de reve-

lação da Doutrina Espírita. Responsável por codificar uma série de obras publicadas a partir de 

mensagens ditadas por uma plêiade de espíritos superiores. Allan Kardec consagrou a primeira 

parte de sua vida a escrever obras clássicas, elementares, destinadas, sobretudo, ao uso dos 

educadores da juventude. Quando, por volta de 1855, as manifestações, aparentemente novas, 

das mesas girantes, das pancadas sem causa ostensiva, dos movimentos insólitos de objetos e 

móveis, começaram a chamar a atenção pública e determinaram, mesmo nas imaginações mais 

aventureiras, uma espécie de febre pela novidade dessas experiências, Allan Kardec, estudando 

ao mesmo tempo o magnetismo e seus efeitos estranhos, seguiu com a maior paciência e uma 

prudente perspicácia as experiências e o grande número de tentativas que então se faziam em 

Paris.Recolheu e pôs em ordem os resultados obtidos por essa longa observação e com eles 

compôs um corpo de doutrina publicada em 1857, na primeira edição de O Livro dos Espíritos. 

Vocês todos sabem o sucesso que esta obra teve na França e no estrangeiro. 
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03/10/1804 - Nasce o Codificador da Doutrina Espírita, Allan Kardec. 

03/10/1943 - Publicado Nosso Lar - 1º livro  de Chico Xavier e André 

Luiz. 

09/10/1861 - É realizado o Auto de Fé de Barcelona, quando por             

ordem da Igreja Católica, através de um de seus ministros, foram 

queimados diversos livros enviados por Kardec a um livreiro espanhol. 

26/10/1943 - Desencarna no Rio de Janeiro, Luís Olimpio Guillon  

Ribeiro, escritor e tradutor de Kardec e Roustaing. 

01/11/1918 -  Desencarane do “Apóstolo do Triângulo Mineiro” 

Eurípedes Barsanulfo. 

14/11/1849 - As irmãs Fox realizaram as primeiras demonstrações 

públicas de suas faculdades mediúnicas no Corinthian Hall, em               

Rochester. 

14/11/1876 - Nasce, na Bahia, Manoel Philomeno de Miranda. 

23/11/1795 - Nasce Amélie Gabrielle Boudet, mais tarde esposa de 

Allan Kardec. 

24/11/1871 - O jornal "The Times" publicou relatório sobre uma 

sessão espírita com Kate Fox e Daniel Dunglas Home. 

29/11/1982 - Desencarne de Edgard Armond, ligado à Federação 

Espírita do Estado de São Paulo.  

Colabore com as  

caixinhas de Natal.                     

O   workshop será no  

Domingo dia 26 de 

Outubro as 14:30hrs.           

No Fraternity                  

Philbeach Hall                            

51 Philbeach Gardens              

London SW5 9EB 

Participe voce              

também dessa 

campanha, ajudan-

do a vestir uma  

criança do Brasil. 

Para maiores                

informações sobre 

as campanhas, 

favor contatar      

Ana Lucia Cantlay: 

07590.463.500       

fss@yahoo.co.uk 
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E 
ncontramo-nos em processo de evolução, o que impli-

ca que estamos sujeitos às injunções herdadas das 

nossas experiências transatas, tanto dos seus 

conteúdos bons como também dos maus, pela própria con-

dição do planeta que ainda se encontra na transição de 

planeta de provas e expiações para planeta de regeneração.  

Pelo largo período de predomínio dos conteúdos de natureza 

primitiva, estes fixaram-se nos hábitos morais, mantendo-nos 

em estado de defesa agressiva que contamina e alimenta as 

nossas emoções, mantendo-nos em estado egoico,                

distanciando-nos do Si-mesmo. Com isso, ainda cedemos lu-

gar aos apelos inferiores, abrindo mão dos que proporcionam               

ascensão espiritual. Dentre eles, lideram o orgulho, a inveja, o 

ressentimento, a agressividade, a mentira e a calúnia. Caluniar 

consiste em difamar fazendo acusações falsas. E se refletir-

mos bem, quem é que nunca foi vítima e por vezes algoz da 

calúnia ? Afirmativas como "onde há fumaça há fogo", em 

verdade são armas utilizadas pelos caluniadores. O correto é: 

"onde há fumaça há um caluniador". Para bom entendedor, 

quem está sendo exposto não é o caluniado, mas sim o calu-

niador: revela-se e desvenda um interior conflitado, um ego 

atormentado. Por isso mesmo, conforme estabelece André 

Luiz na obra Os Mensageiros, “a calúnia é um monstro            

invisível, que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes 

e dos olhos desprevenidos”. Mas, porque isso ainda é 

possível? Se somos homens e mulheres que buscamos um 

contato maior com Deus, que buscamos a espiritualidade e a 

espiritualização, nos dedicamos ao bem e fazemos caridade, 

será que temos que nos deparar com a calúnia e tantos outros 

sentimentos e emoções inferiores?  É que o caminho para o 

autoencontro passa pela integração da nossa própria sombra, 

e na tentativa de fazer o bem nos deparamos com o mal ainda      

existente em nós e nos outros.   Isso nos faz recordar as          

reflexões do Apóstolo Paulo, quando declarou: “ ... com efeito 

o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. 

Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero 

esse faço.” Romanos 7:18-19.   Mas para vencer esses impul-

sos, no tocante à calúnia, é importante conhecer algumas das  

suas causas,  assim como os mecanismos para dela 

nos precavermos: 

Causas da Calúnia: 

1. Toda vez que o indivíduo se sente ameaçado em 

sua fortaleza egoica, é dominado pela inveja e ata-

ca aquele que supõe seu adversário. Se fosse uma 

pessoa honesta falaria diretamente, não utilizando-

se da calúnia. 

2. Por sentir-se bem na condição que se encontra, não 

deseja permitir que o outro alce voo, usa assim da 

calúnia contra o suposto inimigo usando de meios 

como: gera dificuldades no trabalho, cria desen-

tendimentos à sua volta, produz campanhas difam-

atórias, e não percebe que assim preserva a própria 

inferioridade. 

3. Resistência à mudança. De maneira consciente ou 

inconsciente a pessoa permanece em ociosidade 

mental e moral, fixando-se no suposto inimigo,       

retroalimentando-se com a própria insânia. 

4. Por causa da resistência não aceita esclarecimen-

tos, não admite que outra pessoa esteja em melhor 

condição emocional que ele. 

Autovaloriza-se e autopromove-se, consequência do com-

plexo de inferioridade, necessitando diminuir o outro para 

sentir-se melhor. As qualidades morais do outro acionam a 

sombra do caluniador. 

Como Proteger-se da Calúnia: 

1. Não fique aflito; lembre-se que a calúnia é uma fal-

sa verdade. 

2. Não prove desse veneno, pois se reservares espa-

ço mental a calúnia perturbará suas emoções ati-

vando assim seus complexos. 

3. Na calúnia muitas vezes existe uma tentativa do 

caluniador de projetar a própria imagem, utilizando-

se da pessoa que ele tem como inimigo. 

4. Se a tua conduta é correta, se não agride a socie-

dade, não fere ninguém, continua sem temor nem 

sofrimento na realização daquilo que consideras 

importante para a tua existência. 

5. Desminta a calúnia com teus atos de amor e bon-

dade. Crescendo e iluminando-te. 

E, por fim, que seja a tua postura aquela que nunca revida 

o mal com o mal, nem acusações com acusações, reserva-

te então em comunhão com o Cristo e como Ele mesmo 

nos advertiu: “Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim; não, 

não”. (Mt.5.37).  

 

Texto baseado no capítulo: Reflexões sobre a calúnia, do 

livro “Liberta-te do Mal” de Joanna de Ângelis (Divaldo 

Franco), ed. Ebm.  

 

Iris Sinoti 



        EVOCAÇÕES GRATULATÓRIAS 

Q 
ueridas irmãs, queridos irmãos, Su-

plico a Jesus as Suas bênçãos para 

todos nós. Muito difícil descrever 

emoções, especialmente aquelas que nos 

dominam após o despertamento além do 

vaso carnal, ao constatarmos a imortalidade 

em triunfo. Coroamento da crença enraizada 

na mente e no coração, o reencontro com 

os seres queridos que nos precederam na 

formosa viagem de retorno ao Grande Lar, é 

de indefinível descrição.Tudo quanto 

imaginávamos antes do processo desencar-

natório é insignificante ante a grandeza da 

vida triunfante. Poderíamos comparar o 

despertar no Além-túmulo como o sair de 

modesta aldeia tribal e despertar numa 

região ditosa onde uma megalópole feita de 

luz, cor e som viceja a contemplação de 

Deus. De imediato exulta o coração e a 

mente desencadeia lembranças, impon-

do-nos lamenter não havermos feito o 

máximo que nos credenciaria a fruir da 

plenitude do que encontramos. Vale, 

por tanto,  todo o empenho na               

construção do Bem interior, na pacifi-

cação dos sentimentos, porque cada 

qual desperta do letargo corporal com 

os títulos de enobrecimento ou de  

queda que foram acumulados durante 

a trajetória material. Reconheço o 

pouco que pude armazenar. Assim 

mesmo agradeço a Deus por haver 

travado contato com o Espiritismo que 

me facultou melhor adaptação ao plano 

perene da vida, mantendo o coração 

pacificado e vivo de esperança e a 

mente devotada ao Bem, cantando 

hinos intérminos de gratidão. Anoto 

muitas saudades das horas de trabalho 

e de consciência, dos sonhos que culti-

vamos juntos pensando no Senhor da 

Vida e nos filhos do Seu calvário que 

Ele nos legou. Estremeço ante os pe-

quenos delitos que poderia ter evitado 

e não o fiz, mas, exulto de contenta-

mento pelas renúncias, insignificantes 

é certo, mas significativas para 

entesourar a paz no coração. Volto, 

mais uma vez, para abraçar os irmãos 

na fé renovada e pedir que não se per-

mitam sofrimentos desnecessários, 

filhos da ingratidão, do desequilíbrio, 

da loucura dos corações ainda em     

aturdimento emocional. Continuemos 

lutando juntos nesse intercâmbio       

extraordinário em que os nossos            

pensamentos fundem-se no ideal de 

servir e de amar Jesus. Nossa Casa  

pode ser comparada a um farol aceso 

na penedia à orla do mar tempestu-

oso,facultando aos navegadores evi-

tar os choques com os arrecifes ou 

com os imensos depósitos de areia 

impeditivos no transporte para atingir 

o porto de segurança.Também é o 

abrigo seguro onde nós, os sofre-

dores do Além, encontramos re-

pouso, esperança e orientação para a 

conquista dos lauréis da Misericórdia 

Divina.Que o mal dominador na con-

vivência social, ainda remanescente 

da inferioridade do nosso planeta, 

não nos constitua impedimento para 

o avanço ou nos desoriente no rumo 

que abraçamos. Comovido, agradeço 

as evocações carinhosas com que 

me envolvem a memória e peço 

perdão por alguma decepção que 

haja causado, embora não intencion-

al. Sustentemo-nos uns aos outros, 

nesta formosa travessia do processo 

evolutivo, e o Senhor, que nos aguar-

da paciente e misericordioso, com-

pletará aquilo que não nos seja 

possível conseguir. Queridas irmãs, 

queridos irmãos, cantemos juntos o 

hino da imortalidade, agradecendo a 

honra imerecida de nos encontrarmos 

na luta redentora, embora a condição 

de trabalhadores da última hora.……

Com especial carinho e imensa 

gratidão, o abraço afetuoso do amigo, 

do irmão e do servidor,………………

Nilson…………………………………..

……………………………… . . . 

(Página psicofônica, recebida pelo 

médium Divaldo Pereira Franco, em 

01 de outubro de 2014, na reunião 

mediúnica do Centro Espírita Cami-

nho da  Redenção, em Salvador - 

BA) 
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“Na questão 860, de O Livro dos Espíritos, interroga 
Allan Kardec: Pode o homem, por sua vontade e por 
seus atos, evitar acontecimentos que deveriam re-
alizar-se e vice-versa? Responde o mentor que o 
assiste: 
Pode, desde que esse aparente desvio possa caber 
na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem 
que lhe cumpre – único objetivo da vida – é permiti-
do ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que 
possa contribuir para a produção de um mal maior .” 

 
 

Há  nessa resposta material para volu-
moso livro. De minha parte, gostaria 

de chamar sua atenção, leitor amigo, para inci-
siva observação ali contida. O mentor espiritual 
está falando, com todas as letras, que a prática 
do Bem é o objetivo único da vida. Um confrade 
questionava:  
Não haverá aqui um problema de filtragem 
mediúnica? Será unicamente para isso que   
existimos: praticar o Bem?!  
A fim de entender essa colocação do mentor 
espiritual, consideremos que Deus não nos con-
cedeu a vida por mero diletantismo. Criados à 
Sua imagem e semelhança, segundo a                     
expressão bíblica, deuses em potencial, somos 
instrumentos da Vontade Divina, copartici-
pantes na obra da Criação. Mais cedo ou mais 
tarde, quando puros e perfeitos, dentro de 
milhares ou milhões de anos, dependendo de 
nosso esforço, também teremos missões glori-
osas a cumprir, doadores de bênçãos, a               
enriquecer e sustentar a Vida onde estivermos. 
Vale destacar que os Espíritos puros e perfeitos 
cumprem integralmente a suprema lei divina: o 
Amor. Amar é querer o bem de alguém. Conse-
quentemente, o exercício pleno do Amor implica  
plena disposição em praticar o Bem. Chico               

Xavier: 
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05.10.14 - Estudo do Livro “Nosso Lar”  Noemia José                                                      

12.10.14 - Ana Cantlay                                                                                                 

Tema:      “O poder das palavras nas nossas vidas”                                                   

19.10.14 -  Juselma Coelho                                                                                              

Tema:      “Os Discípulos de Jesus                                           

26.10.14    Dr Jorge Daher                                                                                             

Tema:      “Mecanismo do processo mediúnico” 

                                                                                                                                                 

Lembro-me de uma observação do Espírito Cairbar 
Schutel, o grande lidador espírita de Matão, pela             
mediunidade de de Chico Xavier: A felicidade do Céu é 
socorrer a infelicidade da Terra. Jamais iremos tocar 
harpa no Céu, em permanente repouso, como pretendi-
am os teólogos medievais, o que, diga-se de passagem, 
não seria nada animador.  Ociosidade eterna está mais 
para inferno do que paraíso. Uma das revelações mais 
gratificantes do Espiritismo diz respeito à nossa desti-
nação final.  Não há escolhidos, almas eleitas por 
suposta deferência divina. Todos atingiremos a per-
feição, quer queiramos ou não, porque essa é a vontade 
de Deus, que não falha jamais em seus objetivos.  Che-
garemos um dia onde Jesus está, tanto quanto ele          
esteve onde estamos. Atingida essa meta exercitaremos 
o bem incessante, a sustentar nossa perene comunhão 
com o Criador, integrados na Harmonia Universal,              
felizes para sempre. Por isso, todos os mecanismos 
evolutivos a que estamos submetidos – a reencarnação, 
a infância, o lar, o relacionamento.  Uma das revelações 
mais gratificantes do Espiritismo diz respeito à nossa 
destinação final.  Não há escolhidos, almas eleitas por 
suposta deferência divina. Todos atingiremos a                
perfeição, quer queiramos ou não, porque essa é a            
vontade de Deus, que não falha jamais em seus            
objetivos. Chegaremos um dia onde Jesus está, tanto 
quanto ele esteve onde estamos. Atingida essa meta 
exercitaremos o bem incessante, a sustentar nossa 
perene comunhão com o Criador, integrados na Harmo-
nia Universal, felizes para sempre. 
Por isso, todos os mecanismos evolutivos a que esta-
mos submetidos – a reencarnação, a infância, o lar, o 
relacionamento.  

 

                                                                                                                                   

02.11.14 -  Manuel Portásio Filho                                                                                             

Tema:        “O Missionário Eurípedes Barsanulfo                                                           

09.11.14 -  André Luiz Oliveira                                  

Tema:        “Parábola do Semeador“                                                                                                                   

16.11.14 -   Estudo do Livro “Nosso Lar” Noemia José                                                         

23.11.14 -   Eugene Pires                                                                                                               

Tema:        “Jesus, Eu sou a Luz do Mundo”                                                                                         

30.11.14      Manuel Portásio Filho                                                                                                                                                       

Tema:        “Jesus Mito e Magia”                

Palestras, algumas ao vivo 

www.radioceac.com.b 


