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N 
o dia 1º de Março, o Fraternity Spiritist Society estará               

completando 24 anos de existência, sempre na prática da               

caridade e do amor. Agradecemos á todos os trabalhadores, que 

estiveram, ou estão no trabalho totalmente  voluntário da nossa Casa                 

Espírita durante todo esse período. Agradecemos todos os                                 

frequentadores e colaboradores, que também fazem essa parceria de  

comunhão e união por um bem maior, na certeza de que continuaremos 

juntos por muitos e muitos anos.Vibrações de Paz, Amor, Alegria,            

Harmonia, União e Respeito a  Equipe Espiritual desta Casa de Luz, os 

nossos sinceros agradecimento por todo amparo e proteção a nós                  

dedicada.Que possamos continuar neste trabalho na seara do Mestre  

Jesus,  sempre unidos com os membros e amigos da nossa Casa, como 

uma família universal que somos, sempre em prol do amor maior.Muita 

Paz á todos, que a Paz do Mestre Jesus, seja sempre com todos. nós. 
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06/02/1832 - Realiza-se o casamento de Allan Kardec com a 

professora Amélie Gabrielle Boudet. 

07/02/1901 - Desencarne da poetisa Auta de Souza, na cidade de 

Natal, RN. 

20/02/1822 - Desencarna em Salvador, Bahia, a freira Joanna 

Angelica de Jesus. Hoje, como Joanna de Angelis trabalha em 

favor da humanidade, através do médium Divaldo Pereira Franco. 

27/02/1853 - Nasce no Rio de Janeiro Francisco de Menezes 

Dias da Cruz. Foi médico Homeopata e presidente da                 

Federação Espírita Brasileira. 

19/03/1839 - Nasce em Portugal, na Freguesia de Águas Santas, 

Antonio Gonçalves da Silva Batuíra, médium curador espírita. 

20/03/1833 - Nasce na Escocia aquele que foi considerado o 

maior médium de efeitos físicos, Daniel Dunglas Home. 

25/03/1856 - Allan Kardec toma conhecimento através de uma 

comunicação mediúnica da existência do Espírito  da Verdade, 

esteio da codificação. 

31/03/1848 - O Fenômeno espírita em Hydesville - EUA 

31/03/1869 - Allan Kardec, O Codificador da Doutrina                

Espírita.Desencarna em Paris, vitima de um aneurisma 

31/03/1870 -  Inaugurado em Paris, no cemitério de Pére-

Lachaise, o monumento funerário de estilo celta para receber os 

despojos de Allan Kardec. 

 

O  Fraternity Spiritist Society, convida todos os 

pais para trazerem seus filhos (as) para a 

abençoada escola de Evangelização Espírita Infantil. Evangelizando a 

criança desde a mais tenra idade, fornecemos a ela a base moral para a 

vida, o conteúdo que a auxiliará no enfrentamento das dificuldades com 

que irá se deparar e para que possa cumprir com êxito os desafios e as 

conquistas às quais se propôs para esta encarnação. Propiciamos a 

construção do elo com Jesus, conhecendo-O mais intimamente, tendo 

Nele o Amigo querido de todas as horas, o Guia seguro para toda a 

vida. Na questão 383 de O Livro dos  Espíritos, teremos a resposta: 

383. Qual é, para o  Espírito, a utilidade de passar pelo estado 

de infância? “Encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o Espírito, 

durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe,  

capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir 

os incumbidos de educá-lo.” O Espírito Emmanuel complementa, 

afirmando que “até os 7 anos, o Espírito se encontra em fase de 

adaptação à nova existência que lhe compete no mundo. Nesta fase, 

ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. 

São cerca de três mil dias de sono induzido ou hipnose terapêutica que 

motivam o entorpecimento das recordações do passado, para que se 

alivie a mente na direção de novas conquistas. Todo esse tempo é 

ocupado em prover a criança de novos conceitos e pensamentos a 

cerca de si  própria.”  

“A criança, hoje, - abençoado solo arroteado que aguarda a semente da                

fertilidade e da vida - necessariamente atendida pela caridade libertadora do 

Evangelho de Jesus, nas bases em que Allan Kardec o atualizou, é o celeiro    

fecundo, que se abarrota de esperanças para o futuro. Criança que se evangeliza  

é o adulto que se levanta no rumo da felicidade porvindoura. Trecho da                   

mensagem recebido por Divaldo P. Franco, pelo Espírito Bezerra de Menezes”. 
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O 
 pai da psicanálise, Sigmund Freud, estabeleceu            

oportunamente que “a intenção de que o homem seja feliz 

não está contida nos planos da criação.”i  Não   possuindo 

uma visão espiritualista a respeito da vida, acreditava que, pela 

condição humana, estaríamos de certa forma fadados à ruína, que 

vinha através dos sinais do corpo.  

Logo após as grandes contribuições psicológicas de Freud, o 

psiquiatra suíço Carl Gustav Jung ampliou a visão psicológica a 

respeito da condição humana, que para ele possuía um                 

significado profundo. Em sua visão, temos um grande desafio    

existencial, que constitui harmonizar as nossas tendências             

inconscientes e conscientes, e somente quando tivéssemos              

realizado o intento, através do processo de individuação                      

(o desenvolvimento pleno das potencialidades humanas), nos    

tornaríamos um ser integrado, tranquilo, fértil e feliz.ii  Por conta 

disso, a visão junguiana propõe que, antes de buscar a felicidade, 

algo portanto possível, o ser humano deverá buscar o significado 

existencial.  

A psicologia humanista, por sua vez, prosseguiu nas investigações 

a respeito da possibilidade do homem ser feliz, concluindo, nas 

palavras de Abraham Maslow, que “a coisa a fazer é descobrir o 

que é que realmente somos em nosso âmago, como membros da 

espécie humana e como indivíduos.”iii 

A partir dessas propostas, verificamos que existe um grande desafio 

para o ser humano, que é desvencilhar-se de si mesmo e ampliar a 

sua visão de mundo, o que  consequentemente inclui rever o            

significado a respeito da felicidade. Se para nós felicidade for  

sinônimo de não ter problemas, contrariedades e frustrações, é bem 

provável que não a encontremos em nossa jornada, pois são             

justamente os desafios existenciais que nos fazem crescer. Mas se 

a  consideramos, por outro lado, como um estado que não nos  

isenta de enfrentar os naturais obstáculos que a condição humana 

apresenta, talvez estejamos mais  próximos de encontrá-la em    

nossas vidas.  

Em sua proposta psicológica e espírita, Joanna de Ângelis   

apresenta profundas reflexões a respeito da busca da felicidade. A 

Benfeitora nos esclarece a respeito de alguns inimigos que             

deveremos enfrentar durante a jornada, e que costumam infelicitar o 

ser humano:………………………………………………………………...                                                                                         

-a visão hedonista da existência;     …………………………………….                                                         

- a ilusão do ter, do poder e do parecer; 

- a visão limitada a respeito da vida e da sua finalidade. 

A visão hedonista nos ensina que a busca do prazer deve ser 

prioritária, e levada ao extremo não questiona os efeitos que isso 

pode trazer. Sem negar a realidade do prazer, que afeta os  

nossos sentidos, o ser consciente é convidado a refletir: - A vida 

deve estar a serviço dos prazeres ou os prazeres a serviço da 

vida?  

Cientes da nossa condição imortal, não podemos deixar de  

pensar nas consequências dos nossos atos. Assim sendo, a 

felicidade não pode apenas estar adstrita aos prazeres            

efêmeros, que muitas vezes trazem graves consequências. Deve 

estar vinculada a prazeres que, além de nos satisfazer, não nos 

comprometam nem àqueles com os quais os compartilhamos. 

Por isso mesmo, Joanna de Ângelisiv nos adverte: “Colocando-

se a felicidade na satisfação das necessidades fisiológicas e 

sociais, é inevitável que o despertar seja sempre deprimente, 

cansativo, destituído de significação real.” 

Sob outro aspecto, enquanto preso à ilusão do ter, do poder e do 

parecer, o ser torna-se escravo da imagem que projeta e daquilo 

que pensa ser possuidor. A felicidade, imaginada nessas bases, 

por mais que possa ser conquistada e durar, é sempre efêmera. 

Pode até trazer uma ilusão momentânea de sucesso, mas basta 

verificar os noticiários diários e constatar que muitos que a ela se 

entregam nessas condições são profundamente infelizes,          

especialmente quando mantêm vidas vazias. Como nos ensina a 

Benfeitora: “há uma terrível preocupação para ser visto,                 

fotografado, comentando, vendendo saúde, felicidade, mesmo 

que fictícia. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem 

solidão.”v  

Por conta disso, a felicidade está intimamente relacionada à 

maneira como encaramos a vida. Quando não incluímos em 

nossa pauta diária a busca do significado existencial, as ilusões 

ganham corpo em torno do nosso ser, e o resultado disso tudo é 

a ilusão, a depressão e outros tantos transtornos catalogados 

pela medicina. Considerando esses aspectos, conclui Joanna de 

Ângelisvi: “Felicidade é conquista íntima... A felicidade não são 

coisas: é um estado interno, uma emoção... Portanto, se desejas 

ser feliz, vive, cada momento, de forma integral, reunindo as 

cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num                

painel plenificador.”   

Quando mantivermos nossa vida conectada a essa busca          

superior de significado, os momentos considerados infelizes 

serão transformados em aprendizado, e não mais como inimigos 

da nossa felicidade. Atentos à recomendação do Mestre, de que 

o Seu Reino não é deste mundovii, e às de Kardec que                         

complementa estabelecendo que a felicidade não é deste            

mundoviii, construiremos os seus alicerces em nosso reino           

interno, na nossa psique, e fruiremos não somente da felicidade 

possível, mas estaremos dando passos consistentes em nossa 

jornada pessoal. E contrariando a visão pessimista do pai da 

psicanálise, constatamos que o plano da divindade para a            

humanidade vai muito além da felicidade, pois na condição de 

Filhos de Deus estamos todos fadados à plenitude. 

i Freud, Sigmund. O Mal estar da Civilização.  

iiJung, Carl Gustav. O Homem e seus símbolos. 

iii Maslow, Abraham. Introdução à psicologia do ser. 

iv Ângelis, Joanna de (espírito); Franco, Divaldo (médium). Autodescobrimento: uma busca interior 

V Ângelis, Joanna de (espírito); Franco, Divaldo (médium). O Homem Integral 

vi Ângelis, Joanna de (espírito); Franco, Divaldo (médium). Mensagem: Felicidade Possível. 

vii Evangelho de João 18:36 

viii Evangelho segundo o espiritismo  
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O consagrado escritor Humberto de Campos encontra em Jerusalém, às margens 

do Jordão, o até hoje incompreendido Judas Iscariotes. Com ele conversa sobre a 

condenação de Jesus e realiza esclarecedora entrevista, ditada a Chico Xavier, em 

Pedro Leopoldo, em 19 de abril de 1935.  

N 
as margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar 

sagrado, onde o Precursor batizou Jesus Cristo, divisei um 

homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão 

fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. 

- Sabe quem é este? - murmurou alguém aos meus ouvidos. - Este é 

Judas. - Judas?!... - Sim. Os espíritos apreciam, às vezes, não               

obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os 

sítios onde se  engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se            

momentaneamente transportados aos tempos idos. Então             

mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, 

dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir a 

Terra, nos dias em que se comemora a Paixão de Nosso Senhor, 

meditando nos seus atos de antanho... 

Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre 

da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de                     

pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu                        

atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se 

para que eu o atravessasse, procurando ouvi-lo.- O senhor é, de 

fato, o ex-filho de Iscariotes? - perguntei. 

- Sim, sou Judas - respondeu aquele homem triste, enxugando uma 

lágrima nas dobras de sua longa túnica. 

Como o Jeremias, das Lamentações, contemplo às vezes esta              

Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios… - 

É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à 

sua personalidade na tragédia da condenação de  Jesus? - Em 

parte... Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às 

circunstâncias e as tricas políticas que acima dos meus atos        

predominaram na nefanda crucificação.  Pôncio Pilotos e o tetrarca 

da Galiléia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham 

ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, 

empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos      

judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do 

céu pelejando por Jeová, a ferro e fogo; Roma queria o reino da  

Terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua                 

pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas idéias 

socialistas do Mestre, porém o meu excessivo zelo pela doutrina me 

fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a 

política, única arma com a qual poderia triunfar e Jesus não 

obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias nunca poderia 

conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto e pobre, 

se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei 

então uma revolta surda como se projeta hoje em dia na Terra a 

queda de um chefe de Estado. O Mestre passaria a um plano 

secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e 

enérgica como a que fez mais tarde Constantino Primeiro, o 

Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, 

aliás, apenas serviu para desvirtuar o Cristianismo.                   

Entregando, pois, o Mestre, a Caifás, não julguei que as coisas 

atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos,           

presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos 

seus olhos. - E chegou a salvar-se pelo arrependimento? - Não. 

Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os                  

trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica,            

submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha 

falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos 

adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram 

em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o Mestre, fui 

traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, 

deixei na Terra os derradeiros resquícios do meu crime, na 

Europa do século XV Desde esse dia, em que me entreguei por 

amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me                    

aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, 

fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, 

sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria                 

consciência... 

E está hoje meditando nos dias que se foram... - pensei com 

tristeza. - Sim... estou recapitulando os fatos como se passa-

ram. E agora, irmanado com Ele, que se acha no seu luminoso 

Reino das Alturas que ainda não é deste mundo, sinto nestas 

estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo-O ainda na cruz 

entregando a Deus o seu destino... Sinto a clamorosa injustiça 

dos companheiros que O abandonaram inteiramente e me vem 

uma recordação carinhosa das poucas mulheres que O                 

ampararam no doloroso transe...  

Em todas as homenagens a Ele prestadas, eu sou sempre a 

figura repugnante do traidor... Olho complacentemente os que 

me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra...  

Sobre o meu nome pesa a  maldição milenária, como sobre 

estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, 

porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela 

minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto 

ao Divino Mestre - continuou    Judas com os seus prantos - 

infinita é a sua misericórdia e não só para comigo, porque, se 

recebi trinta moedas, vendendo-O aos seus algozes, há muitos 

séculos Ele está sendo criminosamente vendido no mundo a 

grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões 

do ouro amoedado… 

- E verdade - concluí - e os novos negociadores do Cristo não 

se enforcam depois de vendê-LO. Judas afastou-se tomando a 

direção do Santo Sepulcro e eu, confundido nas sombras         

invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas      

estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o 

Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas           

mortas, procurando um mar morto. 

 



E m inúmeras oportunidades, reportando-se aos                  
problemas cármicos, Chico Xavier, com a sabedoria 

e a simplicidade de sempre, explicava: 
– Quando nos empenhamos no Bem, o braço da Justiça Divina é 
contido pelo braço da Divina Misericórdia. 
Que somos todos devedores, com extensa fiche criminal,                     
composta por delitos do passado, não padece dúvida.  
Caso contrário não estaríamos morando nesta prisão de expiação 
e provas, que é a Terra, vigiados por carcereira  exigente, zelosa, 
severa, incorruptível, cujo nome nos faz tremer: a senhora Dor! 
Ela é implacável. Não deixa passar nada. 
Ao menor deslize, nos castiga, impondo-nos males variados. 
Tem memória de elefante.  Faltas que cometemos há séculos, 
das quais não guardamos a mínima lembrança, inspiram suas 
ações corretivas, passando-nos a perturbadora ideia de que                
estamos sendo injustiçados. 
Trata-se de um equívoco, porquanto se há uma virtude que não 
lhe podemos negar é a equidade. 
Suas sanções correspondem, milimetricamente, ao que 
merecemos. 
Mais que isso, atendem ao que necessitamos. 
Age não apenas para que resgatemos dívidas, mas, também, 
para que evitemos novos comprometimentos.  
De quebra, a danada acaba por abrandar nosso coração,             
aproximando-nos de Deus. 
Há quem estranhe a afirmativa de que por aqui transitamos com 
o peso de um passado delituoso, de erros, crimes, vícios,                
comprometimentos de pretéritas existências.  
Verdadeiramente estranhável, meu caro leitor, seria aqui                   
estarmos a sofrer sem razão, chamados a pagar o que não 
devemos. 
É um questionamento perfeitamente lógico que deveria ser feito 
por aqueles que imaginam Deus a retirar nossa alma do nada, 
em passe de mágica, naquele momento em que um                            
espermatozoide esperto atingiu um óvulo receptivo.  
Se admitirmos a ideia de que fomos criados junto com nosso   
corpo fica complicado explicar por que há tanto sofrimento na 
Terra, distribuído de forma aleatória, mais para uns que para    
outros, a abranger a condição mental, racial, intelectual, moral,   
espiritual, social e outras mais, sugerindo extensa e trágica        
poesia de versos rimados em sufixo al. 
E há, ainda, o absurdo da condenação irremissível, para sempre, 
após a morte, com a mesma carcereira implacável a tocar fogo 
em nossa alma, atormentando-nos com chamas que não se                 
extinguem e jamais nos consomem! 
Sempre bom lembrar, à luz do Espiritismo: os males que nos 
afligem sustentam-se nas fragilidades, próprias do estágio          
evolutivo em que nos encontramos.  
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são de superfície, sustentados pelo mal maior, na                      
intimidade de nossa alma: o egoísmo, excrescência              
residual que retemos indevidamente, originária dos tempos 
em que, mero princípio espiritual, transitávamos pela                    
animalidade instintiva, em recuadas eras. 

O egoísmo até que nos ajudou no passado, em estágios 
primários de evolução.  

Hoje nos atrapalha. 

Imagine um barco usado para atravessar um pântano. É 
extremamente útil. Porém, quando o barqueiro atinge a 
planície, imperioso deixá-lo. Não pode carrega-lo sobre os 
ombros.  

Exatamente o que fez o egoísmo por nós no passado, 
quando enfrentando as águas turvas da inconsciência. 

Hoje ele nos atrapalha. 

Por isso, exercitando o altruísmo, o pensar nos outros, 
haverá benéfica repercussão em nossa alma, favorecendo 
a saúde, o equilíbrio, a paz. 

Na verdade, quando nos empenhamos nesse esforço há 
abençoada troca de carceragem. Deixamos de ser                               
vigiados pela Dor, substituída pela Misericórdia, bondosa 
carcereira, disposta a relevar o passado delituoso em favor 
de um presente tranquilo e promissor futuro, com                         
significativa redução nas penalidades a que estamos        
sujeitos.  

Sempre bom lembrar, nesse particular, a observação feliz 
de Chico Xavier:                                                                 .  
-  Quando nos empenhamos no Bem, o braço da                        
Justiça Divina é contido pelo braço da Divina Misericórdia. 

 

 

 

 

 

Palestras, algumas ao vivo 

www.radioceac.com.br 

FRATERNITY SPIRITIST SOCIETY - CHARITY REGISTER Nº 1143361                                                                                    

Lansdowne Centre -                                                                                                              

278/280, South Lambeth Road                                                                                                 

London SW8 1UJ - Metro Stockwell                                                                                        

Informações: 07590.463.500                                                                                                 

E-mail: fraternityss@yahoo.co.uk                                                                                          

Coordenadora: Elizabeth S. Stevenson                                                     

 

16.30 - 18:30hrs - Estudos: livro dos Espíritos, Evangelho         

Segundo Espiritismo, Palestras, Passes & Água Fluidificada, 

Atendimento Fraterno, Venda de Livros  Espíritas.                                                                            

16:30 - 18:30hrs - Evangelização Infantil 

                                                                                                                                 


