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N 
ascido no dia 02 de Abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas  

Gerais, Francisco Cândido Xavier foi um brasileiro que viveu com                            

simplicidade, dedicando-se à divulgação da Doutrina Espírita através da prática 

da mediunidade, sempre com humildade e sem jamais ganhar financeiramente por isso. 

Ele desencarnou no dia 30 de Junho de 2002, aos 92 anos,Foi considerado o maior e o 

mais prolífico médium psicógrafo do mundo em todos os tempos, com mais de 400 

obras psicografadas, sendo que algumas delas traduzidas e publicadas em Castelhano,            

Esperanto, Inglês, Grego, Japonês, entre outros idiomas. Somos gratos  a Deus por                    

permitir que tão iluminado espírito tenha vivido entre nós, mostrando-nos que pode ser 

difícil, mas não é impossível viver uma vida inteira seguindo verdadeiramente os                    

ensinamentos de Jesus. Feliz Aniversário querido Chico, nós jamais te esqueceremos! 

seu exemplo vive dentro de cada um de nós como um farol a nos guiar. 
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01/04/1858 - É fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, por Allan Kardec. 

02/04/1869 - Allan Kardec é sepultado no Cemitério de Montmartre. 

02/04/1910 - Nasce Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, MG. 

04/04/1919 - Desencarna Willian Crookes, estudioso inglês dos fenômenos espíritas. 

11/04/1900 - Desencarna no Rio de Janeiro, Bezerra de Menezes. 

12/04/1927 - Desencarna Léon Denis. 

18/04/1857 - Lançado O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. 

21/04/1889 - Foi fundado no Rio de Janeiro, o Centro Espírita do Brasil, sendo seu primeiro presidente Adolfo Bezerra de 

Menezes, que instalou a primeira escola de médiuns junto com Augusto Elias da Silva. 

29/04/1864 - Lançamento de O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. 

30/04/1856 - É transmitida a Allan Kardec a primeira revelação mediúnica a respeito da sua missão. 

01/05/1880 - Nasce em Sacramento, MG, Eurípedes Barsanulfo. 

05/05/1927 - Nasce em Feira de Santana, BA, Divaldo Pereira Franco. 

27/05/1832 - Nasce em São Petersburgo, Rússia, o cientista Alexander N. Aksakof, espírita e diretor de dois jornais de estudos 

psíquicos. 

30/05/1431 - Joana D´Arc é sacrificada na fogueira pela Inquisição. 

17/06/1832 - Nasce o cientista William Crookes em Londres Inglaterra, que receberia o prêmio Nobel de física. Ficou famoso 

pelas pesquisas sobre materialização de espíritos. 

 

 

C laudia Werdine, esteve em                   

Londres, proferindo seminários 

e palestras públicas sobre a  temática, Educação 

para Infância, Juventude e Família em varias 

Casas Espíritas. Cláudia é coordenadora da 

Comissão Europa de educaçãao a família              

CEE –Conselho Espírita Internacional.  

No Fraternity Spiritist Society Cláudia, na tarde de 

Domingo de 20 de Março, nos agraciou com sua 

excelente palestra onde abordou o tema “O              

Centro Espírita e a Educação” focando na familia e 

nos deveres dos pais como educadores e                             

responsáveis pelo aprimoramento moral dos     

seus filhos.  

Ela enfatisa ainda a importância da Casa Espírita 

em evangelizar as crianças e os jovens. Nós do 

Fraternity agradecemos imensamente a presence 

da Cláudia, rogando a Jesus que à ampare           

sempre na sua caminhada evolutiva. 
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É  difícil entender, em uma visão superficial, porque os 

aflitos e os que choram são bem aventurados, con-

forme a proposta que Jesus apresenta no Sermão da Montanha. 

O sofrimento, a aflição e tudo que os acompanha não são                         

normalmente bem vistos. Ninguém gosta ou deseja sofrer, a não 

ser que seja masoquista, e o que se preza, de uma forma geral, 

é poder fruir prazer e bem-estar. Qualquer sensação                    

desagradável aos sentidos é comumente rejeitada.  

Por outro lado, a ventura, no sentido de bom “destino” ou de 

sorte, é normalmente atribuída àqueles aos quais a vida parece 

conceder mais facilidades, que dispõem sem muito esforço do 

que desejam. Em muitas culturas modernas é comum                  

valorizar-se os de berço de ouro, os que têm ampla exposição 

na mídia, mesmo os de costumes exóticos, os de poder de                  

consumo, etc. Na ótica do ego, esses seriam os bem                               

aventurados, aqueles a quem sorte alcançou. 

Por que, então, Jesus propõe que os aflitos e os que choram 

são bem aventurados? Temos que entender que as propostas 

de Jesus transcendem o olhar do ego, e partindo de uma visão 

ampla, da alma ou Self, Ele nos apresenta o convite para              

observar a vida sob prismas que normalmente não atentamos, 

pois se perdermos de vista esses aspectos limitaremos da              

nossa jornada.  

Por conta disso, na tentativa de encontrar “bem aventurança” na 

aflição somos convidados a observar o sofrimento e suas con-

sequências além dos seus efeitos imediatos, para poder conse-

guir verificar o “ganho” que pode ser alcançado quando se vive 

circunstâncias aflitivas. Isso nos remete à busca de um sentido 

por trás da aflição.  

Para compreender as bem aventuranças é importante entender 

que a vida tem um propósito, um sentido profundo, e que o  

sofrimento que nos aflige é um dos mecanismos desse 

propósito maior.  Quando o sofrimento decorre da má utilização 

dos recursos que a vida nos  coloca ao alcance, seja decorrente 

de existências passadas ou da atual, nos ajuda a corrigir o 

curso existencial, alertando para a forma como não devemos 

nos conduzir. Quando conseguimos perceber o sofrimento 

dessa forma, nos damos conta do seu aspecto bem aven-

turado. Fora isso, ocorre ainda na condição de mecanismo 

da vida e a serviço dela, impulsionando-nos à plenitude. Por 

isso mesmo deve ser bem aproveitado, bem vivido, no                

sentido de extrair dele as preciosas lições que a vida nos 

traz.                                                                                                  

Grande parte da aflição que nos atinge provêm das escolhas 

equivocadas que fazemos. E se isso ocorre, temos que 

aprender a fazer escolhas, amadurecer, sair da superfície 

para perceber a profundidade da vida. Ao mesmo tempo, 

temos que nos dar conta que a intensidade que sofremos 

depende da nossa estrutura: emocional, psicológica e                  

espiritual, sendo o nosso trabalho burilar a personalidade 

para enfrentar os eventos perturbadores, munindo-se de 

valores e ferramentas para o fazer com consciência. Quando 

assim fazemos, e conseguimos encontrar “bem aventurança” 

no sofrimento que passamos, somos consolados.                        

Sem a pretensão de abarcar todo o sentido que Jesus se 

refere, podemos encontrar algumas pistas na etimologia da 

palavra. No latim Con – estar com  - Solus – inteiro. Daí 

depreendemos: estar inteiro com as experiências que a vida 

nos apresenta. Isso nos remete a um sentido psicológico 

profundo, porquanto quando estamos divididos, abrimos  

espaço ao conflito, mas quando estamos inteiros, a nossa 

percepção se amplia. Talvez por isso o sábio Confúcio já nos 

ensinasse: onde quer que vás, vá todo, e leva junto o teu 

coração…                                                                                           

Jesus, portanto, na condição de sublime psicoterapeuta, 

apresentou um hino de esperança aos sofredores de todos 

os tempos. Ao assegurar a transitoriedade dos fenômenos 

aflitivos, nos convocou a viver com consciência cada                   

experiência da vida, que mesmo contendo sua carga de  

sofrimento, trazem consigo os aprendizados necessários 

para a conquista da plenitude, o Reino dos Céus no interior 

de cada indivíduo. E os que alcançam esse estado da alma, 

mesmo quando sofrendo, são bem aventurados. 



O  turista andava pela praia quando viu um jovem que 
recolhia estrelas-do-mar na areia, trazidas pela    maré, e as 
jogava de volta ao oceano. Curioso, perguntou-lhe a razão 
de sua iniciativa. 
– O sol está muito quente. Se ficarem na areia morrerão. O 
turista admirou-se. – Meu jovem, existem vários quilômetros 
de praia nesta região e milhares de estrelas-do-mar               
espalhadas na areia. Você joga umas poucas de volta ao 
oceano, mas a maioria vai perecer. Que diferença faz? 
O moço pegou mais uma, atirou-a e respondeu: – Para essa 
eu fiz a diferença. Naquela noite, o turista revirou-se no leito, 
sem conseguir conciliar o sono, impressionado com a                          
iniciativa do jovem. Na manhã seguinte juntou-se a ele.  
E jogavam os indefesos animais de volta ao oceano. 
Em algum tempo, imitando o seu exemplo, ao longo das 
praias, dezenas de pessoas faziam a diferença para 
milhares de estrelas-do-mar que retiravam das areias 
escaldantes.  
A história ilustra bem a condição de pessoas situadas 
abaixo da linha da pobreza, que Victor Hugo chamava 
miseráveis e hoje, eufemisticamente, denominamos               
excluídos.  
Vivem marginalizadas pela doença, a subnutrição, a velhice, 
a ignorância, o desemprego, os problemas de                                
comportamento…  
Os dados são controversos. Afirmam os pessimistas que no 
Brasil somam perto de trinta milhões. 
Os otimistas defendem que não passam de quinze milhões. 
Num ponto estão de acordo – são milhões! Muitos vivem na 
periferia da cidade em que moramos, sustentando um dos 
mais lamentáveis contrastes da vida social: De um lado a 
população ativa, integrada na comunidade, com recursos 
para prover a própria subsistência, desfrutando de relativo 
conforto.   
De outro, gente que passa privações angustiantes, que 
sofre limitações variadas, que não tem acesso aos recursos 
elementares – alimentação, saúde, educação, moradia,        
emprego… 
Ao olhar desavisado, parecerá inútil socorrer este ou aquele, 
fazer algo em benefício de alguns. 
– Que diferença faz se há tantos? 
Mas para aquele que atendemos, aquele que ajudamos, 
incutindo-lhe fé na Humanidade e esperança no futuro,                    
nossa iniciativa fará enorme diferença. 
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Nesse particular há algo que devemos ponderar. 
Ainda que nos pareça possível conviver sem dramas 
de consciência com as misérias alheias, elas                   
repercutem em nossa vida, causando-nos sérios 
embaraços. E não me refiro a problemas como a 
violência, que se derrama sobre os centros urbanos, 
conforme cresce a miséria na periferia. Trata-se de 
algo imponderável, decisivo em relação à nossa 
vida. Ensina velho aforismo que quando pisamos 
uma flor afetamos uma estrela. É uma imagem     
poética que exprime a misteriosa comunhão               
existente entre todos os seres da criação.                  
Influenciamos e somos influenciados. Dentro de      
alguns séculos ou muitos milênios – depende de nós 
– o Evangelho deixará de ser uma utopia celeste 
para converter-se em realização terrestre. Então, 
antropólogos empenhados em estudar o homem de 
nosso tempo ficarão estarrecidos com a omissão da 
sociedade diante desses problemas.E perguntarão:– 
Será que não sabiam? Não tinham consciência de 
que jamais haveria paz na Terra enquanto a legítima 
fraternidade não estabelecesse a comunhão entre 
todos os homens, a fim de que bens e males                       
compartilhados espontaneamente tornassem suaves 
as dores e completas as alegrias?..............................                                                                     
Aqueles que buscam essa comunhão desfrutam de 
inefável bem-estar. É que mãos servindo funcionam 
por abençoadas antenas, colocando-nos em sintonia 
com as fontes da vida para a captação das bênçãos 
de Deus. .………………………………………………...                                                                   
Se com o exercício da caridade fazemos a diferença 
para aqueles a quem ajudamos, salvando-os da            
exclusão, eles também  fazem a diferença para nós, 
salvando-nos das angústias existenciais que                      
caracterizam os que se fecham voluntariamente 

nesse sarcófago que se chama egoísmo. 

 

      

 

 

Palestras, algumas ao vivo 

www.radioceac.com.br 
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E-mail: fraternityss@yahoo.co.uk                                                                     
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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 

                                                                                                                                 


