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A 
 tarde de domingo, 11 de Maio de 2014, 

era nublada e fria. O Arauto do Evan-

gelho, Divaldo Pereira Franco apresentou 
à acolhedora plateia presente no Perrin Lecture 

Theatre Queen Mary University Of London Cam-
pus o tema The Psychology Of Forgiveness – A 

Psicologia do Perdão. A tradutora ao Idioma      
Inglês foi a exímia Anne Sinclair. O momento           

artístico, levado a efeito antes da conferência, foi 
protagonizado por Mara Lobo ao violoncello e 

pelo barítono Maurício Virgens, compondo um 
belo e excelente par harmonioso. Homenageando 

a amizade, o carinho, a fraternidade e o amor  
exemplificado por Nilson de Souza Pereira  

carinhosamente chamado de Tio Nilson, silencioso 
trabalhador de Jesus, desencarnado no final de 

2013, foi enaltecido em um vídeo elaborado e 
apresentado pela B.U.S.S - British Union of                 

Spiritist Societies. A apresentação sensibilizou 
profundamente, criando uma atmosfera de carinho 

e gratidão. Com sua verve habitual, Divaldo         
referiu-se ao momento atual, destacando que o ser 

humano tem obtido conquistas tecnológicas dantes 
nunca imaginadas, resolvendo os enigmas das galá-

xias, sem conseguir, ainda, decifrar seus próprios 
enigmas. Asseverou que vivemos armados uns 

contra aos outros, quando poderiamos viver  
amando uns pelos outros aplicando os ensinamen- 

-tos de Jesus. Procurando preencher essa lacuna, o 

de não conhecer-se. O homem cerca-se de bens 
materiais além do que necessita, sofrendo pela 

falta do supérfluo, a falta do que não lhe faz falta. 
Somente o amor une e resolve os problemas do 

homem. Portanto, o grande sentido da vida é am-
ar. Jesus, o Incomparável Mestre, propôs que os 

indivíduos amassem até mesmo os inimigos. Na 
psicologia do perdão, destacou o incansável ora-

dor, perdoar é não se vincular ao mal sofrido. 
Esquecer, disse, é uma questão de memória. Não 

devolver o mal, não aceitar o mal é uma atitude 
do ser humano maduro psicologicamente. O 

perdão é uma necessidade psicológica, sendo bom 
para quem o  exerce. Divaldo apresentou, como 

uma espécie de receita, as atitudes que devem ser 
exercidas por todos os que desejam viver uma vida 

plena e feliz. Ou seja: 1 – Amar; 2 - Não ser inimi-
go de ninguém;  3 - Não aceitar o mal de quem 

não gosta de ti. Encerrou sua brilhante conferência 
afirmando que vale a pena amar, vale a pena 

perdoar, e sempre que um pensamento mau surgir 
à mente, substitui-lo por um bom pensamento. Ao 

encerrar o evento Divaldo  recebeu um DVD ex-
clusivo, o que foi apresentado no início da ativida-

de, em homenagem ao Tio Nilson.
………………………………………… . .                                                       

Fotos & texto: Enio Medeiros  (clicar para assistir o video  .                                     

https://www.youtube.com/watch?v=4rAsFrBxlOE 
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03/06/1925 - Desencarne de Camille Flammarion, astrônomo de renome em sua época, espírita, colaborador de Kardec. 

10/06/1860 - O Espírito de Verdade informa a Kardec que ele não permaneceria muito tempo encarnado, apenas o bastante para concluir 

os trabalhos indispensáveis. 

12/06/1856 - Allan Kardec recebe do Espírito de Verdade a confirmação a respeito de sua missão. 

16/06/1871 - William Crookes entrega à rainha Vitória, da Inglaterra, relatório confirmando a veracidade dos fenômenos mediúnicos 

produzidos pela médium Florence Cook. 

16/06/1966 - Desencarne de Peixotinho (Francisco Peixoto Lins), médium de efeitos físicos. 

21/06/1886 - Desencarne do famoso médium Escocês, Daniel Dunglas Home . 

24/06/1943 - Desencarne de Ernesto Bozzano. A Federação Espírita Brasileira publica algumas de suas obras, entre as quais, “Animismo 

ou Espiritismo?”, “A Crise da Morte”, “Pensamento e Vontade”, “Xenoglossia”. 

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

07/07/1930 - Desencarne de Arthur Conan Doyle, criador do famoso detetive Sherlock Holmes. Adepto do Espiritismo, Conan Doyle 

escreveu “A História do Espiritualismo”. 

16/07/1193 - Itália, nasce Clara, em Assis, religiosa do tempo de Francisco de Assis, vivido também por Joanna de Ângelis, Guia Espiritu-

al do médium Divaldo; desencarnou na mesma cidade, em 11/08/1253. 

17/07/1919 - Desencarne de William Crookes, físico de renome internacional, descobridor da energia radiante, tornou-se espírita ao estu-

dar os fenômenos de materialização do espírito Katie King. 

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. 
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O 
 semeador da parábola é Jesus. As sementes são 

seus ensinos, os quais são distribuídos ao mundo 

através das religiões. A partir daí, o Mestre começa 

fazer um comparativo na maneira de ver e entender 

de cada pessoa, demonstrando as nuanças da personalidade 

humana. As sementes que caem ao pé do caminho e que são 

comidas pelas aves do céu antes que nasçam simbolizam aqueles 

que, mesmo tendo a oportunidade de conhecer a palavra de             

Deus, não se importam com ela. Estão com o pensamento total-

mente voltado para a vida mundana. Tudo que se relaciona a 

Deus ou à moral cristã é visto com desprezo. Jesus compara as 

aves aos espíritos maus que aproveitam as más tendências 

destes indivíduos para os atormentar e inspirá-los a permane-

cerem longe do Criador. Já as sementes que caem em pedregais, 

nascendo logo devido à pouca profundidade da terra, lembra os 

que conhecem a palavra de Deus e como que num passe de 

mágica, maravilham-se. Sua mudança de conduta é instantânea, 

chegando mesmo a ser radical. Tudo que fazem passa a ser 

voltado para Deus e qualquer deslize de atitude é um martírio. Na 

verdade, retratam  os seres que creram, mas não compreenderam 

os ensinos espirituais. Acreditam estar isentos de qualquer outra 

dificuldade em suas vidas, por estarem dedicando-se ao extremo 

no trabalho de Jesus. Porém, a existência não é assim, e logo 

virão as provas e expiações, necessárias ao nosso aprimoramen-

to moral e intelectual. É o sol da parábola, que queimará aquela 

planta que cresceu sem que tivesse raízes profundas, ou seja, 

verdadeiro entendimento da vida e suas leis. A pessoa sente-se  

Injustiçada por Deus, que, segundo ela, deveria evitar-lhe dores e 

dúvidas. E então, deixa por completo o trabalho espiritual e volta para 

sua descrença, não compreendendo que a natureza não dá saltos, e 

toda mudança abrupta tende a levar o ser ao ponto inicial. A parte que 

caiu entre os espinhos leva àqueles que até escutam e entendem a 

palavra de Deus, porém, os espinhos, que são suas preocupações 

excessivas com o trabalho material sufocam sua tentativa de entendi-

mento e prática da caridade, afastando-os do conhecimento espiritual. 

Finalmente, há a semente que cai em boa terra, cresce e frutifica., são 

aqueles que, compreendendo que a matéria não é tudo, buscam nos 

ensinamentos espirituais as respostas às suas dúvidas e o consolo às 

suas dores, fazendo da prática da caridade um hábito da existência. 

Mas alerta Jesus que mesmo entre estes há diferenças de entendi-

mento, pois alguns produzirão mais do que os outros. Caberá a cada 

homem saber se deverá dar trinta, sessenta ou cem por um. A con-

sciência será seu guia. Quem tiver ouvido de ouvir, ou seja, condição 

de entender, que assim o faça. “Cada um contribua segundo 

propôs no seu coração; não com tristeza ou por necessidade; 

porque Deus ama ao que dá com alegria". (Paulo, II aos Coríntios, 

IX, 7). Aqueles que têm condições de trabalhar em nome de Jesus, 

fazendo algo em benefício do próximo, deve fazer de coração, e não 

por obrigação ou esperando uma troca com Deus. Verdadeiramente 

tem entendimento e faz parte da terra boa da parábola quem com-

preende sua função na Terra: Fazer ao próximo o quer que seja feito 

para si mesmo. Esta é a Lei, disse Jesus. 

"Eis que o semeador saiu a semear. E quando 

semeava, uma parte da semente caiu ao pé do cami-

nho, e vieram as aves, e comeram-na; E outra parte 

caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e 

logo nasceu, porque não tinha terra funda; Mas vindo o 

sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E 

outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, e 

sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto: 

um a cem, outro a sessenta e  outro a trinta. Quem tem 

ouvidos para ouvir, ouça". (Mateus, XIII, 3 a 9). 



A vançam as pesquisas sobre a reencar-
nação. Há incontáveis livros publica-

dos, particularmente na Europa e nos Estados 
Unidos. Envolvem aspectos variados, com destaque 
para as reminiscências espontâneas. 
            É significativo o número de pessoas que se 
recordam de vidas passadas. Algo ponderável, prin-
cipalmente por envolver, geralmente, crianças sem 
nenhum interesse ou capacidade para forjar histó-
rias fantásticas. Por outro lado, a Terapia das Vivên-
cias Passadas (TVP) coloca médicos e psicólogos 
em contato com vidas anteriores dos pacientes, acu-
mulando evidências e farto material para pesquisa. 
            Dizia-nos um psicólogo: Já não tenho 
dúvidas sobre a Reencarnação. Eu a vejo, clara, 
inconfundível, nas reminiscências induzidas, em que 
meus pacientes descobrem, surpresos, aconteci-
mentos de ontem que estão repercutindo hoje em 
seu psiquismo, originando males variados. Eles su-
peram muitos problemas a partir dessas experiênci-
as. Passam a lidar melhor com fobias e desajustes 
diretamente relacionados. 
 Não há como negar o peso da reencarnação 
na balança de nossa economia psíquica. Freud esta-
va no caminho certo quando concebeu que nossos 
males guardam relação com experiências           
traumáticas do passado. Infelizmente, por não 
aceitar a reencarnação, resvalou para a fantasia em 
suas conclusões.  
 Para nós, espíritas, o avanço das pesquisas 
sobre a reencarnação constitui motivo de satisfação. 
Gratificante ver nossa crença disseminada, nossos 
princípios evidenciados,influenciando os                        
profissionais de saúde, a caminho de uma medicina 
psicossomática, interessada em desvendar os misté-
rios do Espírito imortal para resolver os problemas 
do homem perecível. 
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01.06.14 - Estudo do Livro Nosso Lar - Noemia José                                                                     

08.06.14 - Manuel Portásio Filho                                                                                  

Tema:      “Vida e obra de Bezerra de Menezes”                                                   

15.06.14 -  Ana Lucia Cantlay                                                                                      

Tema:      “O desafio em seguir o Evangelho de Jesus”                                                                                                                          

22.06.14 -  Pedro Ferro                                           

Tema:      “Deus e Seus atributos” 

 Consideremos, entretanto: Não basta constatar 
uma realidade. Imperioso que repercuta em nossa vida. 
Não basta admitir ideias. É preciso cultivar ideais. A reen-
carnação não é apenas um princípio lógico e racional, que 
explica as diferenças humanas.  
 
Fundamental ver nela um precioso estímulo, ajudando-nos 
a superar nossas próprias limitações. 
            Para tanto, é preciso formar uma consciência reen-
carnatória, a convicção de que estamos em trânsito pela 
Terra, numa viagem que se iniciou há milênios antes do 
berço, e se estenderá rumo ao infinito, além-túmulo. 
            Não podemos nos limitar aos interesses materiais, 
à satisfação de nossos desejos em relação ao imediatismo 
terrestre, visando sucesso, conforto, riqueza, prazer… Aci-
ma de tudo, cogitemos da edificação de nossas almas, o 
empenho em superar imperfeições, valorizando o ensejo 
de aprendizado da jornada humana. 
 
 Oportuno indagar, diariamente, a nós mesmos: 
            O que cultivo – iniciativas, desejos, interesses, ati-
vidades – diz respeito a minha condição de Espírito          
imortal? 
 Estou crescendo em conhecimento, responsabi-
lidade e discernimento? Ou tenho privilegiado o homem 
perecível, a perseguir ilusões? 
 Fundamental essa análise introspectiva. Há algo 
de vital importância em jogo: O nosso futuro! 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   

06.07.14 -  Estudo do Livro Nosso Lar  - Noemia José                                                                         

13.07.14 -   Geraldinho Lemos                                  

Tema:        “A vida do Espírito nas obras de Chico Xavier “                                                                                                                   

20.07.14 -   Manuel Portásio                                                                                                   

Tema:       “Mundo de Regeneração”                                                                                              

27.06.14 -   SEMINÁRIO DE MEDIUNIDADE - Horario das 13:00 - 17:30hrs                       

Atenção!!! Nesse domingo não teremos atividades após o seminário 

                 

Palestras, algumas ao vivo 

www.radioceac.com.b 


