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F 
raternity Spiritist Society de Londres, 

recebeu no dia 13 Julho a visita do 

médium,  orador, editor e idealizador 
da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, 

MG, Geraldinho Lemos Neto, que também é 

o diretor da Vinha de Luz, editora especializa-

da no resgate  histórico de livros do médium 
Chico  Xavier. Geraldo Lemos Neto é minei-

ro de Belo Horizonte, de família espírita,    

nascido em 1962. Conheceu a Doutrina Espíri-

ta desde muito jovem, ingressando no mo-
vimento espírita pela influência de sua família 

materna, a família Machado de Pedro Leo-

poldo contemporânea de Chico Xavier em 

sua cidade natal. Em 1981 conheceu pessoal-
mente Chico Xavier, com quem desenvolveu 

grande amizade. Fundou o Departamento 

Editorial da União Espírita Mineira em 1984, 

onde coordenou a publicação de 12 livros, 
sendo 10 deles da lavra de Chico Xavier.  

Geraldinho Lemos Neto é ainda o autor da 

biografia  Chico Xavier - Mandato de Amor  

lançada pela União Espírita Mineira para 
comemorar os 65 anos de mediunidade de 

Chico Xavier em 1992. É o atual presidente da 

Fundação Cultural Chico Xavier de Pedro 

Leopoldo, uma entidade civil da cidade natal 
de Chico Xavier, cujo objetivo é a 

preservação de sua memória. Geraldinho par-

ticipa regularmente de palestras, seminários e 

congressos espíritas pelo Brasil e exterior. No 
Fraternity, Geraldinho proferiu o seminário 

abordando a temática “A Vida do Espírito 
nas obras de Chico Xavier” que  teve duração 

de  3 horas,  vistou também os Grupos Espiri-
tas; Sir  William Crooks Spiritist Society,              
Bezerra de Menezes Spiritist Society e o             
Solidarity  Spiritist Society onde proferiu       

palestras e   seminários. 
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01/08/1865 Aparece a 1a. Edição de “O Céu e o                     

Inferno” de Allan Kardec. 

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. 

26/08/1850 Nasce Charles Robert Richet, 

Prêmio Nobel de medicina, defensor do                   

Espiritismo. 

28/08/1882 Realizada a primeira exposição es-

pírita do Brasil com mostra de vários trabalhos                  

mediúnicos e material doutrinário. 

29/08/1831 Nascimento de Adolfo Bezerra de 

Menezes, em Riacho do Sangue, Ceará.  

05/09/1890  Desencarna Lea Fox uma das conhe-

cidas irmãs Fox, médiuns que deram inicio aos          

fenômenos de Hidesville. 

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 Realiza-se o I Congresso Espírita do 

Brasil, no Rio de Janeiro, RJ. 

06/09/1881 O Imperador D Pedro II recebe uma 

comissão de espíritas do Rio de Janeiro que lhe 

entregam um documento  narrando as perse-

guições sofridas e pedindo justiça. 

22/09/1868 Nascimento de Cairbar Schutel,              

médium, escritor e divulgador da doutrina espírita. 

25/09/1914 Nascimento de José Herculano 

Pires. 

26/09/1943 Desencarne do Dr. Guillon Ribeiro,  

ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, 

tradutor das obras    de Kardec e de Roustaing. 

http://buss.org.uk/ 

Clique no link abaixo para acessar outros eventos da BUSS 
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T 
emos acompanhado, nos últimos dias, graves demon-

strações da presença da barbárie na humanidade. E en-

quanto vemos as tristes imagens das atrocidades co-

metidas na Faixa de Gaza, nos damos conta de que Ares, o deus 

grego da guerra, ainda encontra espaço nas mentes e corações 

humanos. Era de se esperar, a essa altura do desenvolvimento 

tecnológico e científico que alcançamos, que o campo de batalha 

das criaturas fosse outro. Mas não é assim que ocorre, demon-

strando que entre a fertilidade da nossa mente e a aridez dos 

nossos sentimentos existe uma distância enorme a ser percorri-

da, conforme as sábias palavras do Prof. Rubens Romanelli. E isso 

chama a atenção de que estamos muito distantes de um desen-

volvimento ideal, e que se o desejarmos teremos que construir 

novas bases para a humanidade, nos pautarmos em valores mais 

profundos do que os que nos têm sustentado até então. Cer-

tamente que é importante que as grandes nações e organismos 

internacionais estudem mecanismos de deter essa situação e re-

sponsabilizar os culpados. Mas, tão ou mais importante do que 

isso é cada um se questionar: - Qual é a minha parcela de re-

sponsabilidade nisso? Pode parecer estranho que nós, milhares 

de quilômetros distantes, tenhamos alguma parcela de culpa ou 

responsabilidade nessas tristes ocorrências. Mas se pensarmos 

bem e formos sinceros, quantas vezes também somos opressores 

e agressivos para com a vida?  Quantas vezes, por nos acharmos 

superiores aos outros, não medimos as conseqüências dos nos-

soa atos? É que, enquanto desconheço o meu mal, o poder bélico  

que possuo, continua a atingir os outros e também a 

mim mesmo. Oprimimos os nossos mais belos e pro-

fundos sentimentos, e isso também faz falta à humani-

dade. Mantemos guerra com os nossos próprios pen-

samentos, demonstrando que existem forças em 

descontrole muito próximas a nós. É fácil condenar os 

terroristas, mas será que, em nosso mundo íntimo 

também não existem partes inconsequentes, que às 

vezes ganham força no comportamento consciente? O 

psiquiatra Carl Gustav Jung chamava essa parte de 

Sombra, o que desconhecemos e/ou negamos em nós, 

e que por isso mesmo age à revelia da consciência. 

Existem túneis desconhecidos na nossa alma, e que 

precisamos encontrar para poder iluminá-los. E se vas-

culharmos bem, encontraremos também na psique 

crianças órfãs e feridas. Aquelas partes que se encon-

tram desprovidas ou carentes de afeto, e que pre-

cisamos cuidar para que não se rebelem e se voltem 

contra nós mesmos. Temos ainda as nossas mesquitas 

destruídas, que estão muito bem representadas pela 

religião que se prende à forma exterior, sem vínculo 

com uma religiosidade mais profunda, e que por isso se 

encontra muito distante de Deus, por não promover 

um vínculo afetivo com o próximo. Há uma grande 

cisão psíquica no ser humano, que precisa ser cuidada 

urgentemente, pois somente seres humanos melhores 

e de bem consigo mesmo poderão construir um mun-

do melhor, e isso passa por nossa transformação. É 

preciso resgatar os valores que perdemos, e seguir os 

exemplos dos grandes homens e mulheres que nos 

ensinaram ao longo do tempo. Um deles viveu bem 

próximo aos campos de batalha da atualidade. Falou de 

amor e o exemplificou de maneira ímpar. E quando se 

encontrava caído, injustiçado e traído por quem mais 

amava, curvado sobre o peso da cruz, falou de maneira 

profética: - “Filhas de Jerusalém, não choreis por mim; 

chorai antes por vós mesmas, e por vossos fil-

hos.  Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem

-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, 

e os peitos que não amamentaram! “[1] Esses dias 

lamentáveis chegaram, bem o vemos. Mas que através 

da nossa atitude chegue também um novo dia, em que 

nos amemos e respeitemos a todos, independente de 

raça, cor ou credo religioso. Que o nosso campo de 

batalha seja a nossa própria consciência, onde possa-

mos deter o próprio mal, e transformá-lo em força a 

favor da vida. Nesse dia, não será mais o deus da guer-

ra a nos atormentar, mas a força do amor a nos               

conduzir. 

Cláudio Sinoti - Salvador, 31 de julho de 2014. 

[1] Evangelho de Lucas 23: 28-29 



R eza a sabedoria popular: 
Quem dá aos pobres           

empresta a Deus.  
 
A origem está num adágio, contido em   
Provérbios, na Bíblia.  O que se  compa-
dece do pobre empresta ao Senhor, e Ele 
lhe recompensará o benefício (19:17). 
 
Os empresários deveriam considerar essa 
possibilidade.  
 
Atender os pobres seria, talvez, o mais vali-
oso de todos os investimentos. Que agente 
melhor credenciado para gerir o nosso          
dinheiro? O próprio Criador! 
 
Dinheiro investido na população carente         
- rendimento seguro, infalíveis recompen-
sas, 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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03.07.14 - Manuel Portásio Filho                                                                                  

Tema:      “Pluralidade dos Mundos”                                                                                          

10.08.14 - Angela Masuko                                                                                                        

Tema:      “O Sono da Alma”                                                   

17.08.14 -  Estudo do Livro “Nosso Lar” Noenia José                                                                    

24.08.14 -  Paulo Rufino                                           

Tema:      “O Cristo Consolador”                                                                                    

31.08.14   Ana Lucia Cantlay - Tema: “Vida e obra de Bezerra de Menezes” 

Somos convocados a fazê-lo, não para multi-
plicar 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. Quando muito, cogitando de uma 
única recompensa: A certeza do dever cum-
prido!  
 
Talvez pareça pouco, meu caro leitor, mas 
lembre-se: Sem o cultivo do Bem, sem o em-
penho 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 insatis-
fação 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! 

 

                                                                                                                                   

07.09.14 -  Dr. Sergio Thiesen                                                                                                

Tema:        “Espiritismo & Transformações                                                                                                                               

14.09.14 -   André Luiz Oliveira                                  

Tema:        “Parábola do Semeador “                                                                                                                   

21.09.14 -   Adriano Sanguinette & Amigos                                                                                   

Temas:      “O Médium e a Casa Espírita” “Melindre e Mediunidade” “Campanha Educativa”                                                                                                                        

28.09.14 -   SEMINÁRIO DE PASSE - Horário das 16:00 - 20:30hrs                       

                  

Palestras, algumas ao vivo 

www.radioceac.com.b 


