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Pelo Espírito Marco Prisco 

Não basta se tenham as aparências da pureza; acima de tudo, é preciso ter a do coração. 

(KARDEC, Allan, O Evangelho Segundo o Espiritismo. FEB 2013,capitulo VIII - item 10.) 

M 
uitas criaturas atravessam o dia        

perdidas na rotina material, à maneira 

de aranha operosa que se encarcera 

na própria teia. 

O discípulo sincere sabe distinguir os címos 

espiritual onde realiza algo em favour de  

todos. 

Pessoas bem-intencionadas guardam valiosas       

expressões de serviço no depósitos bem          

esculpidos da opinião pessoal. 

O discípulo sincere utiliza todos os              

recursos quando está em jogo a                  

necessidade de alguém. 

Homens conscienciosos reconhecem a                      

necessidade de renovar os conceitos humanos à 

base de trabalhos inadiáveis. 

O discipulo sincere remova-se em si mesmo 

a opera a transformação do mundo em  

labores contínuados. 

Cidadão distíntos acreditam na virtude e apresen-

tam cuidadosos programas para a felicidade geral. 

O discípulo sincere corrige o erro,           

educa a ignorância e serve ao bem. 

Idealistas cultos preconizam métodos modernos  

e eficientes de trabalho, inspirados em leis  sociais 

de proteção ao homem. 

O discípulo sincere exercita a paciência em 

contacto com os outros e, inspirado nas for-              

mulas do Evangelho, ajuda o homem a            

progredir. 

Didatas e pedagogos eméritos estabelecem diretrizes 

práticas para o Ensino em nome da cultura. 

O discípulo sincere acende a lâmpada do             

ensino onde passa com o que sabe. 

Autoridades sanitárias prescrevem normas de saúde 

e advertem através de farto material de propaganda. 

O discípulo sincere lava as feridas, limpa 

detrítos, saneia valas, asseia. 

Professores responsáveis defendem teses e estudam 

soluções para os velhos problemas humanos em 

gabinetes de debates e banquetes socias. 

O discípulo sincero semeia a esperança onde o 

sofrimento reina e insculpe a bondade como 

luz onde se espalha a sombra da revolta.  

Os homens do mundo vivem interessados teori-

camente no bem-estar alheio, assombrados com a 

perspectiva da morte. 

O discípulo sincere, nas lides em que se em-

penha sem cansaço, aguarda a morte, nela 

esperando encontrar a porta de acesso à Vida 

verdadeira. 

Conhecimentos mais amplos - responsabilidades mais 

significativas. Problemas excessivamente estudados, 

soluções retardadas. Pureza não somente nas               

intenções, mas sobretudo de ação, quando se é 

discípulo do Cristo. 

Richard Simonetti  -                    8            

O Endereço de Deus 
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F 
raternity Spiritisty Society recebeu o palestrante       

do Brasil, professor Cosme Massi no dia 23 de Abril 

para proferir um seminário sob a temática 

“Consciência Tranquila e Fé no Futuro” essa foi a segunda 

vez que o professor Massi esteve no Fraternity,  dessa vez 

fazendo parte da programação da comemoração dos 25 anos 

da  nossa Casa.  

 

E 
steve nos visitando no dia 27 de Maio o Sr. Fabio  

Mota, que ministrou uma palestra com um tema muito       

inspirador “Paulo porta-voz do Evangelho” o Sr. Fabio 

é da cidade de Recife, ele é membro e trabalhador espírita do 

Centro Espírita Paulo de Tarso e da Federação Espírita 

Pernambucana. O Sr. Fabio é pai do nosso querido 

companheiro Marcelo Mota que cordena um Grupo Espírita na 

cidade de Birmingham - Inglaterra. 
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A s estatísticas da depressão e do suicídio, ampliadas pelas 

novidades destrutivas que ganham corpo nas redes sociais,   

preocupam os estudiosos do comportamento humano, que ten-

tam encontrar respostas para frear esse impulso destrutivo que se apresenta 

de forma tão assustadora. E diante de tantas notícias negativas que têm sido 

veiculadas, atingindo nossos jovens e crianças, o que agrava ainda mais o triste 

quadro da atualidade, somos convidados a repensar o verdadeiro sentido das   

nossas existências.  

O que realmente faz a vida valer a pena? Quais são ou devem ser as nossas 

verdadeiras motivações na vida ? Qual sentido temos dado às nossas vidas?  

São questões importantes a nos fazermos, para que possamos  refletir sobre o 

que estamos deixando de lado enquanto indivíduos e coletividade, e ao mes-

mo tempo voltarmos nossa atenção para construção de novos paradigmas, 

que possibilitem que os aspectos essenciais da existência não sejam negligen-

ciados como vêm sendo. 

 Sigmund Freud, em seus estudos psicanalíticos, já havia alertado  sobre o que 

chamou de Pulsão de Morte, como sendo aquela que leva o indivíduo a ter um 

comportamento autodestrutivo. Essa pulsão foi associada a um personagem da 

mitologia grega, Tânatos, cuja raiz etimológica provém de dissipar-se extinguir-

se.1 

O sentido de morte que essa personagem trazia para os gregos era mais  

próximo ao “ocultar-se” do que propriamente deixar de existir. E não é exata-

mente isso que verificamos nas vidas sem sentido? Muitas vidas tornam-se tão 

vazias, tão sem sentido e brilho, que parecem extinguir-se antes do fenômeno 

biológico da morte. Matar a si mesmo vira apenas consequência de quem não 

vê na vida sentido algum. 

Carl Gustav Jung aprofundou o olhar sob os aspectos destrutivos da personali-

dade, chamando a atenção ao que ele denominou o arquétipo da Sombra. De 

acordo com Jung, tudo aquilo não desenvolvemos na personalidade, todos os 

aspectos que por um motivo outro resolvemos excluir do campo da per-

cepção consciente, transformam-se em sombra, muitas vezes perturbadora e 

de    caráter destrutivo. Isso ocorre porquanto essa parte excluída da vida não 

deixa de  existir, e até que tenhamos a maturidade suficiente para transformar 

essa parte da personalidade ela nos cobrará.  

Quando fugimos da  busca do significado existencial a cobrança torna-se ainda 

maior,  porquanto ao viver vidas vazias, deixamos na sombra as principais 

potencialidades humanas. Quando fugimos da busca do significado existencial a 

cobrança torna-se ainda maior, porquanto ao viver vidas vazias, deixamos na 

sombra as principais potencialidades humanas. Maslow, pioneiro da Psicologia 

Humanista, aprofunda essa perspectiva, estabelecendo que quando fugimos da 

nossa essência , o self, adoecemos e morremos.  

A questão não passou despercebida por Allan Kardec, antes mesmo que a 

Psicologia se estabelecesse como ciência. Em resposta aos seus questionamen-

tos, os Espíritos alertaram que enquanto a natureza animal tivesse             

predominância sobre a espiritual, o resultado seria guerras, violência e                 

destruição nos seus mais terríveis aspectos. O trabalho do indivíduo, para não  

se entregar a   esse processo, sintetiza-se no conhecimento e transformação 

das inclinações más.   

Seja de ordem psicológica ou espiritual, o grande problema é que essa doen-

ça da alma espalhou-se por toda sociedade, tornando a vida coletiva tão 

“tóxica”, tão carente de valores, que os que têm o ego mais fragilizado, 

especialmente crianças e jovens, tornam-se as maiores vítimas. Mas todos 

somos vítimas – no sentido de sofrermos os efeitos dessa crise – e algozes - 

porque cada um tem sua parcela de responsabilidade – nesse triste quadro 

que se estabelece. 

Mas assim como somos responsáveis pela destrutividade que se encontra ao 

nosso lado, podemos reverter esse quadro perverso, mudando o rumo das 

nossas vidas, da nossa forma de pensar e agir no mundo.   

Se é verdade que existe uma pulsão de morte, representada por Tânatos, 

existe também a pulsão de vida, representada por Eros. Eros é o deus do 

amor na mitologia grega. Representa não somente a libido sexual estabele-

cida pela psicanálise,  mas a própria conexão com a vida. Movidos por Eros, 

no sentido mais amplo, restabeleceremos o autocuidado e o cuidado com o 

próximo, importando-se com nossa existência e não esquecendo dos 

valores principais a serem desenvolvidos. Esse vínculo pode e deve começar 

na família, estreitando os laços de convivência e afetividade, deixados de 

lado enquanto buscamos “ter sucesso” na vida. Mas como ter sucesso se o 

principal fica negligenciado?  

Se a Sombra pode tornar-se destrutiva, nela também se encontram valores 

nobres, que podemos resgatar para aprofundar o processo de individuação, 

a jornada que nos faz realizar a própria essência, trazendo à consciência os 

valores adormecido. O próprio Jesus estabeleceu que não deveríamos colo-

car a candeia debaixo do alqueire, mas sob o velador, para que todos a 

vissem.  Os valores nobres da vida, colocados a serviço da individuação, 

propiciarão a nossa transformação. O respeito, a dignidade, a honradez, a 

ética, etc deverão ser não apenas cobranças que fazemos da coletividade, 

mas atitudes que se iniciam em nosso comportamento.  

E se a natureza animal ainda tem predominância é o momento de nos       

espiritualizarmos. Não somente frequentar templos religiosos, mas nos 

transformarmos naqueles que vivem os princípios que abraçam. Acreditar na 

vida, ter e semear esperança, ter uma postura otimista e de bom ânimo.   

A vida é um patrimônio por demais valioso para ser desperdiçado, e todo 

esforço que fizermos virá multiplicado, porquanto um indivíduo que se 

aprimora “contagia” todos os que estão ao seu redor, e assim sucessivamen-

te. E se nossas atitudes não surtirem efeito imediato, estaremos plantando 

sementes para um futuro não muito distante, quando o ser consciente dará 

o devido valor à vida e ao viver. Afinal, como já dizia Jung, o homem não 

pode viver uma vida sem significado. Há muitas razões para se viver, e se 

muitos ainda não as encontram, é porque buscam longe de si aquilo que 

habita o interior de cada ser.  

1BRANDÃO, Junito. Mitologia Grega, vol. I.  Vozes  

Por Cláudio Sinoti - Terapeuta Junquiano 
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esperemos para sermos felizes,          

sejamos felizes hoje, agora. 

Refer indo-se ao Mestre dos              

Mestres, Jesus, e à incomparável     

sinfonia das Bem-Aventuranças, numa 

montanha, nos disse que a felicidade é 

amar. Sempre apresentando um toque 

de humor saudáve l ,  Diva ldo            

demonstra a alegria em viver, sem 

adiar os momentos de felicidade e 

afirma: não é importante a nossa cren-

ça, o importante é a nossa conduta. 

Tudo que é do Ego fica e somente vai 

conosco as conquistas do Self, o ser 

espiritual. A vida tem o sentido que 

dermos a ela, a grande filosofia, 

portanto, é ser feliz agora. A essência 

da vida é amar hoje, para ser feliz 

sempre. 

É impressionante ouvir alguém que 

realmente faz, que vive, que luta e é 

feliz, que somente aconselha aquilo 

que ele próprio vive e realiza. Com 

sabedoria e lucidez, Divaldo tocou a 

todos, especialmente porque vive o 

amor e adota os ensinos de Jesus 

como bússola para seus passos, dando

-nos o exemplo e os estímulos para 

prosseguirmos, esforçando-nos para 

sermos felizes agora. 

Ao final, Divaldo foi aplaudido de pé 

pelos presentes, e no auge dos seus 

noventa anos, ainda teve disposição 

para dar entrevista, após a conclusão 

da palestra, ao editor da revista           

espiritualista Psychic News, o Sr. Roy 

Stemman, disse haja fôlego! 

 

 

     Texto de: Ênio Medeiros 

E 
m agradável domingo de sol, 

14 de Maio, na bela Londres, 

Divaldo realizou nova con-

ferência nas dependências da Barts and 

The London School of Medicine, 

abordando o tema Be Happy Now 

(Seja Feliz Agora), para um público de 

350 pessoas que lotaram o belo auditó-

rio. Divaldo, neste ano, completou 50 

anos de divulgação Espírita em                    

Londres, pois que no mesmo maio do  

recuado ano de 1967 ele desembarcava 

por vez primeira em solo da coroa 

britânica. Nos últimos 42 anos, as  

atividades doutrinárias foram desen-

v o l v i d a s  a n u a l m e n t e ,  s e m                             

ininterrupções. 

O desbravador do espiritismo relem-

brou os idos tempos, de desafios e 

obstáculos enormes, visitando cidades 

do interior do Reino Unido e Londres, 

levando os conceitos espíritas com 

maestria e simplicidade. Não imaginava 

o quanto que aquelas sementes planta-

das germinariam e dariam frutos       

excelentes, fazendo com que a Doutri-

na Espírita adquirisse cidadania no 

Reino Unido. Esses resultados são 

devidos à abnegação e à garra deste 

homem excepcional, tornando-se um 

verdadeiro Paulo de Tarso da atuali-

dade

Divaldo iniciou a conferência fazendo 

uma retrospectiva à luz da psicologia, 

desde o século XVIII até os dias atuais, 

comentando sobre o surgimento da 

quarta força, a Psicologia Transpessoal. 

Outro ponto destacado foi a teoria do 

inconsciente profundo, e também  

acerca da hipnose. Citou os Dr.                

Stanislav Grof (1931-), um dos         

fundadores da Psicologia Transpessoal,  

e também o Dr. James Jeans, (1877-1946), astro-

físico de Londres, que  asseverou que o universo é 

um pensamento que se expande e se contrai. 

Nessa energia viva, os seres nada mais são do que 

expressões da vida. Fez também referência as 

atividades e estudos de William Crookes (1832- 

1919), e de Charles Richet (1850-1935), com suas 

investigações a respeito da morte. 

Após todo um complexo embasamento científico, 

que foi uma verdadeira aula, com dados variados e 

com exatidão que impressiona até mesmo aos 

mais letrados, o brilhante orador afirmou que: a 

vida na terra tem um sentido, é sermos felizes. 

Desta forma, questionou: Qual é o sentido da 

vida? Respondendo a seguir: é a imortalidade da 

alma, porque tudo é passageiro, o sentido, então, é 

a transcendência do ser. Utilizando-se de sua  

própria e longa trajetória, afirmou que nós, em 

verdade, não somos, nós estamos, e a imortalidade 

deve ser a nossa meta, que deve ir além desta vida. 

Felicidade é descobrir o mundo transcendente, 

pois a vida não acaba com a morte do corpo não 

 



  

O 
 professor Divaldo Franco, médium e 

conferencista em sua atual viagem de 

divulgação do Espiritismo na Europa,               

iniciada em 9 de Maio, foi  proporcionada a                

oportunidade de enunciar conferências em Paris, 

Dublin, Londres, Bruxelas, Luxemburgo,                 

Mannheim, Stuttgart, Frankfurt, Haya, Estocolmo, 

Copenhague, Berlim, Bad Honnef, Colônia, Roma, 

Milão, Zurique, Kloten, terminando em Viena no 

dia 8 de Junho, A              

experiência iluminativa 

vem ocorrendo há 34 

anos, em diversas 

cidades de Portugal, 

Espanha, Suíça e              

Inglaterra.  O que mais  

surpreendeu foi a        

velocidade do tempo       

s o l a r ,  n o  s e u                  

incessante movimento, 

que tudo transforma, 

que tudo altera, dando lugar a renovações e reali-

dades cada vez mais complexas. A princípio, as 

conferências eram realizadas com dificuldade em 

razão do preconceito que vigia nas culturas  terre-

stres contra o Espiritismo e que se foi  modifican-

do em razão da profundidade dos conteúdos 

doutrinários dessa ciência de filosofia e moral de 

caráter religioso que Allan Kardec codificou e 

apresentou em  Paris no dia 18 de abril de 1857. 

Em Roma, todavia, foram inevitáveis as evocações 

do Cristianismo primitivo, as suas grandiosas e  

inolvidáveis sagas, o período do martirológio, das 

perseguições inclementes,  encerradas durante o 

período de  Diocleciano, um verdadeiro déspota. 

Logo após, com o Edito de Milão em 13 de junho 

de 313, Constantino tornou a doutrina crista  

 tolerável e o pensamento se expandiu influen-

ciando a cultura do Ocidente e, de alguma forma  

também, a do Ocidente. Guardadas as devidas pro-

porções, o Espiritismo, na atualidade, demonstran-

do a imortalidade da alma, por intermédio das co-

municações espirituais e a justiça divina por meio 

da reencarnação, apresenta-se rico de               

sabedoria confirmada pelos fatos, trazendo de             

volta a ética de Jesus para  alterar por definitivo a         

sociedade  hodierna. Numa 

civilização em que se             

alcançaram os índices mais 

elevadas de ciência e tecno-

logia, não se conseguiu  

tornar a criatura mais          

humana e mais feliz. Os  

elevadíssimos e alarmantes 

índices de suicídio, a               

pandemia da depressão, 

para citar apenas dois dos 

muitos males avassaladores, 

demonstram que o cristão esqueceu do Cristo e 

que as demais doutrinas religiosas não lograram 

atingir os seus objetivos: tornarem os homens e as 

mulheres bem-aventurados! Vemos, melan-

colicamente, os escombros daqueles tempos     

heroicos, e a futilidade, assim como a incoerência, 

dominando mentes e corações que rumam sem 

esperança e em terrível solidão...O Espiritsmo      

restaura os postulados evangélicos e convida à  

reflexão sobre o ser e sua imortalidade, convidan-

do à paz e à plenitude através do amor e da               

renovação moral para melhor. Este é o                           

momento  para despertar-se e buscar a Vida.  
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“O Bem é tudo        

aquilo que está           

conforme a lei de  

Deus, e o mal tudo 

aquilo que dela se 

afasta. Assim, fazer o 

bem é se conformar 

com a Lei de Deus, e 

fazer o mal é infrigir 

essa Lei” 

D ivaldo, fundador da 

Mansão do Caminho, 

entidade que criou aproximadamente 

800 crianças e atende atualmente a 

mais de 5 mil pessoas, recebeu muitas 

homenagens no dia do seu aniversário. 

 

A Empresa Brasileira de Correios e        

Telégrafos lançou na sexta-feira, dia 5 

de Maio em Salvador, um selo   

comemorativo em homenagem aos 90 

anos de idade do professor, médium e 

orador espírita Divaldo Pereira Franco. 

O evento foi aberto ao público e             

aconteceu no ginásio de Esportes da 

Mansão do Caminho, em Pau da Lima. 

 

 



I maginemos que um gênio das Mil e uma Noites lhe 
concedesse a satisfação de três desejos, amigo  

leitor. 
O que você pediria? Certamente o conhecimento da Doutrina         
Espírita, luz abençoada de Deus em nosso caminho, inspirar-lhe-ia 
nobre roteiro de realizações. Mas o homem comum, de visão            
limitada pela ignorância dos valores espirituais, coração sintoniza-
do com o imediatismo terrestre, certamente optaria por riqueza, 
saúde, fama, poder, prazer, bem-estar… Geralmente as pessoas 
almejam uma existência sem sobressaltos, nem problemas, com 
tanta "sombra e água fresca" quanto possível, pois, afinal, 
"ninguém é de ferro"… No entanto, se nos concedessem a mesma 
possibilidade de escolha nos tempos em que vagávamos pelo Con-
tinente Espiritual, às vésperas da presente existência, certamente 
seria diferente. Em Ação e Reação, de André Luiz, psicografia de 
Francisco Cândido Xavier, deparamos com ilustrativa experiência 
envolvendo Druso, dedicado orientador de uma instituição socorris-
ta do Mundo Espiritual. Prestes a reencarnar, dirige-se a Jesus, em 
comovente oração, destacando, em dado momento: E agora,   
Senhor, que a esfera dos homens me descerrará as portas, 
acompanha-me, por acréscimo de misericórdia, com a graça da tua 
bênção. Não permitas que o reconforto do mundo me faça es-
quecer-te e constrange-me ao convívio da humildade para que o 
orgulho me não sufoque. Dá-me a luta edificante por mestra do 
meu resgate e não retires o teu olhar de sobre os meus passos, 
ainda que, para isso, deva ser o sofrimento constante a marca de 
meus dias. Não raro, mesmo beneficiados pelo conhecimento es-
pírita, enfrentamos um problema "ótico" na apreciação da jornada 
humana.Imaginamos que as situações problemáticas e                         
angustiantes são cobranças cármicas, relacionadas com débitos 
do pretérito. Não percebemos que se situam muito mais por 
abençoados estímulos, a fim de que não nos acomodemos, nem 
nos transviemos. Fácil observar que nossas preces mais sentidas, 
nossos  anseios mais nobres, sustentam-se nos convincentes ape-
los da mestra Dor. Lutas e dificuldades do cotidiano inibem nossas 
tendências viciosas. Conversei, certa feita, com um companheiro 
espírita, desses que chegam cheios de boas intenções e logo se 
afastam, dispensando explicações.– Então, meu caro, por onde 
anda? Algum problema em nossa casa ou com você e a esposa? 
Ambos sumiram sem aviso…– Não, Richard, não houve nada de 
grave. Estamos muito bem. Talvez seja esse o problema… Como 
sabe, quando nos casamos, a vida era difícil. Eu ainda estudava. 
Ganhava o sustento em emprego precário, ajudado pela esposa 
que vendia roupas. Logo vieram dois filhos, o primeiro com                 
problemas de saúde. Orçamento apertado, tudo controlado. Nada 
de gastos supérfluos, passeios, festas ou badalações… – Lembro 
bem… Economizavam até o passe de ônibus! Era uma boa               
caminhada até o Centro…– Isso mesmo! Não obstante as 
dificuldades ou até por causa delas, encontrávamos tempo e              
inspiração para o cultivo dos valores espirituais. Orávamos em 
família, participávamos dos serviços assistenciais no fim de     
semana, comparecíamos às reuniões doutrinárias. Nossa vida  
tinha um sentido, um ideal a ser concretizado… Isso tudo nos dava 
muita força e abençoada tranquilidade. 
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Suspirou fundo e concluiu, melancólico:– Depois as coisas 

melhoraram. Comecei a ganhar dinheiro num promissor 

empreendimento comercial; meu filho superou os                    

problemas de saúde, mudamos para um bairro de classe 

abastada. Multiplicaram-se compromissos profissionais e     

sociais. Atividade intensa, sem espaço para as orações em 

família, o culto, a atividade espiritual… Prosperamos mate-

rialmente, mas, tanto eu quanto minha esposa sentimos 

que algo precioso, de valor inestimável, ficou perdido…– 

Talvez um sentido para a existência, um objetivo…Meu 

amigo suspirou:– Exatamente! Ficou um vazio… Lembro 

uma expressão popular que define o assunto: Eramos  

felizes e não sabíamos! Lamentavelmente, não obstante o  

desabafo, meu amigo ainda não encontrou tempo para 

retomar os ideais negligenciados.Quando o caminho é fácil, 

esquecemos a bússola do discernimento. Acabamos nos 

desviando dos roteiros celestes que, bem sabemos, estão 

perfeitamente delineados nas lições de Jesus,                         

reverenciado por Kardec no comentário à questão número 

625 de O Livro dos Espíritos: Para o homem, Jesus                

constitui o tipo de perfeição moral a que a Humanidade 

pode aspirar na Terra. Deus no-lo oferece como o mais 

perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão 

mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro 

de quantos têm aparecido na Terra, o espírito divino o  

animava. Raros se disporiam a repetir a súplica de Druso, 

esquecidos de   Jesus e do significado de sua missão. 

Mas estejamos certos de que Jesus não se esquece de 

nós, permitindo que venham dores, lutas e dificuldades em 

nosso caminho. Abençoado propósito inspira o Mestre  

Supremo: Evitar que esqueçamos o endereço de Deus. 

 

 

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: adm.fraternity@gmail.com                                                                                 

website: www.fraternityspiritistsociety.org.uk                                                    

Coordenadora: Elizabeth S. Stevenson                                                      

Reuniões de Estudos - Todos Domingos das:                               

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

Segundo o Espiritismo, Palestras, Passes & Água Fluidificada, 

Atendimento Fraterno e Venda de Livros  Espíritas.                                                                           

16:30 - 18:15hrs - Educação da Infância, Juventude & Familia                              

19:00 - 19:30hrs - Estudo do Livro dos Médiuns 

Palestras, algumas ao vivo 

www.radioceac.com.br 


