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obra, que aprofunda a explicação da
sorte dos espíritos após o desencarne.
Em concordância com o princípio evangélico “A cada um segundo suas
obras”, O Céu e o Inferno realiza um
exame crítico da doutrina transcendental
(até então pregado pela Igreja Católica)
em contraposição com o paradigma da
fé raciocinada, os conceitos de anjos e
demônios, limbo, os infernos pagãos e
cristãos, as penas futuras e, inclusive, a
proibição de invocar-se os “mortos”.

"O homem é assim o árbitro constante de sua
própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou
prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou
sua desgraça dependem da sua vontade de fazer
o bem" Allan Kardec "O Céu e o Inferno"
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que analisa os mecanismos da
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livro O Céu e o Inferno e sugerimos a
Colaboração: Richard Simonetti,
todos a leitura dessa importante
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A obra é dividida em duas partes, e
aborda tanto as contradições filosóficas
e incoerências com o conhecimento
científico diante dos quadros formulados
sobre a vida futura, como traz dezenas
de diálogos entre Kardec e espíritos
desencarnados que narram suas
impressões trazidas transcendente.
Espíritos de toda a sorte, como; felizes,
infelizes,
espíritos
em
condições
medianas,
sofredores,
suicidas,
criminosos e espíritos endurecidos.
Mesmo após um século e meio, essa
obra nos traz conhecimento e relatos
que se aplicam aos dias atuais.
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N

ossa querida amiga e companheira de jornada
Janet Duncan comemorou 89 anos no domingo
6 de Agosto. Janet, é precursora do Movimento
Espírita na Inglaterra. Nascida em Londres Janet morou
30 anos no Brasil, onde conheceu a Doutrina Espírita e
teve a oportunidade de estudar e atuar no Grupo Espírita
Batuíra, situado no bairro de Perdizes, em São Paulo,
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por dez anos, entre 1971 e 1981. Retornando a
Londres, foi inspirada pelos Benfeitores a criar um
grupo de estudos e foi assim que surgiu no dia 23 de
Fevereiro de 1983 o Allan Kardec Study Group - AKSG,
primeiro Centro Espírita no Movimento Espírita
Britânico. A primeira reunião de estudos ocorreu em sua
casa, com a presença de 6 ingleses. “Era uma simples
reunião de estudos com Kardec, Janet disse que não
tinha a visão ainda das coisas, porque tinha planos de
retornar ao Brasil”, “nunca imaginei que estaria
começando um movimento.” conta Janet. Em 1988 o
AKSG iniciou seus encontros públicos às segundasfeiras no Forest Hall, em Walthamstow - Londres.
Janet aos 89 anos continua ativa no Movimento Espírita
Britânico, e como dirigente do Grupo Espírita Allan
Kardec Study Group. Nesse fim de semana ela nos
agraciou com sua palestra falando sobre O Mundo de
Regeneração. Janet foi homenageada pela nossa casa
onde os jovens recitaram um poema para ela e as
nossas crianças lhe ofereceram flores e um belo cartão
de aniversário, nossa querida companheira Marcia
Morrell ofereceu um bolo delicioso! Foram momentos de
alegria que guardaremos nos nossos corações para
sempre.
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Por Cláudio Sinoti - Terapeuta Junquiano

traição passou a ganhar “cidadania” e status de modernidade, lamentavelmente.
Somado a esses fatores, o ser humano é sempre alguém “em
construção”, e portanto susceptível a reformular sua forma de ver e
viver a vida, o que inclui seus vínculos afetivos. Apaixonar-se, mesmo
ema muito presente nas relações humanas, a traição é causa estando vinculado a uma relação, pode acontecer mesmo que não se
de muitas dores e sofrimento, especialmente quando envolve deseje. A forma de lidar com as paixões e vínculos afetivos em geral
relações de afeto ou amizade. Para entender um pouco dos dependerá da maturidade e do valor moral do indivíduo.
mecanismos psicológicos das traições, é preciso atentar para alguns Certamente muitos outros aspectos encontram-se envolvidos nas
aspectos do comportamento. É típico do ser humano criar expectativas traições, mas o importante é aprender a lidar com essa dor sem
sobre o comportamento das pessoas, especialmente nos vínculos render-se a ela, caso se passe por essa circunstância; melhor ainda, é
afetivos. No entanto, como todo indivíduo possui seu lado “sombra”, possível transformar-se a partir dela, e não se fechar ao amor e deixar
desconhecido do próprio indivíduo, esse é o primeiro ponto que faz com de confiar nas pessoas, pois essa atitude demonstra que não se está
que nunca tenhamos uma noção completa do outro com o qual nos apto a viver relações mais profundas e sinceras. Por mais difícil que
relacionamos, que sempre poderá apresentar aspectos e comporta- possa parecer, somente o amor pode curar as feridas do sentimento.
mentos inesperados.
Quando se é vítima de traição, algumas atitudes podem auxiliar a lidar
Por outro lado, também nós possuímos a “sombra”, que nos tolhe a com a dor e o sofrimento próprios dessa experiência:
visão sobre determinados aspectos pessoais. Essa sombra normalmente é projetada, fazendo com que muito daquilo que conseguimos perce- - Se as traições estão recheadas de sombra e projeções, o trabalho
ber nos outros reflita aspectos que nos dizem respeito. Isso torna com- com a sombra pessoal deve ser constante, a fim de nos preparar para
plexos os relacionamentos, pois as expectativas estão sempre perceber a nós mesmos da maneira mais cristalina possível. Isso
recheadas de projeção e sombra, ou seja: não somos quem pensamos exige maturidade e sinceridade para consigo, além de humildade para
ser, e também os outros, com os quais nos relacionamos, não são lidar com aspectos destrutivos que porventura possamos perceber.
quem esperamos que sejam, e nem tampouco quem pensam ser. Por Essa atitude também nos ajuda a lidar com as expectativas não cumconta disso, sempre haverá espaço para comportamentos e atitudes pridas em relação ao comportamento dos outros, pois à medida que
imprevisíveis nos relacionamentos humanos. Além disso, a imaturidade ampliamos a percepção pessoal, diminuímos o campo de projeção;

T

psicológica e emocional faz com que muitos dos aspectos destrutivos
que se apresentam nas relações não recebam a devida atenção. Comportamentos agressivos, sejam verbais, emocionais ou mesmo físicos;
comentários inadequados, silêncios e distanciamentos injustificáveis,
etc, muitas vezes são tidos como comportamentos normais dentro de
relacionamentos, quando deveriam ser objeto de análise. Com o passar
do tempo, esses gestos e atitudes não cuidados, que pareciam inofensivos, tornam-se altamente destrutivos, não raro sendo os fatores que
desencadeiam traições e separações, que poderiam ser
evitadas ou ao menos minimizadas, se houvesse maior maturidade
para lidar com esses comportamentos. Temos que recordar, ainda, que
expressar e cuidar dos sentimentos e emoções não é algo muito
exercitado e enraizado no comportamento, de uma forma geral, e que
as resistências para lidar com essas experiências fazem com que
muitas feridas fiquem guardadas, repletas de mágoas e ressentimentos
que contaminam as relações, abrindo campo para os conflitos que se
estabelecem nos relacionamentos. Raivas não digeridas, afetos não
expressos, expectativas não cumpridas, etc, vão criando lacunas que
muitas vezes conduzem ao distanciamento afetivo, e algumas vezes à
traição. O machismo, enraizado culturalmente, soma-se a esses
fatores, alimentando a ideia destrutiva de que os do sexo masculino
devem mostrar seu valor e “masculinidade” pela quantidade de relações
que conseguem manter, pelas conquista amorosas de que são
capazes. Como contraponto, embora muitas vezes sem equilíbrio no
comportamento e na razão, surgiu o que se chamou de “revolução
sexual”, que embora abrindo espaço para se tratar de certos tabus do
comportamento, encontrou indivíduos despreparados moralmente, que
usaram a maior liberdade como justificativa às traições. A patologia da

- Aprender a tratar os temas que incomodam no momento que
ocorrem, sem “deixar para lá”, para que não se acumulem e se transformem em lixo emocional de difícil remoção. A mágoa e o ressentimento são sempre maus conselheiros e companheiros, e tornam-se
mais destrutivos se guardados por muito tempo;
- Prestar atenção aos sinais de que algo não está bem, e predispor-se
a cuidar todas as vezes que esses mesmos sinais se apresentem,
minimizando a possibilidade de eventos indesejáveis;
- Não render-se à dor da traição, se ela ocorrer, aprisionando-se no
papel de vítima que tanto compraz aos imaturos. A traição é uma
experiência dolorosa para quem vive, mas que pode levar a outras
relações mais maduras e profundas, quando bem trabalhados os
aspectos nela presente;
- Preparar-se para o perdão, o que não significa, necessariamente,
voltar à mesma relação. O perdão possibilita não ficar aprisionado ao
outro, e não dar à dor o poder de contaminar as relações futuras.
E o mais importante: abrir-se sempre ao amor, dar-se uma nova
chance, reconstruir-se, pois o ser humano é dotado de uma
capacidade incrível de renovar-se, mesmo nas dores mais acerbas e
intensas. Recordar-se que Jesus também foi traído por um amigo
próximo, e mesmo assim escolheu amá-lo, para poder redimi-lo.
Afinal, nós somos muito maiores do que qualquer mal que nos tentem
fazer, pois na condição de Filhos de Deus, a Plenitude é a nossa
meta, e nenhuma ocorrência deve ser capaz de reter nossa marcha
rumo ao infinito.
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D

ivaldo Franco, juntamente com
Nilson de Souza Pereira, Tio
Nilson, fundaram esta obra de amor e
de fraternidade no dia 15 de Agosto de 1952.
O primeiro prédio da Mansão do Caminho,
nome dado em homenagem à Casa do
Caminho dos primeiros cristãos, situava-se na
rua Barão de Cotegipe, número 124, no bairro
da Calçada, em Salvador. Todavia, foi somente no ano de 1955 que foi adquirido o terreno
onde seria construída a Mansão do Caminho,
localizada no bairro Pau da Lima, na cidade de
Salvador.
A Mansão do Caminho, foi construída numa
área de 78,000 metros quadrados, está
envolvida pelo verde profundo da mata nativa
e pelo colorido festivo dos seus jardins.
Começava a nascer, então, o que viria a ser
uma dupla experiência: os lares-famílias,
reprogramando o ambiente familiar com
sábias orientações cristãs e espíritas,
envolvidas pela ternura fraternal dos tios e das
tias sempre sob a orientação de Divaldo e do
Tio Nilson.
Assim, sob as luzes e as bênçãos da nobre
Mentora Espiritual Joanna de Ângelis, esses
lares floresceram contribuindo com o
aprimoramento intelectual, moral e espiritual
de milhares de crianças que receberam desta
colméia de amor a oportunidade ímpar de uma
existência digna e feliz.
Desta forma, em mais
cerca de 680 crianças
nesses lares substitutos,
Uma grande parte deles
mantendo seus lares
trabalhando dignamente,
escolhida.

de quarenta anos,
e jovens residiram
até a emancipação.
constituiram família,
com edificação,
cada qual na área
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E

xistem pouquíssimos relatos acerca da vida do
soldado romano que perfurou Jesus. O seu nome era
Longinus. Ele tinha um problema ocular no qual
dificultava sua visão, e para que ninguém soubesse do seu
problema de visão, e nem coloca-lo para fora do exercito
romano, ele procurava lutar sem medo e com destreza tinha
força e velocidade em sua lança. E com o passar do tempo,
perto de se aposentar, foi enviado para Jerusalém para
designar seu último serviço como comandante de guarda. Seu
nome Longinus é derivado do grego que significa “uma lança”,
é referido como tendo sido o soldado romano que perfurou
Jesus com uma lança (Jo 19,34), ou como o centurião que, na
crucificação, reconheceu Jesus como “O Filho de Deus” (Mt
27,54; Mc 15,39; Lc 23,47) - Durante o percurso do calvário
Longinus escutou alguns homens do Sinédrio comentar que
os joelhos de Jesus deveriam serem quebrados, pois, as
profecias diziam que o Messias não teria nenhum osso
quebrado (Salmo34:20 – Êxodo12:46), e também pelo fato de
que ao pôr do sol iria iniciar-se o Shabat, para que os corpos
dos condenados não profanassem o dia santo, assim os seus
joelhos deveriam serem quebrados para apressar a morte e
para que a profecia não fosse cumprida. Longinus escutando
tal conversa ficou indignado com tal perversidade articulada
contra um homem humilde, já com o corpo abatido, e sem ter
realizado nenhuma reclamação ou revolta estando em tal
situação. Então, no momento de quebrarem os joelhos dos
crucificados, Longinus vai até Jesus, e assim para comprovarlhe o óbito sem a necessidade dos seus joelhos serem quebrados como queria o Sinédrio, perfurou-lhe o corpo com uma
lança. O líquido saído do corpo de Jesus bateu nos olhos do
Longinus, curando-o instantaneamente da sua grave doença
ocular, e também o curando na alma, pois atribui-se a ele as
palavras de um soldado presente na hora da morte de Jesus:
“Verdadeiramente este homem era o filho de Deus.” Depois
desse fato Longinus converteu-se e abandonou o exercito
romano. Após abandonar o exercito romano por causa de sua
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conversão, Longinus fugiu para Cesárea e, depois, Capadócia, na atual
Turquia, mas, foi descoberto pelo Governador da Capadócia e denunciado a
Pôncio Pilatos. No processo, foi acusado de desertor e condenado a pena de
morte. Se ele renunciasse à sua fé em Jesus Cristo seria perdoado. Mas, ele
se manteve firme e não renegou Jesus. Por isso, foi torturado, teve seus
dentes arrancados e sua língua cortada e depois, foi decapitado. Longinus foi
canonizado santo pela Igreja Católica no ano de 999, pelo Papa Silvestre II.
tendo recebido o nome de São Longuinho. Depois desta vida, Longinus
reencarnou várias vezes, a última sendo como o imperador Dom Pedro II.
LONGINUS REENCARNA COMO D. PEDRO II. ………………………………
Definitivamente proclamada a independência do Brasil, o guia espiritual do
Brasil, Ismael, leva a Jesus o relato de todas as conquistas verificadas,
solicitando o amparo do seu coração compassivo e misericordioso para a
organização política e social do Brasil. Corriam os primeiros messes de 1824,
encontrando-se a emancipação do país mais ou menos consolidada perante
a metrópole portuguesa. Os estadistas topavam com dificuldades para a
organização estatal da terra do Cruzeiro. A constituição, depois de calorosos
debates e dos famosos incidentes dos Andradas, incidentes que haviam
terminado com a dissolução da Assembleia Constituinte e com o exílio
desses notáveis brasileiros, só fora aclamada e jurada, justamente naquela
época , a 25 de Março de 1824. Nesse dia, findava a mais difícil de todas as
etapas da independência e o coração inquieto do primeiro Imperador podia
gabar-se de haver refletido, muitas vezes, naqueles dias turbulentos, os
ditames dos emissários invisíveis, que revestiram as suas energias de novas
claridades, para o formal desempenho da sua tarefa nos primeiros anos de
liberdade da pátria. Recebendo as confidencias de Ismael, que apelava para
a sua misericórdia infinita, considerou o Senhor a necessidade de polarizar as
atividades do Brasil num centro de exemplos e de virtudes, para modelo geral
de todos. Assim, Jesus chamou Longinus à sua presença, e falou com
bondade: – Longinus, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil
como coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado
constantemente pelos seus destinos e, inspirado a Ismael e seus companheiros do Infinito, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas
fragmentasse o seu vasto território, cuja configuração geográfica representa o
órgão do sentimento no planeta, como um coração que deverá pulsar pela
paz indestrutível e pela solidariedade coletiva e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença continua dos meus emissários para a solução
dos seus problemas de ordem geral. Bem sabes que os povos tem a sua
maioridade, como os indivíduos, e se bem não os percam de vista os gênios
tutelares do mundo espiritual, faz-se mister se lhes outorgue toda a liberdade
de ação, a fim de aferirmos o aproveitamento das lições que lhes foram prodigalizadas. Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir
uma grande missão na Pátria do Evangelho?” – Senhor – respondeu Longinus, num misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança – bem
conheceis o meu elevado propósito de aprender as Vossas Lições Divinas e
de servir à causa das vossas verdades sublimes, na face triste da Terra.
Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado, para gravar
no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não
pude entender ao pé da cruz dos Vossos Martírios no Calvário, em razão dos
espinhos da vaidade e da impenitência, que sufocavam, naquele tempo, a
minha alma, assim, é com indizível alegria, Senhor, que receberei Vossa
incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore
magnânima da Vossa inesgotável misericórdia. Seja qual for o gênero de
serviço que me forem confiados, acolherei as Vossas determinações como
um sagrado ministério. – Pois bem – redarguiu Jesus com grande piedade –
essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem
pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. A tua tarefa será daquelas
que requerem o máximo de renúncias e devotamentos. Serás Imperador do
Brasil, até que ele atinja a sua perfeita maioridade, como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos.
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Continuação ...
Não é preciso encarecer aos teus olhos a delicadeza e sublimidade
desse mandato, porque os reis terrestres, quando bem compenetrados
das suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sentem nas suas
efêmeras um peso maior que o das algemas dos forçados. A
autoridade, como a riqueza, é um patrimônio terrível para os espíritos
dos seus grandes deveres. Dos teus esforços se exigirá de meio século
de lutas e dedicações permanentes. Inspirarei as tuas atividades; mas,
considera sempre a responsabilidade que permanecerá nas tuas mãos.
Ampara os fracos e os desvalidos, corrige as leis despóticas e inaugura
um novo período de progresso moral para o povo das terras do
Cruzeiro. Institui, por toda parte do continente, o regime do respeito e
da paz, e lembra-te da prudência e da fraternidade que deverá manter o
país nas suas relações com as nacionalidades vizinhas. Nas lutas
internacionais, guarda a tua espada na bainha e espera o pronunciamento da minha justiça, que surgirá sempre, no momento oportuno.
Fisicamente consideradas, todas as nações constituem o patrimônio
comum da humanidade e, se algum dia for o Brasil menosprezado,
saberei providenciar para que sejam devidamente restabelecidos os
princípios da justiça e da fraternidade universal. Procura aliviar os
padecimentos daqueles que sofrem nos martírios do cativeiro, cuja
abolição se verificará nos últimos tempos do teu reinado. Tuas lides
terminarão ao fim deste século, e não deves esperar a gratidão dos
teus contemporâneos; ao fim delas, serás alijado da tua posição por
aqueles mesmos a quem proporcionares os elementos de cultura e
liberdade. As mãos aduladoras, que buscarem a proteção das tuas,
voltarão aos teus palácios transitórios, para assinar o decreto da tua
expulsão do solo abençoado, onde semearás o respeito e a honra, o
amor e o dever, com lágrimas redentoras dos teus sacrifícios. Contudo,
amparar-te-ei o coração nos angustiosos transes do teu último resgate,
no planeta das sombras. Nos dias da amargura final, minha luz descerá
sobre os teus cabelos brancos, santificando a tua morte. Conserva as
tuas esperanças na minha misericórdia, porque se observares as minhas recomendações, não cairá uma gota de sangue no instante amargo
em que experimentares o teu coração igualmente trespassado pelo
gládio da ingratidão. A posteridade, porém, saberá descobrir as marcas
dos teus passos na Terra, para se firmar no roteiro da paz e da missão
evangélica do Brasil. Longinus recebeu com humildade a designação
de Jesus, implorando o socorro de suas inspirações divinas para a
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grande tarefa do trono. Ele nasceria no ramo enfermo da família dos
Braganças; mas, todas as enfermidades tem na alma as suas raízes
profundas. Foi assim que Longinus preparou a sua volta à Terra,
depois de outras existências tecidas de abnegações edificantes em
favor da humanidade, e, no dia 2 de Dezembro de 1825, no Rio de
Janeiro, nascia de Dona Leopoldina, esposa de D. Pedro I, aquele
que seria no Brasil o grande Imperador e que, na expressão dos
seus próprios adversários, seria “o maior de todos os republicanos de
sua pátria.” No fim da sua vida, D. Pedro II, que já houvera perdido a
esposa, que estava abandonado, esquecido, num modesto quarto de
hotel, longe da pátria e dos amigos protegidos pelo boníssimo
monarca. Mas tudo isso não conseguia “turva-lhe a majestática
serenidade de ânimo” e apenas levou-o a mandar buscar do Brasil
um caixotinho de terra, talvez da mesma terra da sua vivenda em
Petrópolis; só a uns dois ou três amigos íntimos revelou o motivo
daquela encomenda, que era: repousar a cabeça depois de morto!
Sendo este o conteúdo do seu belíssimo e perfeito soneto: “Terra do
Brasil.” Depois, alquebrado pela moléstia e pela velhice, expulso da
pátria como um réprobo, privado de tudo quanto amava, no
modestíssimo Hotel Bedford, à rua de l’Arcade, 17, em Paris, faleceu
o Ex-Imperador do Brasil a 5 de Dezembro de 1891. Suas derradeiras palavras foram estas: “Nunca me esqueci do Brasil. Morro
pensando nele. Deus o proteja.”
Fonte: Livro – Brasil, Coração do Mundo Pátria do Evangelho.
Pelo espírito Humberto de Campos.
Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Livro – Chico Xavier D. Pedro II e o Brasil. De Walter José Faé

Este livro é “a revelação da missão
coletiva de um país” como define o
Espírito Emmanuel, que o prefacia. O
autor analisa fatos da História do
Brasil objetivando demonstrar a
missão evangelizadora da nação e o
acompanhamento feito por Jesus do
seu processo evolutivo.
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N

os dias de 8 –10 de Junho, os Grupos
Espiritas
do Reino Unido; Fraternity Spiritist Society de
Londres e o George Owen Spiritist Group de
Birmingham organizaram um tour histórico em Paris. Esse
tour teve um próposito único de visitar os lugares onde Allan
Kardec, viveu, por onde ele andou, por onde ele morou e
onde trabalhou, conhecendo os locais relacionados com o
Espiritismo. Na quinta-feira 8 de Junho às 20:30hrs foi feita
a prece na porta do Cemitério Montmartre, onde
Kardec foi enterrado no dia 2 de Abril de 1869, um ano
depois seus restos mortais foram transferidos para o cemitério do Père Lachaise. Seguimos para a Basílica de Sacre
Coeur e la em frente a Basílica foi feita a leitura da mensagem “Kardec e Napoleão” do livro Cartas e Crônicas, do
Espírito, Irmão X. Na sexta-feira dia 9, nos encontramos as
9.00hrs na frente da estação Gare du Nord, ponto que
representou a chegada de Allan Kardec a Paris, e demos
início a nossa excursão, esses foram alguns pontos dos
muitos que visitamos nessa tour de 3 dias. Visitamos Rue
de La Harpe, onde Kardec residiu quando retornou a Paris
com 18 anos em 1822 após terminar seus estudos em
Yverdon, Suiça. Na Rue de Sèvres, onde kardec fundou o
Instituto Técnico Rivail, localizado no edifício de número 35,
o qual funcionou de 1826 a 1834, chegou a residir no Instituto junto com sua esposa. A Rue des Martyrs, Kardec e
sua esposa residiram nessa rua no prédio de número 8. Foi
nesse local que ele escreveu sua primeira obra espírita “O
Livro dos Espíritos” em 1857. Realizava também reuniões
espírita onde compareciam em torno de 20 pessoas. Rue
Tiquetone, onde residia a Sra. Japhet medium sonâmbula,
Kardec a consultou quando teve problema na visão tendo
ficado quase cego. Rue de La Grange-Bateliére, onde
residia a Sra. Painemaison que realizava reuniões com as
“Mesas Girantes” em sua residência. Foi ai que Kardec
assistiu pela primeira vez a uma reunião de manifestações
de espíritos. Rue Rochechouart, onde residia a família
Baudin, e as médiuns, Caroline e Julie Baudin com 16 e 14
anos. Foi então que Kardec começou a organizar as
informações reveladas pelos espíritos durante as reuniões.
Palais Royal, no dia 1 de Abril de 1858, Kardec fundou a
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que realizou
durante 2 anos, provisoriamente, nas galerias Valois e
Montpensier, localizadas nos prédios do Palais Royal. Rue
de Sainte Anne, Kardec transferiu a sede da SPEE para
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essa rua, na Passage Sainte Anne, localizada no número 59, a
partir de 1860.Também passou a residir nesse local, para onde
transferiu o escritorio da Revista Espírita. Ponte Marie foi só uma
referência à mensagem “Há um Século” do livro O Espírito da
Verdade - Chico Xavier e Waldo Vieira. A Tour terminou na
visita ao cemitério do Père Lachaise onde foi feita a leitura de
trecho da carta de E. Muller sobre a desencarnação de Allan
Kardec e parte do discurso de Camile Flammarion junto ao
túmulo de Allan Kardec.
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rês velhinhas tomavam o chá da tarde. Preocupada,
ponderava uma delas: - Minhas queridas, creio que estou
ficando esclerosada. Ontem me vi com a vassoura na mão e
não me lembrava se varrera a casa ou não.
Neste aspecto, os pesquisadores têm valorizado a leitura.
– Isso não é nada, minha filha – comentou a segunda –, noutro A concentração exigida, quando lemos, é um exercício
dia, de camisola ao lado da cama, eu não sabia se tinha acabado
prodigioso para o cérebro, tanto mais vigoroso quanto
de acordar ou se me preparava para dormir. – Cruzes! – espantoumaior o grau de concentração e o empenho por digerir o
se a terceira.
que lemos. A experiência demonstra: as pessoas que culti– Deus me livre de ficar assim! E deu três pancadas na mesa, com vam o hábito de ler chegam mais longe com lucidez,
o nó dos dedos, toc-toc-toc, enfatizando: – Isola!
preservam a memória, não obstante o avançar dos anos.
Logo emendou:– Esperem um pouco. Já volto. Tem gente batendo
Sem movimentar os neurônios a velhice perde-se em
na porta!
sombras.
Pois é, leitor amigo, parece que velhice é sinônimo de memória É preciso conservar a vivacidade, o ideal de aprender, de
fraca, raciocínio lento, confusão mental…
desdobrar experiências, considerando que sempre é
Sabemos que a evocação do passado e o registro do presente possível ampliar horizontes, fazer novas aquisições.
dependem das conexões entre os neurônios, as chamadas Alguém poderia contestar, afirmando que seria pura perda
sinapses.
de tempo na idade provecta, em contagem regressiva para
vestirmos o pijama de madeira e nos transferirmos para a
Há uma perda de ambos com o passar do tempo.
cidade dos pés juntos. Ocorre que lá ficarão apenas nosO cérebro também envelhece.
sos despojos carnais. Espíritos imortais, habitaremos
Mas, e o Espírito? Não reside no ser pensante, imortal, a sede da outros planos do infinito. Portanto, nenhum aprendizado
memória? Não está ele isento de degeneração celular?
será ocioso. …………………………………………………
Obviamente, sim! Ocorre que, enquanto encarnados, dependemos Um velhinho de oitenta anos propôs-se a tocar piano. O
do corpo para as inserções mnemônicas na dimensão física, tanto professor alertou:
quanto o pianista depende do piano ou o orador depende das
– Estudo longo e cansativo. Pela ordem natural, o senhor
cordas vocais.
não usufruirá desse aprendizado. E ele, animado:
Uma das razões pelas quais não temos consciência das vidas – De forma alguma! Se não der para tocar aqui, serei
anteriores é a ausência de registros relacionados com elas em
pianista no Além! Certíssimo! É assim que crescemos
nosso cérebro. …………………………………………………………..
Pelo mesmo motivo, temos dificuldade para lembrar as espiritualmente e mantemos “azeitadas” as engrenagens
experiências extracorpóreas, durante as horas de sono, na da mente, para que nunca nos falte esse élan que valoriza
emancipação da Alma, como define Allan Kardec.
e torna feliz a existência, promovendo nossa evolução.
Praza aos céus seja essa a marca de nossos dias.
Natural, portanto, que tudo o que afeta a massa cinzenta, perturbe
a memória – acidentes, concussões cerebrais, distúrbios circulató- Toc-toc-toc!
rios, doenças degenerativas, envelhecimento…
Sabe-se hoje que é possível prolongar o viço, cultivando existência
saudável – ginástica, alimentação adequada, disciplina de trabalho
e repouso, ausência de vícios…
Da mesma forma, podemos conservar, até a idade provecta, a
acuidade mental, desde que nos disponhamos a elementar
cuidado: exercitar os miolos. Todo labor intelectual, que implica em
movimentação dos neurônios, é salutar.
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Reuniões de Estudos - Todos Domingos:
16:00 hrs - Estudo do Livro dos Médium
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

