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Ciência, Filosofia & Religião

O aborto é lamentável porque se já estamos na Terra com
elementos
anticoncepcional
de
aplicação
suave,
compreensível e humanitário, porque é que havemos de
criar a matança de crianças indefesas, com absoluta
impunidade, entre as paredes de nossas casas?
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llan Kardec, ou Hippolyte Léon Denizard Rivail (Lyon, 3 de Outubro de
1804 – Paris, 31 de março de 1869), conhecido como o codificador do
Espiritismo, ou seja, a Doutrina Espírita, em razão de ter sido ele quem
organizou e publicou os conceitos básicos da nova doutrina. Anteriormente ao seu trabalho espírita, foi um influente pedagogo, escritor de obras
pedagógicas e tradutor francês de livros e artigos de diversos idiomas. A partir
de quando passou a se dedicar à doutrina dos Espíritos, adotou o pseudônimo
Allan Kardec. Teve como esposa Amélie-Gabrielle Boudet, pedagoga e artista
plástica, além de devotada colaboradora em seu trabalho espírita. Conheceu
bem o método educacional revolucionário do Prof. Pestalozzi, que consiste na
formação integral do cidadão, pelos princípios do conhecimento e da moral —
método esse que se tornaria a base das reformas pedagógicas modernas,
influenciando a modernidade das escolas europeias, notadamente na França e
Alemanha. Tornando-se bacharel em Ciências e Letras, aos dezoito anos, e
retornando ao seu país para atuar na área pedagógica, Rivail iria se tornar um
dos mais eminentes propagadores do método de seu mestre.
Revista Espírita, Allan Kardec – “Biografia do Sr. Allan Kardec”
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O
Câmara
Homenageia
em sessão
Solene os 90
Anos do
Médium
Divaldo
Pereira
Franco

Plenário da Câmara homenageou na
sexta-feira dia 6 de Outubro em
sessão solene, os 90 do médium e
líder espiritualista Divaldo Pereira Franco. A
deputada Professora Dorinha Seabra Rezende
(DEM-TO), que solicitou a homenagem, disse
que é impressionante a vitalidade de Divaldo
Franco, e admiráveis os seus esforços na busca da paz para o Brasil e para o mundo. “No
momento em que os conflitos e a intolerância
se fazem presentes, é de grande valor ouvir
suas palavras e vê-lo afirmar que a paz não é
uma ficção. Ainda mais grandioso é comprovar
a verdade de suas palavras em suas ações.
Desde muito jovem, Divaldo Franco dedica sua
vida aos outros, seja por meio dos livros que
psicografou, seja por meio das suas palestras,
seja por meio do trabalho desenvolvido na
Mansão do Caminho ” afirmou. Dos 90 anos de
vida de Divaldo Franco, 70 foram devotados à
causa espírita e às crianças das periferias de
Salvador, na Bahia. Fundou em 1952, junto a
Nilson de Souza Pereira, a instituição de caridade Mansão do Caminho, que ajuda
diariamente cerca de seis mil pessoas e abriga
mais de três mil. Ele adotou 600 crianças, e
hoje tem 200 netos de 250 livros psicografados.
Dessas obras, houve 80 versões para cerca de
15 idiomas. é uma admiradora pessoal de
Divaldo, e que todos os presentes à sessão
solene em algum momento foram inspirados
pela felicidade, pela dedicação, pelas palavras
de amor do médium. “Em cada uma dessas

de milhares de pessoas, os números falam por si."
Divaldo, que discursou na sessão, destacou o
exemplo da vida de Jesus. Ele disse que o ser
humano é uma criatura violenta e que não
aprendeu com as lições de Cristo. “Jesus vem e
demonstra que a verdadeira boa aventurança
produz a paz. Que a verdadeira criatura que
atinge o amor, logra. A solidariedade, a transformação, por consequência, são a transformação
do mundo, ” afirmou. Em mensagem enviada ao
Plenário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
elogiou o trabalho de Divaldo Franco na Mansão
do Caminho e disse que o médium tornou-se uma
referência mundial na assistência social. “Em
tempos de grande acirramento espiritual, de preconceitos, intolerância e violentas disputas
étnicas, políticas e religiosas, em tempo de graves
conflitos sociais em todo o mundo, a figura de
Divaldo Pereira Franco ilumina corações, renovando a esperança no poder do amor e da caridade”,
disse.
Reportagem - Alinne Castelo Branco
Edição - Rosalva Nunes
'Agência Câmara Notícias'
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Por Iris Sinoti - Terapeuta Junquiano

E

xistem alguns temas que são evitados porque foram rotulados
de polêmicos, mas existem outros que são evitados porque
espelham uma realidade que muitas pessoas preferem evitar;
a separação é um desses temas. Essa foi a motivação principal para
propor uma reflexão cuidadosa sobre o tema, principalmente quando
observamos o crescente número de crises e insatisfações conjugais,
mesmo dentro dos ambientes religiosos e entre os casais ligados aos
trabalhos religiosos.

seja no relacionamento ou seja no próprio indivíduo, lidar com a sombra é parte importante do crescimento. O que acontece na maioria das
relações é que infantilmente espera-se viver a experiência do inicio
apaixonante durante toda a vida do casal, e isso é impossível, a não
ser que ambos escolham a estagnação total da vida material,
emocional e espiritual. É a ambivalência que pode proporcionar as
variadas possibilidades de crescimento e troca existencial para o
casal, se ambos estiverem dispostos ao crescimento.

A primeira coisa que se precisa examinar é: O que motivou essa união?

O que é curioso no comportamento conjugal é que, normalmente, os
fatores que levam à separação muitas vezes apareceram no inicio da
relação, mas não houve a escolha madura de lidar com esses fatores.
Quando vive o encanto inicial pelo outro o ego imaturo tende a afastar
de si qualquer imagem que possa macular o seu estado de paixão, o
que pode levar à ilusão de que o outro não possui “defeito algum”.
Essa negação vai contribuir mais tarde para agravar as dificuldades da
relação e terminar por destruir a base de sustentação. O que não deve
se deixar passar é que “fazer-se de cego e surdo” para o que desagrada é garantia, com o passar do tempo, de entrar em um movimento
autodestrutivo no casamento.

É muito comum ouvir-se que chegou a hora de casar, seja porque todos
os amigos estão casando e não se quer ficar sozinho (a), ou porque se
chegou à idade de casar e ainda porque “precisa” ter filhos.
Independente do (s) motivo (s), muitas vezes o que se esconde por trás
dessas justificativas são questões de ordem psicológica, como a necessidade infantil de dependência, incapacidade de organizar a própria
vida, necessidade de garantia afetiva e etc... tudo menos a genuína
construção amorosa necessária para a união de duas pessoas.
Não são raros os que relatam que seus pais e avós se casaram na
esperança de livrar-se da estrutura autoritária com suas famílias de
origem, sendo o casamento uma válvula de escape. Assim, podemos
observar que por algumas gerações tivemos poucos exemplos
saudáveis de casamentos, sendo esse um dos fatores que contribuem
para o aumento das separações e da insatisfação conjugais da
atualidade.
As pessoas que nos procuram para atendimento terapêutico geralmente trazem uma irritação com os defeitos “inesperados” dos companheiros, sendo normalmente essa “descoberta” o que gera o início das brigas e discussões do casal. A antiga crença que “depois que casar
muda” é geralmente confirmada pela maioria dos casais. Mas, será
mesmo que mudou? Será que não houve atenção suficiente para ver o
que sempre esteve ali? Ninguém muda porque casou; o que acontece é
que a convivência diária revela o que muitas vezes nem se sabia
possuir, e nem todos estão preparados para enfrentar juntos essa
descoberta.
Como afirma Joanna de Ângelis1 “Um dos fatores que se encarregam
de produzir conflitos nos relacionamentos em geral e particularmente na
área afetiva, é a imaturidade psicológica do indivíduo.” Assim, os casais
passam a viver a ambivalência afetiva característica das relações
humanas Amor e ódio, atração e repulsa, afeto e aversão, e não pode
existir expansão de consciência sem atrito entre forças opostas , pois
seja no relacionamento ou seja no próprio indivíduo, lidar com a sombra
é parte importante do crescimento. O que acontece na maioria das
relações é que infantilmente espera-se viver a experiência do inicio
apaixonante durante toda a vida do casal, e isso é impossível, a não ser
que ambos escolham a estagnação total da vida material, emocional e
espiritual. É a ambivalência que pode proporcionar as variadas possibilidades de crescimento e troca existencial para o casal, se ambos
estiverem dispostos ao crescimento.

Todos querem viver uma história de amor que garanta no final “e viveram felizes para sempre”, como nas telenovelas e contos de fada, só
que não podemos e não devemos atribuir ao casamento a responsabilidade de resolver nossos problemas existenciais. Tampouco é “como
acertar na loteria”. Se formos maduros o suficiente saberemos que
não é possível entrar no casamento sem levar na bagagem nossos
próprios problemas e limitações, além é claro da certeza de que
nossos companheiros também possuem dificuldades, e que quanto
menos nos conhecermos maiores serão as chances de que elas se
somem durante a relação.
A busca inocente da felicidade gerada pelo casamento encontra-se
mais enraizada naqueles que não são capazes de viver uma vida
plena fora do casamento. Ingenuamente a pessoa ilude-se e sobrecarrega o outro em um padrão de exigência afetiva que aproxima-se
da crueldade. O outro é obrigado a realizar o que não somos capazes
de fazer por nós mesmos, e essa tarefa não é possível, pois é intransferível.
Esse é justamente o momento em que o casamento deixa de ser o
que se esperava, quando o casal não atende mais as exigências imediatas um do outro, que se delineiam, inesperados, os primeiros
obstáculos, pois a desilusão aparece. Agora o questionamento inicial é
fundamental: O que motivou essa união?
Dependendo dos alicerces que fundamentam essa união, em alguns
casos a separação é inevitável, mas isso é assunto para nosso
próximo artigo...
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Encontro com a paz e a saúde, cap. 4.
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O

Fraternity Youth Group,
Sábado dia 7 de Outubro,
participou do evento RBC Race for the Kids,
correndo pelas crianças do Great Ormand
Street Hospital. Foi um dia de muita alegria e
satisfação pela oportunidade de poder
participar desse evento.
O Fraternity arrecadou £411,00 que foram
doados para o Hospital de crianças - GOSH
de Londres .
Foi um estímulo para todos, principalmente
para os jovens que aprendem e colocam em
prática os ensinamentos do Cristo.
Nossos agradecimentos a todos amigos e
membros do Fraternity Spiritist Society que
fizeram suas doações para essa nobre
causa.
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njo da caridade e misericórdia. Assim é definida Joanna de Ângelis,
mentora espiritual do médium Divaldo Franco. Ela iniciou sua
atuação em benefício da humanidade desde antes da morte do
Cristo, tornando-se missionária Dele por várias encarnações posteriores.

E

m suas obras mediúnica Joanna de
Ângelis trata de temas filosóficos,
psicológicos e existenciais, fruto de
suas passagens pela Terra e do trabalho
desenvolvido por ela no Mundo Espiritual.
Joana de Cusa
Nos tempos de Jesus, Joana era esposa de
Cusa, um procurador romano da cidade de
Cafarnaum. A fé de Joana era contrária às
crenças do seu marido e isto trouxe imensos
sofrimentos àquela dama da sociedade
romana que tornou-se mãe, ficou viúva e,
com o passar do tempo, viu suas atribuições
aumentadas. Dedicou-se a atividades de
ama-seca e aos trabalhos domésticos para
garantir o alimento do seu próprio filho.
Já idosa, foi levada ao Coliseu, juntamente
com seu filho, para negar sua fé em Jesus.
Como não renunciou seu amor no Cristo, foi
morta e queimada numa fogueira junto com
seu filho, dizendo: “Jesus era puro e não
desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na
hora dolorosa, porque, acima de todas as
felicidades transitórias do mundo, é preciso
ser fiel a Deus!” Joanna de Cusa morreu
acreditando que o Mestre havia iluminado a
sua vida, acenando-lhe esperanças de um
amanhã feliz.
Clara de Assis
Ainda não há confirmação mas, acredita-se
que Joanna de Ângelis viveu como Clara,
fundadora da Ordem das Clarissas. Como
não há uma revelação da própria Joanna ou
da Espiritualidade sobre o assunto, nada se
pode assegurar sobre a relação entre Joanna
de Ângelis e Clara de Assis. Sobre a discípula de Francisco de Assis, sabe-se que era
bela e rica mas destacou-se desde cedo pela
caridade e respeito com os quais tratava os

menos favorecidos. Aos 18 anos Clara
fugiu de casa para viver conforme o
Santo Evangelho, atendendo aos votos
de pobreza, obediência e castidade. Os
útimos anos de vida da Irmã Clara
foram angustiantes em função de uma
grave doença. Em seu leito de morte
Clara consolou suas irmãs espirituais,
abençoou a todos e disse para si
mesma: “Caminha, pois tens um bom
guia. Ó Senhor eu vos agradeço e
bendigo
pela
graça
que
vós
concedestes-me de poder viver”.
Juana Inés de La Cruz
Em 1651 Joanna de Ângelis renasceu
como Juana de Asbaje Y Ramirez de
Santillana no México. Aprendeu a ler e
escrever aos três anos de idade. Aos
seis dominava o idioma local com perfeição, assim como o nahuatl, uma língua indígena. Com 12 anos começou a
falar latim e aprendeu o português
sozinha. Diante de tantos prodígios a
menina foi convidada para fazer parte
da corte mexicana. Mas a garota queria
aprofundar os estudos sobre os
desígnios de Deus. Foi então indicada
para a ordem de São Jerônimo da Conceição onde tomou o nome de Sóror
Juana Inés de La Cruz. A “Monja da
Biblioteca”, como ficou conhecida Sóror
Juana teve seus escritos popularizados
pelo mundo todo. Foi considerada como
a primeira feminista por ter defendido o
direito da mulher de ser inteligente,
capaz de lecionar e pregar livremente.
Em 1695 houve uma epidemia de peste
na região. Juana socorreu as suas
irmãs religiosas e grande parte da
população durante dias e noites. Aos
poucos as pessoas assistidas por Sóror
Juana foram morrendo e quando não
restava mais ninguém para cuidar ela,
abatida e doente, morreu aos 44 anos
de idade.
Joana Angélica de Jesus
Joana Angélica nasceu em 1761 na
cidade de Salvador na Bahia. Aos 20
anos ingressou no noviciado do Convento de Nossa Senhora da Conceição.

da Lapa como franciscana, adotando
o nome de Sóror Joana Angélica de
Jesus. Em fevereiro de 1822 soldados
e
marinheiros
portugueses
se
embriagavam e cometiam todo tipo de
excessos pelas ruas próximas ao
Convento. Pressentindo a possível
profanação da castidade das internas,
Joana Angélica ordenou a fuga das
monjas. Num gesto heróico a
abadessa abriu o segundo portão do
Convento, colocou-se à frente de
braços abertos, como obstáculo
contra a entrada dos soldados.
Atingida no coração por golpes de
baioneta, Joana Angélica ainda agonizou por uma hora na entrada do Convento até morrer.Tornou-se a primeira
mártir da luta pela Independência da
Bahia, alcançada somente em 2 de
Julho de 1823. Após desencarnar em
Salvador, Joanna de Ângelis foi convidada por Espíritos superiores a
fazer parte da equipe de trabalho do
Mundo
Espiritual.
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hovia torrencialmente. O rio transbordava, as águas
invadiam o vilarejo. Aquele crente, que morava sozinho
em confortável vivenda multiplicou, orações, pedindo a
assistência do Céu.
Em dado momento, ante o avanço da enchente, foi para o telhado,
confiante de que Deus o salvaria. As águas subindo…Passou um
barco recolhendo pessoas ilhadas. – Não é preciso. Deus me
salvará!As águas subindo…Passou uma lancha…– Fiquem
tranqüilos! Confio em Deus. As águas subindo… Passou um
helicóptero…–
Sem
problema!
Deus
me
protegerá.
As águas subiram mais, derrubaram a casa e o homem morreu
afogado…Diante do Criador, na vida eterna, reclamou:
– Oh! Senhor! Confiei em ti e me falhaste! – Engano seu, meu filho!
Mandei um barco, uma lancha e um helicóptero para recolhê-lo!
Não estamos entregues à própria sorte, como sugere o pensamento
materialista
de
Jean
Paul
Sartre
(1905-1980).
O Senhor não esquece ninguém. A todos estende sua mão
complacente, dando-nos condições para enfrentar nossas
dificuldades e dissabores. Há um problema: raramente identificamos a ação divina. Isso porque as respostas de Deus nem
sempre correspondem às nossas expectativas.Pedimos o que
desejamos.
Deus nos dá o que precisamos.Os temporais da existência
simbolizam as esfregadas da Providência Divina, ensejando
mudança de rumo. Senão, vejamos:

A propósito vale lembrar interessante texto, que me veio ter
às mãos, sem indicação do autor:
Pedi
a
Deus
para
tirar
os
Deus disse: – Compete a ti superá-los.

meus

vícios.

Pedi a Deus para fazer completo meu filho deficiente.
Deus disse: – Seu Espírito é completo. O corpo é
temporário. Pedi a Deus para me dar paciência.
Deus disse: – Paciência não é dádiva. É aprendizado Pedi
a
Deus
para
me
dar
felicidade.
Deus disse: – Eu dou bênçãos. Felicidade depende de ti.

Pedi
a
Deu
para
me
livrar
da
dor.
Deus disse: – Sofrer te afasta do mundo e te aproxima de
Mim. Pedi a Deus para fazer meu espírito crescer.
Deus disse: – Deves crescer por si próprio. Farei a poda
1. A doença respiratória…………………………………………………. para que dês frutos. Pedi a Deus todas as coisas que me
2. O lar em desajuste……………………………………………………. fariam apreciar a vida. Deus disse:– Eu te darei Vida para
3. A dificuldade financeira………………………………………………. que aprecies todas as coisas.
4. A perda do emprego…………………………………………………..
5. O acidente automobilístico…
Pedi a Deus para me ajudar a amar os outros como Ele me
ama.
São
situações
constrangedoras
que
nos
perturbam.
Pedimos a ajuda divina.Deus vem em nosso auxílio, mas é preciso Deus disse:– Ahhh! Finalmente entendeste
que nos disponhamos a tomar o barco do futuro, deixando no
passado velhas tendências.Podemos considerar, na mesma
seqüência, que:
1. O tabagismo afeta os pulmões……………………………………….
2. A incompreensão conturba o relacionamento afetivo……………..
3. A indisciplina nos gastos faz rombos nas contas………………….
4. A displicência profissional resulta em demissão…………………..
5. A irresponsabilidade no trânsito favorece desastres………………
A pouca disposição em encarar nossos erros e desacertos, como
causa de nossas dificuldades e problemas, neutraliza a ação divina
em nosso benefício.As crises sugerem mudanças. Se não
mudamos com elas, sempre nos sentiremos abandonados por
Deus, incapazes de identificar o socorro divino.
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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

