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N 
o dia 6 de Janeiro de 1868, o             

Codificador da Doutrina Espírita, 

Allan Kardec, lançou o quinto livro 

do pentateuco “A Gênese – Os milagres e 

as predições segundo o Espiritismo”. 

O objetivo da obra foi levantar questões  

sobre a criação da humanidade, tanto 

corpórea quanto espiritual. Nela, Kardec 

quis mostrar que o Espiritismo lançou luz 

sobre essa temática. 

Esta obra é um complemento 

do Espiritismo e, embora o material já      

estivesse pronto há tempos, era necessário 

que as bases da Doutrina Espírita                 

estivessem consolidadas  para que o topo 

se concretizasse, diz trecho da Revista        

Internacional de Espiritismo de Janeiro. As 

bases da Doutrina seriam os ensinamentos 

do “O Livro dos  Espíritos” que   estavam 

completando dez anos de publicação no ano 

de 1867. Para saber se este era o momento 

ideal para a divulgação da obra, Kardec 

questionou seu mentor espiritual Dr. 

Demeure. Por sua vez, Demeure disse: “Não 

prevejo dificuldades intransponíveis. A tua 

saúde seria a principal; por isso é que te 

aconselhamos incessantemente que não 

te descuides dela. Quanto a obstáculos 

exteriores, nenhuma pressinto de nature-

za séria”. 

Então, seguindo as orientações de seu 

mentor, Kardec publicou o livro com           

dezoito capítulos, divididos em três 

partes. O autor achou necessário inserir 

notas explicativas e complementares      

sobre a obra na Revista Espírita e, 

portanto, escreveu-as na edição de 

Setembro de 1867. 

Segundo o palestrante espírita, Jornalista 

e apresentador da TV Mundo Maior,  

Claudio Palermo, “A Gênese”                      

significa “uma revelação divina, de                  

iniciativa da espiritualidade maior e que 

precisa do trabalho do homem para ser 

divulgada em todas as partes da Terra.  

Nosso trabalho na Seara Espírita é                   

importantíssimo, cada trabalhador, cada 

dirigente, cada pessoa que entra em             

contato com o espiritismo, é uma célula 

de apoio à revelação dos Espíritos”. 

“Noto que se temos o anticoncepcional, por 

que haveremos de promover a morte de 

criancinhas recém-natas por meio de processos 

cruéis, simplesmente para que elas não nos 

partilhem a vida, com uma terra tão imensa 

para ser  lavrada, plantada e aproveitada em 

benefício da da comunidade humana?” 

 

Nem todas as observações da “Gênese” 

foram inseridas na obra e, desta forma, 

elas apareceram em edições posteriores 

da Revista. Após a publicação da sua últi-

ma obra, nos últimos anos de sua vida, 

Kardec seguiu divulgando o Espiritismo. 

Seu mentor estava certo quanto a sua 

saúde, pois em dia 31 de Março de 1869, 

aos 64 anos de idade, ele desencarnou 

Fontes: Revista Internacional do Espiritismo, Janeiro 

de 2018 e TV Mundo Maior  
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N ossos queridos amigos, Sergio                  

Indarte, estará nos agraciando com 

sua palestra no dia 21 de Outubro com a 

temática “Buscai o Reino de Deus dentro 

de vós” Sergio é nosso amigo de jornada, 

esteve conosco desde os primeiros anos de 

fundação do Fraternity Spiritist Soceity.  

Sergio se mudou para Lisboa há 16 anos, 

mas sempre manteve o vínculo  com a  

nossa Casa. Sergio dirige um Grupo de  

Estudos Espírita em Lisboa.  

 
 

E stará fazendo o Lançamento do seu livro “ Kardec para                   

Mulheres”  em Londres no Fraternity Spiritist Society. O que o 

Espiritismo tem a dizer e a contribuir para o universo feminino. 

Este livro é uma coletânea dos principais textos e pensamentos de 

Allan Kardec sobre as Mulheres. Fizemos uma pesquisa profunda e 

bastante sensível sobre os principais temas relevantes ao belo,  

complexo e grandioso universo feminino. Nosso objetivo é facilitar a 

vida cada vez mais atribulada das Mulheres e contribuir para que 

possam encontrar rapidamente ajuda em Kardec em diversos 

setores de sua vida prática, emocional e espiritual. Esperamos ajudá

-las a serem mais felizes e para que possam contribuir ainda mais 

para um mundo melhor! 

 

A 
 Dra. Maud é médica há 36 anos. Pós graduada em 

Psicologia Transpessoal e com treinamento na área 

de Constelação Familiar. Espírita militante em           

Rondonia há 32 anos, tendo trabalhado em varias áreas, mas 

ultimamente é palestrante espirita e coordenadora de                   

seminários.                                                                                         

Ė membro da AME-Associação Médica Espírita de Rondonia, 

Vice-Presidente da Sociedade Espírita Caminho Verdade e 

Vida, é  coordenadora dos estudos de mediunidade.  

Atua também com um grupo dentro dos hospitais levando a 

alegria e consolo através da música. 
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O  Psiquiatra Suíço Carl Gustav Jung assevera-

va que: “Quando uma situação interna não é 

tornada  consciente, ela acontece do lado de fora, como desti-

no1.” Desse modo, ele propõe que mergulhemos em nosso in-

consciente, trazendo para a luz da consciência nossos             

sombrios e desconhecidos conteúdos como única maneira de 

evitarmos que na nossa vida esses conteúdos tornem-se reais 

ou mesmo “destino”. 

Impressionante verificarmos que na grande maioria das vezes 

as nossas dificuldades e desafetos, incômodos e medos têm 

lugar em nosso mundo íntimo, e de imediato somos levados à 

reflexão: Será que na vida futura encontrarei as minhas “partes” 

desconhecidas materializadas como um carma, castigo ou 

pena?  

Sabemos que estamos encarnados em um mundo de provas e 

expiações, e que por motivos óbvios estamos comprometidos 

com as Leis Divinas, retornando quantas vezes forem 

necessárias para o ajustamento e aprimoramento do Ser que 

somos – Espíritos. Mesmo com essa consciência, muitos ainda 

acreditam que parte das nossas fraquezas é decorrente do cor-

po físico, ou seja, que a “Carne é Fraca”. Mas, aprofundando os 

estudos doutrinários, sabemos que o espírito não se origina da 

carne e que a carne nada mais é do que uma vestimenta do 

espírito, e que sendo assim, não somos um corpo com alma, 

mas uma alma que anima um corpo. Nós espíritas por vezes 

nos esquecemos disso, e direcionamos nossa existência priori-

tariamente às questões do corpo, negligenciando o ensinamento 

do Mestre: “Daí a César o que é de César e a Deus o que é de 

Deus”2.  

No capítulo VII de “O Céu e o Inferno”, Kardec nos lembra: “O 

Espírito é o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim 

dizer, à feição das suas necessidades e à manifestação das 

suas tendências.” Não são o corpo, a família e o relacionamento 

afetivo que comprometem nossas existências,  e sim o espírito  

comprometido que somos que imprime no corpo e nas                    

circunstâncias da vida as necessidades para nosso 

crescimento.  

Assim sendo, aquilo que não tornamos consciente em 

algum momento da existência retorna na condição de 

destino para ser reconhecido, acolhido e amado como 

conteúdo da própria alma.  

Sim, amigos, somos nós os únicos responsáveis por              

nossas vidas, e nem mesmo a genética pode ser culpada, 

pois ela apenas apresenta as características que necessi-

tamos para a jornada da vida! 

Portanto, só nos resta seguir em frente, tomando a            

responsabilidade da vida em nossas mãos e caminhando 

com a certeza de que o futuro é um direito de todos, pois 

a Lei é de Progresso, mesmo quando ainda teimamos em 

viver em escassez. A forma como esse futuro será              

dependerá das  nossas escolhas presentes.  

Estaremos renascendo sempre que nos renovarmos 

psiquicamente, trabalhando os nossos valores éticos e 

clareando nossos conteúdos sombrios. Podemos e 

devemos nascer e renascer na mesma existência, cum-

prindo assim a morte do homem velho para o nascimento 

do homem novo – esse é o nosso trabalho. 

Temos um caminho a seguir e precisamos começar imedi-

atamente. E não devemos esquecer de algumas              

ferramentas que serão úteis na jornada: 

1. Não esquecer de que somos herdeiros de nós 

mesmos. Por isso mesmo,  reclamar e se queixar 

de nada adianta. Os desafios e conflitos só serão 

modificados se dedicarmos esforço pessoal, pois 

esse é passo importante para o autoencontro.  

Somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que 

deixamos de fazer, essa é a nossa herança; 

2.       Ninguém que atravessa a estrada da vida está                      

 isento de problemas; 

3. Se quisermos encontrar o melhor de nós pre

 cisamos reconhecer o que há de pior em nós. 

 Sem o trabalho com a sombra estaremos apenas 

 adiando o crescimento; 

4. A vida nos apertará para sairmos do lugar, e isso 

 é bom. 

Não percamos a oportunidade de crescimento, nos                   

entregando ao imediatismo do ego, às pequenezas da 

inveja e do ciúme, à frieza do orgulho... Pois, “A morte 

não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o 

que morre dentro de nós enquanto vivemos3”. Que 

aceitemos a vida, afinal Ele nos deu vida e Vida em 

Abundância! 

  

 

1Aion, estudos sobre o simbolismo do si-mesmo.  

2 Mateus 22:21.  

3 Norman Cousins.  

Por Iris Sinoti - Terapeuta Junquiano 
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N 
ascido em Lyon, França, em 3 de Outubro 

de 1804, numa família    respeitável pelas 

suas virtudes, ele recebeu dos pais uma 

educação aprimorada. Pode-se dizer, 

portanto, que o meio foi o mais propício para o desen-

volvimento de suas boas tendências. Todas as quali-

dades morais, que concorrem para formar o homem de 

bem, foram logo desabrochando no jovem Hippolyte 

Rivail e  constituíram sempre o fundo de seu caráter. 

Quando tinha 50 anos de vida é que começou a estu-

dar as manifestações dos espíritos; era já um homem 

experimentado nas lutas da vida, mas sempre guiado 

por uma consciência reta. O Espiritismo não lhe veio 

trazer a transformação súbita do caráter, não veio  

modificá-lo de chofre, dando-lhe imediatamente quali-

dades que não possuía. Já o encontrou, por assim  

dizer, formado. Ele já era um espírito evoluído, com 

longas experiências e missões de outras vidas,                      

perfeitamente aparelhado, portanto, para desempenhar 

a nova missão que trazia. 

Na vida, a coragem nunca lhe faltou. Ele não desani-

mava nunca. A calma foi sempre uma das feições mais 

salientes de seu caráter. Ficando logo arruinado, 

perdendo toda a sua pequena fortuna no começo da 

vida, sempre exercitando a caridade, e, já casado com 

a mulher, que foi depois incansável na propaganda de 

suas ideias, ele consegue por meio de um labor                 

obstinado readquiri-la quase toda no ensino, escreven-

do ao mesmo tempo trabalhos didáticos, fazendo 

traduções de obras estrangeiras ou preparando a escri-

turação de estabelecimentos comerciais.  

Ainda assim, não lhe faltava a coragem para fazer 

benefícios à mocidade pobre, abrindo cursos gratuitos 

de ciências e línguas.  Era essa mesma coragem que 

ele devia mostrar mais tarde, no momento tempestuoso 

da formação da doutrina, recebendo sempre com a maior 

serenidade, sem nunca revidá-los, os ataques mais 

veementes dos adversários, as injustiças e as                        

ingratidões dos amigos. As cartas anônimas, as traições, 

os insultos e a difamação sistemática, perseguiram esse 

homem laborioso. Tudo, porém, ele sabia perdoar.  

De um humor às vezes alegre, mas brilhante, tinha um 

talento especial para distrair os amigos e convidados, 

que os tinha sempre em casa, dando algumas vezes cer-

to encanto às reuniões. Quem contempla seu retrato não 

pode ter a idéia do que foi seu caráter, não pode imagi-

nar que naquela figura vigorosa, de fisionomia tão aus-

tera, aparentando antes uma rigidez exagerada de senti-

mentos, pouco disposta a perdoar faltas, se escondia 

uma alma tão boa, tão simples e tão generosa. 

O princípio, enfim, que constitui para o Espiritismo o fun-

damento de sua moral: “Fora da caridade não há 

salvação”, pode-se garantir, foi sempre a sua bandeira. 

“Faço o bem quanto o permitem minhas condições, já 

dizia ele num antigo documento encontrado entre seus 

papéis, presto os serviços que posso, nunca os pobres 

foram enxotados de minha casa, nem tratados com                

dureza, antes são acolhidos com benevolência.              

Continuarei a fazer o bem que me for possível, mesmo 

aos meus inimigos, porque o ódio não me cega, estender

-lhes-ei sempre as mãos para os arrancar aos 

precipícios, quando para isso se me oferecer ocasião." 

 

Fonte: Allan Kardec e o Espiritismo 



5 Fraternity Spiritist Society - BOLETIM 

N 
a manhã desta quarta-feira 3 de 

Outubro desencarnou o escritor      

espírita Richard Simonetti. Nascido 

no dia 10 de Outubro de 1935, em Bauru 

(SP), foi  funcionário do Banco do   Brasil de 

1956 a 1986, quando se aposentou. Passou, 

então, a dedicar-se inteiramente às ativida-

des espíritas, particularmente no              

Centro Espírita Amor e Caridade, ao qual  

esteve ligado desde a infância. Expositor   

espírita, percorreu todos os Estados brasilei-

ros, em centenas de cidades, e também   

outros países, como Estados Unidos, França, 

Suíça, Itália e Portugal. Articulou, em 1973, o 

movimento inicial de instalação dos Clubes 

do Livro Espírita, que prestam relevantes 

serviços de divulgação em centenas de 

cidades. 

De 1964 a 1994, participou da União das So-

ciedades Espíritas de Bauru, em seus Depar-

tamentos de Doutrina e de Divulgação. Foi 

responsável pela instalação do Clube do              

Livro Espírita de Bauru e pela manutenção 

da Livraria Espírita. Sustentou expressivo 

movimento de venda de livros que proporcio-

nou recursos para a construção da sede da 

USE. Empenhou-se em passar sua experiên-

cia a outras cidades, ao demonstrar como se  

pode dinamizar a divulgação espírita a partir 

dessas iniciativas e, ao mesmo tempo,              

arrecadar recursos para outros serviços. 

Colaborou assiduamente em jornais e revis-

tas espíritas. Escreveu regularmente para 

periódicos espíritas de projeção nacional – 

Reformador, Revista Internacional de          

Espiritismo, Folha Espírita. Membro da            

Academia Bauruense de Letras. É autor de 

quarenta e oito obras publicadas, com uma 

tiragem aproximadamente de dois milhões e                 

duzentos mil exemplares, entre os quais 

estão: Conheça o Espiritismo, Para Viver 

uma Grande Mensagem, A Bênção da 

Gratidão e A Voz do Monte editados pela 

Federação Espírita Brasileira. 

O 
 Fraternity Spiritist Society: “Ė com 

grande pesar que dividimos com 

voces a notícia do desencarne do  

nosso querido amigo e companhei-

ro de ideal espírita, Richard Simonetti, que              

vinha colaborando  conosco nos últimos seis 

anos, escrevendo para o nosso Boletim.” 

Em sua memória, continuaremos editando  

nossas páginas com seu belos contos. 

Rogando a Jesus e aos Bons Espíritos que o 

ampare e o abençoe eternamente. 
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Q 
uando da Sua chegada à Terra, 

não houve mobilização humana, 

nem estardalhaço, ou qualquer 

movimento de massas para informar à 

Humanidade que o Rei Solar descera à 

sombra do mundo. Anunciado secular-

mente como o Messias, fez-se 

preceder por preparadores dos 

caminhos e trabalhadores da abne-

gação, a fim de que o Seu 

se fizesse o ministério da ternura, da 

compaixão, do amor. No silêncio de 

uma noite fria Ele chegou 

acolitado por seres angélicos invisíveis 

e sob a luz fulgurante de alguns astros 

em conjunção de órbitas, a fim de que a  

sombra fosse menos densa no mundo, 

que Ele renovaria moralmente, quando 

acendeu a claridade inapagável da 

Verdade. E a partir daquele dia memo-

rável a Humanidade nunca mais seria a 

mesma.. Ele revolucionou os paradig-

mas existentes na sociedade, implan-

tando  justiça, de ética, de moral, de 

valores para a vida, centrados no dever 

e na solidariedade, na alegria de viver e 

na justiça com igualdade para todos. 

A partir da sinfonia do sermão da mon-

tanha apresentou às criaturas de todos 

os tempos uma nova maneira de com-

preender o Pai e de comportar-se em 

relação ao seu próximo. 
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Demonstrou que fracos e infelizes são os 

que dominam os outros sem valor para 

dominar-se a si mesmos; que poderosos 

são aqueles que vencem as más in-

clinações e se libertam das paixões infe-

riores; que ricos são os que se 

caracterizam pela pobreza de inferiori-

dade moral e de tendências para o mal: 

que triunfadores são os que amam e 

perdoam aos demais, renovando- 

se sempre no bem, tornando-se todos, 

desse modo, bem-aventurados… 

Nunca mais ninguém falaria como Ele se 

expressou ou faria o que Ele fez, rever-

decendo as terras áridas por onde 

passou e semeando esperança em todo 

lugar. Jesus é inigualável! E o seu Natal 

é a epopéia da Luz que se encarcerou 

por momentos, a fim de que prosse-

guisse brilhando para sempre. 

É certo que estes também são dias muito 

semelhantes àqueles em que Ele viveu. 

Há predominância das forças do mal, da 

anarquia, do desequilíbrio e as vidas são 

amesquinhadas pelo utilitarismo extrava-

gante e perturbador. No entanto, em 

razão da Sua mensagem, multiplicam-se 

em toda parte os Seus obreiros 

atentos para que se cumpram as Suas 

promessas e os indivíduos descubram as 

trilhas que Ele percorreu, seguindo-O 

empós e felicitando-se plenamente… 

Esta é a tua oportunidade de encontrá-lo, 

caso ainda não tenhas estado com Ele. 

Busca-O quanto antes, a fim de que não 

seja tarde demais… E se O conheces, 

certamente O amas. Utiliza-te, então, do 

Seu Natal para demonstrar que a Sua 

lição de ternura domina o teu coração, 

distribuindo-a com todos aqueles que 

te espiam ou que, longe de ti, aguar-

dam por uma migalha de bondade que 

lhe podes e deves ofertar. 

O Natal de Jesus é uma festa que se 

faz celebrada pelo Céu e a Terra, 

homenageando o Rei Solar que te 

aguarda no topo da subida, 

montanha acima, que deves em-

preender desde agora, superando-te e 

renovando-te. Porfia no desiderato de 

estar com Ele e não desistas nunca, 

mesmo que descubras conspirações 

contra os teus ideais e esforços, 

incompreensões e dificuldades em 

relação aos objetivos a que te               

dedicas… 

Quem O ama nunca teme, jamais se 

detém. 

É Natal! …………………………………. 

Ama, Ajuda, Perdoa e sêja Feliz com 

Jesus. 

               Joanna de Ângelis 
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O 
s acontecimentos se precipitam com rapidez, de modo que não vos 

dizemos mais, como outrora: “Os tempos estão próximos”; agora 

dizemos: “Os tempos são chegados.” 

Por estas palavras não entendais um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem uma 

perturbação geral. Convulsões parciais do globo ocorreram em todas as épocas e 

ainda se produzem, porque inerentes à sua constituição, mas são sinais dos                  

tempos. Entretanto, tudo quanto está predito no Evangelho deve realizar-se e se 

cumpre neste momento, como reconhecereis mais tarde. Mas não tomeis os 

sinais  anunciados senão como figuras, dos quais é preciso captar o espírito, e não 

a letra. Todas as Escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria, e é 

porque os exegetas se apegaram à letra que se extraviaram. Faltou-lhes a chave 

para a compreensão de seu verdadeiro sentido. Esta chave está nas descobertas 

da Ciência e nas leis do mundo invisível, que o Espiritismo vos vem revelar. Do-

ravante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro torna-se 

claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de 

Deus não serão alteradas. Assim, não vereis milagres, nem prodígios, nem nada 

de sobrenatural, no sentido vulgar ligado a estas palavras. Não olheis o céu para 

aí buscar sinais precursores, pois não os vereis e os que  vo-los anunciam vos 

enganarão; mas olhai em torno de vós, entre os homens; é ai que os encon-

trareis. Não sentis como um vento que sopra na Terra e agita todos os Espíritos? 

O mundo está à espera e como tomado por um vago pressentimento à aproxi-

mação da tempestade. Contudo, não acrediteis no fim do mundo  material; a  

Terra progrediu desde a sua transformação; deve progredir ainda, e não ser 

destruída. Mas a Humanidade chegou a um de seus períodos de transformação e 

a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Não é, pois, o fim do mundo 

material que se prepara, mas o fim do mundo moral; é o velho mundo, o mundo 

dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que se desmorona; 

cada dia leva consigo os seus destroços. Tudo acabará para ele com a geração 

que se vai, e a geração nova erguerá o novo edifício que as gerações seguintes 

consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a Terra está  fadada a tor-

nar-se um dia um mundo feliz, e nela habitar será uma recompensa, ao invés de 

uma punição. O reinado do bem aí deve suceder o do mal.  Para que os homens 

sejam felizes na Terra, é necessário que esta só seja povoada de bons Espíritos, 

encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem.  Sendo chegado 

esse tempo, uma grande emigração se realiza neste momento entre os que a 

habitam; os que fazem o mal pelo mal e não são tocados pelo sentimento do bem 

por não serem dignos da Terra transformada, dela serão excluídos, porque aí 

trariam novamente a perturbação e a confusão e seriam um obstáculo ao 

progresso. Irão expiar seu endurecimento nos mun-

dos inferiores, para onde levarão os conhecimentos 

adquiridos e terão por missão fazê-los progredir. 

Serão substituídos na Terra por Espíritos melhores, 

que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraterni-

dade. Já dissemos que a Terra não deve ser transfor-

mada por um cataclismo, que aniquilaria subitamente 

uma geração. A geração atual desaparecerá           

gradualmente, e a nova a sucederá, sem que nada seja 

mudado na ordem natural das coisas. Tudo se passa-

rá, pois, exteriormente, como de hábito, com uma 

única diferença, mas esta diferença é capital: uma 

parte dos Espíritos que aí se encarnavam não mais 

encarnarão. Numa criança que nascer, em vez de um 

Espírito atrasado e devotado ao mal que se tivesse 

encarnado, será um Espírito mais adiantado 

e devotado ao bem. Trata-se, pois, muito menos de 

uma nova geração corporal que de uma nova geração 

de Espíritos. Assim, os que esperavam ver a trans-

formação operar-se por efeito sobrenaturais e mara-

vilhosos ficarão decepcionados. A época atual é de 

transição; os elementos das duas gerações se confun-

dem. Colocados em ponto intermediário, assistis à 

partida de uma e à chegada da outra, e cada um já se 

assinala no mundo pelos caracteres que lhes são pró-

prios. As duas gerações que sucedem uma à outra 

têm ideias e pontos de vista opostos. Pela natureza 

das disposições morais, mas, sobretudo, das dis-

posições intuitivas e inatas, é fácil distinguir a qual das 

duas pertence cada indivíduo. Devendo fundar a era 

do progresso moral, a nova geração se distingue por 

uma inteligência e uma razão geralmente precoces, 

aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças 

espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau 

de progresso anterior. Não será composta exclusiva-

mente de Espíritos eminentemente superiores, mas 

daqueles que, tendo já progredido, estão predispos-

tos a assimilar todas as ideias progressivas, e aptos a 

secundar o movimento regenerador. Ao contrário, o 

que distingue os Espíritos atrasados é, primeiro, a 

revolta contra Deus pela negação da Previdência e de 

todo poder superior à Humanidade; depois pro-

pensão instintiva às paixões degradantes, aos senti-

mentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, do 

ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância 

do apego a tudo o que é material. Tais os vícios de 

que a Terra deve ser expurgada pelo afastamento dos 

que se recusam a emendar-se, porque são                  

incompatíveis com o reinado da fraternidade e 

porque os homens de bem sempre sofrerão com o 

seu contato. A Terra ficará livre deles e os homens 

marcharão sem entraves para o futuro melhor, que 

lhes está reservado aqui, como prêmio por seus 

esforços e por sua perseverança, esperando que uma 

depuração ainda mais completa lhes abra a entrada 

dos mundos superiores. 

ALLAN KARDEC  

Resumo das comunicações dadas pelas Senhoras M… e T… em estado sonambúlico 



P 
rosseguindo o diálogo com os discípulos,  Jesus                   
dirigiu-se a Pedro: 
– Em verdade, em verdade, te digo: quando eras 

mais moço, tu te cingias e andavas por onde querias. Mas, 
quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e 
te levará para onde tu não queres. Trata-se de um aforis-
mo, relacionado com a mocidade e a velhice. O jovem se 
cuida; o velho é cuidado.O jovem tem a iniciativa; o velho, a 
dependência. 
No contexto evangélico Jesus queria dizer que o Apóstolo 
teria uma morte não desejável, como de fato aconteceu, 
martirizado em Roma. 
Acrescenta Jesus ao Apóstolo: – Senhor, e este? 
Era como se perguntasse se João também passaria pelos 
seus testemunhos. Recebeu enigmática resposta: – Se eu 
quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Se-
gue-me tu. Aparentemente, João não teria o mesmo desti-
no. 
Imaginou-se que ele não morreria enquanto Jesus não 
voltasse para suposto juízo final.Quando o apóstolo morreu, 
em idade avançada, houve grande decepção na comuni-
dade cristã. Jesus não viera. Não obstante, permaneceu a 
convicção de seu retorno em remoto futuro. O tempo 
passou e ele não chegou, contrariando datações que se 
sucediam. Na virada do primeiro século… Ao completar-se 
o primeiro milênio… Ao final do segundo, a expectativa era 
grande. Havia até um vaticínio supostamente contido nos 
Evangelhos: De mil passou, a dois mil não chegará. Algu-
mas seitas pretenderam definir datas, frustrando-se quando 
elas chegaram e nada aconteceu. Apesar desse fracasso, 
ainda hoje se cultiva,  intensamente, a idéia de que o            
Mestre está para chegar. Em fachadas de casas, em 
decalques em automóveis, em pára-choques de 
caminhões, frases enfatizam: Jesus está chegando! E                  
alguns, no afã de se dizerem merecedores do Mestre, 
adotam afirmativas assim: Eu sou de Jesus! E tudo passa a 
ser de Jesus. Em alguns automóveis, a expressão: Proprie-
dade de Jesus. Um ladrão preso após roubar um carro que 
estampava essa frase, justificou: – Ganhei de Jesus! Jesus 
virá, realmente? Fazer o quê? A mensagem maior, já nos 
ensinou: o amor.  
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É a essência do Universo, o hausto criador de              

Deus, a força suprema que preside o equilíbrio dos 

astros. Dizem alguns: Haverá o julgamento! 

Danação eterna para os maus! Eternas benesses 

para os bons! E onde fica a infinita misericórdia de 

Deus, que pressupõe oportunidades infinitas de rea-

bilitação para os transgressores das leis divinas?! 

Pior – estaria comprometida a Justiça perfeita de 

Deus, já que não há crimes, por mais tenebrosos, 

que justifiquem o castigo sem fim, partindo de ele-

mentar princípio: a extensão da pena não pode               

ultrapassar a natureza do crime. Seria o mesmo que 

condenar alguém à prisão perpétua pelo roubo de 

um pão. Uma vida de crimes, muitas vidas de 

crimes, representam mera gota-d’água no oceano 

da eternidade! Não há por que esperar pelo Cristo. 

Compete-nos ir até ele no Reino de Deus, que,  

conforme ensina o Mestre, está dentro de nós. 

Então, esse encontro sagrado ocorrerá, na intim-

idade de nosso próprio coração, quando nos               

dispusermos, com todas as forças de nossa alma, a 

atender àquele segue-me, com que o Mestre nos 

convoca desde sempre. 

Fraternity Spiritist Society - BOLETIM  

João, 21:18 – 23 


