Ano III - Número 11 - Dezembro 2014 / Janeiro 2015
Ciência, Filosofia & Religião

Fraternity Spiritist Society - Fundado em 1º de Março de 1992

A
Conteúdo

Jesus e Barrabás por
Cláudio Sinoti

1
2
2
3

O desafio maior por
Richard Simonetti

4

O Natal de Jesus
Nossa Confraternização
Datas Comemorativas

Edição: Angela Masuko
Design Gráfico: Angela Masuko
Colaboração: Richard Simonetti,
Cláudio & Iris Sinoti

Reuniões de Estudos - Português & Inglês
Domingos - 17.30 - 19:30hrs
Segundas - 17:30 - 20:30hrs
PHILBEACH HALL
51 Philbeach Gardens - London SW5 9EB
Informações: 07590.463.500
Coordenadora: Elizabeth S. Stevenson
E-mail: fraternityss@yahoo.co.uk
www.fraternityspiritistsociety.org.uk

Sabedoria da Vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da Humanidade, como que
renovando as oportunidades do amor fraterno, diante dos nossos compromissos com o Tempo. Projetam-se
anualmente, sobre a Terra os mesmos raios excelsos da Estrela de Belém, clareando a estrada dos
corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma, em silêncio, à ascensão de todos os recursos
para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da Cristandade. Não mais o
estábulo simples, nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz… Santas alegrias nos procuram a alma, em todos os campos do idealismo evangélico natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada, entretanto, não podemos olvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida, cada ano, não
obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros, que desistiram temporariamente da comunhão fraternal.
E o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre
nos legou. E a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas retificando atitudes menos felizes, ou de esquecer
as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência
à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. È o passo definitivo para a descoberta de
novas sementeiras de serviço edificante, atraves da visita aos irmãos mais sofredores do que nos mesmos e da
aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos, mais intensivamente, o princípio do “amemo-nos uns aos outros”. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim
aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do Tempo. Com o Mestre, recebemos o
Dia do Amor e da Concórdia. Com o tempo, encontramos o Dia da Fraternidade Universal. O primeiro renova a
alegria. O segundo reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a Ele cinco minutos de pensamento e
atividade e, a breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com
as criaturas, nas bases da Sabedoria e do Amor. Não nos esqueçamos.Se Jesus não nascer e crescer, na manjedoura de nossa alma, em vão os Anos Novos se abrirão iluminados para nós.…………………………………………
Autor: Emmanuel - Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro: Fonte de Paz
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02/12/1865 - Desencarna em Paris França, o livreiro e editor Didier, foi o
responsável pela primeira edição dos livros de Allan Kardec.
04/12/1935 - Desencarna o cientista e pesquisador dos fenômenos espíritas
Charles Robert Richet, Prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia, no ano de
1913, pai da Metapsíquica, defensor do Espiritismo.
11/12/1761-Nasce em Salvador
encarnações de Joanna de Angelis.
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11/12/1855 - Allan Kardec recebe a revelação de que Zéfiro é seu espírito
protetor.
24/12/1900 - Nasce em rio das Flores-RJ, Yvone do Amaral Pereira.
01/01/1846 - Nasce o filósofo da Doutrina, Leon Denis,.
01/01/1858 - Surge o primeiro número da Revista Espírita, fundada por Allan
Kardec.
06/01/1868 - Surge nas livrarias a primeira edição de “A Gênese”, de Allan
Kardec.
15/01/1861 - Aparece a primeira edição de “O Livro dos Médiuns”, de Allan
Kardec.
21/01/1883 - Desencarna Amélie Gabrielle Boudet, esposa de Allan Kardec, aos
87 anos de idade.
31/01/1907 - Eurípedes Barsanulfo funda o Colégio Allan Kardec, em
Sacramento, MG, dos pioneiros da implantação de escolas espíritas no Brasil.

O

Fraternity Spiritist Society, celebrou no dia 7 de
Dezembro a Confraternização de Natal. A Evangelização Infantil que contava com 15 crianças
formaram um lindo coral e também representaram uma peça
teatral sobre a vida de Jesus, foi o show da noite. Parabéns
as evangelizadoras, Emanuela Vitta, Marcia Morell e Juliana
Nascimento. Mostrando que com boa vontade e organização
é possível realizar uma bela apresentação. Para o
encerramento do ano tivemos também, Bazar de Natal
venda de livros espíritas e muitos quitutes gostosos preparados pelos membros da nossa casa. Boas Festa a todos.
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daquele filme estava impregnado de algo estranho,
intimista, que convidava à reflexão, diferente de tudo o
que conhecera até então no mundo do cinema”. Em
sua pequena, mas importante participação, ele
apareceria justamente no momento do desfecho do
“julgamento” de Jesus, quando Pôncio Pilatos deixava
à multidão o direito de escolha.
Sem intenção de entretecer considerações críticas a
respeito do filme, a pergunta feita por Pilatos, e que
Sarubbi teve a oportunidade de encenar, parece ecoar
até hoje no “átrio” das nossas consciências, nas quais
se desdobra a luta arquetípica entre o ego e o Self, o
reino da Terra e o “Reino dos Céus”.

Fonte: imagensbiblicas.wordpress.com/
“Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um
dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles
um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo
reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a
Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo?... “ (Mateus 27: 15-17)

A

companhando as narrações da entrada
triunfal de Jesus em Jerusalém, na qual
o Mestre e os apóstolos foram saudados pela multidão,
ficamos muitas vezes sem entender por que Ele não foi
escolhido pelo povo. Os relatos evangélicos nos levam a
entender que a escolha de Barrabás foi amplamente
majoritária.
Parece fácil, nos dias atuais, condenar todos aqueles
que escolheram Barrabás naquele tempo remoto, e
dizer que seríamos fieis a Jesus a qualquer custo. No
entanto, trazendo a questão para os caminhos existenciais, nas quais somos muitas vezes chamados a optar
entre a realização do ego ou prosseguir nossa busca de
realização da Personalidade Maior – o Self ou o divino
em nós - podemos garantir que escolhemos Cristo à
Barrabás ?
No ano de 2009 tive a oportunidade de assistir a uma
palestra proferida pelo ator italiano Pietro Sarubbi. Dentre vários personagens que já encenou, o ator destacou
a interpretação de Barrabás no filme “A Paixão de Cristo”, dirigido por Mel Gibson. Na ocasião, Sarubbi narrou
sua conturbada história de vida, até o momento em que
dramatizou aquela cena histórica, ocorrida há quase 2
milênios em Jerusalém, e que modificou por completo a
sua forma de ver e conduzir a vida. Destacou que “o set

Conforme as anotações da benfeitora Amélia Rodrigues, registradas na obra “Pelos Caminhos de Jesus” (psicografia do médium Divaldo Franco), Barrabás, que etimologicamente significa – Filho do Pai –
também se chamava Jesus . Dava-se então o encontro
de 2 Jesus: um “era o revolucionário terrestre, enquanto o outro” – o Filho do Homem – “era-o celeste”...
“o bandido agradava a multidão e a conveniência dos
poderosos de um dia. Este podia viver.”
Psicologicamente, todas as escolhas pautadas no ego,
na busca do poder e da exaltação pessoal simbolizam
a escolha de Barrabás. Toda vez que nos negamos a
um olhar mais profundo da vida , e queremos seguir no
impulso da conquista do mundo a qualquer custo, o
Self permanece sendo apenas uma pequena voz
abafada na multidão de vozes do “átrio”. Impulsionados pela cultura massificada, pelos valores que nos
são vendidos pela mídia, fazemos escolhas através da
parte densa da nossa personalidade – a nossa
sombra.
Recordemos que apenas algumas mulheres – Maria,
mãe de Jesus, Maria de Magdala e Joana de Cusa,
dentre outras – seguidas por João, o Evangelista, permanecerem com Ele até o final. Essas mulheres são a
representação da ânima, que simboliza as forças femininas do psiquismo, normalmente relacionadas ao
amor, à espiritualidade, à fraternidade ... João Evangelista, vivenciando o amor, demonstrava ter uma
relação saudável com essas forças intrapsíquicas,
que o impulsionaram a vencer o medo, que dominou a
maioria dos apóstolos.
A partir do exemplo dessas mulheres e de João,
deduzimos que vivenciar os sentimentos profundos,
que se conjugam no amor, é um dos caminhos para
que comecemos a escolher o Cristo nos grandes embates existenciais, nos quais necessitamos de uma
grande resistência moral para seguir a “porta estreita”,
um caminho diferente do seguido pela grande massa.
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O exemplo dado pelo ator italiano, que coincide
com outros testemunhos daqueles que passaram a “escolher o Cristo”, simboliza o chamado
da consciência maior para o caminho da
individuação – realização plena da personalidade - ao qual tantas vezes nos escusamos. O
chamado da consciência vem para todos, pois
as próprias leis divinas nela se encontram
insculpidas ( Q. 621 de “O Livro dos Espíritos”)

Ademais, para fortalecer esse elo de ligação com nossa
essência superior, temos pela frente o grande desafio de conjugar as forças de nossa personalidade que se encontram
desconexas, desvirtuadas dos valores profundos, e promover
uma saudável integração no campo da consciência. “Esse
encontro se opera”, propõe a Benfeitora Joanna de Ângelis
( O Despertar do Espírito, pág. 76), “quando se passa à autoobservação como centro de busca, examinando-se o comportamento interior, as ambições e experiências, para descobrirse que há um mundo íntimo vibrante, sensível, aguardando”,
que pode ser comparado ao Cristo em nós.
Por ocasião da filmagem da cena, Pietro Sarubbi foi orientado
a não dirigir a fala ao personagem de Jesus, interpretado por
Jim Caviezel. “Seria apenas um olhar”... O que o ator não
contava é que não seria apenas um olhar, pois ele sentiu no
personagem algo muito mais profundo que um simples ato
cinematográfico: “Aquele olhar envolveu-me com tamanha
ternura, doçura, que fui tomado por uma onda de energia...
A partir daquele instante nunca mais fui o mesmo...”

No entanto, muitas vezes somos como aqueles
que apenas O viram passar, e não se deixaram
penetrar pela Sua mensagem libertadora. Mas,
como nos ensina a benfeitora Joanna de
Ângelis, (Iluminação Interior: O Significado de
Jesus) “quando, realmente, se mantém contato
com Jesus, através das lições de incomum
beleza e significação que Ele nos ofereceu, logo
se dá uma revolução interior, alterando completamente as paisagens mentais do indivíduo,
a sua visão a respeito da existência, as
aspirações em torno do futuro”.
E quando nos resolvermos por atender ao
chamado da nossa consciência maior, não mais
nos iludiremos com as conquistas temporárias
que o mundo oferece, e que podem ser simbolizadas na escolha de Barrabás, pois teremos
conquistado o Cristo interior, que conduzirá
todas as nossas escolhas existenciais

Foto: Cena do filme “ A Paixão de Cristo”, disponível no
Site http://1.fwcdn.pl/ph/82/33/38233/133729.1.jpg
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história mais popular da série Mil e uma Noites
nos fala de Aladim e a lâmpada mágica, que,
esfregada, libertou um gênio disposto a atender a
três desejos seus.
Há centenas de versões dessa aventura original,
em filmes, livros, programas de televisão, não raro de
cunho humorístico.
Recordo uma do gênio que, agradecido ao seu
libertador, prometeu atender às suas aspirações,
sintetizadas num único desejo, porquanto estivera muito
tempo preso na lâmpada e seus poderes estavam
enfraquecidos.
O beneficiário pensou, pensou…
Se era apenas um desejo, deveria pedir algo grandioso.
– Quero que você transforme a casa de minha
propriedade, onde moro, num edifício de cinquenta
andares, com duzentos apartamentos de trezentos
metros quadrados para alugar.
O gênio ponderou:
– Como lhe disse, estou ainda um tanto fraco, e uma
realização assim vai deixar-me exausto. Dá para
simplificar?
– Bem – falou o homem –, há algo bem mais simples que
tenho tentado alcançar, sem sucesso. Quem sabe você
poderá ajudar-me.
– Peça! Esteja certo de que o atenderei.
– Eu queria compreender as mulheres…
O gênio suspirou:
– Como é mesmo que você quer o prédio? Bem, caro
leitor, não é minha intenção falar de enigmas impenetráveis. Evocando a figura do gênio das mil e uma noites,
é interessante observar nossos desejos enquanto nas
etéreas plagas, em contraposição com os mesmos quando reencarnamos. No mundo espiritual temos uma visão
objetiva de nossas necessidades evolutivas. Pedimos
aos gênios tutelares, nossos amigos espirituais, que nos
ajudem a planejar uma existência capaz de incinerar nossas mazelas e liquidar nossos débitos cármicos, acumulados ao longo de muitos séculos de indisciplina e comprometimento com o desajuste. Evocando a figura do
gênio das mil e uma noites, é interessante observar
nossos desejos enquanto nas etéreas plagas, em contraposição com os mesmos quando reencarnamos. No
mundo espiritual temos uma visão objetiva de nossas
necessidades evolutivas. Pedimos aos gênios tutelares,

07.12.14 - Confraternização de Natal
14.12.14 - Estaremos fechados para o Natal e Ano Novo.
21.12.14 - Fechado
28.12.14 - Fechado
Estaremos de volta as nossas atividades normais no Domingo 4 de Janeiro às 17:30hs.
Segunda-feira dia 5 de Janeiro às 17:30hs para o Tratamento Espiritual.
18:30hs para os estudos: Livro dos Médiuns, Evangelho e Missionários da Luz.

nossos amigos espirituais, que nos ajudem a planejar
uma existência capaz de incinerar nossas mazelas e
liquidar nossos débitos cármicos, acumulados ao longo
de muitos séculos de indisciplina e comprometimento
com o desajuste. Muito mais do que pagar dívidas, é
fundamental estejamos empenhados em não contraí-las
e a conquistar créditos de trabalho no campo do Bem e
do aprimoramento espiritual, adquirindo aquela riqueza
que, no dizer de Jesus, as traças não roem, a ferrugem
não corrói, nem os ladrões roubam.
O problema é que aqui aportando, visão
espiritual prejudicada pela armadura física, deixamos
que prevaleçam os interesses humanos.
Sofremos uma inversão de valores.
Se as coisas correm mal, clamamos ao Céu.
Se correm bem, distraímo-nos dos bons propósitos.
Pagamos nossos débitos cármicos com a
angústia do sovina. Contraímos novos débitos com a
avidez do perdulário.Ao final da jornada, o saldo é negativo na contabilidade divina e vamos parar em regiões
umbralinas, onde estagiam os maus pagadores e os
esbanjadores do tempo, de onde nenhum gênio nos
tirará até que nos livremos dos lastros maiores de desajustes e perturbações.
Sofremos, choramos, clamamos pela complacência divina...Isso não basta. Na célebre parábola
evangélica, o filho pródigo permaneceu na indigência,
até cair em si e reconhecer que cometera um grande
erro afastando-se da casa de seu pai. Foi quando decidiu voltar. Exatamente o que nos tem acontecido. Depois
de muito sofrer, colhendo no umbral as consequências
de nossos desatinos, experimentamos esse cair em si, a
partir do que somos atendidos, esclarecidos e orientados.Compenetramo-nos de nossas fraquezas e mazelas, de nossos débitos cármicos, da necessidade da
reencarnação…E começa tudo de novo. Assim será até
que nos disponhamos, com todas as forças de nossa
alma, a compatibilizar os ideais divinos com os desejos
humanos, a partir do empenho por compreender a nós
mesmos, habilitando-nos até mesmo a enfrentar esse
autêntico desafio que é decifrar a alma feminina.

04.01.15 11.01.15 Tema:
18.01.15 Tema:
25.01.15
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Palestras, algumas ao vivo
www.radioceac.com.br

Estudo do Livro “Nosso Lar” Cristiane Santos
Manuel Portásio Filho
“Vida e Obra de São Francisco de Assis“
Silvia Gibbons
“Jesus, na nossas vidas”
Eugene Pires
“Jesus e Seu Apostolado”

