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No dia em que Allan Kardec desencarnava, constituindo este
fato dolorosa surpresa para todos os seus amigos e para os
espíritas em geral, nesse mesmo dia o sr. E. Muller, grande
amigo do Codificador e de sua digna esposa, mandou
telegrama aos espíritas lioneses: "Morreu o Sr. Allan Kardec,
será enterrado sexta-feira." E, no mesmo dia, assim se
expressa por carta ao sr. Finet, de Lião:
Amigo:

“

O aborto é sempre lamentável
porque se já estamos na Terra
com elementos anticoncepcionais
de aplicação suave, compreensível e
humanitária, porque é que havemos de
criar a matança de crianças indefesas,
com absoluta impunidade, entre as
paredes de nossas casas? Isto é um
delito muito grave perante a Providência
Divina, porque a vida não nos pertence
e, sim, ao poder Divino.”
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A

gora, que já estou um pouco mais calmo,
eu vos escrevo . Enviando-vos meu aviso,
como o fiz, talvez tenha agido um tanto
brutalmente, mas me parecia que devíeis
receber a comunicação
imediata desse falecimento. Ele morreu esta manhã, entre onze e doze horas,
subitamente, ao entregar um número da Revue a um
caixeiro de livraria que acabava de comprá-lo; ele se
curvou sobre si mesmo, sem proferir uma única
palavra: estava morto.
Sozinho em sua casa (Rue de Sant'Ana), Kardec
punha em ordem seus livros e papéis para a mudança
que se vinha processando e que deveria terminar
amanhã. Seu empregado, aos gritos da criada e do
caixeiro, acorreu ao local, ergueu-o ... nada, nada
mais. Delanne acudiu com toda a presteza, friccionou
-o, mas em vão. Tudo estava acabado.
Venho de vê-lo. Penetrando a casa, com móveis e
utensílios diversos atravancando a entrada, pude ver,
pela porta aberta da grande sala de sessões, a desordem que acompanha os preparativos para uma
mudança de domicílio; introduzido numa pequena sala
de visitas, que conheceis bem, com seu tapete encarnado e seus móveis antigos, encontrei a sra. Kardec
assentada no canapé, de face para a lareira; ao seu
lado, o sr. Delanne; diante deles, sobre dois colchões
colocados no chão, junto à porta da pequena sala de
jantar, jazia o corpo, restos inanimados daquele que
todos amamos. Sua cabeça, envolta em parte por um
lenço branco atado sob o queixo, deixava ver toda a
face, que parecia repousar docemente e experimentar

a suave e serena satisfação do dever cumprido. Nada
de tétrico marcara a passagem de sua morte; se não
fosse a parada da respiração, dir-se-ia que ele estava
dormindo.
Cobria-lhe o corpo uma coberta de lã branca, que,
junto aos ombros dele, deixava perceber a gola do
robe de chambre, a roupa que ele vestia quando fora
fulminado; a seus pés, como que abandonadas, suas
chinelas e meias pareciam possuir ainda o calor do
corpo dele. Tudo isto era triste, e, entretanto, um sentimento de doce quietude penetrava-nos a alma; tudo
na casa era desordem, caos, morte, mas tudo aí parecia calmo, risonho e doce, e, diante daqueles restos,
forçosamente meditamos no futuro.
Eu vos disse que na sexta-feira é que o enterraríamos, mas ainda não sabemos a que horas; esta
noite seu corpo está sendo velado por Desliens e
Tailleur; amanhã o será por Delanne e
Morin. Procuram-se, entre os seus papéis, suas
últimas vontades, se é que ele as escreveu; de
qualquer forma, o enterro será puramente civil.
Escrever-vos-ei, dando-vos os pormenores da
cerimônia. Amanhã, creio eu, cuidaremos em nomear
uma comissão de espíritas mais ligados à Causa,
aqueles que melhor conhecem as necessidades dela,
a fim de aguardar e de saber o que se irá fazer.
De todo o coração, vosso amigo, Finet
Os despojos do Codificador Allan Kardec foram enterrados inicialmente no Cemitério de Montmartre em 2
Abril 1869, e foram transferidos para o Cemitério do
Père-Lachaise em 31 de Março de 1870.
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rancisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier,
nasceu em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, no dia 2
de Abril de 1910 numa família humilde. Foi um dos mais
conhecidos espíritas do Brasil. Foi educado na fé católica, mas
teve seu primeiro contato com os Espíritos desencarnados aos 4 anos
de idade. Sua mãe desencarnou quando ele tinha 5 anos de idade. O
pai, sem ter condições de criar os 9 filhos, os distribuiu entre os
familiares. Chico ficou por 2 anos na casa da madrinha Rita de Cássia
que logo se mostrou cruél ao aplicar-lhe torturas terríveis.
O espírito da mãe desencarnada aparecia para ele e recomendava
"paciência, resignação e fé em Jesus". O pai casou-se novamente e a
madrasta Cidália exigiu reunir os 9 irmãos. O casal teve mais 6 filhos.
Chico começou a vender legumes da horta da casa para ajudar na
despesa. Chico era motivo de chacota na escola por ver e falar com
espíritos. O pai pensou em interná-lo, mas o padre Scarzelli disse que
era apenas "fantasias de menino". Aconselhou que ele começasse a
trabalhar. Então, ingressou como operário em uma fábrica de tecidos,
onde foi submetido à rigorosa disciplina do trabalho fabril, que lhe deixou
sequelas para o resto da vida; depois foi servente de cozinha no bar de
Claudovino Rocha; caixeiro no armazém de Felizardo Sobrinho e
aposentou como inspetor agrícola na Fazenda Modelo, onde trabalhou
de 1930 até ao final dos anos 1950. Hoje, a Fazenda Modelo tornou-se o
Espaço Cultural Chico Xavier. Em 1924 terminou o curso primário e
nunca mais voltou a estudar.
Quando ele estava com 17 anos sua madrasta desencarnou e ele
começou a estudar o Espiritismo. Sofria com doença complexa nas
vistas: o deslocamento do cristalino e estrabismo. Sofreu crises de
angina e dois enfartes. Em 1931 teve o primeiro contato com Emmanuel
e publicou o primeiro livro "Parnaso de Além Túmulo". Psicografou mais
de quatrocentos livros, e nunca admitiu ser o autor de nenhuma obra.
Pois insistia dizer que reproduzia o que os espíritos ditavam.
Nunca aceitou o dinheiro lucrado com a venda de seus livros, doando os
direitos autorais para instituições espíritas: creches, orfanatos e outros.
A venda dos livros ajudava e ainda ajuda pessoas necessitadas.
Viveu sempre de sua modesta aposentadoria. O seu nome foi muito
conhecido no Brasil, por sua humanidade e assistência ao próximo sem
cobrar nada. Psicografou cartas de desencarnados que consolaram
muitos corações, principalmente os das mães. Chico dizia que gostaria
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de desencarnar no dia em que o povo brasileiro estivesse feliz. Seu
pedido foi atendido. Ele desencarnou em 2002 já com 92 anos de
idade no dia em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Merecimento
por tantos anos de dedicação a causa espírita cristã. Pensou até o
último instante na dor alheia e mostrou mais um ato de humildade.
Não queria a atenção só para si. Em Outubro de 2012, no programa
O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, transmitido pelo SBT, Chico
foi eleito, por voto popular, como "O maior brasileiro de todos os
tempos". Só nos resta agradecer a Deus por ter proporcionado o
privilégio de ter este Espírito de grande evolução entre nós. E
presentear o Chico lendo e estudando os livros por ele
psicografados. Obrigada, Chico, pelo seu AMOR, exemplo cristão e
dedicação a causa do Cristo.
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ivaldo Pereira Franco, baiano de Feira de Santana, completará
92 anos neste dia 5 de Maio de 2019.
Médium e tribuno
espírita vêm percorrendo o mundo com seu verbo universal,
trazendo conforto e esclarecimento a um sem número de pessoas.
Doutor Honoris Causa em Humanidades, título conferido pela
Universidade de Concórdia, em Montreal no Canadá. Esteve por várias
vezes proferindo palestras na ONU.
De verbo inspirado, empolgado, vem ao longo de décadas visitando todo
o planeta, cantando as glórias do Evangelho. Seu exemplo de amor ao
próximo se materializa na gigantesca obra de assistência social – “A
mansão do Caminho” na cidade de Salvador, onde já foram e ainda são
beneficiadas milhares de crianças e sofredores de todos os matizes.
Seus livros, psicografados sobre a orientação de sua protetora espiritual
Joanna de Ângelis, representam fenômeno editorial, sendo traduzidos
para dezenas de idiomas, auxiliando espiritual e materialmente
infindável número de pessoas.
Sua mensagem cristã vem rasgando os continentes, esclarecendo
criaturas, fazendo brotar luz onde havia trevas por ter o caráter da universalidade e falar direto à razão e ao coração da humanidade. Palavras
puras, cristalinas, que esclarecem com bom humor e alegria. Certa vez
prepararam-lhe uma cilada, a fim de testarem seus dotes mediúnicos.
Estava Divaldo em um programa de televisão, quando o apresentador
lhe disse:– Divaldo, tem aqui uma carta escrita por um desembargador,
homem descrente, duvida de tudo e de todos e quer ele que você
descubra o que está escrito nela. Divaldo preocupou-se, afinal, ele é
médium, não adivinho, como saber o que estava escrito na misteriosa
carta. Se ao menos o homem lhe mostrasse o envelope, poderia tentar
captar o conteúdo, no entanto, nada da carta aparecer. Enquanto isso, o
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programa corria célere. Perguntas chegavam demonstrando a
grande audiência. Porém, em dado momento, sua protetora espiritual
Joanna de Ângelis, aparece e diz: – Não te preocupes, nós sabemos
o que está escrito na carta, lá contém o nome do filho desse senhor e
a data de seu óbito. Não te magoes com quem tenta humilhar a
causa através de ti, este senhor, é um pobre pai infeliz que chora o
assassinato de seu filho. Contudo, nós faremos melhor ainda, vamos
trazer seu próprio filho para dar testemunho da imortalidade da
alma. Ao final do programa, com Divaldo bem mais tranquilo, o entrevistador lhe disse: – Divaldo, não vou expô-lo à situação de dizer o
conteúdo da carta, a mim você já convenceu. Divaldo redarguiu:
– Por favor, mostre a carta, tentarei dizer o que está nela, não estou
contratado mesmo, portanto, não perderei o emprego, se conseguir
muito bem, se não conseguir, não há problema. O entrevistador
mostrou a carta, e em seguida, foi surpreendido por uma voz que
disse:– Está escrito o nome de fulano de tal, morto em tal dia, por um
bandido! Ouviu-se um grito no estúdio: – É meu filho! Divaldo não
sabia, mas o desembargador e sua mulher estavam ali, assistindo ao
programa. Após alguns instantes, Divaldo sentiu o abraço de satisfação dos pais daquele jovem que morrera vitima da violência.
Desafiado, Divaldo não perdeu o bom humor. Vitorioso, pois logrou
êxito em seu intento, não humilhou quem queria lhe humilhar. Nada
de revide, nada de revanche, apenas a satisfação em poder
colaborar com aqueles corações dilacerados pela partida de um ente
querido. Graças à atitude serena e pacífica de Divaldo, surgiu uma
grande amizade entre o casal e ele. Onde há esclarecimento com o
suporte do amor e do bom humor, a paz reina soberana, e nesse
mister, Divaldo cumpriu e vem cumprindo gloriosa tarefa.
Nossa singela homenagem a esse grande homem, que segue os
exemplos do Metre Jesus e de Allan Kardec.
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Por Cláudio Sinoti - Terapeuta Junguiana

Você tem conflitos?

E

m princípio pode parecer uma questão estranha ou
incômoda, tendo em vista que não é agradável reconhecer ou
falar dos próprios conflitos. Nada obstante, os conflitos são
parte importante do desenvolvimento humano, pois quando vividos
com consciência permitem impulsionar descobertas e transformações
que não ocorreriam se não houvesse algum desconforto. Por isso
mesmo, o problema não é ter conflitos, mas desconhecê-los, negá-los
ou deixar que eles conduzam nossas vidas.
Em um livro destinado a aprofundar o olhar sobre os “Conflitos
Existenciais”1, o Espírito Joanna de Ângelis recorda que “a criatura
humana está destinada à plenitude, avançando, não poucas vezes, sob
injunções dolorosas...”. Ter em conta essa finalidade grandiosa de se
tornar pleno, inteiro, faz com que o enfrentamento dos conflitos seja
movido pela força de um propósito superior, mobilizando o indivíduo a
ir até a raiz, para encontrar suas causas.
Quando Freud começou a aprofundar o estudo das angústias humanas,
percebeu que os sintomas, quando manifestos no corpo ou no
comportamento, estavam vinculados a processos psíquicos
desconhecidos e negados. Estimulava a catarse, para que através da fala
livre, o paciente pudesse dar vazão àquilo que se encontrava reprimido
nos arquivos do inconsciente.
Aprofundando os estudos psicanalíticos para além da sexualidade, Carl
Gustav Jung concebeu que a vida impulsionava o indivíduo à plena
realização de suas potencialidades, através do processo de
individuação¸ e que os conflitos resultavam de tudo o quanto se opunha
a essa jornada inevitável do ser. Descreveu a Sombra como a parte
desconhecida, desprovida de luz, que muitas vezes conduz o ser a
escolhas e comportamentos equivocados, resultando em conflitos que
podem chegar a graus extremos de cisão da psique. O caminho para
superação dos conflitos, em sua concepção, seria tornar a sombra
conhecida, o que exige um grande esforço moral por parte do
indivíduo.
Unindo os esforços acadêmicos com o olhar espiritual da vida,
entendemos que além de todos os conflitos gerados no processo
educacional e convivência familiar, trazemos uma bagagem ancestral,
fruto das nossas vivências anteriores. Por isso mesmo o Inconsciente é
de uma grandiosidade que o ego não consegue dimensionar, afetando o

comportamento à sua revelia, por ser portador de uma profunda carga
energética, frutos de suas inúmeras experiências e finalidade superior.
Mas então, como enfrentar os nossos conflitos?
Não existe receita pronta para vencer os conflitos, mas princípios e
valores que nos auxiliam a combatê-los. Passo importante é aceitá-los
como parte da própria essência humana. Essa aceitação, no entanto, não é
passiva, mas uma resignação dinâmica, através da qual mobilizamos forças
para vencê-los. Aceitar a sombra requer humildade, que nos possibilita
rever a própria postura perante a vida, responsabilizando-nos por nossos
atos e pela conduta existencial. Quando aceitamos os conflitos, e nos
resolvemos por enfrentá- los, damos passo importante rumo à
maturidade, que requer que o ser se torne protagonista da sua própria
existência.
Todo esse processo pode ser visto como um parto, que embora
doloroso, traz como resultado um novo fruto. Quando permanecemos
identificados somente com a dor, não permitimos que esse novo surja,
pois ele nos amedronta. Quando temos em vista a finalidade, que é a
descoberta e realização do ser verdadeiro que somos, os empecilhos são
vistos como obstáculos que devemos transpor, como parte do processo
de encontrar o nosso tesouro.
Por isso mesmo, a mulher e o homem contemporâneos, por mais que
tenham evoluído em muitos campos do conhecimento, prosseguem
vivenciando inúmeros conflitos existenciais, que permanecerão conosco
até que possamos encontrar a verdadeira finalidade da vida. Vós sois a luz
do mundo, nos recordou com propriedade o Mestre. E até que essa luz
possa ser retirada do inconsciente, os processos psíquicos continuarão a
nos mobilizar para a necessária transformação.
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Conflitos Existenciais - Joanna de Ângelis (Divaldo Franco) – Leal Editora
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esde que “O Livro dos Espíritos” veio a público em 18 de Abril de 1857, lançado no Palais Royal, muito se tem dito a
seu respeito. Como obra fundadora da Doutrina Espírita, ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da
Doutrina e nele são lançadas as bases que seriam desenvolvidas e exploradas pelo Codificador Allan Kardec ao longo
de toda a Codificação. Por isso mesmo, o livro passou a ser o ponto de partida para todos que desejaram refutar o Espiritismo.

11 de Abril 1900 - Desencarne de Bezerra de Menezes

O

“Médico dos pobres”, como era conhecido, viveu 69 anos
de intenso trabalho. Foi escritor, militar, político e médico.
Conheceu cedo o Espiritismo e, mais que um adepto, Bezerra de
Menezes foi um defensor e um divulgador da Doutrina Espírita.
Morreu pobre, embora seu consultório estivesse sempre cheio de
uma clientela que nenhum outro médico queria: eram pessoas
pobres, sem dinheiro para pagar consultas, pois Bezerra nâo
cobrava. Sobre Bezerra de Menezes assim falou Leon Denis, um
dos maiores discípulos de Kardec: “Quando tais homens deixam de
existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o
mundo”.
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soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado
da hipotenusa. Catetos? Hipotenusa? Certamente o
leitor não familiarizado com a geometria, reclamará: – Isso é
grego para mim! Realmente, é coisa de grego, do genial
Pitágoras (580-500 a.C.), estabelecendo as relações entre os
lados do triângulo retângulo. A partir dessas elucubrações
inacessíveis aos não iniciados, ele e seus discípulos
demonstraram que as leis que regem o Universo podem ser
expressas em termos matemáticos. Toda a Física estrutura-se
nesse princípio e a própria Teoria da Relatividade, de Albert
Einstein, (1879-1955), que revolucionou a Ciência, exprime-se
num enunciado matemático: E = mc2. Como todos os grandes
filósofos gregos, Pitágoras excursionou pelos domínios do
Espírito. Concebeu a imortalidade e as vidas sucessivas. As
almas retornam à carne indefinidamente, em incontáveis
existências, até atingir um grau de aprimoramento que lhes
permita harmonizar-se com o Universo, para viver em altos
planos do infinito. Comentam detratores que Pitágoras ensinava
a metempsicose, a transmigração das almas em corpo de
animal.
O membros da escola pitagórica não comiam carne. Afirmavase, jocosamente, que não o faziam para não correr o risco de se
servirem do cadáver de um familiar desencarnado.
– Cuidado! Pode ser seu bisavô! Na verdade, a metempsicose é
anterior a Pitágoras. Estava disseminada na cultura popular,
mas não fazia parte do círculo dos iniciados pitagóricos, tanto,
que Hierocles, um de seus discípulos, esclarece:
Aquele que espera ser posto no corpo de um animal, depois da
morte, tornando-se destituído de razão por causa de seus
vícios, ou numa planta por causa de seu embotamento e
estupidez, está infinitamente iludido, e absolutamente ignorante
da forma essencial da nossa alma, que jamais se pode modificar, sendo e continuando a ser, sempre, homem. Diz-se que
alguém se torna deus ou besta, conforme suas virtudes ou
vícios, embora em sua natureza não possa ser nem uma coisa
nem outra; apenas pela semelhança que tenha com uma ou
com outra. Realmente é fácil identificar alguns comportamentos
bestiais na sociedade humana:
•
Feroz como um leão.
•
Venenoso como uma cascavel.
•
Indolente como uma preguiça.
•
Falastrão como um papagaio.

FRATERNITY SPIRITIST SOCIETY - Registered Charity Nº 1143361
Lansdowne Centre
278/280, South Lambeth Road
London SW8 1UJ - Metro Stockwell
Informações: 07590.463.500
E-mail: adm.fraternity@gmail.com
website: www.fraternityspiritistsociety.org.uk
Coordenadora: Elizabeth S. Stevenson
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•

Irrequieto como um macaco.

•

Teimoso como uma mula.

•

Comilão como um suíno.

Tais fraquezas não nos precipitarão de retorno aos reinos inferiores, em futura reencarnação, embora devamos reconhecer
que muita gente o merece. Elas nos dizem que ainda há muito
de animalidade primitiva em nossa personalidade. Segundo a
Doutrina Espírita todos os seres vivos têm um princípio
espiritual, seja uma árvore, um animal, um peixe, um inseto…
Está submetido a leis de evolução, que ao longo dos milênios
lhe darão a complexidade necessária para a conquista da
razão e do livre-arbítrio. Surgirá, então o Espírito, o ser dotado
da capacidade de pensar, segundo define a questão 76, de O
Livro dos Espíritos. A partir desse estágio, deixa de ser conduzido e passa a conduzir-se com seus próprios recursos,
valorizando suas aquisições. Firma-se como uma individualidade, um filho de Deus, dotado de suas potencialidades criadoras, à sua imagem e semelhança, como está na expressão
bíblica. Conquistada a razão, transformados em Espíritos, numa transição definitiva que ocorre em outros planos da
Criação,
jamais
retornaremos
à
irracionalidade.
A Lei Divina não admite retrocessos. Este é um preceito tão
perfeito quanto os postulados matemáticos enunciados por
Pitágoras.
Está presente na sábia máxima atribuída a Allan Kardec:
Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta
é a Lei.

Palestras, algumas ao vivo
www.radioceac.com.br

Reuniões de Estudos - Todos Domingos:
16:00 hrs - Estudo do Livro dos Médiuns
16.30 - 18:30hrs - Estudos: livro dos Espíritos, Evangelho
Segundo o Espiritismo, Palestras, Passes & Água Fluidificada,
Atendimento Fraterno & Venda de Livros Espíritas.
16:30 - 18:15hrs - Educação da Infância, Juventude & Familia

