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Ciência, Filosofia & Religião - Ediçâo Trimestral
“Somos livres para
decidir sobre os
nossos atos, muito
embora nos
tornemos
escravos de suas
conseguências”

“

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 pretence,
e sim, ao poder Divino.”
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Q

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, reverdecendo 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 prosseguisse 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 extravagante 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,
aguardam 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
empreender 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 sê feliz com Jesus.

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 secularmente como o Messias, fez-se preceder por preparadores dos caminhos e trabalhadores da abnegação, 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 memorável a Humanidade
nunca mais seria a mesma.. Ele revolucionou os
paradigmas existentes na sociedade, implantando
novos códigos de 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 montanha apresentou às criaturas de
todos os tempos uma nova maneira de compreender o Pai e de comportar-se em relação ao
seu próximo. Demonstrou que fracos e infelizes
Joanna de Ângelis
são os que dominam os outros sem valor para
dominar-se a si mesmos; que poderosos são
aqueles que vencem as más inclinações e se Fraternity Spiritist Society, deseja a todos os seus membros e
libertam das paixões inferiores; que ricos são os amigos um Feliz Natal com muita Paz e Saúde, e um Ano Novo com
que se caracterizam pela pobreza de inferioridade muitas bençãos do nosso Amado Mestre Jesus.
moral e de tendências para o mal: que triunfadores são os que amam e perdoam aos demais,
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Fraternity Spiritist Society, convida a todos para as palestras nas Quartas-feiras às 20:30h - Londres -15:30h Horário de Brasilia.
Para os meses de Outubro e Novembro teremos a seguinte programação.
7/10 – Djanane Mendonca :
COMPAIXÃO ATIVA
14 /10 – Charles Kemph : GENEALOGIA
DE KARDEC E ESPIRITISMO
21/10 – Cristina L. Beira : ENTRE A
FIRMEZA E A FLEXIBILIDADE NA
EDUCAÇÃO
28/10 - Dra Irvenia Prada : ESPIRITISMO:
RAZÂO COMO MÉTODO, MEDIUNIDADE COMO LABORATÓRIO, MORAL
COMO OBJETIVO

4/11 - Jhon Haley :
Francisco Cândido Xavier; O Ser
Humano

Nossas série de palestras nas Quartas Feiras são via ZOOM e FACEBOOK

11/11 – Munir Gariba : O FLUIDO
COSMO UNIVERSAL

ZOOM MEETING ID: 7195 162 157

18/11 – Dra Vanessa Anseloni : A FISIOLOGIA DOS NOSSOS PENSAMENTOS

www.facebook.com/fraternityspiritistsociety

25 – Clara Lila : COMPORTAMENTO
SUICIDA NA INFÂNCIA E ADOLECÊNCIA

PASSWORD: 340 268

Contato: +44 7590.463 500

COVID-19
Segundo os regulamentos do Governo Britânico;
Fraternity Spiritist Society continua com as Atividade aos
Domingos e Quartas-Feiras online pelo ZOOM
Esperamos retornar as Atividades Presenciais somente em 10 de Janeiro 2021.
NOSSAS REUNIÕES EM PORTUGUES PELO ZOOM/ FACEBOOK/ RADIO WEB FRATERNIDADE

DOMINGOS - 16:30h as 18:30h - Londres - 13:30h Horário de Brasilia
QUARTAS – 20:30h as 21.45h - Londres - 17:30h Horário de Brasilia
Durante as Atividades online estaremos sendo assistidos pela Equipe Espiritual do
Fraternity, segunda as nossas necessidade.
Atendimento Fraterno : + 44 7590 463 500
Email : adm.fraternity@gmail.com

Q

ue neste Natal e em todos
os dias do próximo ano,
possamos fazer de Jesus
nosso melhor amigo, pois Ele é o
maior motivo do Natal e da nossa
existência. Feliz Natal e um Novo
Ano cheio de Amor, Paz, Amizade,
Humildade e Sabedoria. Feliz Natal & Próspero Ano Novo a todos e
nossa eterna gratidão aos nosso
amigos e colaboradores do nosso
boletim, Cláudio e Iris Sinoti.
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“É da alma que saem todos os males e todos os bens do corpo e do homem em geral, influindo ela sobre o corpo como a cabeça sobre os
olhos. É aquela, por conseguinte, que antes de tudo precisamos tratar com muito carinho, se quisermos que a cabeça e todo o corpo fiquem em
bom estado.”
Sócrates (Cármides, de Platão)

N

ão precisamos caminhar muito para confirmar que a
atual sociedade terrestre se encontra verdadeiramente doente, não só por causa da pandemia, o
COVID-19, mas por todos os destrambelhos e desmedidas
cometidas ao longo de décadas. Será que sabemos de fato
o que significa ser saudável?
A OMS (Organização Mundial da Saúde) nos diz que saúde
é o completo bem estar físico, mental e social, e não apenas
a ausência de doença. Claro, poderíamos e deveríamos
incluir o bem estar espiritual no conceito de saúde da OMS.
Será por essa ausência, a da dimensão espiritual, aqui
entendida sem nenhuma conotação religiosa específica, que
nos tornamos tão doentes? Será por isso que a medicina e
os dedicados médicos nem sempre conseguem encontrar
respostas para as nossas doenças?
Allan Kardec, no Evangelho Segundo o Espiritismo (introdução),
afirma: “Se os médicos são malsucedidos, tratando da maior parte
das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora,
não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte
dele passe bem.”
Nos escravizamos a um sistema que cada vez mais se especializa,
que nos divide em pedaços, e contrariando a própria OMS não admitem que saúde é uma busca ampla de bem estar, e que não é
possível acreditar-se bem quando o mundo que nos rodeia encontrase doente. Somos parte de um organismo vivo e estamos doentes e
adoecendo tudo ao nosso redor.
Por que adoecemos?
Será que as pressões psicossociais podem nos afetar? Será que
estarmos encarnados em um momento tão efervescente da Orbe
terrestre pode de alguma forma afetar nosso psiquismo, ao ponto de

nos adoecer?
O nosso corpo fala e a forma que ele tem de se comunicar é através
de sintomas. E na maioria das vezes esses sintomas encontram-se no
mais fundo de nós, bem naquele lugar que evitamos visitar na correria
do dia a dia. Precisamos parar e refletir sobre o que está acontecendo,
como estamos nos sentindo e em que medida isto nos afeta.
A Mentora Joanna de Ângelis nos diz: ”Invariavelmente, na raiz dos
desastres orgânicos, das infecções, das instalações de sintomas e das
doenças encontra-se o indivíduo em si mesmo...1”, enquanto não
reconhecemos que nossa alma adoece muito antes do nosso corpo,
estaremos sempre nos colocando fora da realidade que nos cerca.
Enquanto fugirmos em busca de uma bela aparência como substituto
de autorrealização, de beleza interior, estaremos sempre reagindo a
tudo o que nos desagrada, desafia e confunde comportando-nos como
se fossemos crianças em busca de atender os nossos desejos imediatistas.
Como não adoecer?
Claro que estamos sujeitos e sujeitas aos vírus, bactérias, fatores
hereditários e estresse, mas, em muitas situações agravamos o nosso
estado físico por estarmos distanciados de quem somos e muitas
vezes por termos prazer em nos manter no lugar de vitimas. Não
poderemos melhorar enquanto estivermos acreditando que a doença
deve ser uma condição permanente em nossas vidas; não é que
nosso corpo não possa adoecer, mas apenas precisamos entender
que a doença é um estado que deve ser passageiro.
A doença pode ser uma porta para o nosso autoconhecimento e para
a ampliação do nosso olhar sobre o nosso lugar no mundo que
vivemos, pois: “Dentro da própria doença reside a cura” 2.
1

Atitudes Renovadas, cap. 18

2

Rose-Emily
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proteção e à assistência dos bons Espíritos,
que sem cessar lhe davam provas manifestas
de sua solicitude, era feliz em reconhecer que
não tinha experimentado um único instante de
desânimo e estava constantemente prosseguindo na tarefa com o mesmo ardor, sem se
preocupar com a malevolência de que era alvo.Ao falarmos de Allan Kardec, estamos dizendo sobre um construtor de idéias para o
mundo, o legado que ele deixou após a sua
encarnação é algo muito significativo. As
questões que ele fazia era algo trabalhado e
de uma inteligência muito grande. Estava disposto a desvendar coisas que iria ajudar o
mundo. Hoje temos as obras que nos mostra
um mundo muito maior do que podemos imaginar, nós faz querer evoluir tanto moralmente
quanto intelectualmente. Mostra o amor de Deus para cada um de nós e como Ele foi perfeito
em cada detalhe no planeta de provas e
expiações para usufruirmos e com isso
evoluirmos.

A

llan Kardec nasceu Hippolyte LéonDenizard Rivail, em 03 de Outubro de
1804 em Lyon, França, no seio de
uma antiga família de magistrados e advogados. Trabalhador infatigável, desencarnou no
dia 31 de março de 1869, em Paris, da maneira como sempre viveu; trabalhando.
A vinda de Kardec para Terra nesta
encarnação: Foi totalmente bem planejada e
direcionada para o trabalho com a doutrina
espírita. Uma missão que certamente foi
planejada pelo espírito da verdade, aquele em
que criou todas as obras. Uma das frases do
Espírito da Verdade direcionada totalmente para Kardec é: “A missão dos reformadores
está cheia de escolhas e de perigos e a tua é
rude, disso te previno, porque é o mundo
inteiro que se trata de agitar e de transformar.” Kardec não tinha repouso, o excesso de
trabalho alterava a saúde. Mas graças à

Amélie Gabrielle Boudet, uma companheira
de vida: Esposa de Allan Kardec que ajudou
permanentemente com os estudos do marido,
após o desencarne de seu esposo, ela foi forte,
histórica e cheia de fé, tornando-se grande
incentivadora do trabalho de codificação e
difusão do Espiritismo. Em 1869, assumiu
todos os encargos necessários à gestão do
Espiritismo, na França e no mundo. Kardec
deixou uma série de planos e na Revista
Espírita e ela tentou ir cumprindo todos, isso
aos 74 anos. Se tornando assim a única
proprietária da
Revista Espírita e fundou a
Sociedade de apoio às Obras de Allan Kardec.
Comparecia em todas as reuniões e
homenagens que realizavam para Allan
Kardec. E com 87 anos a “Doce Gabi” como
costumavam
chamá – la desencarna em 21
de Janeiro de 1883, após traçar uma vida de
empenho e apoio à divulgação da Doutrina dos
Espíritos.

5

E

nquanto a Capital dos mineiros, dirigida pelos
seus elementos eclesiásticos, se prepara, esperando as
grandes manifestações de fé do segundo Congresso
Eucarístico Nacional, chegam os turistas elegantes e os peregrinos
invisíveis. Também eu quis conhecer de perto as atividades
religiosas dos conterrâneos de Augusto de Lima. Na Praça Raul
Soares, espaçosa e ornamentada, vi o monumento dos congressistas, elevando-se em forma de altar, onde os altos religiosos
serão celebrados. No topo, a custódia, rodeada de arcanjos petrificados, guardando o símbolo suave e branco da eucaristia, e, cá
em baixo, nas linhas irregulares da terra, as acomodações largas e
fartas, de onde o povo assistirá, comovido, às manifestações de
Minas católica. Foi nesse ambiente que a figura de
um homem trajado à israelita, lembrando alguns tipos que em
Jerusalém se dirigem, freqüentemente, para o lugar sagrado das
lamentações, aguçou a minha curiosidade incorrigível de jornalista.
- Um judeu?! – exclamei, aguardando as novidades de uma entrevista. - Sim, fui judeu, há algumas centenas de anos – respondeu
laconicamente o interpelado. Sua réplica exaltou a minha
bisbilhotice e procurei atrair a atenção da singular personagem. Vosso nome? – continuei. - Simão Pedro. - O Apóstolo? E a
veneranda figura respondeu afirmativamente, colando ao peito os
cabelos respeitáveis da barba encanecida. Surpreso e sedento da
sua palavra, contemplei aquela
figura hebraica, cheia de
simplicidade e simpatia. Ao meu cérebro afluíam centenas de
perguntas, sem que pudesse coordená-las devidamente. - Mestre –
disse-lhe, por fim -, Vossa palavra tem para o mundo um valor
inestimável. A cristandade nunca vos julgou acessível na face da
Terra, acreditando que vos conserváveis no Céu, de cujas portas
resplandecentes guardáveis a chave maravilhosa. Não teríeis algumas mensagens do Senhor para transmitir à Humanidade, neste
momento angustioso que as criaturas estão vivendo? E o Apóstolo
venerável, dentro da sua
expressão resignada e humilde,
começou a falar: - Ignoro a razão por que revestiram a minha
figura, na Terra, de semelhantes honrarias. Como homem, não fui
mais que um obscuro pescador da Galiléia e, como discípulo do
Divino Mestre, não tive a fé necessária nos momentos oportunos.
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conferir-me privilégios, quando amava todos os seus apóstolos com
igual amor.- É conhecida, na história das origens do Cristianismo, a vossa
desinteligência com Paulo de Tarso. Tudo isso é verdadeiro? - De alguma
forma, tudo isso é verdade – declarou bondosamente o Apóstolo. – Mas,
Paulo tinha razão. Sua palavra enérgica evitou que se criasse
uma aristocracia injustificável, que, sem ele, teria que desenvolverse fatalmente entre os amigos de Jesus, que se haviam retirado de Jerusalém para as regiões da Batanéia. - Nada desejais dizer ao mundo
sobre a autenticidade dos Evangelhos? - Expressão autêntica
da biografia e dos atos do Divino Mestre, não seria possível acrescentar
qualquer coisa a esse livro sagrado. Muita iniqüidade se tem verificado no
mundo em nome do estatuto divino, quando todas as hipocrisias e
injustiças estão nele sumariamente condenadas. - E no capítulo
dos milagres? - Não é propriamente milagre o que caracterizou as ações
práticas do Senhor. Todos os seus atos foram resultantes do seu imenso
poder espiritual. Todas as obras a que se referem os Evangelistas são
profundamente verdadeiras. E, como quem retrocede no tempo, o
Apóstolo monologou - Em Carfanaum, perto de Genesaré, e em Betsaida,
muitas vezes acompanhei o Senhor nas suas abençoadas peregrinações.
Na Samaria, ao lado de Cesaréia de Felipe, vi suas mãos carinhosas dar
vistas aos cegos e consolação aos desesperados. Aquele sol claro e
ardente da Galiléia ainda hoje ilumina toda a minha alma e, tantos séculos depois de minhas lutas no mundo, ao lado de alguns companheiros
procuro reivindicar para os homens a vida perfeita do Cristianismo, com o
advento do Reino de Deus, que Jesus desejou fundar, com o seu exemplo, em cada coração… - Os filósofos terrenos são quase unânimes em
afirmar que o Cristo não conhecia a evolução da ciência grega, naquela
época, e que as suas parábolas fazem supor a sua ignorância acerca da
organização política do Império Romano: seus apóstolos falam de reis e
príncipes que não poderiam ter existido. - A ação do Cristo – retrucou o
Apóstolo – vai mais além que todas as atividades e investigações
das filosofias humanas. Cada século que passa imprime um brilho novo à
sua figura e um novo fulgor ao seu ensinamento. Ele não foi alheio aos
trabalhos do pensamento dos seus contemporâneos. Naquele tempo,
as teorias de Lucrécio, expandidas alguns anos antes da obra do Senhor,
e as lições de Filon em Alexandria, eram muito inferiores às verdades
celestes que Ele vinha trazer à Humanidade atormentada e sofredora...
E, quando a figura venerada de Simão parecia prestes a prosseguir na
sua jornada, inquiri, abruptamente: - Qual o vosso objetivo, atualmente,
no Brasil? - Venho visitar a obra do Evangelho aqui instituída por Ismael,
filho de Abraão e de Agar, e dirigida dos espaços por abnegados apóstolos da fraternidade cristã. - E estais igualmente associado às
festas do segundo Congresso Eucarístico Nacional? – perguntei. Mas, o
bondoso Apóstolo expressou uma atitude de profunda incompreensão, ao
ouvir as minhas derradeiras palavras. Foi quando, então, lhe mostrei o
rico monumento festivo, as igrejas enfeitadas de ouro, os movimentos de
recepção aos prelados, exclamando ele, afinal: - Não, meu filho!...
Esperam-me longe destas ostentações mentirosas os humildes e os
desconsolados. O Reino de Deus ainda é a promessa para todos os
pobres e para todos os aflitos da Terra. A Igreja romana, cujo chefe se diz
possuidor de um trono que me pertence, está condenada no próprio
Evangelho, com todas as suas grandezas bem tristes e bem miseráveis.
A cadeira de São Pedro é para mim uma ironia muito amarga... Nestes
templos faustosos não há lugares para Jesus, nem para os seus
continuadores...
E que sugeris, Mestre,
para esclarecer
a verdade?
Mas, nesse momento, o Apóstolo venerando enviou-me um gesto
compassivo e piedoso, continuando o seu caminho, depois de amarrar,
resignadamente, o cordão das sandálias.

Por: Humberto de Campos, Do livro: Crônicas de Além Túmulo, Médium:
Francisco Cândido Xavi
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Francisco Menezes Dias da Cruz

N

asceu em 27 de Fevereiro de 1853, na
cidade do Rio de Janeiro. Filho de Francisco Menezes Dias da Cruz e de Rosa

de Lima Dias da Cruz. Desde jovem, Dias da Cruz, filho,
mostrava interesse pelas pessoas. Concluiu o Curso de
Humanidades, no Colégio Pinheiro. Como seu pai, se formou
em Medicina. Trabalhou com afinco para realizar um ideal de
vida que era abrir uma clínica para atender os mais carentes.
Seu pai desencarnou pouco tempo depois da formatura do
filho. Dias da Cruz, pai, era simpatizante do Espiritismo, quando as informações sobre as mesas girantes começaram a ser
divulgadas no Brasil. Ele era jovem, recém-casado e ao lançamento de O livro dos Espíritos já era pai do pequeno Francisco. Não se tem notícias se atuou na Doutrina e se teria
passado os ensinos ao filho. Mas, com certeza, o educou dentro da retidão moral e incentivo de ajuda aos necessitados. A
Homeopatia atraiu a atenção de Dias da Cruz, filho, que a
estudou e trabalhou como homeopata a vida toda. Foi seu
grande divulgador e defensor, em um período de descrença
científica e severa oposição da medicina convencional. No
ano de 1900, reorganizou o Instituto Hahnemaniano do Brasil,
criado por Saturnino Soares de Meirelles. Dias o presidiu de
1926 a 1930. Alugou uma casa no centro da cidade do Rio de
Janeiro onde instalou o Instituto e o seu consultório. Em 1901,
relançou Anais de Medicina Homeopática, cuja interrupção se
dera em 1884, e se tornou seu principal redator.Fundada
a Faculdade Hahnemaniana, em 1912, (atual Escola de
Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro) Dias da Cruz ali lecionou Farmacologia e Matéria
Médica.Em sua gestão como presidente, o Instituto

patrocinou o 1º Congresso Brasileiro de Homeopatia, promovido e organizado por José Emygdio Rodrigues
Galhardo. Sua conversão ao Espiritismo se deu de forma
interessante. Certo dia, chegou-lhe a informação de que seu
pai, desencarnado, estava receitando medicamentos homeopáticos na Federação Espírita Brasileira – FEB, beneficiando
muitas
pessoas.
Eram
comuns,
à
época,
os médiuns receitistas. Naturalmente, houve incredulidade de
sua parte. Também curiosidade, e ele resolveu verificar pessoalmente.Em dia e hora aprazada, Dias da Cruz se dirigiu à
FEB, ouviu a prece inicial, o desenvolvimento do estudo, e
nada de seu pai aparecer. Propenso a acreditar que fora vítima
de uma mistificação, propunha-se a se retirar, quando um médium entrou em transe e Dias da Cruz ouviu chamarem-no
pelo nome, pedindo que se aproximasse da mesa porque seu
pai desejava lhe falar. Surpreso, ouviu, pela psicofonia: Você
lembra daquele fato que ocorreu conosco, na praça tal? E, a
seguir, revelou uma ocorrência só de ambos conhecida. Diante
disso, o doutor Dias da Cruz sentiu chegada a hora de se render à inelutável evidência.Passou a estudar a fundo o
Espiritismo, tornando-se trabalhador espírita, homem de
grande moral e humanidade, sempre preocupado em auxiliar o
próximo. Usou sua profissão em prol dos doentes carentes,
mas sabia que poderia fazer mais do que cuidar de corpos. Em
1885, realizou sua primeira palestra na FEB. Em 1890, era seu
vice-presidente e foi eleito presidente, em substituição a
Bezerra de Menezes. Exerceu o mandato até 1895. Nesse
período, deu-se início aos trabalhos de assistência material e
espiritual aos necessitados, pela FEB. Foi articulista, dirigente
e presidente da Revista Reformador. Autor do livro O professor
Lombroso e o Espiritismo. Foi o primeiro a articular a aquisição
de um prédio próprio para a FEB e tipografia para a impressão
do Reformador. Mesmo com todo esse currículo de atividades,
não faltava às reuniões e organizações que lhe eram facultadas, e na Federação Espírita Brasileira, junto com o Dr.
Bezerra, prestava assistência aos carentes que vinham em
grande número para serem consultados por essas duas figuras
eminentes do Espiritismo. Sua eloquência em desenvolver os
temas doutrinários fazia com que o auditório da Federação, no
Rio de Janeiro, ficasse lotado, pelo envolvimento que o Dr.
Dias produzia com sua tranquilidade ao relatar fatos sobre a
vinda do Cristo à Terra. Francisco Menezes Dias da Cruz
desencarnou em 30 de setembro de 1937, aos 84 anos, na
cidade do Rio de Janeiro. Porém, a vida de um grande homem
não acaba com a morte física. Vamos reencontrá-lo, através
da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Revelando o
roteiro do bem, nele acertamos os próprios passos; consolando, somos por nossa vez consolados; ajudando, recebemos
auxílio, e, acendendo a luz da oração para os que padecem,
transviados na ignorância e na dor, temos nosso caminho
iluminado para a obra de redenção que nos cabe realizar em
nós mesmos.
Extraido do site: www.mundoespirita.com.br
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lara Rivier era uma garota de dez anos, pertencendo a uma
família de lavradores num vilarejo do sul da França; estava completamente enferma há quatro anos. Durante sua vida, nunca
soltou uma única queixa, nem deu nenhum sinal de impaciência; embora desprovida de instrução, consolava a família aflita contando-lhe
sobre a vida futura e a felicidade que ela devia encontrar lá. Morreu em
setembro de 1862, depois de quatro dias de torturas e de convulsões,
durante as quais não cessou de orar a Deus. "Não temo a morte, dizia
ela, visto que uma vida de felicidade me está reservada depois." Dizia
ao pai, que chorava: "Consola-te, voltarei para te visitar; minha hora
está próxima, sinto-o; mas, quando ela chegar, eu saberei e te prevenirei antes." Com efeito, quando o momento fatal estava prestes a
realizar-se, ela chamou todos os seus dizendo: "Não tenho mais do que
cinco minutos de vida; dai-me as vossas mãos." E expirou como anunciara. Desde então, um Espírito batedor veio visitar a casa dos
esposos Rivier, onde perturba tudo; bate na mesa, como se tivesse
uma clava; agita os tecidos e as cortinas, mexe na louça. Esse Espírito
aparece na forma de Clara à jovem irmã desta, que tem apenas cinco
anos. De acordo com esta criança, sua irmã falou-lhe muitas vezes, e
essas aparições fazem-na muitas vezes dar gritos de alegria, e dizer:
"Mas vejam só como Clara está bonita!"
Evocação de Clara Rivier. - R. Estou perto de vós, disposta a
responder.
De onde vos vinham, embora tão jovem e sem instrução, as ideias
elevadas que exprimíeis sobre a vida futura antes da vossa morte? - R.
Do pouco tempo que tinha de passar no vosso globo e da minha encarnação anterior. Eu era médium quando deixei a terra, e era médium ao
voltar ao vosso meio. Era uma predestinação; eu sentia e via o que
dizia.
Como explicar que uma criança de vossa idade não tenha feito nenhuma queixa durante quatro anos de sofrimentos? - R. Porque o sofrimento físico era controlado por um poder maior, o do meu anjo guardião,
que eu via continuamente perto de mim; ele sabia aliviar tudo o que eu
sentia; ele tornava minha vontade mais forte do que a dor.
Como fostes avisada do instante da vossa morte? - R. Meu anjo
guardião mo dizia; ele nunca me enganou.
Vós dissestes ao vosso pai: "Consola-te, virei visitar-te." Como explicar
que imbuída de tão bons sentimentos para com vossos pais, vindes
atormentá-los após vossa morte, fazendo alarido na casa deles? - R.
Tenho sem dúvida uma prova, ou antes uma missão a cumprir. Se
venho rever meus pais, credes que seja por nada? Esses barulhos,
essa perturbação, essas lutas trazidas pela minha presença são um
aviso. Sou ajudada por outros Espíritos cuja turbulência tem um alcance, como eu tenho a minha ao aparecer à minha irmã. Graças a
nós, muitas convicções vão nascer. Meus pais tinham uma prova a
suportar; ela cessará em breve, mas somente depois de ter levado a
convicção a uma multidão de espíritos.

Fraternity Spiritist Society - BOLETIM

Assim, não sois vós pessoalmente que causais essa perturbação?
- R. Sou ajudada por outros Espíritos que servem na prova reservada
aos meus queridos pais.
Como explicar que vossa irmã vos tenha reconhecido, se não sois
vós que produzis essas manifestações? - R. Minha irmã só viu a mim.
Ela possui agora uma segunda vista, e não é a última vez que minha
presença a virá consolar e encorajar.
Por que, tão jovem, fostes acometida de tantas enfermidades? - R. Eu
tinha faltas anteriores a expiar; tinha abusado da saúde e da posição
brilhante de que gozava na minha encarnação anterior; então Deus
disse-me: "Gozaste grandemente, desmesuradamente, sofrerás
igualmente; eras orgulhosa, serás humilde; eras orgulhosa de tua
beleza e serás aniquilada; em vez da vaidade, esforçar-te-ás por
adquirir caridade e bondade." Fiz de acordo com a vontade de Deus,
e meu anjo guardião ajudou-me.
Gostaríeis de mandar dizer alguma coisa aos vossos pais? - R. A
pedido de um médium, meus pais fizeram muita caridade; tiveram
razão de nem sempre orar com os lábios: é preciso fazê-lo com a
mão e o coração. Dar àqueles que sofrem é orar, é ser espírita.
Deus deu a todas as almas o livre-arbítrio, ou seja, a faculdade de
progredir; a todas Ele deu a mesma aspiração, e é por isso que o
vestido de burel toca de mais perto o vestido de brocado de ouro do
que geralmente se pensa. Assim, diminuí as distâncias pela caridade;
introduzi o pobre em vossa casa, encorajai-o, erguei-o, não o
humilheis. Se se soubesse praticar em toda parte esta grande lei da
consciência, não haveria, em épocas determinadas, estas grandes
misérias que desonram os povos civilizados, e que Deus envia para
os castigar e para lhes abrir os olhos.Queridos pais, orai a Deus, amai
-vos, praticai a lei do Cristo: não fazer aos outros o que não gostaríeis
que vos fizessem: implorai a Deus que vos põe à prova, mostrandovos que sua vontade é santa e grande como ele. Sabei, em vista do
futuro, armar-vos de coragem e de perseverança, pois ainda sois
chamados a sofrer: é preciso saber merecer uma boa posição num
mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se torna a
punição dos maus Espíritos.Estarei sempre perto de vós, queridos
pais. Adeus, ou melhor, até logo. Tende resignação, caridade, amor
aos vossos semelhantes, e sereis felizes um dia.
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que dizer da manifestação de pretos velhos no Centro
Espírita, com seu linguajar peculiar? Não devem ser
estimulados a mudar a postura, instruindo-se?

Parece-me que a evolução não tem nada a ver com a
expressão física ou linguística.Espíritos que se manifestam
como pretos velhos podem ser muito evoluídos, tanto quanto
branquelos podem ser atrasados.
O problema é quando Espíritos apresentam-se como
orientadores. Fica complicado aceitar que um mentor não
tenha aprendido a falar.
Kardec orienta que devemos considerar o conteúdo, não a
forma. Respeitando a opção do Espírito, tudo o que nos
compete avaliar é se sua mensagem guarda compatibilidade
com os princípios espíritas.
Não devemos, portanto, opor resistência à manifestação de
pretos velhos, índios, caboclos?…
Não vejo motivo para cultivar preconceitos, mesmo porque,
não raro, Espíritos dessa condição, menos esclarecidos e
ainda vinculados às tradições da raça, manifestam-se para
serem ajudados, não para receberem lições de português.
E se estivermos diante de um condicionamento mediúnico,
médiuns falando como pretos velhos por imitação?
É um problema que compete ao dirigente resolver, avaliando
se está diante de manifestação autêntica ou de mero condicionamento a partir da influência de outros médiuns. Não
costuma acontecer com médiuns que se preparam adequadamente em cursos específicos sobre mediunidade.

exercício de humildade. Quanto à morfologia perispiritual, tudo
bem. Quanto à palavra, não seria interessante usar uma
linguagem atual, não africanizada?
Pode acontecer, mas aí vai depender do próprio grupo e de
uma adequação dos médiuns. O Centro Espírita Amor e
Caridade, em Bauru, foi orientado desde sua fundação, em
1919, por uma corrente africana. Seus representantes, em
dado momento, observando a evolução do grupo, na década
de 40, disseram: Pretalhada vai vestir casaca. Anunciavam por
esta metáfora que a partir daquele momento eliminariam as
expressões africanizadas, o que de fato ocorreu.
Devemos, então, admitir que esses Espíritos façam uma
adequação do linguajar, de conformidade com as tendências
ou necessidades do grupo?
Exatamente. Um confrade, médium vidente, visitou certa feita
um grande terreiro de Umbanda, em Vitória, Espírito Santo.
Viu algo que o perturbou: o Espírito Frederico Figner, que foi
dedicado diretor da Federação Espírita Brasileira, manifestarse como um preto velho. Julgou estar tendo uma alucinação e
logo esqueceu. Algum tempo depois, em visita a Uberaba,
ouviu alguém perguntar a Chico Xavier por onde andaria
Frederico Figner. E o médium: Anda dando assistência a um
terreiro de umbanda em Vitória, no Espírito Santo.

Diante de uma manifestação autêntica, se o preto velho é um
Espírito evoluído, não será razoável que se manifeste com
linguagem escorreita, sem maneirismos?
Penso que não devemos impor condições ao manifestante. Os
Espíritos desencarnados, quando evoluídos, podem adotar a
forma e o linguajar que lhes aprouver. É uma opção e um
direito. Pretos velhos revivem, nas manifestações, o tempo em
que estiveram em regime de escravidão, que lhes foi muito útil,
ajudando-os a superar o orgulho que marca o comportamento
humano. É uma homenagem que prestam à raça negra e um
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