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“ 
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.” 

“Somos livres para 

decidir sobre os 

nossos atos, muito 

embora nos 

tornemos         

escravos de suas 

consequências” 

S 
enhor! 

 

Enquanto vibram as emoções festivas e 

muitos homens se banqueteiam, evocando aquele 

Natal que Te trouxe à Terra, recolhemo-nos em 

silêncio para orar. Há   tanta dor no mundo,     

Senhor!  Os canhões calam os seus troares,       

momentaneamente, as bombas destruidoras         

cessam de cair por alguns instantes, nos países 

em guerra enquanto nós oramos pelos que                               

mercantilizam vidas, fomentando conflitos e       

beligerâncias outras; pelos que escorcham as  

populações esfaimadas sob leis impiedosas e             

escravizantes; pelos que se comprazem,  como se 

fossem abutres em forma humana, com a renda 

nefanda das casas do comércio carnal; pelos que 

exploram os vícios e  acumulam usuras com o 

fruto da alucinação dos obsidiados ignorantes da 

própria enfermidade; pelos que malsinam moçoilas 

e rapagotes inexperientes, deslumbrados com o 

fastígio mentiroso da ilusão;  pelos que difundem a 

literatura perversa e favorecem a divulgação da 

criminalidade; pelos que fazem enlouquecer 

 

através dos processos escusos, decorrentes 

da cultura que perverte mentes e corações; 

elos que se locupletam com as moedas 

adquiridas mediante o infanticídio hediondo; 

pelos que dormem para a dignidade e sorriem 

nos  pesadelos do torpor   moral, que os        

invadem!    Senhor!  Diante das  crianças 

tristonhas e dos velhinhos estropiados, dos 

enfermos ao abandono e dos atormentados à 

margem da sociedade, lembramo-nos de 

rogar por todos eles, mas não nos                   

esquecemos de Te suplicar pelos causadores 

da miséria e do infortúnio. "Não sabem o que 

fazem!" - perdoa-os,  Senhor! Neste Natal, 

evocando o momento em que as Altas                

Esferas seguiram contigo à Terra, até o  

singelo recinto de animais, para o Teu  

mergulho na névoa dos homens, esparze, 

novamente, misericórdia e esperança para 

todos, a fim de que o Ano Novo seja, para 

sofredores e responsáveis pelo                    

sofrimento, a antemanhã da Era do Espírito 

Imortal, de que Te fizeste paradigma após o 

martírio da Cruz. Divaldo Franco, Celeiro de Bênçãos.    

Pelo Espírito Joanna de Ângelis. (Orando no Natal) 

  Joanna de Ângelis 

Dia 10 de Outubro 2021 às 16:00h                

Estaremos abrindo nossas Atividades 

de forma Hibrido (presencial / online)

Lansdowne - 278 - 280 South Lambeth Rd 

Stockwell - London SW8 1UJ                     

Contato: +44 (0) 7590463500 
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E 
m 3 de outubro de 1804 nascia em Lyon, na                  

França, Hippolyte Léon Denizard Rivail.  Sob o pseudôni-

mo de Allan Kardec se destacou como o codificador 

da Doutrina Espírita.  

Kardec estudou na escola de Pestalozzi, na Suíça, tornou-se  

educador e entusiasta do ensino, sendo várias vezes convidado 

por  Pestalozzi para assumir a direção da  escola, em sua               

ausência. Durante 30 anos dedicou-se  inteiramente ao ensino e 

foi autor de várias obras didáticas, que em muito contribuíram 

para o progresso de educação, naquela época. 

 Em 3 de Outubro de 1804 nascia em Lyon, na França,  Hippolyte 

Léon Denizard Rivail.  Sob o pseudônimo de    Allan Kardec se 

destacou como o codificador da Doutrina Espírita. 

Kardec estudou na escola de Pestalozzi, na Suíça, tornou-se  

educador e entusiasta do ensino, sendo várias vezes convidado 

por  Pestalozzi para assumir a direção da escola, em sua               

ausência. Durante 30 anos dedicou-se inteiramente ao ensino e 

foi autor de várias obras didáticas, que em muito contribuíram 

para o progresso de educação, naquela época. 

Foi no ano de 1855, que Allan Kardec, deparou-se pela primeira 

vez com o “fenômeno das mesas que giravam, saltavam e                  

corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer 

dúvida”. 

A partir disso, passou a observar estes fenômenos e pesquisar 

cuidadosamente, graças ao seu espírito de investigação, que 

sempre lhe fora peculiar.  Convenceu-se da existência dos            

espíritos e de sua comunicação com os homens.  

De 1855 a 1869, consagrou sua existência ao Espiritismo; sob a 

assistência dos Espíritos Superiores, representados pelo Espírito 

da Verdade, que é JESUS, estabelece as bases da Codificação 

Espírita, em seu tríplice aspecto: Filosófico, Científico e Religioso.  

Além das obras básicas da Codificação:  

1857 - O Livro dos Espíritos; 

1861 - O Livro dos Médiuns; 

1864 - O Evangelho Segundo o Espiritismo; 

 

 

1865 - O Céu e o Inferno; 

1868 - A Gênese. 

Allan Kardec contribuiu com outros livros básicos de                 

iniciação doutrinária, como: O que é o Espiritismo, O                     

Espiritismo na sua mais Simples Expressão, Instruções 

Práticas sobre as Manifestações Espíritas e Obras                        

Póstumas. 

A estas obras junta-se a Revista Espírita, “Jornal” de                   

Estudos Psicológicos, lançado a 1º de Janeiro de 1858 e 

que esteve sob sua direção por 12 anos. 

É também fundador da Sociedade Parisiense de Estudos 

Espíritas. 

Com a máxima “Fora da Caridade Não Há Salvação”,  

procura ressaltar a igualdade entre os homens, perante 

Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a                    

benevolência mútua. 

Denominado “o bom senso encarnado” pelo célebre 

astrônomo Camille Flammarion, Allan Kardec desencarnou 

aos 65 anos, a 31 de Março de 1869. 
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C 
omo seria a nossa vida se todos nós                           

pudéssemos ser felizes, não importando o 

que acontecesse?  

Pergunto porque uma grande maioria das                   

pessoas associa sua felicidade a alguns                   

condicionantes externos: serei feliz, quando ou se ... 

O que muitas vezes nos escapa é que a felicidade não é 

“algo”, não vem pronta, não tem relação com mérito.                      

Felicidade é uma construção, um sentimento construído tijolo 

por tijolo, com nossas próprias mãos. Sim, somos os únicos 

capazes de construir nossa felicidade. Pode    parecer                      

redundante, eu sei, mas às vezes é importante nos lembrar 

do óbvio.  

O primeiro passo para começar a nossa construção é                

justamente a fundação, que é a parte da construção que 

suporta o peso e mantem fixo e nivelado o prédio no                    

terreno; esse é o elemento mais importante em uma               

construção. 

A fundação pode ser entendida, em termos de                         

autoconhecimento, como a nossa Vontade, o quanto                 

estaremos firmes no propósito de sermos pessoas                    

transformadas, o quanto estamos dispostas (os) a ampliar a 

nossa consciência sobre quem somos, quem                           

poderemos ser e sobre o mundo à nossa volta.  

É sempre mais fácil seguirmos o caminho que já 

conhecemos, que já foi traçado ou mesmo o caminho que 

nos dizem ser o “certo”. A questão é que, ao fazermos essas 

escolhas, não aprendemos a acreditar que é possível mudar 

nosso Ser, e consequentemente nossas vidas. Ora, então 

precisamos olhar no fundo de nós  mesmos e nos perguntar: 

estou preparada (o) para construir a transformação que                   

desejo em minha vida?  

Se a resposta é sim, então prepararemos o nosso “solo” para 

ser firme o bastante para a nossa felicidade ser                  

sustentada.  

O segundo passo é descermos até o porão do nosso                   

inconsciente e fazer uma faxina. Sim, nossa                       

felicidade também depende do nosso trabalho com a       

sombra.Muitas vezes as caixas que  acumulamos no nosso 

porão são  responsáveis pelas crenças que nos distanciam 

da  felicidade,   mantendo-nos distantes de nós mesmos e              

consequentemente da vida. E como consequência,                     

decoramos a casa antes de pintarmos as paredes, passamos  

para as pessoas uma imagem falsa sobre nós e acreditamos que  

somos o que sequer nos empenhamos em   transformar.  

Você  costuma visitar regularmente a sua sombra, ou é ela quem lhe 

visita com mais frequência?  

Feita essa visita, e depois de olharmos o que deixamos por lá, é hora 

de começarmos a construção dos nossos pilares: 

1 - Pilar da Mente: Sou eu quem conduzo os meus pensamentos ou 

são eles que me levam? Nesse pilar é importante observarmos a  

qualidade dos nossos pensamentos: quantas vezes temos                   

pensamentos ruins sobre nós? Quantas vezes nos mantemos presas 

(os) no mesmo padrão de pensamentos, até mesmo uma vida inteira 

girando em torno das mesmas ideias?    

2 - Pilar do Corpo: O corpo é um instrumento a serviço da psique. 

Consigo me relacionar e cuidar bem dele? O corpo é a nossa  morada 

e instrumento para a jornada carnal, e não cuidar dele é uma forma 

simbólica de manifestar a nossa insatisfação com a vida e com quem 

somos. 

3 - Pilar do coração: Como avalio a minha amorosidade para comigo 

mesmo, para com o próximo e para com a vida? Talvez, seja esse o 

pilar que mais tenhamos dificuldade. Quem nos  ensinou a nos amar? 

Se não nos amamos poderemos ser felizes? Será que sei que sou 

digna (o) de amor, de ser amada (o)? 

4 - Pilar da Alma: Como tenho me relacionado com Deus? Como  

represento a minha religiosidade? Estou entregue à vida                                   

completamente? Sei onde buscar Deus? 

Quando Jesus afirmou: “A felicidade não é desse mundo”, estaria Ele 

nos dizendo que nunca seremos felizes e que só depois da vida é que 

encontraríamos a felicidade? Ou seja, será que é preciso literalmente 

morrer para sermos felizes, ou diante da sabedoria de Jesus sobre a 

Humanidade Ele nos alertara sobre o direcionamento dos nossos 

interesses? 

A felicidade nada significa se não dermos um propósito às nossas 

vidas, um Telhado para nossa casa existencial. É impossível esperar 

a felicidade quando nossa vida não se direciona para algo além do 

nosso ego, como afirma Joanna de Ângelis: “ ... A busca da felicidade 

deve caracterizar-se pelo conhecimento de si mesmo em relação aos 

demais indivíduos, pela conscientização das próprias aspirações, 

pelos objetivos que sejam colocados como fundamentais para a vida.” 

É preciso ter sentido, significado, propósito! 

Ai, faremos o jardim da felicidade florir em nossas vidas. 

Por Iris Sinoti - Terapeuta Junguiana 
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N 
ormalmente, a referência à palavra pobreza significa                 

ausência de recursos de toda natureza, conduzindo o                  

indivíduo à miséria. 

Do ponto de vista histórico, sempre houve pessoas 

pobres, como sociedades muito necessitadas no seu conjunto, ar-

rastando carências de toda ordem, especialmente a falta de valores 

amoedados e   quaisquer outros que possam proporcionar conforto e 

bem-estar. 

Além da situação deplorável pela falta do que pode manter a vida 

digna, sustentável, é também fonte de situações abomináveis.        

O nada ou quase nada ter é resultado de injustiças sociais e egotismo 

de reduzida minoria de criaturas que se apoderam de tudo, em                  

detrimento de posses mais ou menos favoráveis ao crescimento 

espiritual e moral. 

Essa situação conduz à posição de indignidade espiritual, por facultar 

a ausência moral de ideais superiores e de ânsias que dignificam o 

ser humano. 

Nesses covis da miséria, onde a fome se aloja e o desespero faz      

morada, os crimes mais perversos são urdidos e praticados. 

Numa visita que Jesus realizou a um homem fariseu rico, que O   

convidara a uma refeição em sua casa, foi homenageado por uma 

desconhecida que lhe umedecia os pés com raro perfume, enquanto 

os enxugava com os seus cabelos. 

Precipitado e ambicioso, Judas achou a cena um desperdício e 

reclamou que aquele perfume poderia ser vendido e o seu fruto               

distribuído aos pobres. 

Jesus, que sempre estava em vigília, sem censura, respondeu-lhe: – 

Os pobres sempre os tereis, mas a mim, não! 

O anfitrião não teve para com Ele nenhuma das obrigações recomen-

dadas quando da recepção de um convidado:  

oferecer água e toalha para ablução, dar um ósculo na 

face. Mas a mulher estranha ofertava-Lhe beijo nos pés, 

lavados também por suas lágrimas... 

Aquele fariseu hipócrita, que desejava ser                            

homenageado recebendo no seu lar a figura ímpar do 

Mestre, fazia parte de uma classe perigosa e infeliz de 

pobreza, que é a de natureza moral. Ele se houvera 

reportado a esse gênero humano, quando expôs no 

Sermão da Montanha que seriam bem-aventurados os 

pobres de amor, de solidariedade, de compaixão...         

Espíritos ricos de tesouros morais.  

A sociedade contemporânea encontra-se rica de                 

técnicas e conquistas exteriores, falando sobre a                  

igualdade dos bens de todos os seres humanos, no 

entanto, jamais abdica dos recursos que lhe produzem o 

poder, mediante os mecanismos da corrupção, dos 

vícios e dos meios lamentáveis de dominação arbitrária. 

Faz-se indispensável que o pensamento hodierno                

contemple os legítimos valores que enriquecem,               

mediante o amor, a fraternidade e a justiça.  

Nunca houve tanta injustiça no mundo, como hoje. 

Merece, no entanto, recordar que somente “os justos 

herdarão o Reino de Deus”. 

 

 

 

Divaldo Pereira Franco,  

Artigo publicado no jornal A Tarde (Bahia), coluna                    

Opinião, em 21 de Outubro de 2021.  
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Fará estágio depurador no umbral para refletir um pouco e com-

preender que a infelicidade é opção equivocada, quando não 

nos ajustamos aos desígnios divinos. – Então, o mais acer-

tado…  débitos com otimismo e coragem, sem    desalento, sem 

queixumes, cumprindo a vontade de Deus. Ou você acha que 

está na Terra em jornada de férias? – Ser feliz mesmo sofren-

do? – Exatamente, até porque sofrimento e  infelicidade não são 

sinônimos. O sofrimento pode ser uma imposição da vida, mas a 

felicidade é uma construção pessoal, de esforço intransferível. – 

É algo que me compete realizar… – Exatamente. E peça a           

Deus, com todas as forças de sua alma, que não a deixe desen-

carnar antes de conquistar a capacidade de ser feliz. Juvêncio 

até imaginou ser necessária a longevidade de Matusalém para 

pessoas como Malvina alcançarem semelhante objetivo, ante 

sua milenar vinculação ao pessimismo. Não obstante, não seria 

caridoso, e afinal – considerou com seus botões – temos a eter-

nidade pela frente. Todos acabam aprendendo que a felicidade 

não está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da 

vida. Nasce do empenho de compreender o que a vida           

espera de nós. O guia tem razão em suas ponderações, amigo 

leitor. Lembro uma expressão feliz do apóstolo Paulo, na 

Primeira Epístola aos Tessalonicenses (5-16): Regozijai-vos 

sempre! Se sabemos que Deus é o Pai de infinito amor e                

misericórdia, revelado por Jesus, que nos reserva grandioso 

futuro… Se compreendemos que as dificuldade e atribulações 

do mundo são lixas ásperas a desbastarem nossas imperfeições 

mais grosseiras… Se temos a bênção do conhecimento espírita, 

que nos revela os porquês da existência humana – de onde 

viemos, por que estamos na Terra, para onde vamos… Se tanto 

já aprendemos, como não manter o sorriso nos lábios,                          

habilitando-nos a partir felizes quando chegar nossa hora, a fim 

de que a felicidade chegue conosco no continente espiritual? E 

afinal, caro leitor, se os males maiores representam o pagamen-

to de nossos débitos de vidas anteriores, por que ficar infeliz? 

Quem salda suas contas deve sentir alívio e alegria, não                  

constrangimento e tristeza, porquanto estará se depurando, o 

que o habilitará ao benefício maior, como  ensinava Jesus 

(Mateus 5:8): Bem-aventurados os que têm limpo o coração, porque 

verão a Deus. 

T 
ema recorrente em nosso mundo é a felicidade, a               

maior   aspiração humana. Todos queremos, acima de 

tudo, ser     felizes. 

Seria interessante refletir sobre o assunto, a partir de um 

versinho de Mario Quintana: Quantas vezes a gente, em busca 

da ventura, Procede tal e qual o avozinho infeliz, Em vão, por 

toda parte, os óculos procura Tendo-os na ponta do nariz. Vale 

lembrar dona Malvina. 

– Estou muito infeliz – reclamava desalentada, dirigindo-se a 

Juvêncio, mentor espiritual do Centro Espírita que frequentava. 

E explicava: – Enfrento intoleráveis atribulações com a família 

e as enfermidades. A Terra é um vale de lágrimas! Gostaria 

que Deus me levasse! Juvêncio, um guia sem papas na língua, 

questionou: 

– Quem lhe disse que pessoas infelizes recebem passaporte 

para o Céu? Ora, quem disse! – retrucou, contrariada, dona 

Malvina. – Foi Jesus. O nosso mestre ensinou, no Sermão da 

Montanha, que bem-aventurados são os sofredores. – Você 

não completou: Bem-aventurados os que sofrem, porque serão 

consolados! Tapinha nas costas, minha filha! Felizes, apenas 

os humildes. Deles é o reino dos Céus, como está na primeira 

bem-aventurança. 

– Eu sou humilde! Negativo. Pessoas humildes não fazem 

propaganda disso, nem reclamam da vida. 

– Devo sofrer calada? 

– De preferência. Nunca ouviu dizer que o coração é nosso e o 

rosto é dos outros? 

– Como sorrir para alguém se a desolação está em mim? É 

simples. Primeiro aprenda a rir de si mesma. Olhe-se no                 

espelho e veja como é lamentável sua expressão atormentada, 

como se carregasse os males do mundo sobre os                        

ombros… – E daí?   – Diga para si mesma: Por que esse               

figurino de velório? Coisa ridícula! Ninguém morreu! Quem 

deve morrer é o meu  pessimismo, minha visão negativa da 

existência! O que   ganharei com isso?  – Deixará de                         

preocupar-se demais com as coisas da Terra e terá tempo e 

disposição para ser feliz. Além  do mais, morrer infeliz é 

sintoma de rebeldia. Demostra não estar satisfeita com o que 

Deus lhe deu. – Isso é ruim?  – É péssimo. Gente infeliz está 

despreparada para a vida espiritual.  


