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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 

conseguências” 

 O 
 Fraternity Spiritist Society foi fundado 

no dia 1º de Março de 1992 com o 

objetivo de estudar e estimular a  

pratica da Doutrina Espírita, codificada por 

Allan Kardec e baseada nos ensinamentos de 

Jesus Cristo. Nosso  eterno reconhecimento e 

gratidão ao Sr. Kleber Luis Celadon e à Sra. 

Annelise   Virginia, fundadores do Fraternity. 

Também nosso eterno reconhecimento e 

gratidão a     Divaldo Franco, Raul Teixeira e 

tantos outros visitantes palestrantes                  

trabalhadores ativos do movimento Espirita no 

Brasil, que tem nos apoiado  ao longo destes 

anos. O Fraternity teve um papel de grande 

relevância no movimento espírita no Reino 

Unido, por ter sido o primeiro grupo que       

iniciou as atividades em Português e     Inglês, 

dando oportunidade aos Brasileiros e                 

Portugueses, que não falavam a lingua                

inglesa, de poderem estudar a Doutrina               

Espírita na Inglaterra.  

“Que a caridade seja sempre o  objetivo maior 

em sua trajetória de luz.”              

A 
 nossa Casa Espírita Fraternity Spiritist 

Society, completará, no próximo mês 30 

anos de sua fundação, é um marco dos 

anos de trabalho dedicado à caridade   dessa  

Sociedade que começou com o       Evangelho no 

Lar  na sala do seu fundador, Sr. Kleber Celadon, 

e seus  trabalhadores deram  continuidade  nesse 

trabalho de Amor com base nos ensinamentos do 

Mestre Jesus.……As comemorações do 

aniversário  será no mês de Março com a                  

participação de varios amigos. Louvamos a todos 

os que trabalharam ao longo destes anos e à  

Diretoria atual, rogando a Jesus e aos         

Benfeitores Espirituais que ampare a todos os                        

seus trabalhadores. Unidos no ideal maior que nos 

inspira, caminhemos com fé e coragem, auxiliando 

a todos que buscam a nossa Casa Espírita  

sedentos de paz e orientação espiritual, apoio 

fraterno e ajuda material.  

06/03 - Reunião Comemorativa 

13/03 - Altino Mageste 

20/03 - André Pirola & Luciana Moura 

27/03 - Ana Sinclair 
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M 
uitas pessoas acham natural ter ciúmes, e até  

mesmo que eles dão um certo tempero às 

relações. Será? Infelizmente não é o que se     

comprova em uma análise mais profunda sobre a influência 

dos ciúmes no comportamento, podendo levar a sofrimentos 

profundos e violência, quando excede a razão e ultrapassa 

qualquer possibilidade de controle. Torna-se “normal”, até 

certo ponto, por ser um comportamento que muitas pessoas 

apresentam, em graus variados, mas nunca poderá ser            

considerado saudável, podendo se apresentar como um 

desconforto controlado até a violência que perde o controle.  

Buscando entender um pouco mais a respeito da sua                      

estruturação, na psiquiatria o ciúme é entendido como “o 

medo de deixar de representar para a outra pessoa aquilo que 

se deseja representar (mesmo inconscientemente) ... seja 

entre irmãos, amigos, amantes e pessoas em geral.”1 Esse 

comportamento está associado à baixa-autoestima, refletindo 

um processo de autodesvalorização que termina sendo     

projetado nas relações das quais a pessoa ciumenta participa. 

No fundo, é como se o ciumento não acreditasse merecer o 

afeto e consideração de outra pessoa, embora os deseje   

profundamente, e a insegurança gerada a partir desse conflito 

leva a sofrimentos, acusações e às vezes  atitudes descon-

troladas, na tentativa de superar a própria insegurança.   

Quando extrapola a capacidade de controle, muitas vezes a 

pessoa tenta dominar a liberdade da outra com a qual se   

relaciona, tentando vasculhar seus desejos, sentimentos,        

pensamentos e atitudes, não se dando conta de que, na    

maior parte das vezes, o fator que a atormenta encontra-se na    

própria autodesvalorização.  

Muitas vezes esse comportamento começa a ser construído 

na infância, quando a criança ferida não se sente devidamente 

amada, ou mesmo quando submetida a castrações,                  

superproteção, violência ou negligências diversas, que ferem a  

autoestima. O complexo de poder em desarmonia, chegando à 

juventude, amplia esse conflito  interno, quando os hormônios 

entram em ação impulsionando a libido, nem sempre           

encontrando maturidade para o jovem lidar como essa fase. 

Na  busca de ser aquele que “recebe o amor”, pode tornar-se        

extremamente agressivo e controlador. Dentre as               

manifestações do ciúme, encontramos algumas características 

predominantes:   

- Suspeitas infundadas; 

- Sofrimento das partes envolvidas; 

- Inspeção obsessiva, repetitiva e contínua de  objetos    

pessoais e da vida íntima da outra pessoa; 

- Tendência a evitar encontros sociais que possam oferecer 

riscos de rivalidade; 

- Perda do controle com facilidade e atitudes  violentas  

quando desencadeadas as crises.2 

E muitas vezes o ciumento tenta justificar suas atitudes  

como zelo e cuidado, na dificuldade de  lidar com os próprios 

conflitos internos que o   atormentam.  

O amor, no entanto, liberta, e quando a individualidade das 

pessoas que participam de uma relação não é respeitada, 

algo está errado e não levará a  construções saudáveis, nem 

tampouco ao crescimento das partes envolvidas, que deve  

sempre ser objeto em qualquer relação da qual se participe. 

Nos tempos da “modernidade líquida”, esse comportamento 

se manifesta no controle exagerado e sistemático das redes 

sociais da   outra pessoa, levando a comportamentos      

obsessivos e acusações muitas vezes gratuitas, na tentativa 

de coagir a liberdade dos companheiros. Passo importante 

na tentativa de modificar esse comportamento é aceitar que 

não se trata de algo saudável, e buscar o apoio terapêutico 

e/ou psiquiátrico, para que sejam tratados os conflitos     

geradores do comportamento ciumento. Aprender a lidar 

com as emoções em desalinho, expressando-as antes que 

se tornem um “vulcão”, ao tempo em que começa a entender 

os gatilhos que disparam o comportamento ciumento.  A 

partir disso, o treino das atitudes transformadoras, respeitan-

do o espaço do outro, da mesma forma que se deseja que o            

próprio espaço seja respeitado. E como ensina Joanna de 

Ângelis, “o ciúme tem raízes, portanto, no egotismo          

exagerado, que somente pode ser superado mediante o 

trabalho de autodisciplina e de entrega pessoal.”3 

 

 

1 Geraldo Ballone – Histórias de Ciúme Patológico  

2  Idem  

3 Conflitos existências – Leal Editora  

Por Cláudio Sinoti - Terapeuta Junguiano 
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Mas há, também, muita gente situada numa faixa de          

regeneração. São Espíritos que cumprem seus deveres, que 

levam a existência a sério, procurando fazer o melhor, no 

esforço por se sobreporem às suas limitações. – Quimeras!... 

Você é muito ingênuo, Jesuíno. A bondade é um manto de 

hipocrisia que encobre o egoísmo humano. Todos são bons 

enquanto não pisam em seus calos ou surjam interesses pes-

soais; então, mostram o que está em seu íntimo. Digo-lhe 

mais: se fomos criados para o Bem, como você diz, não esta-

mos nem em expiação nem em regeneração. Somos apenas 

Espíritos com defeito de fabricação! Tobias seguia assim, im-

permeável à conceituação espírita. Certo dia, ao final do expe-

diente,  pediu ao companheiro: – Por favor, Jesuíno, venha ao 

meu guichê. – O que houve, rapaz? Você está tão pálido que 

até mudou de cor. Ficou branco! – Não brinque. É sério. Estou 

com uma diferença astronômica. Meu salário de seis meses! 

Jesuíno efetuou cuidadoso levantamento dos valores, conferiu 

a fita de autenticações e constatou que, efetivamente, havia 

numerário a menor. – Sinto muito, Tobias. Alguém ficou com 

esse dinheiro. – Estou perdido! Não tenho meios para a     

reposição.– Posso emprestar-lhe uma parte. Mas há uma  

esperança, entre duas opções: se quem levou o dinheiro for 

um Espírito em regeneração ele o trará de volta. Se estiver em 

expiação se prepare para pagar. Tobias passou uma noite 

horrível, matutando como faria para repor o numerário. Já se 

imaginava demitido, seus filhos passando necessidades... No 

dia seguinte, tão logo o Banco abriu, entrou uma simpática 

velhinha que se dirigiu ao seu guichê. – Moço, creio que o 

senhor cometeu um engano ontem. Pagou meu cheque com 

um zero a mais. É um dinheirão. Só quando cheguei em casa 

percebi. Vim devolver a diferença.Tobias não se conteve, 

fazendo ecoar pela agência bancária seu vozeirão, a 

proclamar eufórico:– Jesuíno! Jesuíno! É um Espírito em    

regeneração! Regeneração, meu amigo! Viva a evolução! 

Finalmente começara a assimilar o Espiritismo. 

E 
ram dois guichês bancários do tempo antigo, como 

gaiolas de fortes grades, com pequena abertura para 

atendimento ao público. Num deles, trabalhava      

Tobias, um mulato forte, atarracado, de voz grossa, conver-

sador, de cabeça tão cerrada à compreensão dos mecanismos 

da Vida quanto o cubículo onde passava os dias a contar   

dinheiro. Do outro lado, Jesuíno, lidador espírita, que não   

desanimava no propósito de despertar o companheiro para as 

realidades da jornada humana.……………………………………. 

 

– A Vida não é simples acidente biológico, meu amigo. Existe 

um planejamento divino. Fomos criados para atividades muito 

mais importantes que a mera autenticação de recebimentos e 

pagamentos ou a indolência dos fins de semana.………………. 

 

– Oh! Oh! Oh! – ria Tobias, com sua entonação tonitruante – 

pelo menos é mais tranquilo. Deus planejou mal o nosso   

mundo. Há muita bagunça, principalmente nos tempos atuais. 

Deixe-me no meu cantinho. Quero sossego.…………………... 

 

– Você usa uma perspectiva materialista. É preciso ver além 

das aparências. Se entrarmos numa casa em reformas 

parecerá tudo muito confuso. No entanto, ela está sendo 

melhorada. É o que acontece com a Terra.…………………… 

 

– Eta reforma demorada! Desde sempre há muito ódio, muita 

agressividade nas pessoas! Se Deus é a suprema bondade, 

como você propala, seus filhos não herdaram a mesma      

virtude... 

 

– O Bem existe embrionário em nós, qual semente divina. 

Ocorre que entre o embrião e o fruto, entre a vocação e a   

realização, há o esforço que nos compete, porquanto Deus 

não nos fez autômatos. Somos Espíritos em evolução.        

Perfectíveis, mas não perfeitos.  

– Se é assim, por que prevalece o mal na Terra?  

– Talvez ele apenas apareça mais, como os instrumentos de-

safinados numa orquestra. Vivemos num planeta de expiação, 

habitado por Espíritos rebeldes e agressivos, que ainda não 

entraram em compasso com as leis divinas. Fazem barulho...  


