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À Luz do Espiritismo 
A história da Humanidade tem, no livro nobre, seu gloriosos repositório. Em todos os tempos o livro tem sido o 
condutor das mentes e o mensageiro da vida. 
O Mahabharata, que remonta ao século XVI antes de Cristo, narrando as guerras dos Coravas e Pandavas, é o 
ponto de partida do pensamento lendário da India, apresentando Krishna, no excelente Bagavadgita, a expor a 
Ardjuna incomparável filosofia mística onde repontam as nobres revelações palingenésicas. 
A Bíblia - antigo Testamento - historiando as jornadas de Israel, oferece a concepção sublime do deus Único, 
Soberano e Senhor de todas as coisas. 
Platão, cuja filosofia tem por método a dialética, expondo os pensamentos de Sócrates, seu mestre, nos jardins de 
Academos, coroa sua obra com a harmoniosa teoria das idéias, afirmando, no memorável "Fédon!, "que viver é 
recordar" e expressando a cultura haurida no Egito, onde recebera informações sobre a doutrina dos 
renascimentos. 
O Evangelho de Jesus Cristo, traduzido para todos os idiomas e quase todos os dialetos do globo, faz do amor o 
celeiro de bênçãos da Humanidade. 
O Alcorão, redigido após a morte de Maomé e dividido em 114 suratas ou capítulos, constitui a base de toda a 
civilização muçulmana, fonte única da verdade, do direito, da justiça... 
Sem desejarmos reportar-nos à literatura mundial, não podemos, entretanto, esquecer que Agostinho, através das 
suas Confissões, inaugurando um período novo para o pensamento, abriu as portas para o estudo da 
personalidade, numa severa autocrítica, e que Tertuliano, com a Apologética, iniciou uma era para o 
Cristianismo que se mescla, desde então, com dogmas e preceitos que lhe maculam a pureza, através de sutilezas 
teológicas. 
Dante, o florentino, satirizando seus inimigos políticos, apresentou uma visão mediúnica da vida além-túmulo. 
Monge anônimo sugeriu uma Imitação de Cristo como vereda de sublimação para a alma encarnada... 
Nostradamus, astrólogo e médico, escreveu sibilinamente as Centúrias, gravando sua visão profética do futuro. 
Camões, com pena de mestre, compôs Os Lusíadas e registra os feitos heróicos de Portugal, repetindo os lances 
de Flávio Josefo em relação aos judeus e dos historiadores greco-romanos de antes de Jesus Cristo. 
Depois do Renascimento, como advento da imprensa, o campo das idéias sofreu impacto violento, graças à força 
exuberante do livro. Pôde, então, o mundo pensar com mais facilidade. 
A Revolução Francesa é o fruto do livro enciclopédico, com ela nascendo as lutas de independência de todo o 
Novo Continente, inspiradas nas páginas épicas da liberdade. 
Artur Schopenhauer, entretanto, sugeriu o suicídio, no seu terrível pessimismo, em Dores do Mundo, enquanto 
Friedrich Nietzsche, no famoso Assim Falava Zaratrusta, tentou solucionar o problema espiritual e moral do 
homem, através de uma filosofia da cultura da energia vital e da vontade de poder que o conduz ao "super-
homem", oferecendo elementos aos teorizantes do racismo germânico, de cujas conseqüências ainda sofre a 
Humanidade. 
Karl Marx, sedento de liberdade, expôs de maneira puramente materialista a solução dos problemas econômicos 
do mundo em O Capital e criou o socialismo científico, que abriu as portas ao moderno comunismo ateu. 
Leão XIII compôs a Encíclica Rerum Novarum para solucionar as dificuldades nascidas nos desajustes de 
classes, oferecendo aos operários humildes, bem como aos patrões, os métodos do equilíbrio e da paz; todavia, a 
própria Igreja Romana continuou a manter-se longe da Justiça Social... 
E o livro continua libertando, revolucionando, escravizando... 
Clássico ou moderno, rebuscado ou simples, o livro campeia e movimenta mentes, alargando ou estreitando os 
horizontes do pensamento. 
É, em razão disso, que um novo livro, recordando todos os livros, oferece ao homem moderno resposta nova às 
velhas indagações, propondo soluções abençoadas em torno do antiqüíssimo problema da felicidade humana. 
O LIVRO ESPÍRITA, como farol em noite escura, é também esperança e consolação. 
Esclarecendo quem é o homem, donde vem e para onde vai, sugere métodos mais condizentes com o 
Cristianismo - Cristianismo que é a Doutrina Espírita - num momento de desesperação de todas as criaturas. 
Renovador, o Livro Espírita encoraja o espírito em qualquer situação; esclarece os enigmas da psique humana; 
filosófico, desvela os problemas do ser; religioso, conduz o homem a Deus, e abrange todos os demais setores 
das atividades humanas. 
Desse modo, o Livro Espírita - no momento em que a literatura de desumaniza e vulgariza, tornando-se serva 
dos interesses subalternos de classe e governo, política e raça, fronteira e poder - disseminando o amor e 
propagando a bondade, oferece ao pensamento universal as excelentes oportunidades de glória e imortalidade. 
Saudemo-lo, pois! 

* * * 
Franco, Divaldo P.. Da obra: O Livro Espírita. 

Ditado pelo Espírito Vianna de Carvalho. 
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Fatos Históricos Espíritas dos Meses de Janeiro e Fevereiro

      BIG Edição Janeiro  e Fevereiro de 2017   

JANEIRO   
   
01-1848 - É Fundada a Revista Espírita por Allan Kardec.    
01-1846 -  Nasce Léon Denis - Filósofo do Espiritismo.    
01-1875 -  Publicada a Primeira Folha Espírita do Rio de Janeiro.   
02-1884 -  Eleita e empossada a primeira diretoria da FEB  (Federação 
Espírita Brasileira).   
02-1984 -  É instalada em Brasília a sede central da FEB.    
03-1412 -  Nasce Joana D'Arc na França.    
06-1868 -  Primeira Edição de A Gênese de Kardec é colocada à venda.   
08-1958 - É fundado no Rio de Janeiro o Lar F abiano de Cristo, por Jayme 
Rolemberg e Carlos Pastorino. 
09-1862 -  Nasce em genôva, Itália, o doutor Ernesto Bozzano.  
09-1977 -  É criada a Caravana da Fraternidade de Jésus Gonçalves em favor 
dos hansenianos, em SP.  
10-1969 -  Desencarnação da médium Zilda Gama com 91 anos de idade.  
10-1868 -  Nasce em Paris, Hubert Forestier - Diretor da Sociedade 
Parisiense de Estudos Espíritas.  
11-1971 -  Desencarna o médium José Pedro de Freitas, o Zé Arigó, em 
acidente automobilístico.  
12-1827 -  Nasce em Zurique, Suíça, João Henrique Pestalozzi, educador de 
Allan Kardec.  
13-1968 -  Fundação da Associação de Médicos Espíritas de São Paulo.  
14-1942 - Desencarna Antônio José Trindade, um dos fundadores da Fed. 
Espírita de SP.  
15-1861 -  Lançada a primeira ediçã o de O Livro dos Médiuns, de Allan 
Kardec.  
16-1916 -  Fundada a Federação Espírita Paraibana.  
17-1901 -  Nasce no Maranhão, Luiz Ribeiro, foi presidente da FEB....  
18-1969 -  Desencarna no RJ, Ismael Gomes Braga, Jornalista ativo no 
movimento espírita.  
20-1919 -  Desencarna em São Paulo, Anália Emília Franco.  
21-1883 -  Fundada a revista "O Reformador" por Elias Augusto da Silva.  
22-1909 -  Desencarna Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, médium de cura.  
23-1906 -  Nasce Deolindo Amorim em Baixada Grande, Bahia.  
27-1995 -  Divaldo Pereira Franco é incluído no quadro de vultos artísticos e 
históricos da Bahia.  
28-1995 -  Desencarna na Espanha Miguel Vives, fundador da Federacion 
Espírita Del Valles.  
30-1938 -  Desencarna em Matão, São Paulo, Cairbar de Souza Schutel.  
30-1907 -  Fundado o Colégio Allan kardec, por Eurípedes Barsanulfo, em 
Sacramento, MG 

FEVEREIRO 
 
01-1939 – É fundada a Mocidade Espírita “Allan Kardec”, como 

departamento do Centro Espírita do mesmo nome, em 
Campinas/SP.  

 06-1832 – Casa-se em Paris, aos 28 anos de idade, Allan Kardec, com a 
Professora Amélie Gabrielle de Lacombe Boudet.  

 15-1925 – Surge em Matão/SP a Revista Internacional do Espiritismo, 
fundada por Caibar Schutel.  

 17-1921 – É fundada em Porto Alegre/RS a Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul, sob a presidência do Sr. Angel Aguarod.  

 14-2005 – É fundado o Centro Cultural Correio Espírita, por Saulo de Tarso 
F. Netto.  
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Centro Coronário - Situado na região central do cérebro, supervisiona os demais centros 
vitais, assimilando os estímulos do Plano Superior e orientando a forma, o movimento, a 
estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou 
desencarnada. 
 
Centros Vitais - São fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, ativam o 
funcionamento dos órgãos do respectivo corpo material. Ver: Chacras e Centros de Força 
 
Chacra(s) [do sânscrito chakhras] - Vórtices energéticos instalados no perispírito, regendo a 
atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena. Ver: Centros Vitais e 
Centros de Força. 
 
Energia [do grego enérgeia, pelo latim energia]- 1. Maneira como se exerce uma força. 2. 

Propriedade de um sistema que permite realizar trabalho. A energia pode ter várias formas 

(calorífica, cinética, elétrica, eletromagnética, mecânica, potencial, química, radiante) 

transformáveis umas nas outras, e cada uma capaz de provocar fenômenos bem 

determinados e característicos nos sistemas físicos. Em todas as transformações de energia 

há completa conservação dela, isto é, a energia não pode ser criada, mas apenas 

transformada. A massa de um corpo pode-se transformar em energia, e a energia sob forma 

radiante pode transformar-se em um corpúsculo com massa. 3. Emanação não material, no 

campo vibratório, derivada de atividades do pensamento ou de fenômenos vibratórios 

inerentes à estrutura da matéria e suas propriedades. 

O Espiritismo de A a Z 

As Frutas na Medicina Doméstica
O Sapoti  
 
O sapoti é o fruto de uma árvore da família das Sapotáceas – sapotizeiro – natural das 
Antilhas e bem aclimado no Brasil. 
 
Uso Medicinal 
As Sementes de sapoti, trituradas em decocção, são diuréticas e úteis no tratamento da 
litíase vesical. São também aperientes. 
A casca da árvore, em decocção, é febrífuga e adstringente.  
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Originalmente, a palavra Caboclo significa mestiço de Branco com Índio, mas na percepção 
umbandista, refere-se aos indígenas que em épocas remotas habitaram diversas partes do 
planeta, como civilizações aparentemente primitivas, que na realidade tem grande sabedoria. 
Espíritos que, embora em suas encarnações tenham vivido em outros países, identificam-se 
espiritualmente na vibração dos Caboclos, como por exemplo, os índios Americanos, os Astecas, 
 os Maias, os Incas e demais indígenas que povoaram a América do Sul.  
Falar em Caboclos na Umbanda, é fazer menção a todos eles que, com denominações diversas, 
atuam em nossos terreiros e que, com humildade, como muito bem recomenda a espiritualidade, 
omitem detalhes referentes às suas vidas quando encarnados. 
Na Umbanda, os Caboclos constituem uma falange e, como tal, penetram em todas as linhas, 
atuando em diversas virações. Entretanto, cada um deles tem uma vibração originária, que pode 
ser ou não aquela em que ele atua. 
Antigamente existia a concepção de que todo Caboclo seria um Oxóssi, ou seja, viria sob a 
vibração deste Orixá. Porém na percepção umbandista, compreende-se que Caboclos diferentes, 
possuem Vibrações Originais Diferentes, podendo se apresentar sob a Vibração de Ogum, de 
Xangô, de Oxóssi ou Omulu. Já as Caboclas, podem se apresentar sob as Vibrações de Iemanjá, 
de Oxum, de Iansã ou de Nanã. 
Não há necessidade da Vibração do Caboclo-guia, coincidir com a do Orixá dono da coroa do 
médium: o guia pode ser, por exemplo, de Ogum, e atuar em um sensitivo que é filho de Oxóssi; 
apenas neste caso, a entidade, embora sendo de Ogum, assimilará a vibração de Oxóssi. 
 Embora existam diferenças entre os nomes encontrados por diferentes pesquisadores para as 
entidades, em relação as suas Vibrações Originais, apresentamos a seguir uma relação que nos 
parece a mais próxima de uma realidade:  
 
Caboclos de Ogum: Águia Branca, Águia Dourada, Águia Solitária, Araribóia, Beira-Mar, Caboclo 
da Mata, Icaraí, Caiçaras, Guaraci, Ipojucan, Itapoã, Jaguaré, Rompe-mato, Rompe-nuvem, Sete 
Matas, Sete Ondas, Tamoio, Tabajara, Tupuruplata, Ubirajara, Rompe -Ferro, Rompe-Aço. 
 
Caboclos de Xangô: Araúna, Cajá, Caramuru, Cobra Coral, Caboclo do Sol, Girassol, Guaraná, 
Guará, Goitacaz, Jupará, Janguar, Rompe-Serra, Sete Caminhos, Sete Cachoeiras, Sete 
Montanhas, Sete Estrelas, Sete Luas, Tupi, Treme-Terra, Sultão das Matas, Cachoeirinha, Mirim, 
Urubatão da Guia, Urubatão, Ubiratan, Cholapur. 
  
Caboclos de Oxóssi: Caboclo da Lua, Arruda, Aimoré, Boiadeiro, Ubá, Caçador, Arapuí, Japiassu, 
Junco Verde, Javari, Mata Virgem, Pena Branca, Pena Dourada, Pena Verde, Pena Azul, Rompe-
folha, Rei da Mata, Guarani, Sete Flechas, Flecheiro, Folha Verde, Tupinambá, Tupaíba, Tupiara, 
Tapuia, Serra Azul, Paraguassu, Sete Encruzilhadas. 
 
Caboclos de Omulu: Arranca-Toco, Acuré, Aimbiré, Bugre, Guiné, Gira -Mundo, Iucatan, Jupuri, 
Uiratan, Alho-d'água, Pedra Branca, Pedra Preta, Laçador, Roxo, Grajaúna, Bacuí, Piraí, Suri, 
Serra Verde, Serra Negra, Tira-teima, Seta-Águias, Tibiriçá, Vira-Mundo, Ventania. 
 
Caboclas de Iansã: Bartira, Jussara, Jurema, Japotira, Maíra, Ivotice, Valquíria, Raio de Luz, 
Palina, Poti, Talina, Potira. 
  
Caboclas de Iemanjá: Diloé, Cabocla da Praia, Estrela d'Alva, Guaraciaba, Janaína, Jandira, 
Jacira, Jaci, Sete Ondas, Sol Nascente. 
  
Caboclas de Oxum: Iracema, Imaiá Jaceguaia, Juruema, Juruena, Jupira, Jandaia, Araguaia, 
Estrela da Manhã, Tunué, Mirini, Suê. 
 
Caboclas de Nanã: Assucena, Inaíra, Juçanã, Janira, Juraci, Jutira, Luana, Muraquitan, Sumarajé, 
Xista, Paraquassu. 
 
Caboclinhos da Ibeijada: Nesta querida falange encontramos os Caboclinhos e Caboclinhas do 
Mato que se manifestam em sua forma indígena. 
 

Oxóssi sincretismo São Sebastião 20-01
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  Meus  Pensamentos
e Minhas Caminhadas

 

Cárcere da Vida

Irmãos se estais
neste cárcere
é porque roubaste 
algo de alguém
principalmente energia,
paciência e tempo.
Até a Moral de quem lhe
deu as Mãos.

                    Amigo Zé
                  02/12/2016
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COMO ENTENDER O DETERMINISMO, A FATALIDADE E O LIVRE ARBÍTRIO 

 
Verificamos em nosso cotidiano na convivência humana, esforço 

na compreensão em relação a determinados acontecimentos da vida. 
Isto leva a reflexões e pensamentos no sentido de identificar suas 
origens, suas causas. Normalmente, se a vida não transcorre da 
maneira como desejamos, ou pelo contrário se define diferente daquilo 
que necessitamos, começam questionamentos sobre quem ou o que 
seria responsável por tal situação. 

As lides enfrentadas nos relacionamentos familiares (problemas 
com filhos, cônjuges etc.), os conflitos nos locais de trabalho, 
enfermidades em geral, a falta de sorte nos empreendimentos, enfim, 

as lutas do cotidiano que costumam consumir nossa energia e equilíbrio emocional. Quando recorrentes estas 
situações, o amigo se depara com a seguinte pergunta: nasci para sofrer? Sou um deserdado da sorte? Em 
conclusões apressadas conclui estar fadado ao insucesso, ou sofrimento incessante. Compreendê-los e encará-
los de forma racional é desafio para aqueles que se encontram neste estágio. 

Inicialmente cabe considerar os ensinamentos catalogados na doutrina espírita, especialmente em O Livro 
dos Espíritos, pergunta 258. Informam-nos os espíritos que entre uma reencarnação e outra, através da nossa 
liberdade de escolha, podemos programar o gênero de provas que nos serão submetidas na próxima 
reencarnação. Isso significa que temos a possibilidade de determinar as bases de nossas experiências na vida. 
Gênero das provas não quer dizer que escolhemos tudo nos mínimos detalhes. Significa que saberemos a 
natureza das vicissitudes, porém sem deter totalmente o detalhe do acontecimento que nos sucederá com 
precisão. Como por exemplo, o espírito pode escolher nascer em um meio social em que possa ser tentado na 
prática de crimes. Porém, isso não significa dizer que caso venha a sucumbir a esta prova, estava predestinado 
a ser um criminoso. Outro exemplo: pode programar casamento, entretanto sem especificar precisamente com 
quem. 

Em O Livro dos Espíritos, pergunta 851, capítulo Lei de Liberdade, item Fatalidade, os espíritos respondem 
a Alan Kardec que o espírito ao reencarnar define o seu gênero de provas e expiações, e escolhendo-as constrói 
para si uma espécie de destino como consequência. Entretanto, este destino está ligado às provas físicas, como 
por exemplo, escolhendo um gênero de morte violenta sabe o espírito que terá que passar por tal prova, mas 
não necessariamente saberá que tipo de acidente o arrebatará do vaso físico, podendo ser um acidente 
automobilístico, uma queda de avião, um homicídio, uma pedra que cai sobre sua cabeça. 

Informam também os espíritos que ninguém nasce predestinado ao bem ou ao mal, pois é senhor de si no 
aspecto moral, possuindo aí seu livre-arbítrio podendo ceder e resistir às tentações da prática do mal ou seguir 
no caminho do bem ao próximo. Pode escolher sim, uma prova que lhe venha exercitar a resistência às 
tentações de tais práticas. Resistindo receberá os méritos pela sua escolha e sucumbindo arcará com o ônus do 
equívoco e que os espíritos influenciam nos acontecimentos de nossas vidas e da natureza desde que haja 
permissão da Lei Divina para tal. 

Deus nos concede esta possibilidade tendo em vista sua infinita bondade e suprema sabedoria, uma vez 
que cabendo ao espírito a possibilidade de escolha, a este recai também toda responsabilidade e consequência 
de seus atos. Cabe ressaltar que esta possibilidade é dada ao espírito que já possui certo esclarecimento e 
condição para construir sua própria programação espiritual. Espíritos estes que já estão em uma condição 
mediana na escala da evolução, possuindo também certo grau de merecimento. Não estando o espírito apto ou 
amadurecido a fazer uma escolha, com conhecimento de causa, pode a prova lhe ser imposta, conforme 
resposta dada a Alan Kardec na pergunta 337 de O Livro dos Espíritos. 

Questionado sobre este tema no livro que tem por título seu próprio nome, Emmanuel através da 
psicografia de Chico Xavier, publicação da FEB, nos relata que “os seres da minha esfera não conhecem o 
futuro, nem podem interferir nas coisas que lhe pertencem. Acreditamos, todavia, que o porvir, sem estar 
rigorosamente determinado, está previsto nas suas linhas gerais”. 

Refletindo nesta citação do instrutor espiritual, entendemos que os espíritos se limitam ao conhecimento do 
futuro em linhas gerais, não tendo e tampouco se interessando pela precisão dos acontecimentos e fatos e só 
farão interferência quando for para o cumprimento destas linhas gerais. Faz analogia com o exemplo de um 
homem que sai a viajar. Este programa trajeto, dia e hora da viagem, locais e pontos que visitará. Entretanto 
informa Emmanuel que “Todas as atividades, contudo, no transcurso da viagem, estão afetas ao viajante, que se 
pode desviar ou não do roteiro traçado, segundo os ditames da sua vontade. Daí se infere que o livre-arbítrio é 
lei irrevogável na esfera individual, perfeitamente separável das questões do destino, anteriormente preparado”. 

Analisando estas instruções podemos comparar a programação de reencarnação como uma viagem que 
nos dispomos a realizar. Nestas contratamos um pacote de turismo em que devemos seguir as atividades 
programadas sob pena de perder o valor investido, caso mudemos de ideia, ou então quando programamos por 
nossa própria vontade, quando contratamos diretamente passagens aéreas, hospedagens, caso haja a vontade 
ou a necessidade de se mudar o dia do embarque teremos que indenizar a Cia aérea por esta mudança. Ou 
seja: dependendo do que desejamos mudar, alterar, pode acarretar um custo, um transtorno para nós. 

O autor é membro da equipe do Programa Debate na Rio, da Rádio Rio de Janeiro. 
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ESPÍRITO ASSISTIU O SEU ENTERRO E FAZ IMPORTANTES REVELAÇÕES 

P/ Gerson Simões Monteiro 
ASPECTOS DA DESENCARNAÇÃO DE FREDERICO FIGNER NO 
LIVRO VOLTEI – COMO PARTICIPAR DE UM VELÓRIO – OS 
ESPÍRITOS NÃO FICAM NAS SEPULTURAS 

Frederico Figner, que no livro Voltei adotou o pseudônimo de 
“irmão Jacob”, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, foi 
diretor da Federação Espírita Brasileira e espírita atuante, prometeu 
escrever do além tão logo lá chegasse. Quando encarnado, acreditava 
que a morte era uma mera libertação do espírito e que seguiria para as 
esferas de julgamento de onde voltaria a reencarnar, caso não se 

transferisse aos Mundos Felizes. Mas, conforme seu depoimento, o que aconteceu após a sua desencarnação 
não foi bem assim. 

Deixou-nos um alerta. "Não se acreditem quitados com a Lei, atendendo pequeninos deveres de 
solidariedade humana." 

Quando ainda doente no mundo espiritual, pediu para escrever sobre o que acontece após morte. 
Recebeu permissão, mas encontrou dificuldades fluídicas. Ofendeu-se quando foi impedido de se comunicar. 

Irmão Andrade, seu guia espiritual, ajudou na sua desencarnação. Ele sentiu dois corações batendo. A 
visão alterava-se. Sentia-se dentro de um nevoeiro enquanto recebia passes. A consciência examinava acertos e 
desacertos da vida, buscando justificativas para atenuar as faltas cometidas. 

De repente, viu-se à frente de tudo que idealizou e realizou na vida. As ideias mais insignificantes e os 
mínimos atos desfilavam em uma velocidade vertiginosa. Tentou orar, mas não teve coordenação mental. 
Chorou quando viu o vulto da filha Marta aconselhando-o a descansar. 

  
PRECISARIA DE MAIS TEMPO PARA O DESLIGAMENTO TOTAL 
Durante o transe, amparado por sua filha Marta, tentou falar e se mexer, mas os músculos não 

obedeceram. Viu-se em duplicata, com fio prateado ligando-o ao corpo físico. Precisaria de mais tempo para o 
desligamento total. 

Sua capacidade visual melhorou e divisou duas figuras ao lado da filha Marta: Bezerra de Menezes e o 
irmão Andrade. Tentou cumprimentá-los, mas não conseguiu se erguer. Continuava imantado aos seus objetos 
pessoais. Precisava sair daquele ambiente para se equilibrar. 

Foi levado para perto do mar para renovar as forças. As dores desapareceram. Descansou. Teve a 
sensação de haver rejuvenescido e notou que estava com trajes impróprios, na ilusão de encontrar alguém 
encarnado. 

Na volta para casa, vestiu um terno cinza. Uma senhora encarnada que caminhava em direção a eles 
passou sem que nada ocorresse de ambos os lados. Recomposto da surpresa foi informado que estão em 
dimensões diferentes. No velório, projeções mentais dos presentes provocam-lhe mal-estar e angústia. 

No velório, Jacob analisou as dificuldades e as lutas de um "morto" que não se preparou. Os comentários 
divergentes a seu respeito provocaram-lhe perturbações passageiras. Continuava ligado ao corpo. Bezerra 
esclareceu que não é possível libertar os encarnados rapidamente, depende da vida mental e dos ideais ligados 
à vida terrestre. 

A Conversação. Jacob melhorou e se aproximou de amigos encarnados, mas não do corpo, conforme 
orientação recebida. Percebeu entidades menos simpáticas e foi impedido de responder. Decepcionou-se com 
comentários de amigos encarnados sobre as despesas do enterro. Não conseguiu suportar estes dardos 
mentais. 

ENTERROS MUITO CONCORRIDOS 
Viu círculos de luz num dos carros, e percebeu orações a seu favor, e alegrou-se. Assistiu de longe, pois 

Bezerra informou que enterros muito concorridos impõem grande perturbações à alma. Descobriu que quem não 
renunciou aos hábitos e sentidos do corpo demora para se desprender. 

Entre companheiros. Finalmente liberto do corpo, Jacob visitou seu lar e seu núcleo de trabalho. Abraçou 
amigos e seguiu em direção à praia para se reunir com outros espíritos recém-desencarnados. Durante o trajeto, 
ficou preocupado por não lembrar de vidas passadas e por não saber onde iria morar. Sua filha garantiu que tudo 
seria solucionado pouco a pouco. 

Minutos depois, respeitável senhora chegou acompanhada de benfeitores e saudou a todos. Jacob viu 
uma luz irradiando de seu tórax e sentiu inveja. Marta o repreendeu. Bezerra fez uma preleção informando que 
aqueles que não tiverem serenidade terão dificuldades no caminho que será percorrido até a colônia espiritual. 

COMO DEVEMOS PARTICIPAR DE UM VELÓRIO 
Como se trata de um evento muito delicado para o desencarnante, gostaríamos de relacionar alguns 

comportamentos para todos aqueles que se dirigirem a um velório: 
- Orar com sinceridade em favor do desencarnante e de sua família, compreendendo que mais cedo ou 

mais tarde chegará a nossa hora e que, então, constataremos o gigantesco valor da prece a nós dirigida em 
situações como a desencarnação; 

- Esforçar-se para não lembrar episódios infelizes envolvendo o desencarnante, compreendendo que todo 
pensamento tem elevada repercussão espiritual; 

- Estar sempre disponível para o chamado “atendimento fraterno” com os irmãos presentes, mas não 
esquecer que o velório não é uma situação adequada a debates de natureza filosófico-religiosa; 

- Respeitar a religião de todos os presentes e os cultos correspondentes a essas crenças, buscando 
contribuir efetivamente para a psicosfera de solidariedade do ambiente mesmo que em silêncio; 
- Não perder o foco do objetivo maior da presença no velório, que é o auxílio espiritual ao desencarnante e aos 

familiares, assim como aos Espíritos desencarnados que estejam no local necessitando de auxílio através da 

oração para contribuir no desligamento do desencarnante; 
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- Se convidado a enunciar prece ou algumas palavras de homenagem ao desencarnante, tomar o cuidado 
de manter sempre a brevidade, a objetividade e o otimismo, evitando quaisquer imagens negativas que possam 
ser sugeridas por nossas palavras em relação aos irmãos presentes, sejam eles encarnados ou desencarnados; 

- Aproveitar a ocasião para refletir sobre a impermanência de todas as situações materiais da vida física, 
fortalecendo o nosso desejo de amar e servir durante o tempo que ainda nos resta no corpo físico. 

  
OS ESPÍRITOS NÃO FICAM NAS SEPULTURAS 
 Como se sabe, a visita às sepulturas apenas expressa que lembramos do amado ausente. Mas não é o 

lugar, objetos, flores e velas que realmente importam. O que importa é a intenção, a lembrança sincera, o amor e 
a oração. Túmulos suntuosos não importam e não fazem diferença para quem parte. 

No programa Debate na Rio, que apresento na Rádio Rio de Janeiro, um ouvinte perguntou onde ele 
poderia orar no dia 2 de novembro pela alma de um amigo que foi cremado, e as cinzas jogadas no mar. Eu 
respondi que ele poderia orar de um leito de hospital, no templo religioso, em casa ou na prisão, pois não é 
preciso ir ao cemitério para orar pelo falecido. Os espíritos desencarnados não ficam nos túmulos presos aos 
despojos mortais. Eles continuam vivendo perto de nós ou nas Colônias Espirituais, como “Nosso Lar”, mostrada 
em filme. 

Podemos, portanto, orar pelos espíritos, onde estivermos. O lugar não importa, desde que a prece seja 
sincera. Da mesma forma que ligamos pelo celular para alguém que mora em outro país, podemos também orar 
de qualquer lugar para os entes queridos que vivem na pátria espiritual, usando o “celular” do pensamento. 
Quando oramos, a força do pensamento emite um fio luminoso impulsionado pelo sentimento de amor, indo ao 
encontro do espírito para o qual rogamos as bênçãos de Deus. 

Porém, o que importa é orarmos com sinceridade em benefício deles; afinal, se os nossos parentes e 
amigos já são felizes, as nossas preces aumentarão ainda mais essa felicidade. Por sua vez, caso estejam 
sofrendo, como os espíritos dos suicidas, as nossas orações têm o poder de aliviar os seus grandes sofrimentos. 
Isso acontece quando oramos; a força do nosso pensamento emite um fio luminoso impulsionado pelo 
sentimento de amor, que segue em direção ao espírito para o qual rogamos as bênçãos de Deus. 

 FALAR COM OS DESENCARNADOS PELA ORAÇÃO  
Quando sentimos saudade dos parentes ou dos amigos que estão vivendo muito distantes de nós, 

simplesmente telefonamos para eles, matando a saudade. Assim acontece, também, quando sentimos falta dos 
entes queridos que partiram para o mundo espiritual, e falamos com eles através da oração. Para tanto, usamos 
o “celular” do nosso pensamento, pois ao orarmos, emitimos um fio luminoso que é impulsionado pelo 
sentimento de amor, que vai em direção a esses espíritos que continuamos amando e que continuam a nos 
amar. Pelo “celular” do nosso pensamento, podemos ligar para eles de qualquer lugar onde estejamos. 

Mas veja só, leitor amigo: se antes eu já não ia ao cemitério no Dia de Finados, agora muito menos, após 
ler a mensagem enviada por um “morto” através do médium Chico Xavier. O espírito, cujo corpo foi enterrado no 
dia dois de novembro, relata o sufoco porque passou, diante da grande perturbação no ambiente espiritual do 
cemitério. Essa mensagem psicografada, do livro Cartas e Crônicas, citei também no capítulo “Finados”, do livro 
de nossa autoria O Que Ensina o Espiritismo, ambos disponíveis no CEERJ, tel: (21) 2224-1244. 

 
FRED FIGNER – IRMÃO JACOB DO LIVRO 

VOLTEI PSICOGRAFADO POR CHICO XAVIER  
– 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
FRED FIGNER FOI PROPRIETÁRIO DA 
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Aniversariantes de Janeiro Aniversariantes de Fevereiro

 

 

 

Santos de Janeiro Santos  de Fevereiro
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01 - Maria, Mãe do Príncipe da Paz   
02 - São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno  
03 - Santa Genoveva   
04 - Santa Ângela de Foligno   
05 - São Simeão   
06 - Epifania do Senhor   
07 - São Raimundo de Peñaforte   
08 - São Severino e santo Apolinário

  
09 - São Pedro de Sebaste e Madre Alix Le Cler

  
10 - São Paulo (o Eremita)

 11 - Santo Higino 
 12 - Santo Alfredo e são Bento Biscop 

 13 - Santo Hilário de Poitiers 
 14 - São Sabas e são Fulgêncio

 15 - Santo Odorico de Pordenone 
 16 - São Marcelo

 17 - Santo Antão
 18 - Santa Prisca e santa Beatriz

 19 - São Mário e santa Marta

 20 - São Sebastião

 21 - Santa Inês

 22 - São Vicente

 23 - Santa Emerenciana e santo Ildefonso 

 24 - São Francisco de Sales

 
25 - Conversão de são Paulo

 
26 - São Timóteo e são Tito

 
27 - Santa Ângela de Merici

 
28 - Santo Tomás de Aquino

 
29 - São Sulpício Severo

 
30 - Santa Aldegundes e santa Batilde

 
31 - São João Bosco

 

01 -

 

Santa Brígida e são Sebastião Valfré

 

02 – Nossa Senhora das Candeias

 

03 - São Brás

 

04 - São João de Brito

 

05 - Santa Aguéda

 

06 - Os 26 mártires

 

07 - São Ricardo e papa Pio IX

 

08 - São Jerônimo Emiliano

 

09 - Santa Apolina e santo Ansberto

 

10 - Santa Escolástica

 

11 - Nossa Senhora de Lourdes

 

12 - São Saturnino

 

13 - Santa Gertrudes

 

14 - São Cirilo e são Metódio

 

15 - São Cláudio La Colombière

 

16 - Santo Onésimo e são Daniel

 

17 - Os sete jovens

 

18 - Santa Bernadette Soubirous e são 
Simeão

 

19

 

- São Bonifácio

 

20 - Santo Eleutério

 

21 - São Pedro Damião

 

22 - Cátedra de são Pedro

 

23 - São Policarpo

 

24 - São Pretextato

 

25 - Santo Tereso

 

26 - Santa Valburga e São Porfírio
 

27 - Santa Ana Lina e são Juliano
 

28 - São Romano e santo Hilário
 

29 - São Owsvaldo
 

01-Daví Feijo do Nascimento 

03-Roberto Carlos Pereira Torres 

10-Thales Alfradique Freitas 

14-Martha Dzelhe 

16- Niloir Carvalho de Oliveira 

24- Márcia Maria N.Jasmin Guimarães 

25-Jaqueline Diniz Villas Boas Neto 

27-Camila Carvalho Fernandes 

27-Walniclaytan C.da Silva Couto 

28-João Villas Boas Neto 

31-Honorina Yara Barros de Freitas.  

06-Mônica de Santos V. do Nascimento 

09-Rosemere de Oliveira 

11-Edilia da Silva Malafáia 

13-Márcia Malheiros Neves 

15-Vera Lucia Couto Dolorico Jorge 

22-Wagner (Elisângela) 

23-Eva Erculano 

23-Romulo Soares 

25-Ayda de Andrade Carvalho   
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Oferece-se

       Livraria GESCJ

O estudo das obras de Al lan Kardec , 
é fundamental para o correto conhecimento 
da Doutrina Espírita.  
Para conhecer o Espir itismo leiam os livros.  

 
O Livro dos Espíritos  
O Livro dos Médiuns  
O Evangelho Segundo o Espiritismo  
O Céu e o  Inferno 
A Gênese  
Obras Póstumas  

       Transporte Escolar
          Santa Rosa, 
          Icaraí,
          Centro
         Tel 964526586 Junior

      Visite nosso Site:

      www.gescj.com.br

          Serviços Gerais

       Serviços Domésticos
              em Geral

      Marli Pacheco da Silva
                   Tel: 3712-4731

    Sandra Helena

 - Drenagem Linfática-
       
        -Massagem-  

         Tel:3119-0054
                81122327
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Maria das Graças Gomes
   * Cozinheira profissional
   * Faxina
   * Serviços gerais
   * Já trabalhei em creche
                                 Tel:98535937

Site do GESCJ
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